Humanistiska och teologiska fakulteterna

FLRC01, Interkulturell kommunikation - språk- och
kulturmöten, 7,5 högskolepoäng
Intercultural Communication - Linguistic and Cultural
Encounters, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-03-05 att gälla från och med 202103-05, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för begreppet kultur med ett
vetenskapligt förhållningssätt,
• kunna redogöra för grundläggande termer, begrepp och teorier inom fältet
interkulturell kommunikation,

Färdighet och förmåga
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• kunna beskriva och analysera pragmatiska aspekter av verbal och icke-verbal
kommunikation, såsom språkhandlingar, gester och artighetsstrategier,
• kunna identifiera och analysera potentiella kommunikativa problem i kultur- och
och språkmöten,
• kunna identifiera och analysera framgångsrika strategier för
interkulturell kommunikation,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och bedöma kultur- och språkbundna aspekter av en
kommunikativ händelse,
• kunna förhålla sig kritiskt till forskning om interkulturell kommunikation med
hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kursens innehåll
Kursen riktar sig till den som redan har kunskap om grundläggande
språkvetenskapliga begrepp. I kursen introduceras teorier, forskning och
grundläggande begrepp av relevans för området interkulturell kommunikation.
Studenterna lär sig att beskriva och analysera kultur- och språkmöten utifrån aktuell
teoribildning. Genom läsning, seminarier och övningar utvecklar studenterna sin
förmåga att identifiera kommunikativa problem och framgångsrika strategier i
verksamheter där kultur- och språkmöten förekommer. Efter genomgången kurs ska
studenterna ha tillägnat sig en grundläggande förståelse för språkliga, pragmatiska
och kulturella aspekter av interkulturell kommunikation.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och ett till tre obligatoriska seminarier.
Närvaro vid dessa seminarier är obligatoriskt om inte särskilda skäl föreligger.
Kompletteringsmöjligheter eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment erbjuds
student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall, plötslig sjukdom eller
liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet. Detta gäller
även studenter som har missat undervisning på grund av ett förtroendeuppdrag som
studentrepresentant.

Kursens examination
Examination sker genom en skriftlig tentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För G på kursen krävs G på den skriftliga tentamen, aktivt deltagande i de
obligatoriska seminarierna och godkänd loggbok. För VG på kursen krävs därutöver
VG på den skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs språkvetenskapliga kunskaper motsvarande minst 30
högskolepoäng i något språkämne.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.

