Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINC04, Lingvistik: Semantik och pragmatik, 7,5
högskolepoäng
Linguistics: Semantics and Pragmatics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-03-30 och senast reviderad
2019-11-27 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-11-27,
vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen ges normalt på engelska men kan även efter särskild överenskommelse mellan
lärare och studerande ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att
lärare och samtliga studerande behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik med specialisering i fonetik

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

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
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• kunna redogöra för olika perspektiv på språklig betydelse och olika typer av
betydelseteorier genom tiderna,
• kunna definiera grundläggande semantiska och pragmatiska begrepp,
• kunna redogöra för likheterna och skillnaderna mellan semantik och pragmatik,

Färdighet och förmåga
• kunna diskutera partier i klassiska språkvetenskapliga verk relevanta för semantik
och pragmatik,
• kunna utföra analyser av språkligt material med avseende på semantiska och
pragmatiska frågeställningar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt läsa och jämföra olika artiklar av relevans för semantik och
pragmatik,
• kunna värdera styrkor och svagheter i olika betydelseteorier, och förstå hur de
kompletterar varandra.

Kursens innehåll
Kursen behandlar grundläggande begrepp och teorier i semantik och pragmatik. Olika
traditioner belyses både teoretiskt och genom problemorienterade övningar. Fokus
ligger på strukturalistisk semantik, logisk semantik, kognitiv semantik och pragmatisk
betydelseteori. Allmänna problemställningar diskuteras, såsom: Vad är betydelse och
vad är relationen mellan språkliga uttryck, världen och medvetandet? Tonvikten ligger
dock på mer lingvistiska frågor såsom: Har olika språk olika betydelsesystem? Vad är
relationen mellan språklig betydelse och språklig struktur? Till vilken grad är betydelse
beroende av kontext?

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och ett grupparbete (se nedan
under Kursens examination).

Kursens examination
Kursen examineras löpande under kursens gång genom 5 skriftliga
inlämningsuppgifter som genomförs individuellt, 4.5 hp, samt ett grupparbete som
redovisas muntligt och skriftligt med individuell bedömning, 3 hp.
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

3/ 4

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att få betyget Väl godkänd på hela kursen måste betygen på
inlämningsuppgifterna vara Väl godkänd och betyget på grupparbetet vara lägst
Godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LINB21, Lingvistik: Människans språk - uppbyggnad och
tillämpning eller 60 högskolepoäng i något språkämne, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ALS032.
3. Kursen har överlappande innehåll med delkurs 4 i LINA24 (Lingvistik,
fortsättningskurs, 30 hp) och kan inte ingå i en examen tillsammans med denna.
4. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen LINC04, Lingvistik: Semantik och pragmatik
Gäller från V20
2001 Inlämningsuppgifter, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Muntlig och skriftlig redovisn. av grupparbete, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Gäller från V08
0701 Semantik och pragmatik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

