INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI

LI1502

Lingvistik: fonetik och pragmatik, 7,5 högskolepoäng

Linguistics: Phonetics and Pragmatics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2018-12-21 att gälla från och med 2019-01-21, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Inplacering

Ges som fristående kurs
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

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

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på LI1501 eller motsvarande.
Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

• visa grundläggande kunskap och förståelse om det mänskliga språkets produktion
och akustik samt om det svenska språkets ljud- och skriftsystem,
• redovisa en grundläggande kännedom om pragmatiska grundbegrepp såsom deixis,
implikatur, presupposition, talakter, samtalsstruktur, etc.,
• visa förtrogenhet med grundläggande fonetiska och fonologiska termer,
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Färdigheter och förmåga

• uppvisa grundläggande färdigheter i fonetisk, fonologisk analys av språk och tal,
• uppvisa grundläggande färdigheter i pragmatisk analys av språk och
kommunikation,

Värderingsförmåga och förhållningssätt

• relatera till kurslitteraturen och kunna göra självständiga reflektioner,
• förhålla sig vetenskapligt till språk och språkanvändning.

Innehåll

Fonetik och fonologi
Det talade språket introduceras med avseende på produktion, akustik och struktur.
Dessutom ges en översiktlig introduktion till förhållandet mellan tal och skrift, samt
svenskans skriftsystem.
Pragmatik
Pragmatiska grundbegrepp och pragmatisk teoribildning behandlas. Bland de specifika
moment som tas upp kan nämnas deixis, implikatur, presupposition, talaktsteori och
samtalsstruktur.

Former för undervisning

Undervisningen sker på distans via Göteborgs universitets lärplattform.
Undervisningsspråk: svenska och engelska
Former för bedömning

Kursen examineras genom aktivt deltagande, skriftliga prov samt inlämnade
hemuppgifter.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
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till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För betyget G krävs minst G på samtliga delprov. För betyget VG krävs, utöver detta,
VG på prov motsvarande minst hälften av kursens högskolepoäng.
Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder.

Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med LI1401 eller LI1101.
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