Humanistiska och teologiska fakulteterna

ENGM16, Engelska: Lexikal semantik, 7,5 högskolepoäng
English: Lexical Semantics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-03-22 att gälla från och med 201703-22, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningen Engelska i masterprogrammet Språk och
Språkvetenskap.
Kursen ges även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i engelska

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för och diskutera ny forskning inom lexikologi,
• kunna översiktligt beskriva lexikografiskt arbete,

Färdighet och förmåga
• kunna utföra enkla men självständigt formulerade forskningsuppgifter i lexikologi
med tillämpande av en specifik metod och/eller teori,
• kunna diskutera konsekvenserna av en viss teoretisk modell, t.ex. vad gäller
språkinlärning, ords betydelser och faktiskt språkbruk,
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• kunna formulera relevanta forskningsfrågor i ämnet på basis av kurslitteraturen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna jämföra och kritiskt värdera olika teorier om lexikal semantik med avseende
på förutsägbarhet och förklaringsvärde.

Kursens innehåll
I kursen ges kunskap om olika teorier om lexikal semantik med betoning på
funktionella språkbruksperspektiv samt relevant kunskap om lexikografi. Det inre
ordförrådet studeras med inriktning på frågor om inlärning och "lagring" av ords
betydelser. Ny forskning i lexikologi behandlas och ligger till grund för de studerandes
egen forskning. De studerande genomför en självständig forskningsuppgift med
inriktning på språkbruk, språkinlärning eller språksystemet.

Kursens genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Kursens examination
Examination sker genom en muntlig presentation, en till två mindre
inlämningsuppgifter och en avslutande självständig forskningsuppgift.
Om det vid omtentamen inte är möjligt att genomföra ordinarie examinationsform
kan denna frångås om det är förenligt med kursmålen.
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.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 90 hp samt avslutad kandidatnivå, eller
motsvarande, i ett språkämne eller i allmän språkvetenskap.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter ENGR16.
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3. 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 ENGM16, Engelska: Lexikal semantik
Gäller från H17
1701 Lexikal semantik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

