Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN24, Lingvistik: Semantik - problem och metoder i studiet
av betydelse, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Semantics - Problems and Methods in the Study of
Meaning, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-08-25 att gälla från och med
2014-09-01, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges som
fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad
nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap

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 centrala semantiska frågeställningar såsom relationen mellan
språklig betydelse och förspråkliga begrepp, skillnaderna mellan lexikal och
grammatisk betydelse samt mellan polysemi och generalitet
• kunna relatera relevanta empiriska belägg till respektive frågeställning
• kunna redogöra för några centrala metoder inom semantisk forskning

Färdighet och förmåga
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• kunna i tal och skrift diskutera centrala semantiska frågeställningar och relatera
dessa till empiriska data
• kunna formulera och utföra en självständig semantisk studie
• kunna argumentera för hur resultaten från den självständiga studien belyser vald
semantisk frågeställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt bedöma argumentation och användande av empiriska data i
relation till semantiska frågeställningar.

Kursens innehåll
Detta är en avancerad kurs i semantik som förutsätter tidigare bekantskap med
grundläggande semantiska teorier och begrepp. Med utgångspunkt i ett kognitivtfunktionellt perspektiv på betydelse och mening inriktar sig kursen på flera centrala
frågeställningar, såsom relationen mellan språkliga betydelser och begrepp, likheter
och skillnader mellan lexikala och grammatiska betydelser, gränsdragningen mellan
polysemi och generalitet samt semantisk typologi. Olika metoder för semantisk analys
introduceras och används: intuitionsbaserad analys, korpusanalys och tvärspråkliga
studier. En kort egen studie som kopplar frågeställning och metod ska formuleras och
utföras.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och 3–5 obligatoriska seminarier.

Kursens examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande på de obligatoriska seminarierna,
utförande av en egen studie och genom ett avslutande skriftligt arbete.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används någon av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska
vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik) samt
Engelska B, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt
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1. Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängantalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan
kurs för endast tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen LINN24, Lingvistik: Semantik - problem och
metoder i studiet av betydelse
Gäller från H14
1401 Semantik - problem och metoder i studiet av betydelse, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

