Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN29, Lingvistik: Semantisk typologi, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Semantic Typology, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-09-08 att gälla från och med 202009-08, vårterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på grundnivå
eller avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

-

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 den semantiska typologins övergripande frågeställningar,
spännvidd och signifikans inom språk- och kognitionsvetenskaperna, samt dess
relation till andra språktypologiska fält,
• kunna redogöra för den semantiska typologins forskningshistorik, huvudsakliga
teoretiska skolor och viktigaste forskningsinriktningar,
• kunna redogöra för centrala metoder och metodologiska principer inom
semantisk typologi,
• kunna redogöra för huvuddragen i de semantiska mönstren och mångfalden hos
världens språk inom några centrala betydelsedomäner,
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Färdighet och förmåga
• kunna definiera en semantisk-typologisk forskningsfråga och förklara dess
relevans för fältet,
• kunna avgöra och argumentera för lämplig teori och metod för besvarandet av
forskningsfrågan,
• kunna formulera och utföra en empiriskt baserad självständig studie som
bearbetar forskningsfrågan,
• i tal och skrift kunna presentera studien,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt förhålla sig till relationen mellan frågeställning, teori och empiri,
• kunna urskilja och redogöra för forskningsetiska frågor i förhållande till insamling
och hantering av data i semantiska studier,
• kunna förhålla sig vetenskapligt till mångfaldsfrågor av relevans för semantik.

Kursens innehåll
Semantisk typologi är studiet av betydelse i ett tvärspråkligt perspektiv. Fältet
analyserar och jämför betydelsen hos ord, fraser och grammatiska konstruktioner i
syfte att förstå semantiska likheter och skillnader mellan världens språk. Kursen ger en
introduktion till fältets historia, teori, metod och vidare vetenskapliga och praktiska
relevans. Den ger också en inblick i tvärspråkliga mönster inom ett antal semantiska
domäner, bland annat spatiala förhållanden, perception, emotion, anatomi och
livsformer. Särskild vikt läggs vid den metodologiska utveckling som gjort det möjligt
att samla jämförbara data från genealogiskt, typologiskt och geografiskt vitt skilda
språk. I kursen ingår praktiska moment med sådan metodik.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och praktiska övningar i stimulusbaserad
elicitering av språkdata.

Kursens examination
Examination sker i form av ett avslutande kursarbete i form av en egen studie som
redovisas skriftligt och med en kort muntlig presentation.
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
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, 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 6, eller motsvarande kunskaper.

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. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen LINN29, Lingvistik: Semantisk typologi
Gäller från V21
2101 Lingvistik: Semantisk typologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

