Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEB11, Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5
högskolepoäng
Language Studies: Semantics and Lexicology, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-03-13 att gälla från och med
2007-03-13, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Ämne: Svenska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna använda sig av de grundläggande semantiska begrepp som är nödvändiga
för att beskriva betydelse på olika språkliga nivåer
• på ordnivå kunna identifiera olika typer av lexikala relationer (mellan ord och
inom ordkategorin) och resonera om gränsdragningen mellan dessa
• på fras- och satsnivå kunna identifiera olika situationstyper, semantiska roller,
talhandlingar, etc
• kunna beskriva de viktigaste skillnaderna mellan olika semantiska teorier
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Färdighet och förmåga
• utifrån förefintliga betydelsebeskrivningar i ordböcker o. dyl. och med hjälp av
autentiska språkprov kunna göra teoretiskt förankrade betydelseanalyser av olika
typer av ord (lexikala och grammatiska)
• kunna jämföra olika semantiska beskrivningar med avseende på metod, syfte och
beskrivningsdjup
• kunna resonera kring gränsdragningen mellan semantik och pragmatik, liksom
mellan lingvistisk betydelse och encyklopedisk kunskap.

Kursens innehåll
Kursen behandlar betydelsebeskrivning på olika nivåer, med tonvikt på ord- respektive
satsnivån. Relationer mellan olika ord studeras (synonymi, opposition etc.) liksom
relationer mellan olika användningar av en och samma ordform (polysemi, vaghet,
homonymi). Synkron semantisk variation relateras till semantisk förändring över tid.
Relationen mellan språk, människa och verklighet behandlas ur olika aspekter, varvid
bl.a. begrepp som referens, inferens i kontext, presupposition och talhandlingar
särskilt beaktas. Kursen ger en översikt över olika semantiska teorier med tonvikt på
den kognitiva semantiken.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner. Lektioner där
examinationsuppgifter redovisas muntligt är obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras löpande genom muntliga redovisningar och skriftliga
inlämningsuppgifter samt genom en avslutande hemskrivning.
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 genomgången kurs på grundnivå som innefattar
grammatik.

Övrigt
1. Kursen ersätter CD-kursen "Semantik och lexikologi", 5 p.
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 SVEB11, Språkvetenskap: Semantik och lexikologi
Gäller från H07
0701 Språkvetenskap: Semantik och lexikologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

