Humanistiska och teologiska fakulteterna

SEMN02, Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och
kommunikation, 7,5 högskolepoäng
Cognitive semiotics: Meaning, Mind and Communication, 7.5
credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2014-02-28 att gälla från och med
2014-02-28, höstterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV).
Den är obligatorisk för inriktningen kognitiv semiotik. 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 det specifika i kognitiv semiotik och de underliggande
traditioner inom semiotik, lingvistik och kognitionsvetenskap
• kunna redogöra för grundläggande idéer inom den kognitiva semiotiken,
exemplifierade på såväl språk som bilder och gester
• kunna redogöra för förstapersonsmetoder (t ex intuition), andrapersonsmetoder (t
ex empati) och tredjepersonsmetoder (t ex experiment) inom kognitiv semiotik
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Färdighet och förmåga
• kunna i tal och skrift diskutera och problematisera litteratur som behandlar olika
tillämpningsområden inom kognitiv semiotik
• kunna jämföra olika inriktningar inom kognitiv semiotik med avseende på deras
grundläggande idéer om betydelse, medvetande och kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma förhållandet mellan teori och metod inom kognitiv semiotik
såsom den behandlats i kursen.

Kursens innehåll
I kursen introduceras kognitiv semiotik som ett närmande som kombinerar insikter
hämtade från såväl semiotik som lingvistik och kognitionsvetenskap. Grundläggande
begrepp som tecken, betydelse, kommunikation, medvetande, kultur, ikonicitet,
indexikalitet, normativitet, livsvärld, evolution, utveckling, m.fl. exemplifieras med
exempel framför allt från språk, bilder och kultur. Perspektivet i kursen är jämförande
och resonerande.

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

Kursens examination
Kursen examineras genom (a) aktivt deltagande på obligatoriska seminarier, (b)
projektarbeten (c) 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 något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 hp totalt varav 60 hp i lingvistik, semiotik,
kognitionsforskning eller ett språkämne eller motsvarande kunskaper, samt Engelska
6/B.

Övrigt
1. 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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2. Kursens namn på engelska: Cognitive semiotics: Meaning, Mind and
Communication
3. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

4/ 4

Prov/moment för kursen SEMN02, Kognitiv semiotik: Mening, medvetande
och kommunikation
Gäller från H14
1401 Kognitiv semiotik: Mening, medvetande och kommunikation, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

