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Beslut

Denna kursplan är fastställd av styrelsen vid Engelska institutionen 2009-06-08 och reviderades 2011-05-06.
Fastställdes efter revidering på nytt av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-10-19.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-04-29.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng alternativt 60 poäng, eller motsvarande, inom ett för
kursen relevant område. Engelska B eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
SE75

Benämning
Semantik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen ger studenterna en översikt av teoribildningar inom ämnet semantik, vitt definierat att omfatta
samtliga förekommande typer av språkliga betydelser, samt övning i att tillämpa dem på autentiska exempel
från olika slags diskurs- eller texttyper. Centrala delar av kursen behandlar sambandet mellan ett språks
semantiska strukturer, kognition och kulturella företeelser, olika slags språkfunktioner och deras samverkan,
lexikala och grammatiska betydelserelationer, morfologi, ordbildning, idiomatiska konstruktioner, polysemi
och homonymi, och den semantiska grunden för textkoherens.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- behärska den centrala terminologin inom de studerade områdena;
- tillämpa den vid analysen av autentiskt empiriskt material av olika slag;
- kritiskt analysera validiteten hos semantiska teoribildningar i relation till olika typer av språklig
kommunikation;
- formulera tänkbara forskningsfrågor för studiet av speciella semantiska problemställningar.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier. Undervisningens form och omfattning kan komma att anpassas till
antalet studenter på kursen.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras på följande vis:
Kursen examineras genom ett skriftligt prov i slutet av kursen, utvärdering av aktivt deltagande i seminarier
samt bedömning av individuella uppgifter.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För att få slutbetyget E på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga delkurser, samt fullgjord närvaro
om minst 80%. Betyg på kursen beräknas genom en sammanvägning av betygen på delkurserna. Om
studenten ej fullgjort samtliga obligatoriska uppgifter inom två veckor efter kursslut meddelas inget betyg.
Därefter ges möjlighet att inkomma med saknade uppgifter samt extra examinationsuppgift inom två år för att
uppnå godkänt betyg.
e. Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
Studerande som fått betyget F eller Fx två gånger av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av betyget Fx medges ej vid delkurser som examineras med salstentamen. I delkurser som
examineras genom inlämningsuppgifter och/eller seminariedeltagande kan komplettering av betyget Fx
medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Studenten meddelas i förekommande fall
kompletteringsuppgift av läraren. Om studenten inom två veckor inkommer med uppgift som kan
godkännas,och om tillkortakommandet är av typen enklare brister av formaliakaraktär prövas betyget igen
mot hela betygsskalan. Om bristen är av förståelsekaraktär—mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i
någon del alltför begränsade resonemang—ges högst betyget C.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får ej tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd
kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.english.su.se. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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