Humanistiska och teologiska fakulteterna

FONM23, Fonetik: Talproduktion - teori och experiment, 7,5
högskolepoäng
Phonetics: Speech Production - Theory and Experiment, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-06-18 att gälla från och med
2013-06-18, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Språk och språkvetenskap (HASPV). Kursen ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
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 beskriva och förstå grundläggande teoretiska och experimentella begrepp
inom talproduktion
• kunna relatera utformningen av talproduktionsexperiment till bakomliggande
teori
• kunna beskriva några grundläggande metoder för bearbetning och fonetisk
analys av talproduktionsdata
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• kunna förstå och redogöra för vilka möjligheter och begränsningar som
talproduktionsstudier ger

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna formulera karakteristiska forskningsfrågor som kan besvaras
med hjälp av olika metoder i talproduktionsstudier
• kunna planera och genomföra talproduktionsstudier med minst en metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna avgöra vilken typ av talproduktionsstudie och metod som är lämplig att
använda för att få svar på en given frågeställning.

Kursens innehåll
I kursen behandlas några aktuella teorier och modeller för talproduktion och på vilka
experimentella grunder dessa är baserade. Studenten ska aktivt delta i att planera,
genomföra och utvärdera experiment med artikulografi eller annan metod. I kursen
tas utgångspunkt i aktuell fonetisk teori inom talets produktion. En viktig del i kursen
är att planera och genomföra fonetiska talproduktionsstudier av något slag. Häri ingår
att designa lämpligt testmaterial för sådana studier. Studierna kan gälla att registrera
och bearbeta talfysiologiska data, såsom t.ex. artikulografiska data.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och 3-5 obligatoriska övningar, bl a
laborationer med specialutrustning, exempelvis artikulograf.

Kursens examination
Examination sker i form av 1-3 fortlöpande redovisningsuppgifter i samband med
föreläsningarna, och en större skriftlig uppgift samt muntlig presentation av denna i
slutet av kursen.
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 Engelska B samt 90 högskolepoäng varav 7,5 hp ska vara
i LINC01 Lingvistik: Rösten och talet och minst 52.5 hp i ett annat språkämne eller
lingvistik (fonetik eller allmän språkvetenskap) eller motsvarande kunskaper.
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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.
2. Kursen ges på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen FONM23, Fonetik: Talproduktion - teori och
experiment
Gäller från H13
1301 Fonetik: Talproduktion - teori och experiment, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

