Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINC13, Lingvistik: Perspektiv på segmentell och prosodisk
fonologi, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Perspectives on Segmental and Prosodic Phonology, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-11-29 att gälla från och med 201911-29, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och ingår som delkurs i Lingvistik: Fortsättningskurs.
Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna förklara grunderna i fonologi och fonologisk teori och sätta in dem i ett
historiskt sammanhang,
• kunna förklara fonologiska processer samt deras tillämpningsdomäner på
alla nivåer i den fonologiska hierarkin,
• kunna redogöra för diskursprosodi och prosodiska uttryck för emotioner och
attityder i tal,
• kunna redogöra för grundläggande principer för fonologins roll i talbearbetning
och dess representation i hjärnan,
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Färdighet och förmåga
• kunna tillämpa fonologiska begrepp och analyser från olika teorier på
segmentella såväl som prosodiska företeelser i data,
• kunna identifiera och förklara hur fonologi interagerar med morfologi, syntax,
semantik och pragmatik,
• typologiskt kunna klassificera segmentella, tonala och metriska egenskaper i
fonologiska system samt identifiera deras korrelat i talsignalen,
• kunna välja och tillämpa lämplig enklare statistisk metod i analys av data,
• kunna skriva akademisk text med adekvat språk och struktur,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma vilken fonologisk analys som passar bäst för att besvara en viss
frågeställning,
• kunna värdera fördelar och nackdelar med olika teoretiska perspektiv i
förhållande till empiriska data.

Kursens innehåll
Kursen introducerar allmänna egenskaper som kännetecknar möjliga ljudsystem i
mänskliga språk. Den behandlar principer som styr fonologiska representationer, t.ex.
segmentell och tonal ljudkategorisering, lexikal kontrast och restriktioner på
ljudföljder, rytm och frasering. Data från olika språk används för att illustrera hur
ljudstruktur representeras fonologiskt. Kursen behandlar också fonologins roll i
språkbearbetning samt hur den representeras i hjärnan och samspelar med morfologi,
syntax, semantik och pragmatik. Såväl traditionell fonemisk teori som aktuella
fonologiska teorier presenteras under kursen. Kursen innehåller ett empiriskt arbete.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Kursens examination
Modul 1: två laborationer med skriftliga redovisningar, 3hp (betyg: U, G)
Modul 2: muntlig och skriftlig redovisning av ett självständigt arbete, där en teoretiskt
motiverad frågeställning prövas empiriskt, 4,5hp (betyg: U, G, VG)
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.
De två laborationerna examineras med U/G. Den muntliga och skriftliga redovisningen
av självständigt arbete examineras med U/G/VG. För G på hela kursen krävs G på alla
examinationsmoment. För VG på hela kursen krävs därutöver betyget VG på den
muntliga och skriftliga redovisningen av självständigt arbete.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt LINA14 Lingvistik, grundkurs 30 hp eller LINB21 15
hp och LINB22 15 hp eller 60 högskolepoäng i något språkämne vari fonetisk
grundkunskap enligt LINB22 ingått eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ingår som delkurs i LINA24.
3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.

4/ 4

Prov/moment för kursen LINC13, Lingvistik: Perspektiv på segmentell och
prosodisk fonologi
Gäller från V20
2001 Två laborationer med skriftl. redovisningar, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2002 Muntlig och skriftl. redovisning av ett självständigt arbete, 4,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

