Humanistiska och teologiska fakulteterna

FONM10, Fonetik: Fonologi, 7,5 högskolepoäng
Phonetics: Phonology, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2008-04-09 att gälla från och med
2008-04-09, höstterminen 2008.

Allmänna uppgifter
Kursen är obligatorisk för inriktningarna Allmän språkvetenskap och Fonetik i
masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs
och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen
kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen.
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
• visa förmåga att tillämpa grundläggande fonologiska begrepp i analysen av
språkliga data
• kunna beskriva och förstå regelbundna fonologiska processer

Färdighet och förmåga
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• kunna genomföra en fonologisk analys av data från ett givet språk
• kunna formalisera grundläggande fonologiska processer
• kunna tillämpa en viss fonologisk teori för att kunna förklara konkreta exempel
på fonologiska fenomen

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna avgöra hur olika fonologiska teorier som behandlas under kursen kan
förklara fonologiska företeelser som den studerande är bekant med.

Kursens innehåll
I kursen introduceras allmänna principer och parametrar som kännetecknar möjliga
ljudsystem i mänskliga språk. Vidare studeras principer som styr fonologiska
representationer, t.ex. ljudkategorisering, lexikal kontrast, samt restriktioner på
ljudföljder. I kursen presenteras principer som styr utformningen av fonologiska
representationer. Data från olika språk används för att illustrera hur ljudstruktur
representeras fonologiskt. Praktiska övningar i fonologisk analys utgör en central del
av kursen. Både traditionell fonemisk teori såväl som aktuella fonologiska teorier,
däribland autosegmentell och metrisk teori samt optimalitetsteori presenteras under
kursen.

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

Kursens examination
Examination sker i form av fortlöpande redovisningsuppgifter vid föreläsningarna och
en avslutande skriftlig tentamen.
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 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng ska
vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller fonetik), eller
motsvarande kunskaper.

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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Prov/moment för kursen FONM10, Fonetik: Fonologi
Gäller från V08
0801 Fonetik: Fonologi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

