Humanistiska och teologiska fakulteterna

FONM25, Fonetik: Talperception, 7,5 högskolepoäng
Phonetics: Speech Perception, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-05-29 att gälla från och med 201708-27, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Den ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Språk och språkvetenskap med
specialisering i fonetik

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 några av de viktigaste teorierna inom
talperceptionsforskningen,
• kunna redogöra för vilka delprocesser som är viktiga för talperceptionen, både ur
ett fysiologiskt och neurokognitivt perspektiv,
• kunna redogöra för hur dessa delprocesser interagerar och kan relateras till teori,

Färdighet och förmåga
• kunna ställa upp en frågeställning som anknyter till de teorier som behandlats i
kursen samt kunna redogöra för hur denna frågeställning skulle kunna
undersökas i ett perceptionsexperiment,
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• kunna genomföra ett mindre perceptionsexperiment och skriva en tillhörande
rapport,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera en vetenskaplig publikation inom talperceptionsfältet,
• kunna kritiskt värdera olika talperceptionsteorier och jämföra dem med varandra.

Kursens innehåll
I kursen behandlas vad som händer på vägen mellan öra och förståelse när vi lyssnar
på tal. Detta innebär en orientering i fysiologiska och neurala processer samt aktuella
teoretiska perspektiv. Kursen sträcker sig över ett kunskapsområde som går från
identifikation av språkljud till lexikal åtkomst och pragmatisk tolkning av talsignalen.
Utöver teoretisk fördjupning kommer det att finnas laborativa inslag, där empirisk
erfarenhet kan sättas i ett teoretiskt sammanhang.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och 2-4 obligatoriska laborationsövningar
med tillhörande labbrapporter.

Kursens examination
Examination sker skriftligt i form av fortlöpande redovisningsuppgifter vid
föreläsningarna, och en avslutande skriftlig uppgift.
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
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs totalt 90 högskolepoäng, varav 7,5 högskolepoäng ska
vara i LINC01, Lingvistik: Rösten och talet, eller motsvarande och minst 52,5
högskolepoäng ska vara i ett språkämne eller lingvistik (allmän språkvetenskap eller
fonetik), samt Engelska 6/Engelska B.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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2. 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.

4/ 4

Prov/moment för kursen FONM25, Fonetik: Talperception
Gäller från H17
1701 Talperception, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

