Humanistiska och teologiska fakulteterna

FONM26, Fonetik: Röstens funktion och användning, 7,5
högskolepoäng
Phonetics: Function and Use of the Voice, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-03-04 att gälla från och med 202103-05, höstterminen 2021.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Kursen ges även som
fristående kurs och kan normalt 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 laryngala anatomiska strukturer och deras samverkan för att
åstadkomma olika röstparametrar och rösttyper,
• kunna redogöra för olika röstfunktioners och rösttypers laryngala status och de
resulterande akustiska egenskaperna,
• kunna redogöra för rösttypers roll i olika språk och olika kommunikativa
situationer,
• kunna redogöra för röstens förändring under individens utveckling,
• kunna redogöra för skillnaden mellan röstanvändning i talat språk och i sång,
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Färdighet och förmåga
• kunna auditivt identifiera prototypiska drag för specifika rösttyper,
• kunna genomföra akustiska analyser av olika röstparametrar och rösttyper,
• kunna tolka akustiska framställningar av olika röstparametrar och rösttyper i
lingvistiskt, kommunikativt och musikaliskt avseende,
• kunna självständigt planera och genomföra en röststudie med en vedertagen
röstanalysmetod,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma olika röstparametrar och rösttyper i relation till givna
kommunikativa situationer,
• kunna avgöra vilken typ av röststudie och metod som är lämplig att använda för
att få svar på en given frågeställning.

Kursens innehåll
I kursen behandlas olika aspekter av röstens funktion och användning. Samverkan
mellan olika primärt laryngala anatomiska strukturer för att åstadkomma olika
tonhöjder och rösttyper är ett centralt tema i kursen. Därutöver berörs frågor om hur
olika rösttyper återspeglas i ljudsignalen och på vilket sätt den akustiska
framställningen analyseras och tolkas. I samband med detta ingår praktiska laborativa
moment av röstanalys.
Röstens förändring under individens utveckling från barn till vuxen och sedan till äldre
människa berörs, liksom olika rösttypers kommunikativa och lingvistiska funktion.
Även röstens användning och analys i sång kommer att behandlas.

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

Kursens examination
Examination sker i form av 2-4 fortlöpande redovisningsuppgifter i samband med
laborationerna, och en större röstanalysuppgift som utmynnar i ett skriftligt arbete
samt en muntlig presentation av denna i slutet av kursen.
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.
Laborationsrapporter bedöms med betygsgraderna Underkänd och Godkänd.
Analysuppgiften bedöms med betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att erhålla betyget Godkänd på hela kursen behöver alla laborationsrapporter och
analysuppgiften vara godkänd.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen behöver alla laborationsrapporter
vara inlämnade inom angiven tidsram och vara godkända och analysuppgiften vara
Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng, varav 7,5 högskolepoäng ska vara i
LINC11, Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi, 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.
2. 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.
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Prov/moment för kursen FONM26, Fonetik: Röstens funktion och
användning
Gäller från H21
2101 Fonetik: Röstens funktion och användning, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

