Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB07, Fonetik: Rösten, 7,5 högskolepoäng
Phonetics: The Voice, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-04-12 att gälla från och med
2007-04-12, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
Ämne: Fonetik
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan dessutom efter särskilt beslut ingå i viss
yrkesexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva röstinstrumentets byggnad och arbetssätt, samt struphuvudets
och röstens utveckling under människans liv
• kunna redogöra för akustiska grunder av vikt för analysen av rösttyper och
röstvariation och metoder att analysera röstens produktion och akustiska mönster
• kunna redogöra för artikulatoriska, akustiska och perceptoriska aspekter på
röstens huvuddimensioner: röstläge, röststyrka och kvaliteter
• kunna förklara hur rösten vittnar om identitet, grupptillhörighet och
sinnestillstånd
• kunna identifiera vilka egenskaper som kännetecknar kvinnors, mäns och barns
röster
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• kunna beskriva utmärkande drag hos sångrösten och fall av röstrubbningar.

Kursens innehåll
Kursen behandlar olika frågeställningar om rösten, bland annat hur den bildas, hur
den kan kontrolleras och varieras för att ändra tonhöjd eller styrka eller för att
frambringa t ex knarrig, pressad eller läckande kvalitet, samt hur man gör när man
viskar. Vidare behandlas skillnader mellan kvinnors, mäns och barns röstegenskaper
och hur rösten kan användas för att uttrycka känslor som glädje, vrede och sorg. Även
utmärkande drag hos sångrösten behandlas, liksom röstrubbningar.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och röstavlyssningsövningar

Kursens examination
Examination sker i form av en salstentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter FON233.
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.
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Prov/moment för kursen LINB07, Fonetik: Rösten
Gäller från H07
0701 Rösten, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

