Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINB25, Fonetik: Introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
Phonetics: Introduction to Phonetics, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-15 att gälla från och med 202112-15, höstterminen 2022.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna beskriva talapparatens byggnad (bl.a. likheter och skillnader mellan kvinnor
och män) och dess funktion med avseende på variation i talsignalen,
• kunna redogöra för grundläggande fonologisk teori samt de viktigaste typerna av
ljudförändringar,
• kunna presentera de viktigaste vokal- och konsonantkategorierna,
• kunna redogöra för svenskans vokal- och konsonantfonem och prosodem samt
dessas viktigaste allofoniska variation, bl.a. geografisk.

Färdighet och förmåga
• kunna använda fonetiska tecken och definitioner på de viktigaste vokalerna,
konsonanterna och prosodiska företeelserna,
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• kunna fonetiskt transkribera yttranden, såväl på svenska som på för studenten
tidigare obekanta språk,
• kunna tyda grundläggande ljudtyper i spektrogram,
• kunna tillämpa några grundläggande statistiska metoder.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig etiskt till språklig diversitet och uttalsvariation,
• på ett grundläggande sätt kunna resonera kring etiskt förhållningssätt i samband
med språklig datainsamling.

Kursens innehåll
Kursen behandlar bland annat talapparatens uppbyggnad och hur språkljud bildas där
samt hur talaren kontrollerar språkljudens ljudstyrka, tonhöjd och alla deras övriga
egenskaper - dvs de som används för att särskilja alla språkljudstyper som ett språk
förfogar över. Därutöver behandlas de fonologiska principerna om hur ljud fördelas
och hanteras i språk. Övningar ges dels i att lyssna till ljud och ljudskillnader och att
systematiskt beteckna dessa (d v s fonetisk transkription), dels i att urskilja en del
grundläggande akustiska ljudskillnader (spektrogramtydning). Vissa viktigare regionala
uttalsskillnader i svenskan behandlas. Vidare tränas tillämpning av
grundläggande statistiska metoder.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer, samt 1 obligatoriskt
seminarium. Utebliven närvaro från obligatoriskt moment kompletteras med skriftlig
uppgift.

Kursens examination
Examination sker i form av 1-2 laborationsrapporter och en salstentamen.
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.
Betyg på laborationerna är Godkänd. För betyget Godkänd på hela kursen krävs
betyget Godkänd på samtliga laborationsuppgifter och på salstentamen. För betyget
Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på salstentamen, samt att
laborationsuppgifterna lämnats in inom given tidsram.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
Kursens innehåll överlappar delvis med LINB01, LINA14, LINB21 och LINB22.
Kursen ingår som delkurs i LINA15.
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 LINB25, Fonetik: Introduktionskurs
Gäller från H22
2201 Fonetik: laborationsuppgifter, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2202 Fonetik: salstentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

