Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINC11, Lingvistik: Talets akustik, perception och prosodi,
7,5 högskolepoäng
Linguistics: Speech Acoustics, Perception and Prosody, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-11-27 att gälla från och med 201911-27, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs och ingår som delkurs i Lingvistik: Fortsättningskurs.
Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala moment i fonetikens historia
• kunna redogöra för allmänna akustiska elementa ur ett källa-filter-perspektiv för
språkljud,
• kunna redogöra för akustiska mönster avseende vokal- och konsonantkategorier
samt prosodin och hur dessa mönster återges i akustiska diagram
• kunna redogöra för sambandet mellan å ena sidan språkljudens akustiska
mönster och å andra sidan produktionen och perceptionen av respektive ljud,
• kunna redogöra för grundläggande, fonetiskt relevanta fakta om nervsystemets
och örats roll vid talkommunikation samt grunderna i psykoakustik och
talperceptionsteori,
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Färdighet och förmåga
• kunna framställa och tolka spektrogram och andra för fonetiken relevanta
diagram,
• kunna använda adekvat fonetisk metod för att analysera egeninsamlad data,
• kunna tillämpa någon enkel statistisk metod på egeninsamlad data,
• kunna uttrycka sig skriftligt i ett för fonetiken relevant språkbruk och på en för
ändamålet lämplig akademisk nivå,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna välja adekvat fonetisk metod på självinsamlad data,
• kunna jämföra och bedöma det empiriska tillvägagångssättet hos ett mindre urval
av vetenskapliga publikationer.

Kursens innehåll
Kursen innehåller fördjupningar inom centrala delar av fonetiken, såsom talets akustik
och dess samband med talets produktion och perception. Genom laborativa moment
ska insyn i hur akustiska framställningar görs och deras tolkningar ingå i kursen. Fokus
är på både, segmentella och prosodiska egenskaper av det talade språket.
Därutöver länkas fonetisk teori till en del av fonetikens historia. Med hjälp av utvald
litteratur ska olika tillvägagångssätt i fonetiken göras tydliga och jämföras. Även
basala tillämpningar av statistiska metoder kommer att diskuteras och praktiskt
tillämpas i kursen.

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

Kursens examination
Examination sker i form av följande tre moduler:
Modul 1: Talets akustik, perception och prosodi; en salstentamen, 3,5hp (betyg: U, G,
VG)
Modul 2: Talets akustik, perception och prosodi; en skriftlig rapport, 1,5hp (betyg: U,
G)
Modul 3: Talets akustik, perception och prosodi; en laboration med skriftlig
redovisning, 2,5hp (betyg: U, G, VG)
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.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs minst betyget
Godkänd på alla uppgifter, och betyget Väl godkänd på salstentamen samt en av de
två rapporterna.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt LINA14 Lingvistik, grundkurs 30 hp eller LINB21 15
hp och LINB22 15 hp eller 60 högskolepoäng i något språkämne vari fonetisk
grundkunskap enligt LINB22 ingått eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ingår som delkurs i LINA24.
3. 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.

4/ 4

Prov/moment för kursen LINC11, Lingvistik: Talets akustik, perception och
prosodi
Gäller från V20
2001 Salstentamen, 3,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Skriftlig rapport, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
2003 Laboration med skriftlig redovisning, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

