Humanistiska och teologiska fakulteterna

LIND03, Fonetik: Produktions- och perceptionsteori, 7,5
högskolepoäng
Phonetics: Theories of Production and Perception, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2007-03-30 att gälla från och med
2007-03-30, höstterminen 2007.

Allmänna uppgifter
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 med specialisering i fonetik

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

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

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 beskriva viktigare muskler i talapparaten och deras roll vid talproduktion
• kunna förklara aerodynamiska elementa
• kunna diskutera hypoteser om hjärnans och övriga nervsystemets roll vid
talproduktion
• kunna redogöra för viktigare teorier och centrala rön om talproduktion,
psykoakustik och talperception
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Färdighet och förmåga
• kunna diskutera metoder att studera talproduktion.

Kursens innehåll
Kursen behandlar djupgående hur tal bildas och förnims. Talapparatens muskler och
deras roll för talgesterna behandlas, liksom aerodynamikens grunder. Talgesterna
(talmotoriken) och deras aerodynamiska och akustiska konsekvenser utreds, liksom
talets motoriska och sensoriska neurofysiologi. Artikulatoriska metoder tas upp.
Dessutom ges en översikt över aktuella teorier och centrala begrepp inom
artikulations- och talperceptionsforskningen.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av handledning eller föreläsningar.

Kursens examination
Examination sker i form av en salsskrivning.
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 kurserna LINB01, Lingvistik: Talkommunikation –
fonetikens grunder och LINC01, Lingvistik: Rösten och talet eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ersätter FON221.
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.
3. Denna kurs utgör även en delkurs i Fonetik, kandidatkurs (LINK21). Poängen kan
bara tillgodoräknas en gång i examen.
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Prov/moment för kursen LIND03, Fonetik: Produktions- och perceptionsteori
Gäller från H07
0701 Produktions- och perceptionsteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

