Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINK23, Fonetik: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng
Phonetics: Level 3 - B. A. Course, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-05-19 att gälla från och med 202005-19, höstterminen 2020.

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

Fördjupning

Lingvistik med specialisering i fonetik

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav,
innehåller examensarbete för
kandidatexamen

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för fördjupade kunskaper i fonetik, med fokus på talproduktion
och talperception,
• kunna redogöra för grundläggande vetenskapsteori och vetenskapsmetodik, med
tonvikt på aspekter som är centrala för fonetik,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna urskilja, formulera och ur olika aspekter diskutera
vetenskapliga problem samt föreslå lösningar och tillämpa ett vetenskapligt
betraktelsesätt,
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• självständigt kunna utföra en vetenskaplig undersökning inom ämnet fonetik,
• kunna uttrycka sig i tal och skrift på korrekt och idiomatiskt akademiskt språk,
• kunna situations- och mottagaranpassat diskutera och problematisera sin egen
och andras forskning inom fonetik,
• kunna disponera sin tid på ett sådant sätt att uppgifter löses inom givna
tidsramar,
• självständigt kunna utföra informationssökningar inom fonetik, analysera och
kritiskt tolka informationen och presentera den på ett för ämnet vedertaget sätt,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna sätta sina kunskaper i fonetik i relation till samhället i stort,
• ge uttryck för ett vetenskapligt förhållningssätt som bottnar i gedigen
vetenskapsteoretisk insikt och hänsyn till genus-, etnicitet- och
mångfaldsaspekter,
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap i fonetik och bredda sin
kompetens,
• kunna tillämpa gällande forskningsetiska normer.

Kursens innehåll
Den studerande breddar och fördjupar sin kunskap inom fonetisk forskning, med
speciellt fokus på fonetiska/lingvistiska metoder, talets produktion och perception.
Den studerande introduceras först till metodologiska frågor och forskningsmetodik
bl.a. genom praktiskt träning, och förbereds på detta vis för uppsatsarbetet. Kursen
behandlar sedan djupgående hur tal bildas och förnims och ger insyn i talets
produktions- och perceptionsteori.
Utöver detta deltar den studerande aktivt i seminarier. Den studerande skriver ett
självständigt examensarbete (på engelska eller svenska), försvarar detta vid ventilering
och verkar som opponent vid ventilering av någon uppsats.
Kursen består av följande delkurser:
Produktions- och perceptionsteori, 7,5 högskolepoäng,
Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder , 7,5 högskolepoäng,
Fonetik: examensarbete, kandidatkurs, 15 högskolepoäng.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, laborationer med
tillhörande labbrapporter, övningar med grupparbeten och individuellt arbete.

Kursens examination
Delkurs 1 (Produktions- och perceptionsteorier, 7,5 högskolepoäng) examineras
genom en salstentamen.
Delkurs 2 (Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng)
examineras genom 4–5 obligatoriska seminarier, med tillhörande skriftlig och muntlig
redovisning, samt en mindre, skriftlig hemuppgift i slutet av kursen.
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Delkurs 3 (Examensarbete, 15 högskolepoäng) examineras genom att den studerande
författar, lägger fram och försvarar ett examensarbete vid ett seminarium. I
examinationen ingår också att den studerande genomför en opposition på en annan
studerandes examensarbete.
Examensarbeten som godkänns vid HT-fakulteterna kan med fördel registreras i LUP
Student Papers. Den studerande ansvarar själv för att den version av uppsatsen som
examinerats och godkänts läggs in i LUP Student Papers (pdf-format).
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.
För delkurs 1 gäller att salstentamen bedöms med något av betygen Väl Godkänd,
Godkänd eller Underkänd
För delkurs 2 gäller att seminarieuppgifterna bedöms med något av betygen Godkänd
eller Underkänd. Den skriftliga hemuppgiften bedöms med något av betygen Väl
Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Godkänd på delkurs 2
krävs betyget Godkänd på alla Seminarieuppgifter och betyget Godkänd på den
skriftliga hemuppgiften. För att erhålla betyget Väl Godkänd på delkursen som helhet
krävs därutöver betyget Väl Godkänd på den skriftliga hemuppgiften.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd krävs därutöver betyget Väl godkänd på
examensarbetet.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs LINA24 Lingvistik, fortsättningskurs 30hp eller
motsvarande kunskaper.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter LINK21.
3. 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.
4. Delkursernas namn på engelska:

1. Phonetics: Theories of Production and Perception, 7,5 credits
2. Introduction to Research Methods in Linguistics, 7,5 credits
3. Degree Project, 15 credits
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Prov/moment för kursen LINK23, Fonetik: Kandidatkurs
Gäller från H20
2001 Produktions- och perceptionsteorier, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2002 Introduktion till lingvistiska forskningsmetoder, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2003 Examensarbete, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

