Humanistiska och teologiska fakulteterna

LINN16, Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 högskolepoäng
Linguistics: Psycholinguistics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2010-10-25 att gälla från och med 201010-25, vårterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som valbar kurs i masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Den ges
även som fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som
avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Kursen kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande ges på
svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga studerande
behärskar svenska.
Huvudområde

Fördjupning

Lingvistik med specialisering i allmän
språkvetenskap

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några av de viktigaste teorierna inom den psykolingvistiska
forskningen,
• kunna redogöra för olika metoder inom psykolingvistisk forskning,
• kunna redogöra för vilka delprocesser som är viktiga för språkproduktion,
språkförståelse, och språkinlärning,
• kunna redogöra för hur dessa delprocesser utgör en modell och hur denna
modell kan testas experimentellt,
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Färdighet och förmåga
• kunna ställa upp en frågeställning som anknyter till de teorier som behandlats i
kursen samt veta hur denna frågeställning skulle kunna undersökas i ett
psykolingvistiskt experiment,
• kunna skriva en rapport som innehåller ett förslag till en psykolingvistisk studie,
• kunna genomföra ett mindre psykolingvistiskt experiment,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera en vetenskaplig publikation inom det psykolingvistiska
fältet,
• kunna kritiskt värdera olika psykolingvistiska teorier och jämföra dem med
varandra.

Kursens innehåll
Inom psykolingvistiken testas olika teorier kring språkproduktion, språkperception och
språkinlärning, med hjälp av olika metoder, exempelvis, reaktionstidsexperiment,
mätning av hjärnaktivitet, analys av felsägningar, korpusanalys, osv. Kursen ger en
introduktion till dessa teorier och metoder. Vidare studeras de faktorer som spelar en
roll i språkförståelse, språkproduktion, och inlärning av vårt modersmål eller ett andra
språk. Principer för utförande och värdering av psykolingvistiska experiment berörs,
och en praktisk övning i utförandet av ett psykolingvistiskt experiment ingår i kursen.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av lektionsundervisning och obligatoriska
laborationsövningar med tillhörande labbrapporter.

Kursens examination
Examination sker skriftligt i form av fortlöpande redovisningsuppgifter vid
föreläsningarna, och en avslutande skriftlig uppgift.
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 60 högskolepoäng i något språkämne eller motsvarande
kunskaper.
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Övrigt
1. 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 LINN16, Lingvistik: Psykolingvistik
Gäller från V11
1001 Lingvistik: Psykolingvistik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

