Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEM38, Svenska som andraspråk: Kontrastiv fonetik, 7,5
högskolepoäng
Swedish as a Second Language: Contrastive Phonetics, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-11-07 att gälla från och med
2013-11-07, vårterminen 2014.

Allmänna uppgifter
Ämne: Svenska som andraspråk
Kursen ingår i ett nationellt magister-/masterprogram i svenska som andraspråk och
ingår som valbar kurs inom masterprogrammet Språk och språkvetenskap. Kursen ges
även som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i svenska
som andraspråk

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

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på ett fördjupat sätt kunna beskriva fonetisk teori i förhållande till inlärning av
svenska som ett andraspråk
• kunna redogöra för hur ljudsystem i världens språk är uppbyggda

Färdighet och förmåga
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• på självständigt sätt kunna genomföra en avancerad brytningsanalys
• kunna genomföra en fonetisk analys av data från ett givet språk

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna avgöra vilken typ av fonetisk analys som är lämplig att använda för att
beskriva olika aspekter av talljud i världens språk.

Kursens innehåll
Kursen ger fördjupade kunskaper om svenskans fonetik och fonologiska struktur ur
ett jämförande typologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid de delar av svenskans
regelsystem som utgör särskilda svårigheter för andraspråkstalare. Kursen tar sin
utgångspunkt i aktuell fonetisk teori inom talets produktion och perception och ger
även en översikt över områden där fonetisk kunskap används praktiskt med fokus på
andraspråksinlärning. Genomgående görs kopplingar mellan fonetisk teori och
aktuella tillämpningsområden.

Kursens genomförande
Utbildningen ges delvis på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och/eller
digitala verktyg samt med 2-3 träffar. Det förutsätts att den studerande deltar på
dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Kursen examineras i form av en självständigt genomförd undersökning inom området
kontrastiv fonetik.
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 90 hp på grundnivå, varav 60 hp i svenska som
andraspråk eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SVEM38, Svenska som andraspråk: Kontrastiv
fonetik
Gäller från V14
1301 Svenska som andraspråk: Kontrastiv fonetik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

