
LIN B06: Fonetik: Svenskans fonetiska geografi, 7,5 
högskolepoäng 
Studiebeskrivning 
 
Mål 
Efter avslutad delkurs ska den studerande 

• på ett vetenskapligt sätt kunna diskutera dialekternas ljudsida 
• kunna förklara talljudens dialektala variation beträffande prosodiska drag såsom 

accenter och tonfall, vokaler (t ex diftongeringar) och konsonanter (t ex r-ljud) 
• kunna utreda vad som är fonetiskt och fonologiskt i den dialektala variationen 
• kunna redogöra för viktiga ljudmässiga grupperingar för svenska dialektområden 
• kunna analysera dialektalt uttal och kunna göra en översiktlig beskrivning av inspelat tal 

 
Hur målen uppnås 
Undervisningen sker i form av lektioner omväxlande med övningsmoment i klassrum och 
datorsal samt i form av hemuppgifter. Kursen inriktar sig på de svenska dialekternas 
ljudmässiga särdrag, dvs vad som är karakteristiskt fonetiskt och fonologiskt beträffande 
vokaler, konsonanter och prosodi (talets melodi och rytm) för en dialekt. Avgränsningen mellan 
olika dialekter och dialektområden diskuteras, och det ges rikliga möjligheter till att lyssna på 
och analysera inspelat, nätbaserat material från taldatabasen SweDia 2000. Inspelningarna 
rymmer exempel på spontant tal och enskilda ord av både kvinnor och män och äldre och yngre 
talare från ett hundratal orter. Under kursens gång kommer vi att diskutera vad en dialekt är, 
vad den fyller för funktion både socialt och språkligt och hur framtiden ser ut för dialekterna. 
 
Examinationen rymmer både muntliga och skriftliga moment. Vid två tillfällen under kursens 
gång kommer kursdeltagarna att göra hemuppgifter, som kan utföras enskilt eller i grupp (max 
2 personer). Hemuppgifterna går ut på att göra egen analys och beskrivning av inspelat 
talmaterial och redovisas muntligt. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig hemtentamen. I 
hemskrivningen ska studenterna visa att de på ett vetenskapligt sätt kan diskutera dialekternas 
ljudsida. Häri ingår att kunna beskriva talljudens dialektala variation vad gäller prosodi, vokaler 
och konsonanter, kunna visa vad som är fonetiskt och fonologiskt i denna variation och kunna 
redogöra för viktiga aspekter av svenskans fonetiska geografi. För betyget VG på kursen krävs 
VG på hemtentamen och lägst betyget G på hemuppgifterna. 
 
Observera att smärre ändringar i studiebeskrivningen kan komma att göras före kursstart. 
 


