
LIN C03: Lingvistik: Prosodi, 7,5 högskolepoäng 
Studiebeskrivning 
 
Mål 
Efter avslutad delkurs ska den studerande 

• kunna förklara vad prosodi är och vilka dess kommunikativa funktioner är 
• uppvisa typologisk kunskap om ordprosodiska drag som kvantitet, betoning, ton 
• kunna förklara yttrandeprosodiska egenskaper som accentuering och frasering 
• kunna redogöra för diskursprosodi och prosodiska uttryck för emotioner och attityder i 

tal 
• kunna förklara grunderna i prosodisk fonologi 
• kunna beskriva prosodiska parametrar relaterade till genus 
• kunna göra akustisk-fonetisk analys och beskrivning av prosodi i tal 
• kunna lösa grundläggande uppgifter i prosodisk fonologi 

 
Hur målen uppnås 
Undervisningen sker i form av lektioner omväxlande med övningar i klassrum och datorsal 
samt i form av en hemuppgift. De allmänna frågeställningarna som delkursen i prosodi utgår 
ifrån är vilka funktioner prosodin har och hur prosodin uttrycks fysiskt i talsignalen. Under 
lektionerna illustreras hur prosodin speglar den språkliga strukturen (fonologi, morfologi, 
syntax, semantik), hur prosodin uttrycker textuella samband och vilken roll den spelar i samtal. 
Kursen behandlar talrytm, accentuering och intonation, de prosodiska egenskapernas samverkan 
med varandra och med talets övriga egenskaper samt den prosodiska strukturens fonologiska 
beskrivning. Övningarna inriktas på att göra akustisk-fonetisk analys av prosodi och att lösa 
uppgifter i prosodisk fonologi. 
 
Examinationen sker i form av både muntlig och skriftlig redovisning. Fullgjorda övningar 
under kursens gång och en hemuppgift som presenteras i form av en poster ingår i 
examinationen. Posterpresentationen, som inriktas på ett specifikt tema inom prosodi och som 
varierar mellan terminer, kan utföras enskilt eller i par. Kursen avslutas med en individuell, 
skriftlig hemtentamen. I hemskrivningen ska studenterna visa att de kan förklara vad prosodi 
går ut på, kunna beskriva prosodiska drag relaterade till olika domäner (ord, yttrande, diskurs) 
och som uttryck för icke-språkliga fenomen (emotioner, attityder, genus) samt kunna redogöra 
för prosodisk fonologi. För betyget VG på kursen krävs VG på hemtentamen och lägst betyget 
G på examinerande övningar och hemuppgift (poster). 
 
Observera att smärre ändringar i studiebeskrivningen kan komma att göras före kursstart. 
 


