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Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
l

l

redogöra för några av de viktigaste teorierna och metoderna inom modern
psykolingvistisk forskning,
redogöra för vilka processer som är viktiga för språkförståelse, språkproduktion
och språkinlärning,

Färdighet och förmåga
l

l

formulera en frågeställning som relaterar till de teorier som behandlats i kursen
samt redogöra för hur denna frågeställning kan undersökas i ett psykolingvistiskt
experiment,
konstruera och genomföra ett mindre psykolingvistiskt experiment, samt
analysera resultaten och göra en sammanfattande rapport.

Innehåll
Kursen ger den studerande grundläggande kunskaper om modern psykolingvistisk teori
och metod, med anknytning till aktuell kognitions och neurovetenskaplig forskning. Inom
kursen behandlas perception och förståelse av talat och skrivet språk, produktion av talat
språk, ordförråd och mental representation av begrepp, barns språkutveckling samt
neurolingvistik. Inom kursen studeras de faktorer och processer som är involverade i
språkförståelse, språkproduktion, och barns och vuxnas inlärning av ett första och ett
andraspråk. Kursen behandlar också hur psykolingvistiska forskningsfrågor formuleras
och besvaras genom experimentella metoder. Vidare diskuteras hur experiment
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och besvaras genom experimentella metoder. Vidare diskuteras hur experiment
konstrueras och hur stimuli implementeras i elektroniskt format och den experimentella
metodikens användbarhet för olika typer av frågeställningar och vetenskapligt skrivande.
Kursen tar upp principer för utförande och värdering av psykolingvistiska experiment,
och en praktisk övning i utförandet av ett psykolingvistiskt experiment ingår i kursen.

Undervisningsformer
Undervisningsformer som förekommer är föreläsningar, seminarier, gruppövningar och
handledning enskilt såväl som i grupp. Undervisningen omfattar IKTbaserade
undervisningsformer. För specifika tekniska krav vid respektive kurstillfälle, se kurssida.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
För att bli godkänd på kursen ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda. Betyget
A är det högsta betyget på skalan och betyget E är det lägsta betyget som ger ett
godkänt betyg. Betyget F innebär att studenten är underkänd. Betygskriterier för A–F
finns angivna i ett separat dokument och kommuniceras till studenten senast vid
kursstarten.
Examination sker genom skriftliga uppgifter och muntliga redovisningar.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till
omexamination i enlighet med universitetets lokala regler.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studerande
som genomfört kursen och de studerande som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Övrigt
Studerande som med godkänt resultat genomgått kursen kan på begäran erhålla
kursbevis.
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