
      
Kursplan
för kurs på grundnivå
Psykolingvistik - kurs inom VAL-projektet

Psycholinguistics  - Course within the VAL Project 7.5 Högskolepoäng
7.5 ECTS credits

Kurskod: NS160U
Gäller från: HT 2014
Fastställd: 2014-06-23
Institution Institutionen för svenska och flerspråkighet

Huvudområde: Nordiska språk
Fördjupning: G2F - Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som 

förkunskapskrav

Beslut
Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-06-23.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Antagen till VAL-projektet.

Kursens uppläggning

Provkod Benämning Högskolepoäng

PSLI Psykolingvistik 7.5

Kursens innehåll
Kursen behandlar människans språkliga processer (tala, lyssna, skriva, läsa och minnas) och orienterar om 
olika teorier och modeller för att beskriva och förklara dessa processer. Hur gör vi när vi tolkar andras 
yttranden och när vi planerar och genomför våra egna? Hur går det till när vi läser och när vi skriver? 
Vilka är våra viktigaste källor till kunskap om dessa processer? Inom kursen behandlas också hur individen 
tillägnar sig - eller har problem med att tillägna sig - de kunskaper och färdigheter som är en förutsättning 
för dessa processer. I detta sammanhang behandlas barns språkförmåga och språkutveckling samt 
språkinlärning i ett andraspråksperspektiv. Studenterna genomför också en liten undersökning som 
tillämpar psykolingvistiska teorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning. 


Förväntade studieresultat
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna visa:

- kunskap och förståelse genom att redogöra för metoder och centrala begrepp som används för att studera 
dessa språkprocesser, med särskild inriktning på individens språkliga utveckling

- kunskap och förståelse genom att resonera på ett vetenskapligt anknutet sätt kring den psykologiska, 
perceptuella och neurologiska bakgrunden till språkprocesser som att tala, lyssna, skriva, läsa och minnas.

Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro krävs på 
redovisningsseminarierna. I kursen ingår en obligatorisk undersökning som tillämpar psykolingvistiska 
teorier och metoder på en psykolingvistiskt relevant frågeställning. Undersökningen genomförs individuellt 
eller i grupp och redovisas skriftligt och muntligt. För närmare information hänvisas till kursplaneringen. 
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Kunskapskontroll och examination
a. Kursen examineras genom salstentamen.

För närmare information hänvisas till kursplaneringen.



b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:



A = Utmärkt

B = Mycket bra

C = Bra

D = Tillfredsställande

E = Tillräckligt

Fx = Otillräckligt

F = Helt otillräckligt



c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.



d. För godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på salstentamen, fullgjord närvaro samt 
fullgjord obligatorisk undersökning. 



e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. 
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få 
en annan examinator utsedd vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. 
Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Student som erhållit betyget Fx eller F hänvisas till 
omprov. Två examinationstillfällen för salstentamen erbjuds per kurstillfälle. Dessutom erbjuds ett 
examinationstillfälle den termin som kurstillfälle saknas.



f. Möjlighet till komplettering av salstentamen med betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte.

Övergångsbestämmelser
När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande 
kursplan under en avvecklingsperiod på tre terminer.

Begränsningar
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och 
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kurslitteratur
För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell litteraturlista finns 
tillgänglig senast en månad före kursstart.
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