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Kursens uppläggning
Provkod

Benämning

SVEN

Det svenska språksamhället

Högskolepoäng
6

SKFR

Skriftlig framställning

6

GRIN

Grammatisk introduktionskurs

5

TEXT

Texters form och funktion

5

RETO

Retorik

4

SPR1

Språkkonsultarbete i praktiken I

4

Kursens innehåll

Kursen är den första terminen på Språkkonsultprogrammet och ger en introduktion till praktiskt
språkkonsultarbete och några språkvetenskapliga grunder för detta. Studenten får kunskaper om dagens
språksamhälle, grundläggande språkvetenskapliga och retoriska begrepp samt färdigheter i skrivande,
textbearbetning och muntlig framställning. Kursen avslutas med en praktikuppgift där studenten tränar de
nya kunskaperna i samarbete med en verksam språkkonsult.
Kursen består av följande delkurser:
Delkurs 1: Det svenska språksamhället, 6 hp
Delkursen behandlar översiktligt det svenska språksamhället av i dag, med språkpolitik, språkdebatt och
aktuell svensk språkvård.
Delkurs 2: Skriftlig framställning, 6 hp
Delkursen innehåller skrivövningar i olika genrer. Kursen har fokus på texten som produkt och på
skrivprocessen, vilket inkluderar att ge och ta respons inför bearbetning samt att använda normkällor för
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svensk språkriktighet.
Delkurs 3: Grammatisk introduktionskurs, 5 hp
Delkursen behandlar grundläggande grammatisk terminologi och elementär analys av den grammatiska
strukturen i textexempel. Studenterna får också viss träning i att beskriva språkriktighetsproblem utifrån
relevant grammatisk terminologi.
Delkurs 4: Texters form och funktion, 5 hp
Delkursen omfattar arbete med grundläggande textlingvistiska och stilistiska analysredskap för texter av olika
slag. Sambandet mellan texters funktion och utformning behandlas, särskilt begriplighet och läsbarhet.
Delkurs 5: Retorik, 4 hp
Delkursen ger en orientering om grundläggande retoriska begrepp och metoder. Studenterna övar sig även i
muntlig framställning med fokus på att argumentera och förklara. Vidare ges övning i att bedöma egna och
andras muntliga presentationer.
Delkurs 6: Språkkonsultarbete i praktiken I, 4 hp
Delkursen innehåller tre moment: auskultation hos en verksam språkkonsult, en praktikuppgift samt
gästföreläsningar med verksamma språkkonsulter. Studenten ansvarar själv för kontakten med en
yrkesverksam språkkonsult för auskultationen. Praktikuppgiften innebär att studenten utför ett reellt
språkkonsultuppdrag inriktat på skrivande och/eller textredigering, normalt i samarbete med samma
språkkonsult som den auskulterat hos.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna uppvisa:
Delkurs 1:
- kunskap och förståelse genom att beskriva dagens svenska språksamhälle och huvudfrågor inom aktuell
svensk språkpolitik, språkdebatt och språkvård.
Delkurs 2:
- färdighet och förmåga genom att producera sammanhängande och funktionella texter som ansluter till
specifika språk- och textnormer
- färdighet och förmåga genom att använda normkällor som skrivregler, ordböcker och datoriserad
språkkontroll på ett medvetet sätt
- färdighet och förmåga genom att granska andras texter och ge konstruktiv, språkvetenskapligt grundad
respons
- färdighet och förmåga genom att bearbeta egna texter efter respons från andra.
Delkurs 3:
- kunskap och förståelse genom att redogöra för typiska drag hos olika ordklasser, satstyper och satsdelar
- färdighet och förmåga genom att utföra enklare grammatiska analyser på ord-, fras-, sats- och
meningsnivå i olika typer av texter.
Delkurs 4:
- kunskap och förståelse genom att diskutera olika sorters texter med utgångspunkt i deras struktur och
form
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att värdera och bedöma texters funktionalitet och
tillgänglighet i olika sammanhang
- färdighet och förmåga genom att tillämpa grundläggande metoder för analys av text.
Delkurs 5:
- kunskap och förståelse genom att redogöra för retoriska begrepp och den retoriska processen.
- färdighet och förmåga genom att analysera och bedöma tal och muntliga presentationer utifrån retoriska
begrepp
- färdighet och förmåga genom att planera och framföra muntliga presentationer i olika muntliga
praktiker.
Delkurs 6:
- färdighet och förmåga genom att analysera och producera text utifrån både användares behov och
vetenskapligt grundade kunskaper om språk och text
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- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att reflektera kring en språkkonsults arbete i dagens
arbetsliv och samhälle med koppling till relevant litteratur samt till tidigare egna kunskaper och erfarenheter
från samhälls- och arbetslivet
- värderingsförmåga och förhållningssätt genom att reflektera kring sin egen riktning och framtid i
arbetslivet.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Minst 80 % närvaro krävs vid undervisningen i
delkurs 1 och 2. Närvaro är obligatorisk vid seminarier där studenten själv presenterar eller bedömer
annans presentation i delkurs 5. I delkurs 6 krävs minst 80 % närvaro vid gästföreläsningar, seminarier
samt auskultation.
För detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras på följande sätt:
Delkurs 1: Hemtentamen samt grupparbete med muntlig och skriftlig redovisning
Delkurs 2: 5-7 skrivuppgifter och 5-7 responsuppgifter
Delkurs 3: Salstentamen
Delkurs 4: 2-3 skriftliga inlämningsuppgifter
Delkurs 5: 3-5 muntliga och en skriftlig uppgift
Delkurs 6: Praktikuppgift och reflektionsuppgift.
För detaljerad information hänvisas till respektive delkursplanering.
b. Betygssättning sker på delkurserna 1, 2, 3, 4 och 5 enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
Betygsätting sker på delkurs 6 enligt en tvågradig målrelaterad betygsskala.
G = Godkänd
U = Underkänd
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E eller G på samtliga examinationsuppgifter samt
uppfyllt närvarokrav. Den som inte uppfyllt närvarokrav måste gå om delkursen. Om särskilda skäl
föreligger kan examinator medge befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning.
Hemtentamen som lämnas in för sent bedöms ej. Studerande hänvisas till omtentamen. Som betyg på
helkurs sätts ett medelvärde av delkursernas betyg i förhållande till poängantalet.
e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyad examination för högre
betyg.
Studerande som fått betyget F, Fx eller U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att
få en annan examinator utsedd för nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot
det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
För delkurser med salstentamen eller hemtentamen ges normalt två examinationstillfällen per kurstillfälle.
För delkurs 2 och 5 kan inte omexamineras efter delkursens slut utan studenten måste gå om delkursen om
den inte fått godkänt efter ev. kompletteringsförsök.
f. Möjlighet till komplettering av betyget Fx på hemtentamen i delkurs 1 och salstentamen i delkurs 3 medges
ej. Vid övriga delkurser kan komplettering av examinationsuppgifter medges om studenten ligger nära
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gränsen för godkänt. Kompletteringen ska lämnas in inom 5 arbetsdagar efter att kompletteringsbehov har
meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering används betyget E.
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.
Övrigt

Kursen ges endast inom Språkkonsultprogrammet.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till på kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler.
Litteraturlistan finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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