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Beslut

Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2012-10-17 och reviderad och fastställd av
institutionsstyrelsen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet 2018-03-07.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-03-25.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Högskolestudier om 180 hp i avslutade kurser, varav minst 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne, eller
motsvarande, eller högskolestudier om 120 hp i avslutade kurser, varav 90 hp i svenska/svenska som
andraspråk/nordiska språk eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
INPR

Benämning
Interkulturell pragmatik

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen presenteras såväl internationell som svensk forskning om interkulturell och tvärkulturell
kommunikation med tonvikt på pragmatiska aspekter i inlärarspråk och andraspråksanvändning i Sverige.
Kursen ger redskap att genomföra analyser av pragmatiska mönster och samtalsstrategier vid möten över
språk- och kulturgränser i både institutionella verksamheter och vardagliga sammanhang. Fokus ligger på
talad kommunikation där såväl verbala som icke-verbala strategier i interaktionen uppmärksammas. I kursen
jämförs teoretiska och metodiska utgångspunkter samt tillämpningar inom olika forskningstraditioner som
studerar interkulturell kommunikation. Kurslitteraturen uppmärksammar interkulturell och tvärkulturell
pragmatik utifrån ett kritiskt perspektiv med fokus på makt- och dominansförhållanden i ett mångkulturellt
och flerspråkigt samhälle. Dessa kunskaper är användbara bl.a. för den som i sin yrkesutövning möter
personer med svenska som andraspråk, speciellt inom skola och utbildning men också inom andra
samhälleliga förvaltningar och organisationer samt alla med intresse för interkulturell och tvärkulturell
kommunikation.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat ska studenten uppvisa
1. kvalificerad kunskap om och förståelse av forskningsresultat och teorier
2. färdighet och förmåga att tillämpa någon eller några centrala metoder eller beskrivningsmodeller
3. förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till teoriers och metoders användbarhet och
begränsningar.
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Undervisning

Vissa terminer erbjuds kursen med undervisning i form av en serie seminarier som ej är obligatoriska. Andra
terminer kan kursen erbjudas som en kurs med egen inläsning, varvid studenten träffar examinator vid ett
igångsättningstillfälle, vid den muntliga delen av examinationen samt har mejlkontakt. Senast en månad före
kursstart meddelas om kursen ges med undervisning eller som egen inläsning.
Undervisningen sker på svenska eller engelska.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig genomgång av dessa
inlämningsuppgifter. Examinationen sker på svenska eller engelska efter överenskommelse.
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. Meddelade målrelaterade betygskriterier
är bindande.
d. För godkänt resultat på kursen krävs lägst betyget E på samtliga inlämningsuppgifter samt fullgjord
muntlig genomgång. Den muntliga genomgången är obligatorisk.
e. Studerande som fått betyget Fx eller F på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få
en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om
detta ska göras till institutionsstyrelsen. Två examinationstillfällen erbjuds normalt under terminen.
f. Komplettering av betyget Fx kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska
lämnas inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator. Vid godkänd komplettering
av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade
resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-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 kan ingå i Masterprogram i svenska.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart på www.su.se/svenskasomandrasprak
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