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Beslut

Denna kursplan är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden och fastställd av Institutionsstyrelsen 2016-0203.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2018-07-31
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

30 hp i språk, språkdidaktik, tvåspråkighet eller i lingvistik.
Kursens uppläggning
Provkod
SKTA

Benämning
Skriva och tala i ett flerspråkigt arbetsliv

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

I kursen tränas muntlig och skriftlig presentation i arbetslivsrelaterade genrer i kombination med en teoretisk
fördjupning om språkbruk i ett flerspråkigt samhälle. Inom denna fördjupning aktualiseras exempelvis frågor
om språkval och språkpraxis i förhållande till språklagar, språknormer, normgivande institutioner, normkällor
och språkpolicy. Fördjupningen görs inom ett övergripande sociolingvistiskt och etnografiskt perspektiv och
inkluderar ett andraspråks- och ett främmandespråksperspektiv. De färdighetstränande momenten gäller
främst genrer som kombinerar muntliga och skriftliga moment. Främst tränas kommunikation på svenska,
men kursen inkluderar även kommunikativ träning i flerspråkiga sammanhang.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna visa:
– färdighet och förmåga genom att planera och utföra presentationer på svenska som inkluderar både muntliga
och skriftliga delar
– kunskap och förståelse genom att diskutera rådande svensk språklagstiftning och språksituationen i Sverige
i internationell jämförelse
– värdering och förhållningssätt genom att resonera om språkpolicyfrågor i olika verksamheter med särskild
hänsyn till språkval.
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaro är obligatorisk på seminarier. För
närmare information hänvisas till kursplaneringen.
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Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom presentationer som inkluderar muntliga och skriftliga inslag samt skriftliga
inlämningsuppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.
För ytterligare 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 att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro. Om särskilda skäl föreligger kan examinator medge befrielse
från viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter. Studenten kan då åläggas en
kompensationsuppgift. Muntliga examinationsuppgifter kan inte kompenseras skriftligt utan kompenseras
genom närvaro vid ett uppsamlingstillfälle eller vid nästkommande kurstillfälle.
e. För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas. Det läsår kurstillfälle saknas ska minst
ett examinationstillfälle erbjudas.
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 för att bestämma betyg vid nästkommande examinationstillfälle, om inte särskilda
skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
f. Komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg 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 används betyg 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.
Kurslitteratur

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