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Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt 4SV200 Språkrådgivning
och textvård, 30 hp eller motsvarande.

Mål
Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
l

l

l

bedöma, jämföra och diskutera texter utifrån vetenskapliga och språkliga
aspekter,
planera och genomföra ett praktiskt språkvårdsprojekt på en myndighet eller
organisation,
genomföra ett självständigt forskningsarbete med inriktning mot språkrådgivning
och textvård.

Delkurs 1 Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l
l

l
l
l

redogöra för och diskutera villkoren för akademiskt skrivande,
producera, bedöma och diskutera akademiska texter om språk med hänsyn till
vetenskapliga och språkliga aspekter,
beskriva och kritiskt analysera olika vetenskapliga metoder,
motivera val av lämplig metod för sitt forskningsområde,
redogöra för grundläggande etiska regler för humanistisk forskning.

Delkurs 2 Praktiskt språkvårdsprojekt, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

l

l
l
l

producera, bedöma och diskutera akademiska texter om språk med hänsyn till
vetenskapliga och språkliga aspekter,
beskriva och kritiskt analysera olika vetenskapliga metoder,
motivera val av lämplig metod för sitt forskningsområde,
redogöra för grundläggande etiska regler för humanistisk forskning.

Delkurs 2 Praktiskt språkvårdsprojekt, 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l
l
l

planera och genomföra ett praktiskt språkvårdsprojekt,
redovisa projektet för uppdragsgivaren,
utvärdera och diskutera språkvårdsprojektet.

Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp
Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:
l

l

l

genomföra och skriftligt redovisa en språkvetenskaplig undersökning med
inriktning mot språkrådgivning och textvård,
använda ett adekvat språkbruk anpassat efter formella krav på
språkvetenskapliga arbeten på avancerad nivå,
försvara det egna självständiga arbetet vid ett seminarium och genomföra en
kritisk och konstruktiv opponering på annan students arbete.

Innehåll
Kursen innehåller språkvetenskapliga arbetssätt, praktiskt språkvårdsarbete och
mottagaranpassat skrivande. De studerande ska självständigt formulera vetenskapliga
problem, söka litteratur, samla och analysera material samt rapportera detta skriftligt.
Deltagande i kursens seminarier är obligatoriskt eftersom seminarierna innehåller
examinerande moment.
Delkurs 1 Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod 7,5 högskolepoäng
I delkursen utvecklar de studerande kunskap om och färdigheter i det vetenskapliga
skrivandet. Kursen belyser grundläggande vetenskapliga metoder och forskningsetik
inom det humanistiska området. De studerande får även erfarenhet av ett
processinriktat arbetssätt och lär sig att kritiskt granska egna och andras texter.
Delkurs 2 Praktiskt språkvårdsprojekt 7,5 högskolepoäng
De studerande omsätter teoretiska kunskaper genom ett praktiskt språkvårdsprojekt på
en vald myndighet eller annan organisation. I språkvårdsarbetet ingår att inhämta och
granska material, ge relevant och konstruktiv språkrådgivning samt dokumentera,
utvärdera och kommunicera projektet.
Delkurs 3 Självständigt arbete 15 högskolepoäng
De studerande planerar och genomför under handledning ett självständigt
forskningsarbete med tydlig inriktning mot språkrådgivning och textvård som redovisas i
en magisteruppsats. Vidare ingår aktivt deltagande i seminarier, försvar av egen uppsats
och opponering på kurskamraternas arbeten.

Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl
godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. För betyget Väl godkänd på hela kursen
krävs Väl godkänd på minst 22,5 hp.
Delkurs 1 examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter.
Delkurs 2 examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av ett praktiskt
språkvårdsprojekt.
Delkurs 3 examineras genom en magisteruppsats och försvar av densamma samt
opponering på en annan students uppsats.
Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till

Delkurs 2 examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av ett praktiskt
språkvårdsprojekt.
Delkurs 3 examineras genom en magisteruppsats och försvar av densamma samt
opponering på en annan students uppsats.
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 studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens
bestämmelser.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Litteraturförteckning Delkurs 1  Akademiskt skrivande och vetenskaplig metod
7,5 hp
Obligatorisk litteratur
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Løkensgard Hoel, Torlaug. 2011 års upplaga eller
senare. Skriva för att lära. Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur. 209
s.
Jarrick, Arne & Josephson, Olle. 1996 års upplaga eller senare. Från tanke till text. En
språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. 133 s.
Lagerholm, Per. 2005. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 146 s.
Schött, Kristina, Melin, Lars, Strand, Hans & Moberg, Bodil. 2007 års upplaga eller
senare. Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 141 s.
Strömquist, Siv. 2010 års upplaga eller senare. Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren
& Fallgren. 141 s.
Språkriktighetsboken. 1998 års upplaga eller senare. Utarbetad av Svenska
språknämnden. Stockholm: Norstedts. 413 s.
Referenslitteratur
Svenska Akademiens ordlista. 2006 års upplaga eller senare. Stockholm: Norstedts
Akademiska Förlag.
Svenska skrivregler. 2008 års upplaga eller senare. Språkrådet, Stockholm: Liber.
Litteraturförteckning Delkurs 2  Praktiskt språkvårdsprojekt 7,5 hp
Obligatorisk litteratur
Kamél, Elisabeth. 2014. Projektkommunikation: så får du den att fungera! 2:a uppl.
Stockholm: Liber. 185 s.
Nord, Andreas. 2011. Att göra någon annans text tydlig: förutsättningar och
språkideal vid språkbearbetning av myndighetstext. Uppsala: FUMS, Institutionen
för nordiska språk, Uppsala universitet. 215 s.
Övrig litteratur väljs i samråd med läraren efter valt projekt. Ca 200 s.
Litteraturförteckning Delkurs 3  Självständigt arbete 15 hp
Obligatorisk litteratur
Lagerholm, Per. 2005. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 146 s.
Strömquist, Siv. 2010 års upplaga eller senare. Uppsatshandboken: råd och regler
för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser . Uppsala:
Hallgren & Fallgren. 141 s.

Obligatorisk litteratur
Lagerholm, Per. 2005. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 146 s.
Strömquist, Siv. 2010 års upplaga eller senare. Uppsatshandboken: råd och regler
för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser . Uppsala:
Hallgren & Fallgren. 141 s.
Övrig litteratur väljs i samråd med handledaren.
Referenslitteratur
Svenska Akademiens ordlista. 2006 års upplaga eller senare. Stockholm: Norstedts
Akademiska Förlag.
Svenska skrivregler. 2008 års upplaga eller senare. Språkrådet, Stockholm: Liber.

