Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEG21, Språkkonsult: Grammatik och semantik - att
beskriva och värdera, 7,5 högskolepoäng
Language Consultant: Grammar and Semantics - Description and
Assessment, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-09-19 och senast reviderad
2019-03-20 av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de humanistiska och
teologiska fakulteterna. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2019-03-20,
höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom den andra terminen av Språkkonsultprogrammet.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i
språkkonsultarbete

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för termer och begrepp inom området lexikal semantik,
• kunna redogöra för grunderna i systemisk funktionell grammatik,
• kunna redogöra för svensk skriftspråkssyntax i olika genrer,

Färdighet och förmåga
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• kunna använda centrala svenska ordböcker (tryckta och digitala) på ett fördjupat
sätt,
• kunna söka och inhämta information om grammatiska och semantiska fenomen i
Svenska Akademiens grammatik,
• kunna tillämpa systemisk funktionell grammatik för analys av kortare textavsnitt,
• kunna analysera och bedöma svenska texter i olika genrer i relation till polerna
talspråklighet och skriftspråklighet,
• kunna analysera och transponera syntax och semantik i svenska texter av olika
genrer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra välgrundade värderingar av bruket av grammatiska och semantiska
kategorier i olika kommunikativa sammanhang.

Kursens innehåll
Kursens syfte är att göra de studerande skickliga i att använda semantiska och
syntaktiska verktyg vid analys av olika former av svenskt skriftspråk. På kursen
studeras därför grunderna i lexikal semantik samt i systemisk funktionell grammatik. I
kursen tränas även fördjupad användning av centrala svenska ordböcker (såväl tryckta
som digitala) samt grundläggande användning av Svenska Akademiens grammatik. På
kursen introduceras begreppen kongruent och inkongruent grammatik som
beskrivning av de språkliga drag som kännetecknar talspråklighet respektive
skriftspråklighet i olika former. Målet är att de studerande ska kunna analysera och
beskriva skriftspråkets särdrag i olika genrer och utifrån beskrivningen göra
välgrundade värderingar av bruket av grammatiska och semantiska kategorier i olika
kommunikativa sammanhang.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar, handledning och seminarier.
Två till fyra obligatoriska seminarier förekommer. Utebliven närvaro kompenseras
enligt lärarens anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras med en skriftlig salstentamen vid kursens slut.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till
Språkkonsultprogrammet samt godkänt resultat på kurserna SVEG11, SVEG12,
SVEG13 och SVEG14.

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SVEG21, Språkkonsult: Grammatik och semantik att beskriva och värdera
Gäller från V14
1301 Grammatik och semantik - att beskriva och värdera, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

