Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEG61, Språkkonsult: Språkpsykologi med fokus på
förståelse och läsbarhet, 7,5 högskolepoäng
Language Consultancy: Language Psychology Focusing on
Comprehension and Readability, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-12-08 att gälla från och med 201512-08, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen är en obligatorisk kurs inom den sjätte och sista terminen av
Språkkonsultprogrammet (HGSPK). Den kan även ges som fristående kurs och
normalt ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Svenska med specialisering i
språkkonsultarbete

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för några centrala språkpsykologiska metoder som används för
att studera språkproduktion och språkförståelse,
• kunna redogöra för några centrala språkpsykologiska begrepp i teorier
om språkproduktion och språkförståelse,
• kunna redogöra för några viktiga bidrag språkpsykologin lämnat till modern
skrivforskning,
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Färdighet och förmåga
• kunna använda språkpsykologiska begrepp för att resonera om begriplighet och
läsbarhet,
• kunna utföra en mindre undersökning för att försöka besvara en språkpsykologisk
frågeställning,
• kunna värdera och tillämpa relevanta språkpsykologiska teorier och metoder samt
beakta etiska krav i undersökningen,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera olika forskningsmetoder inom det psykolingvistiska fältet
utifrån deras möjligheter och begränsningar.

Kursens innehåll
Målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskap om
språkpsykologiska metoder och begrepp och fördjupa sig i de kognitiva processerna
bakom språkproduktion och språkförståelse. Kursen behandlar dels hur
textproduktion påverkas av skribentens mål, kunskaper och skrivvana, dels hur
textförståelse påverkas av läsarens förförståelse av en viss genre, situation, kontext,
läsdjup osv. Kursdeltagarna kommer att få insikt i processerna genom egna övningar
och laborationer.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, egna övningar och
laborationer. Tre till fem seminarier är obligatoriska.

Kursens examination
Kursen examineras med en skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande i de
obligatoriska seminarierna.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna och
minst betyget godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften. För betyget väl
godkänd krävs aktivt deltagande i de obligatoriska seminarierna och betyget väl
godkänd på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen som del av program, krävs att den studerande är antagen till
Språkkonsultprogrammet samt godkänt resultat på samtliga ingående kurser på
termin ett, två, tre och fyra. För tillträde till kursen som fristående kurs krävs totalt 90
högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i ett språkämne eller lingvistik. Antagna
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till Språkkonsultporgrammet har företräde till kursen.

Övrigt
1. 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.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SVEG61, Språkkonsult: Språkpsykologi med fokus
på förståelse och läsbarhet
Gäller från V16
1501 Språkpsykologi med fokus på förståelse och läsbarhet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

