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Inledning 

Denna kvalitetsrapport avser ämnet Svenska språket som fristående kurs (Svenska 

språket 1 – 3 samt Magisterkurs i Svenska språket. Svenska som fristående kurs kan 

vara huvudämne i en filosofie kandidatexamen, i en filosofie magisterexamen 

och/eller en filosofie masterexamen.  

 

Sammanfattande beskrivning av huvudområdet 

De fristående kurserna i Svenska språket riktar sig till människor som vill arbeta 

med eller redan arbetar med analys och produktion av texter – som studerar till 

eller redan är yrkesverksamma som tjänstemän, kommunikatörer, informatörer, 

journalister, språkvårdare, skribenter eller pedagoger.  Ämnet svenska ingår i det 

nya kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier, och de fristående kurserna 

har modifierats så att samläsning ska kunna ske i så stor utsträckning som möjligt. 

För ämnet som helhet utgör kurserna inom lärarutbildningen en stor del av det 

totala underlaget. 

 

Fram till och med hösten 2018 skedde viss samläsning med lärarutbildningen, men 

detta har upphört av logistiska skäl. Från och med vt 2019 samläses däremot 

Svenska 1, 2 och 3 med det nya kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier 

(SLM). Programmet syftar till att ge en bred litterär och språklig orientering i 

kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i 

olika genrer och medier. Programmet förbereder de studerande för arbete inom 

t.ex. kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden eller 

inom nationella och internationella företag som kommunikationsanalytiker, 

redaktörer, litteraturkritiker, översättare, språkvårdare eller för arbete med 

kommunikationsplanering i vid mening. 

 

De olika kurserna har följande struktur: 

 

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället ges på helfart både höst- och 

vårtermin. Kursen är uppdelad i moduler, som även kan läsas som enskild 

fristående kurs, vilket innebär att den studerande kan välja att dela upp studierna 

på två eller flera terminer eller läsa endast delar av kusen. Sedan vt 2019 ingår 

följande delkurser: Analys av texter, medier och samtal (2,5 hp); Språk, språkande, 

språkvetenskap (7,5 hp); Svenska språkets byggstenar (5 hp); Textanalys (7,5 hp) 
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och Språksociologi (7,5 hp). Under 2018, som studentsiffrorna nedan avser, var 

delkursstrukturen något annorlunda, medan det huvudsakliga kursinnehållet var 

likartat. 

 

Svenska språket 2: Språksamhällets utveckling erbjuds på helfart en gång om året, 

från och med vt 2020 på våren för att möjliggöra samläsning med SLM-

programmet.  Även denna kurs är uppdelad i moduler för att möjliggöra 

deltidsstudier: Mediehistoriska perspektiv (2,5 hp); Professionell kommunikation i 

tal och skrift (7,5 hp); Språkande från barndom till ålderdom (7,5 hp); 

Språkvetenskaplig uppsats (7,5 hp); Svenska språkets ursprung och utveckling (5 

hp). 

 

Svenska språket 3: Nordiska språk i ett modernt perspektiv, ges fr.o.m. 2020 varje 

hösttermin. Kursen innehåller delkurserna Introduktion i tillämpad språkvetenskap 

(3 hp), Språkvetenskaplig metod (5 hp), Språk i Norden (7 hp) och Uppsatskurs (15 

hp).  

 

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap, 60 hp, kan påbörjas 

höst eller vår. Kursen innehåller tre obligatoriska fördjupningskurser om vardera 

7,5 hp dels i tillämpad teori och metod, dels i akademiskt och professionellt 

skrivande, tre fördjupningskurser om vardera 7,5 hp, som väljs inom Svenska 

språkets läskurser på avancerad nivå, samt ett examensarbete omfattande 15 hp. 

Länkar till kursplaner: 

714G70 Svenska språket 1: Det moderna språksamhället 

714G71 Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling 

714G49 Svenska språket 3, Nordiska språk i ett modernt perspektiv, 
fördjupningskurs, 30 hp 

714A03 Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad språkvetenskap 

 

Nyckeltal  

 

Kurs/program /Termin 

Sökande 1:a 
hand 

Registrerade Kvinnor Män 

VT2016    
  

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad 
språkvetenskap 5 3 1 

1 0 

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 
grundkurs 64 10 8 

6 2 

https://liu.se/studieinfo/kurs/714g70/vt-2020
https://liu.se/studieinfo/kurs/714g71/vt-2020
https://liu.se/studieinfo/kurs/714g49/vt-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/714g49/vt-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/714a03/vt-2020
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Svenska språket 3, fördjupningskurs 4 2 1 1 0 

HT2016      

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad 
språkvetenskap 7 3 1 

1 0 

Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, 
fortsättningskurs, grundkurs 12 7 5 

4 1 

VT2017      

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 
grundkurs 50 14 10 

7 3 

Svenska språket 3, Nordiska språk i ett modernt 
perspektiv, fördjupningskurs 6 3 2 

1 1 

HT2017      

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad 
språkvetenskap 1 - - 

  

Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, 
fortsättningskurs, grundkurs 4 1 1 

1  

VT2018      

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad 
språkvetenskap 1 - - 

  

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap 19 1 2 1 1 

Svenska språket - Språksociologi 48 4 6 4 2 

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar 21 6 4 2 2 

Svenska språket – Textanalys 26 3 4 1 3 

Svenska språket 1: Det moderna språksamhället, 
grundkurs 97 12 10 

8 2 

Svenska språket 3, Nordiska språk i ett modernt 
perspektiv, fördjupningskurs 4 1 - 

  

HT2018      

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad 
språkvetenskap 6  3- 

2 1 

Professionell kommunikation i tal och skrift 29 2 7- 4 3 

Språkande från barndom till ålderdom 5 - 1 1  

Svenska språket 2, Språksamhällets utveckling, 
fortsättningskurs 6 3 2- 

2  

Svenska språkets ursprung och utveckling 4 - -   

VT2019      

Magisterkurs i svenska språket: Tillämpad 
språkvetenskap 2 

 
- 

  

Svenska språket - Analys av texter, medier och samtal 18  4 4 0 

Svenska språket - Språk, språkande, språkvetenskap 16  4 3 1 

Svenska språket - Språksociologi 34  5 2 3 

Svenska språket - Svenska språkets byggstenar 18  3 2 1 

Svenska språket – Textanalys 27  5 2 3 

Svenska språket 3, Nordiska språk i ett modernt 
perspektiv, fördjupningskurs 4 

 
1 

1 0 

 

De anonyma kursutvärderingssystemen upplevs vanligen inte särskilt meningsfulla 

när det är grupper med få studenter som har nära kontakt med de undervisande 

lärarna. Det är lättare för studenterna att lämna sina synpunkter i andra former, 
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varför vi har sparsamt med data från utvärderingssystemen.  Studenterna brukar 

emellertid i allmänhet vara tämligen nöjda med kurserna. Under vårterminen 2019, 

när Svenska 1 gavs i samläsning med SLM-programmet, fick kursen medelvärdet 

4,0 i utvärderingen. Även Svenska språket 3 fick medelbetyget 4,0, medan Svenska 

språket 2 inte gavs under vårterminen. Av synpunkter  som studenter har lämnat i 

ämnets egna utvärderingar kan nämnas: ”Bra kurs med relevanta och intressanta 

delkurser”; ”bra blandning mellan salstentor, gruppuppgifter, diskussionsuppgifter 

och egna inlämningar”; ”Modern och nytänkande”; ”bra blandning mellan 

hemtenta, salstenta och redovisningar”; ”Kunniga lärare […]”; ”engagerade och 

kunniga [lärare]”. 

Måluppfyllelse, kandidatexamen 

Nedan följer en redogörelse för måluppfyllelse gällande utbildning till 

kandidatexamen och därefter motsvarande redogörelse för magisterexamen. 

Avslutningsvis ges den information som gäller hela utbildningen oavsett 

examensnivå: utformning och genomförande, forskningsanknytning, 

lärarkompetens, arbetslivsperspektiv, studentperspektiv, jämställdhetsperspektiv 

och hållbarhet.  

 

De inledande tabellerna ger en översikt över vilka examensmål i examensordningen 

som uppnås genom lärandemålen i respektive kurs upp till kandidatnivå.  

Översikten visar hur alla ingående lärandemål i kursplanerna relaterar till målen i 

examensordningen. Av utrymmesskäl ges här endast en sammanfattande 

bedömning medan den fullständiga matrisen omfattande samtliga delmål i alla 

kurser återfinns som bilaga.   

 

Examensmålens delmål  Kurs 
 

Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 

Kunskap och förståelse    

1a. visa kunskap och 
förståelse inom 
huvudområdet 

3 3 3 

1 b. visa kunskap om 
huvudområdets 
vetenskapliga grund 

2 3 3 

1 c. visa kunskap om 
tillämpliga metoder inom 
huvudområdet 

2 3 3 

1 d. visa fördjupning inom 
någon del av området 

2 3 3 

1 e. orientering om aktuella 
forskningsfrågor 

2 3 3 
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Färdighet och förmåga    

2 a.  visa förmåga att söka, 
samla, värdera och kritiskt 
tolka relevant information i 
en problemställning 

2 3 3 

2 b. visa förmåga att kritiskt 
diskutera företeelser, 
frågeställningar och 
situationer 

3 3 3 

3 a. visa förmåga att 
självständigt identifiera, 
formulera och lösa problem 

3 3 3 

3 b. Visa förmåga att 
genomföra uppgifter inom 
givna tidsramar 

0 3 0 

4 a. visa förmåga att muntligt  
redogöra för och diskutera 
information, problem och 
lösningar i dialog med olika 
grupper 

2 2 3 

4 b. Visa förmåga att skriftligt 
redogöra för och diskutera 
information, problem och 
lösning i dialog med olika 
grupper 

1 2 2 

5. Visa sådan färdighet som 
fordras för att självständigt 
arbeta inom det området som 
utbildningen avser 

3 3 3 

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

   

6 a. visa förmåga att inom 
huvudområdet för 
utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till 
vetenskapliga aspekter 
 

1-2 3 3 

6 b. visa förmåga att inom 
huvudområdet för 
utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till 
samhälleliga aspekter 

2 2 3 

6 c. visa förmåga att inom 
huvudområdet för 
utbildningen göra 
bedömningar med hänsyn till 
etiska aspekter  

2 2 3 
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7. visa insikt om kunskapens 
roll i samhället och om 
människors ansvar för hur 
den används, och 

2 2 3 

8. visa förmåga att identifiera 
sitt behov av ytterligare 
kunskap och att utveckla sin 
kompetens 

1 2 2 

 

Utgångspunkten för denna översikt har varit en strikt bedömning av hur de 

explicita lärandemålen i kursplanerna korrelerar med examensmålen, eftersom det 

är lärandemålen som examineras och alltså ska kunna garantera att examensmålen 

uppnås.  

 

Målen avseende kunskap och förståelse täcks in väl av kursmålen under alla 

terminers studier i ämnet och uppvisar därför relativt höga siffror. Redan under 

termin 1 visar man kunskap och förståelse inom huvudområdet genom att man 

exempelvis i delkursen Textanalys får både visa kunskap om textanalytiska begrepp 

och visa sin förståelse av begreppen i en analysuppgift. En deluppgift är att sovra 

bland de textanalytiska begreppen och därigenom visa sin förståelse av vilka som är 

de mest relevanta. Därigenom skapar vi redan under första terminen tillfälle till en 

viss fördjupning. Analysuppgiften baseras inte på några tillrättalagda texter utan 

aktuella och autentiska webbtexter.  

 

I svenska språket 1 arbetar vi till exempel med examinationsuppgifter som utgår 

ifrån att de studerande behöver både kunskap och förståelse för att klara uppgiften. 

Kursen Textanalys examineras bland annat genom en omfattande individuell 

skriftlig hemtentamen. Den examinationsuppgiften består av tre huvuduppgifter. 

För det första ska studenterna analysera två texter med avseende på 

deras kontextuella, textuella, ideationella och interpersonella struktur, dvs de 

bärande analyskategorierna inom kursen. För det andra ska de göra en jämförande 

analys av de två texterna, och för det tredje  besvara en rad frågor.  

 

Uppgift ett och tre syftar till att redovisa kunskap – kring hur man använder 

analytiska begrepp respektive att förklara vad en rad begrepp innebär. Uppgift två 

handlar mer om förståelse. I jämförelsen mellan de båda texterna får studenterna 

gå djupare i sin analys och försöka avtäcka texternas djupare mening, och relatera 

dem till analytiska begrepp. På så sätt täcker examinationen målen avseende 

kunskap och förståelse. 

 

Ytterligare ett exempel är delkursen kursen Språkvetenskaplig metod, där olika 

metoder introduceras, varpå studenterna i en examinerande uppgift får välja en 

doktorsavhandling som de läser och granskar med fokus på syfte, material och 

metod och sedan presenterar för kurskamrater och lärare. 
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Även om det inte framgår särskilt tydligt av tabellen, finns en klar progression 

mellan terminerna vilken främst har att göra med graden av fördjupning och 

bredden i de kunskaper som examineras. Det handlar om både kursinnehåll och 

arbetsformer. När det gäller kursinnehåll finns i Svenska språket 1 och Svenska 

språket 2 delkurser som hänger ihop och bygger på varandra: Språk, språkande, 

språkvetenskap och Textanalys i Svenska språket 1 samt Professionell 

kommunikation i tal och skrift i Svenska språket 2. Även arbetsformerna bidrar till 

fördjupning utifrån studenternas intressen. I Svenska språket 1 väljer studenterna 

varsin språkvetenskaplig artikel som de summerar, problematiserar och diskuterar 

med kurskamraterna. I både Svenska språket 2 och 3 består den individuella 

fördjupningen av en språkvetenskaplig, empiriskt orienterad uppsats. 

 

Vi kan peka på några huvudteman som återkommer. Textanalytiska arbetsmetoder 

återkommer i en rad kurser, t ex i Språk, språkande, språkvetenskap och Textanalys 

i Svenska språket 1, Språkvetenskaplig uppsats i Svenska språket 2 samt 

Introduktion i tillämpad språkvetenskap i Svenska språket 3. 

 

Ett annat huvudtema är språkvård, som bland annat behandlas inom Språk, 

språkande, språkvetenskap i Svenska språket 1 och Professionell kommunikation i 

tal och skrift i Svenska språket 2. 

 

Ytterligare ett återkommande tema är språkets historiska utveckling. Exempelvis 

utgör det en del av Språk, språkande, språkvetenskap i Svenska språket 1, Svenska 

språkets ursprung och utveckling i Svenska språket 2 och Språk i Norden i Svenska 

språket 3. 

 

Av den mera detaljerade tabellen i bilagan framgår också att respektive delmål 

stöttas av fler kursmål och att måluppfyllelsen därmed blir ännu tydligare för varje 

termins studier. 

 

Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar något större skillnader både 

mellan olika mål och mellan de olika kurserna. De flesta examensmålen berörs dock 

under alla terminer och måluppfyllelsen är även här högst under 

fördjupningskursen.  

 

Eftersom sammanställningen bygger på de explicita målformuleringarna ur 

respektive kursplan har examensmål 3b (att genomföra uppgifter inom givna 

tidsramar) åsatts ett lågt värde för såväl Svenska 1 som Svenska 3.  Självfallet bygger 

varje kurs i princip på att de studerande gör sina uppgifter i tid och följer den 

tidsplanering som lagts fast i kursanvisningarna. Det nämns dock inte explicit som 

ett lärandemål att studenten ska följa tidsplaneringen och i praktiken finns alltid 

möjlighet att vid behov skjuta upp en examination till ett senare tillfälle. Eftersom 
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man dessutom har rätt till omexamination ligger det också i sakens natur att man 

som student kan förhålla sig relativt fritt till uppställda tidsramar. 

 

När det gäller examensmål 4a (”visa förmåga att muntligt redogöra för och 

diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper”) och 4b 

(”visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och 

lösning i dialog med olika grupper”) framstår det inte som självklart hur uttrycket 

”olika grupper” ska tolkas. Med utgångspunkten att även andra studenter med 

andra intressen och annan bakgrund kan utgöra ”andra grupper” har vi gjort 

bedömningen att målen stöttas till stor del av vissa lärandemål i Svenska 2, som att 

kunna ”beskriva hur textanalytiska redskap kan användas på olika professionella 

och vetenskapliga texter”, att kunna ”redogöra för grundprinciperna för 

professionell och vetenskaplig kommunikation” och att kunna ”genomföra och 

redovisa ett individuellt och självständigt empiriskt inriktat språkvetenskapligt 

projektarbete”. Detta stöds av lärandeaktiviteterna som bland annat omfattar 

organiserade gruppövningar, grupphandledning och opponering. Även 

uppsatsseminariet i svenska språket 3 är ett tydligt exempel på hur man diskuterar 

information, problem och lösningar i dialog med andra. 

 

Om examensmålet däremot ska uppfattas som att det måste vara en dialog med 

olika andra yrkesgrupper eller olika grupper i samhället kan man knappast hävda 

att det omfattas av lärandemålen. Den typ av utbildningsaktiviteter som på allvar 

kunde åstadkomma detta skulle å andra sidan också bli väldigt tids- och 

kostnadskrävande. 

 

Delmålet att “skriftligt diskutera med olika grupper” har vi svårt att tillskriva någon 

annan innebörd än en inomvetenskaplig dialog. När studenterna skriver texter 

måste de naturligtvis förhålla sig till tidigare skribenter och även till det faktum att 

läsarna av texterna utgör andra/egna grupper (lärarna, handledaren, examinatorn, 

medstudenterna). Däremot sker ingen examination i form av att varje student 

skriver insändare eller debattartiklar i tidningar eller är aktiv på sociala medier. Det 

anser vi dock heller inte vara del av studenternas huvudsysslor. Vi uppmuntrar 

istället våra studenter att publicera sina examensarbeten i Diva, vilket ju kan ses 

som en diskussion med vetenskapssamhället.  

 

Samtidigt genomsyras hela verksamheten av språkande och av språk, ett verktyg 

som både analyseras, problematiseras och används praktiskt på ett sätt som absolut 

bör göra studenterna väl rustade att efter utbildningen anpassa sig till de olika 

språkliga sammanhang som de kommer att befinna sig i och föra såväl skriftliga 

som muntliga diskussioner med olika grupper.  

 

Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt uppvisar störst 

måluppfyllelse under fördjupningskursen, vilket är naturligt då det individuella, 
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självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition utgör den delkurs 

där det ställs särskilt höga krav på självständiga vetenskapliga och även etiska 

överväganden. 

 

Mål 6 a, att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga aspekter, svarar mot 

lärandemål i samtliga kurser. I Svenska språket 1 stöttas målet i någon mån av 

lärandemålen att kunna ”använda resurser i form av bibliotek, databaser och för 

språkvetare relevant litteratur” liksom att ”redogöra för olika analysmodeller för 

sakprosa”.  I Svenska språket 2 svarar det framför allt mot lärandemålet att 

”genomföra och redovisa ett individuellt och självständigt empiriskt inriktat 

språkvetenskapligt projektarbete”, och i Svenska språket 3 mot ett flertal 

lärandemå, bl.a. att ”beskriva den tillämpade språkvetenskapens problem och 

möjligheter”, ”beskriva olika metoder för insamling och analys av data i syfte att 

besvara vetenskapliga frågeställningar”; ”argumentera för och emot val av metoder 

för att besvara en specifik frågeställning” och att ”presentera resultaten av en 

individuellt genomförd empirisk undersökning i form av en språkligt korrekt 

uppsats författad i överensstämmelse med gängse vetenskapliga normer”. Framför 

allt konkretiseras lärandemålen som innebär att studenterna gör bedömningar med 

hänsyn till vetenskapliga aspekter genom uppsatskurserna i Svenska språket 2 och 

3, både genom det egna uppsatsarbetet och genom opponeringen på en annan 

students uppsats. Även om det alltså redan i Svenska språket 1 finns mål som är 

tydligt relaterade till vetenskapliga bedömningar finns även här en tydlig 

progression i fråga om antalet lärandemål som är relaterade till detta och även i 

graden av självständighet liksom djupet i bedömningen och bredden i de aspekter 

som beaktas. 

 

Mål 6b, att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till 

samhälleliga aspekter, stöttas av lärandemål i samtliga kurser.  De samhälleliga 

aspekterna av språket betonas redan i kursnamnet Svenska språket 1: Det moderna 

språksamhället. Kursmål som att kunna ”göra fördjupade analyser av sakprosatext” 

och ”redogöra för teoretiska modeller som beskriver samspelet mellan text och 

kontext” inbegriper bedömningar med avseende på språkets samhälleliga funktion.  

I Svenska språket 2 framgår dessa aspekter inte så tydligt av kursmålen men i det 

empiriskt inriktade projektarbetet finns utrymme för olika typer av 

samhällsperspektiv, såsom makt, kön och marknadsperspektiv m.m. I Svenska 

språket 3 ingår de samhälleliga aspekterna som en självklar del i att ”beskriva den 

tillämpade språkvetenskapens problem och möjligheter”; i att ”beskriva olika 

metoder för insamling och analys av data i syfte att besvara vetenskapliga 

frågeställningar”, i att ”argumentera för och emot val av metoder för att besvara en 

specifik frågeställning”, att  liksom i projektarbetet. En stark samhällskoppling finns 

även i kursmålet om att kunna ”redogöra för svenskans grannspråk: de nordiska 

språken och de officiella minoritetsspråken”. 
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Mål 7, att ”visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för 

hur den används” är tydligast representerat i Svenska språket 3 i de förut nämnda 

kursmålen om språkvetenskapens problem och möjligheter, liksom om insamling 

och analys av data. Målet stöttas dock också till stor del av de lärandemål i Svenska 

språket 2 som behandlar ”språksamhällets utveckling”, ”språkförändringar och 

deras konsekvenser” samt i det empiriskt inriktade projektarbetet. 

 

När det gäller mål 8 (att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 

utveckla sin kompetens) blir kopplingen mellan lärandemål och examensmål inte 

särskilt tydlig. Det ligger nära till hands att man reflekterar över den egna 

kompetensen och förhoppningsvis även identifierar ytterligare kunskapsbehov i 

samband med de självständiga arbeten som ingår främst i Svenska 2 och Svenska 3, 

men det nämns inte i kursplanen som ett explicit mål med dessa aktiviteter.  

 

 

Koppling mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 

examination.  

 

Som vi nämnde i inledningen riktar sig de fristående kurserna i svenska språket till 

människor som vill arbeta med eller redan arbetar med analys och produktion av 

texter – som studerar till eller redan är yrkesverksamma som tjänstemän, 

kommunikatörer, informatörer, journalister, språkvårdare, skribenter eller 

pedagoger.   

 

Att utveckla dessa kursdeltagares teoretiska och praktiska kunskap betraktar vi som 

ett övergripande mål, och det stämmer väl överens med de tre nationella 

examensmålen: kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingar 

och förhållningssätt. 

 

Vi synliggör relationen mellan dessa övergripande mål och det vi faktiskt gör i 

undervisningen – lärandeaktiviteter och examination – på en rad olika sätt. 

Lärandeaktiviteterna speglar vanligen väldigt väl examinationsformerna. I båda 

fallen bemödar vi oss om studentaktiva arbetssätt såsom icke lärarledda 

gruppövningar utifrån en strukturerad arbetsgång men även möjligheter att själv 

välja ett objekt för analys. Vi väljer att ge ett exempel från Svenska språket 1, men vi 

arbetar på ett likartat sätt under samtliga kurser. 

 

Under Svenska språket 1 har vi som fokus att lägga en teoretisk grund. Ett exempel: 

under de olika kurserna Analys av texter, medier och samtal och Språk, språkande 

språkvetenskap utgör läsning och diskussion av centrala texter en viktig 

lärandeaktivitet, och i examinationen tillämpar vi det genom att studenterna får 

använda de analysmetoder som de lärt sig i undervisningen. Den inledande 

examinationen under den första kursen innebär att de får använda de 
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analysmetoder som de hunnit bekanta sig med och göra en parvis analys av text och 

bild i samspel (med annonser som empiriskt material). Sedan presenterar de sin 

analys för kurskamraterna, i seminarieform, och det finns också utrymme för 

diskussion. Studenterna brukar vara skeptiska till en sådan examination efter bara 

några veckor, men är efteråt förvånade över att de faktiskt kommit så långt. På så 

sätt ligger kurslitteraturen och lärandeaktiviteterna en teoretisk grund och 

examinationen blir ett tillfälle till att tillämpa de nya färdigheterna. 

 

Inom Språk, språkande, språkvetenskap har vi en omfattande individuell skriftlig 

hemtentamen, som vi beskrivit ovan i samband med examensmålet Kunskap och 

förståelse. Denna hemtentamen påverkar lärandet så att de studerande både får 

söka fakta för att kunna svara på konkreta frågor om vad t ex begrepp innebär, och 

lär sig att använda textanalytiska metoder. I båda fallen handlar det om 

kunskapsinhämtning, och tillämpning av kunskapen. En annan del av tentamen 

stödjer förståelsen genom att kräva en djupare analytisk förmåga av studenterna. 

 

Ett annat exempel finns i kursen Språkets byggstenar, som handlar om grammatik. 

Där har studenterna en salstentamen, som de bara klarar om de ”pluggat in” en rad 

grammatiska begrepp och deras betydelse i språket. 

 

Som ett komplement till aktiviteterna samtalar vi om de krav som arbetslivet ställer 

på den skrivande medarbetaren. 

 

 

Utvecklingsområden 

 

I arbetet med att jämföra kursplanernas mål med målen i examensordningen har vi 

kunnat konstatera både att kopplingen i flera fall skulle kunna göras tydligare och 

att kursmålen i sig skulle kunna preciseras. Ibland innehåller en målformulering i 

själva verket flera olika mål. Ibland är ett kursmål överflödigt eftersom det redan 

förutsätts i ett annat. Vi har också  noterat att kursplanerna överanvänder 

formuleringen ”redogöra för”, där vi ibland nog väntar oss att studenterna ska 

kunna ”jämföra” eller till och med ”analysera”. Detta bör ses över och göras 

tydligare. 

 

Kurserna har redan i stor utsträckning anpassats till SLM-programmet med bland 

annat ett ökat fokus på multimodalitet. Det innebär en starkare inriktning mot 

samspel mellan text, bild, grafisk form, ljud och rörlig bild – och på medievalets 

betydelse för kommunikation. Detta har genomförts som en viktig anpassning till 

programmet men det ligger också väl i linje med vår allmänna utveckling av 

kurserna och innebär dessutom en starkare koppling till forskningsmiljön Språk och 

kultur.  Förändringen har lett till utveckling av en del läraktiviteter, men inte av de 

mer grundläggande lärandemålen. Även examinationernas innehåll och form är i 
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stort sett de samma, även om vissa ändringar har skett. En examinerande uppgift i 

delkursen ”Språk, språkande, språkvetenskap” går numera ut på att studenterna i 

grupp gör en hemsida (eller en skiss på hur de skulle vilja utforma hemsidan) för ett 

fiktivt företag. De ombeds då själva fundera över vilka tjänster de ska 

marknadsföra, vilken målgruppen är, och vilka konnotationer de vill försöka skapa 

genom språkliga formuleringar och val av exempelvis bilder, typografi etc samt 

samspelet däremellan. Detta presenteras också muntligt för kurskamrater och 

lärare. Här ser vi möjligheter till fortsatt utvecklingsarbete. Det gäller inte minst 

kursen Svenska språket 3, som ännu inte ändrats. Den bör modulariseras precis 

som Svenska språket 1 och 2, och den bör även få ett kursnamn och ett kursinnehåll 

som ligger mera i linje med och blir en tydligare fördjupning av tidigare kurser och 

därigenom även anpassas bättre till SLM-programmet. Vi avser alltså att fortsätta 

arbetet på den inslagna vägen. 

Måluppfyllelse, magisterexamen 

Magisterkursen i svenska 60 hp, består som nämnts av sex kurser à 7,5 hp samt 

examensarbete, 15 hp. Tre kurser om vardera 7,5 hp är obligatoriska (Språk- och 

litteraturvetenskaplig teori och metod, Akademiskt skrivande på avancerad nivå 

samt Tillämpad teori och metod), medan övriga tre kurser väljs inom Svenska 

språkets utbud av läskurser på avancerad nivå. Eftersom flera av delkurserna är 

valbara och av förklarliga skäl ser olika ut beroende på vald fördjupning, kan 

utbildningen komma att se olika ut för olika studenter. Ofta skapar vi individuella 

läskurser utifrån studenternas profil och tänkta inriktning på magisteruppsatsen. 

Matrisen nedan visar dock på) att varje enskild student som klarar Magisterkursen i 

svenska har uppnått examensmålen.  

 

Eftersom förhållandena i övrigt är likartade och för att undvika alltför många 

upprepningar har redovisningen av Magisterexamen utformats betydligt kortare än 

ovanstående text om kandidatexamen.  Istället refererar vi till kandidatexamen där 

vi finner lämpligt.  

 

Examensmål / delmål Svenska språket 
magisterprogram, 

714A03 

Kunskap och förståelse  

1 a. visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för 
utbildning 

3 

1 b. överblick över området 3 

1 c. fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 3 

1 d. insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 3 

2. visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet 3 
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Färdighet och förmåga  

3. visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, 
frågeställningar och situationer även med begränsad 
information 

3 

4 a. visa förmåga att självständigt identifiera och 
formulera frågeställningar 
 

3 

4 b. visa förmåga att planera och med adekvata metoder 
genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar 
 

2-3 

5 a. visa förmåga att muntligt  klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper 

3 

5 b. visa förmåga att  skriftligt klart redogöra för och 
diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika 
grupper 

3 

6. visa sådan färdighet som fordras för att delta i 
forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i 
annan kvalificerad verksamhet. 
 

3 

7 a. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga 
aspekter 

3 

7 b. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga 
aspekter 

2-3 

7 c. visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen 
göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska 
aspekter 

2-3 

7 d. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- 
och utvecklingsarbete  

3 

8. visa insikt om vetenskapens möjligheter och 
begränsningar, dess roll i samhället och människors 
ansvar för hur den används, och 

3 

9. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare 
kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

2-3 

 

Eftersom studenterna kan komma att läsa olika kurser har vi valt att i 

kommentarerna utgå från delkurser snarare än lärandemålen för hela 

magisterutbildningen. Detta för att tydliggöra hur de studerande uppnår 

examensmålen, oavsett vilka kurser de läser. Det ska nämnas att antalet sökande till 

magisterkursen vanligen är lågt och att kursen endast kommit till stånd under två 

av de senaste fyra åren (2016 och innevarande år, 2019), vilket framgår av 
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ansökningssiffrorna ovan. Vi har dock bedömt det som viktigt för ämnet att kunna 

erbjuda examen även på avancerad nivå, vilket varit möjligt eftersom kursgivningen 

bygger på läskurser och samläsning med andra ämnen.  

 

Målen avseende kunskap och förståelse täcks in under alla delkurser, även 

om specifik fördjupning främst visas genom examensarbetet. Mål 1a och 1b uppfylls 

genom de obligatoriska kurserna som ger viss bredd i såväl litteraturvetenskap som 

språkvetenskap, medan mål 1c och 1d uppfylls genom att studenterna dels väljer 

fördjupningskurser inom ett specialområde, dels skriver examensarbete inom sitt 

valda område. Mål 1d visas alltså främst genom examensarbetet, men även genom 

de obligatoriska teori- och metodkurserna och genom de individuella läskurser som 

kan erbjudas. I princip alla delkurser undervisas av lärare med egen forskning inom 

det fält som den aktuella kursen behandlar. Även mål 2 stöttas särskilt av 

examensarbetet. 

 

Målen avseende färdighet och förmåga uppvisar något större spridning 

kurserna emellan vad gäller måluppfyllelse, men t.ex. mål 3 (att integrera kunskap 

och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser) examineras tydligt i 

kursen Akademiskt skrivande, där studenterna jämför akademiska skrivtraditioner i 

språk- och litteraturvetenskapliga skrifter, inklusive sådana med didaktisk 

inriktning. Mål 4b (att utföra uppgifter inom givna tidsramar) examineras ju vid 

varje examinationstillfälle, samtidigt som samma reservation för tidsramarna gäller 

som för kandidatexamen. 

 

Även uppfyllelsen av mål 5a och 5b bör läsas med utgångspunkt i diskussionen av 

begreppet ”olika grupper” i redogörelsen för kandidatexamen. Dock finns en ännu 

större bredd av olika grupper studenter på magisternivån, eftersom flera delkurser 

samläses med studenter i övriga moderna språk och ämnet engelska, som också de 

består av fristående kurs-studenter och lärarstudenter. Exempelvis gör studenterna 

kritiska granskningar av varandras texter, och det sker en livlig muntlig diskussion 

på seminarierna i kursen Akademiskt skrivande.  

 

Målen avseende värderingsförmåga och förhållningssätt har även de sin 

främsta måluppfyllelse i examensarbetet, vilket är naturligt, då det individuella, 

självständiga examensarbetet med tillhörande muntlig opposition ger studenten 

möjligheten att visa sin förmåga att värdera information, motivera val och visa hur 

kunskap kan användas. En annan delkurs där dessa mål tydligt examineras är 

Tillämpad teori och metod, där studenten själv utformar två mindre 

empiriska/analytiska studier. Examensmålet 7b är inte tydligt definierat i kursernas 

lärandemål, men stöttas av kurserna i teori och metod, det egna vetenskapliga 

arbetet och granskningen av andras arbeten. Språkvetenskaplig forskning kan 

visserligen vara rent inomlingvistisk, men utvecklingen har gått i mer samhällelig 

riktning under senare år. 
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Utvecklingsområde  

Ett utvecklingsområde för magisterprogrammet är rekryteringen av studenter. Vi 

hoppas att några av studenterna inom SLM-programmet har ett intresse av vidare 

fördjupning och kanske även av forskarstudier. Magisterkursen kan vara ett gott val 

för dem, och vi ska informera dem om den möjligheten. 

 

Utformning och genomförande  

En viktig pedagogisk princip är att vi arbetar med autentiska exempel, både i 

textanalys, språksociologi, språkhistoria med mera. Det är huvudspåret i vårt 

empiriska material och gäller även examinationen, både muntlig och skriftlig , där  

vi ofta använder autentiska texter, t ex  från dagstidningar, samhällsinformation 

eller reklam, som underlag i,.  

 

En annan utgångspunkt är att man behöver bearbeta ny kunskap tillsammans med 

andra. Därför har vi seminarier, workshoppar och gruppövningar. Studenterna har 

givit uttryck för att det är givande att bearbeta kursinnehållet i mindre grupper. 

Detaljerade anvisningar om examinationsformerna ger vi i 

examinationsanvisningar. Som exempel kan nämnas att gruppövningarna är 

examinerande moment. De fungerar som icke lärarledda seminarier, och genomförs 

utifrån läsanvisningar och instruktioner som vi publicerar på Lisam Det är 

examinationskategorin ”aktivt deltagande” som gäller och de som inte deltagit får 

göra en kompletterande skriftlig uppgift. Grupperna lämnar själva in sin 

dokumentation och upprättar ett protokoll över vilka som deltagit.  

 

Vi synliggör de övergripande kurskraven i studieanvisningar. Det kan gälla t ex 

aktivt deltagande (=obligatorisk närvaro) i vissa moment, och vår förväntan på eget 

arbete: ”Utöver detta [schemalagd undervisning] ska den studerande utöva 

självstudier.” 

 

Vi  försöker på olika sätt ge studenterna möjlighet att slutföra utbildningen inom 

planerad studietid. Examinationsanvisningarna ger tydlig information om deadlines 

för examinerande uppgifter. Vi erbjuder också för flertalet delkurser 

omexaminationstillfällen relativt nära ordinarie examinationstillfälle. Därutöver är 

vi noga med att avsätta tid för självstudier inför inlämningsuppgifter och 

examination och att tydliggöra syftet med detta.  Eftersom antalet studenter på de 

fristående kurserna är lågt, får de studerande också mera personlig återkoppling 

och vi har möjlighet till individuell uppföljning. Vid några tillfällen har vi bjudit in 

studenter som misslyckats i en examination och till exempel gått igenom 

examinationsuppgifter med dem inför en omtentamen, så att de får en chans att 

förstå vad det handlar om  
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Utvecklingsområden 

Trots detta framstår genomströmningen ändå som ett utvecklingsområde. Just 

genomströmningen är ofta problematisk för fristående kurs eftersom den 

studentkategorin ofta har en annan planeringshorisont, inte på samma sätt som en 

programstudent är beroende av att klara kursen inom utsatt tid och dessutom 

ibland bedriver andra studier eller arbetar parallellt med utbildningen. Det är inte 

heller ovanligt att man studerar på fristående kurs i avvaktan på att få börja 

programstudier eller arbete. Dessa faktorer ligger naturligtvis utanför 

kursledningens kontroll. Däremot skulle vi kunna bli bättre på att fånga upp 

studenter som inte blir färdiga och uppmuntra dem att komma tillbaka och avsluta 

kursen senare. Det är också en förhoppning att omstöpningen av kurserna i form av 

anpassning till och samläsning med SLM-programmet kan ha en positiv effekt på 

det viset att det skapar en annan förväntansbild, där det för de flesta studenterna i 

gruppen är angeläget att slutföra kursen i tid. Det är dock viktigt att följa upp detta 

från ämnets sida. 

 

Forskningsanknytning  

Den vetenskapliga miljö som har störst betydelse för utbildningen i Svenska språket 

är ”Språk och kultur” (https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur). 

Detta är en för språk- och litteraturämnena gemensam forskningsöverbyggnad som 

är inriktad på studiet av språkliga processer och produkter i deras kulturella 

sammanhang och i ett europeiskt perspektiv. Miljön är ett interdisciplinärt forum 

för språk- och litteraturvetenskaplig forskning med ett kulturanalytiskt och 

mediehistoriskt grundperspektiv”. För svenskämnets del är det framför allt 

språkvetenskap men i viss mån även kulturteori som är av betydelse. Den 

språkvetenskapliga forskningen inom miljön har i sin tur två huvudinriktningar. 

Den ena är samtals- och interaktionsanalys, för närvarande med fokus på 

kommunikativa funktionshinder, lärande och multimodal interaktion. Den andra 

huvudinriktningen är språk- och kommunikationshistoria, som på diskursanalytisk 

grund och i ett historiskt perspektiv utforskar både privata och offentliga 

kommunikativa praktiker.  

Även forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och 

litteraturdidaktik har stor betydelse för Svenska språket som helhet. Den har genom 

sin inriktning på skola och lärarutbildning visserligen störst relevans för de delar av 

ämnet som är inriktade mot just utbildning av lärare, men flera av de lärare som har 

sin huvudsakliga forskningsmässiga hemvist i denna miljö, är också ibland 

verksamma inom fristående kurs. Det ska också framhållas att lärarbanan är en fullt 

möjlig yrkesframtid även för många studenter som läser fristående kurs. De kan 

komplettera sin examen med en pedagogisk påbyggnadsutbildning (KPU) och på så 

sätt erhålla lärarbehörighet.  

https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur
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Flera av lärarna inom Svenska språket är verksamma forskare eller 

forskarstuderande inom dessa miljöer och bedriver på olika sätt forskning framför 

allt inom kommunikation i professionella sammanhang, exempelvis om hur man 

når fram med kvalificerad information till breda målgrupper, hur olika språkliga 

strategier används i professionella samtal och om akademiskt skriftspråk och 

förväntningar på detta. Metodologiskt anknyter åtskilliga kursuppgifter, som bygger 

på autentiskt källmaterial, redan från analysuppgiften i första delkursen i Svenska 

språket 1, till analysmetoder som används inom dessa forskningsområden. Det finns 

alltså inte bara aktiva forskare bland lärarna, utan studenterna får också aktivt 

engagera sig i forskningsnära/forskningsrelevanta uppgifter. Inte minst gäller 

detta de läskurser på högre nivåer som nämns ovan, som ofta väljs så att det ligger 

i linje med forskning som bedrivs av lärarna i ämnet. Detta innebär både att 

forskningsmiljöns verksamhet nyttiggörs för utbildningen och att studenterna 

redan tidigt fostras in i ett vetenskapligt förhållningssätt.  

 

Utbildningen arbetar med att inkludera såväl aktuell nationell som internationell 

relevant forskning genom föreläsningar av aktiva forskare, t ex. lärarna inom 

ämnet, och läsning av aktuella vetenskapliga artiklar, som ett komplement och 

fördjupning av kursernas baslitteratur. De aktuella lärarna framgår av tabellen 

nedan. 

 

 

Utvecklingsområde 

Ett utvecklingsområde som vi ser är att studenterna i större utsträckning skulle 

kunna närvara vid de högre seminarier som anordnas av forskarskolorna. De är 

alltid varmt välkomna, men vi skulle kunna bli bättre på att bjuda in dem på ett 

tydligt sätt och även tydligt framhålla de tillfällen då ämnet för seminariet på något 

sätt anknyter till aktuellt kursinnehåll. Vi kommer att överväga att försöka koppla 

deltagande i något eller några högre seminarier till en specifik kursuppgift. 

 

Lärarkompetens  

 

Namn Anställning* 
Akademisk 
grad  Inst  

Kompetensområde med 
relevans för utbildningen  

Eventuell 
professions-
kompetens  

Omfattning 
(del av 
heltid) 

   
Biträdande 
professor Docent  IKK Fonetik  7 

  
Universitets-
lektor Docent IKK 

Fil. dr.  forskning inriktning 
mot professionellt 
språkbruk; mångårig 
erfarenhet från Språkkonsult  11 
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ledningsuppdrag inom 
akademin 

  
Universitets-
lektor Doktor IKK 

Fil dr. i språk och kultur; 
forskning om språkliga 
strategier i professionella 
samtal. Språkkonsult 8 

  
Universitets-
adjunkt Magister IKK 

Fil mag i Svenska språket, 
inriktning mot textanalys. 

Gymnasielärare 
Svenska 6 

  
Universitets-
adjunkt Magister IKK 

Fil mag  i Svenska språket; 
doktorand inom Språk och 
kultur med inriktning mot 
akademiskt skrivande. 

Gymnasielärare 
Svenska 10 

  
Universitets-
adjunkt Magister IKK 

Fil mag  i Svenska, inriktning 
mot språkutveckling, läs- och 
skrivsvårigheter 

Gymnasielärare 
Svenska; 
Specialpedagog 4 

  
Biträdande 
professor Docent  IKK 

Fil dr i Språk och kultur – 
forskningsinriktning mot 
bl.a. interaktionsanalys och 
tvåspråkighet  

Brittisk 
lärarexamen 8 

       
* Professor, adjungerad professor, biträdande professor, adjungerad biträdande professor, 
universitetslektor,  
universitetslektor, adjungerad universitetslektor, gästlektor, biträdande universitetslektor, postdoktor, 
universitetsadjunkt, adjungerad universitetsadjunkt, gästadjunkt, timlärare.  

 

 

Tabellen visar de lärare som under 2018 undervisade på de fristående kurserna i 

Svenska språket. Antalet undervisningstimmar är naturligtvis mycket lågt, men det 

är vad som är möjligt inom befintliga ekonomiska ramar. 

 

Kompetensen hos de undervisande lärarna svarar väl mot ämnets behov. 

Majoriteten av lärarna är disputerade, övriga har minst magisterexamen. Två av 

lärarna är biträdande professorer. En av lärarna med magisterexamen var verksam 

som doktorand vid Språk och kultur under den valda tidsperioden och en har sedan 

dess antagits som doktorand i Pedagogiskt arbete med inriktning mot litteratur- och 

språkdidaktik.  

 

De forskarutbildade lärarna har en forskningsinriktning som överensstämmer med 

utbildningens generella inriktning på olika aspekter av samtida språkbruk. Det är 

även en styrka att så många av lärarna har lärarutbildning, eftersom det säkerställer 

att det förutom den akademiska kompetensen även finns en gedigen pedagogisk 

kompetens. Två av lärarna är utbildade språkkonsulter, vilket är värdefullt, dels i 

kraft av särskild kompetens när det gäller sådant som klarspråk och 
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mottagaranpassning, dels i form av egen praktisk erfarenhet från en möjlig framtida 

yrkesväg för studenterna.  

 

 

Utvecklingsområden 

Stabiliteten i lärarkåren har varit god under flera år. Nu befinner sig ämnet 

emellertid i en brytpunkt. En av lektorerna har nyligen gått över till annan tjänst 

och en av adjunkterna har precis påbörjat en doktorandanställning vid 

institutionen, vilket lämnar mindre tid för undervisning. Dessutom finns en 

förestående pensionsavgång.  

 

Det finns således behov av nyrekrytering, och en anställning som universitetslektor 

i svenska språket är utlyst. Det skall dock nämnas att det inom ämnet finns fler 

lärare, såväl lektorer som adjunkter, som inte tagits med i tabellen, eftersom de 

under den beskrivna tidsperioden inte arbetade med fristående kurs. Bland de 

adjunkter som inte upptagits i tabellen finns ytterligare en utbildad språkkonsult. 

Den bakgrunden är mycket lämplig för ämnets inriktning mot professionell 

kommunikation i tal och skrift, dvs språket i bruk. Även om ämnet alltså står inför 

viss nyrekrytering finns knappast anledning till oro när det gäller 

kompetensförsörjningen. 

 

När det gäller kompetensutveckling finns dessvärre inte resurser att kontinuerligt 

ge alla lärare kompetensutveckling eller forskning inom tjänsten, vilket hade varit 

önskvärt. Två adjunkter som antagits till forskarutbildning får en mycket värdefull 

kompetenshöjning, den ena som en särskild satsning inom ramen för en 

adjunktsanställning och den andre som en vanlig doktorandtjänst som sökts i 

konkurrens. På liknande sätt är lektorerna i miljön engagerade i forskningsprojekt, 

antingen genom externa resurser eller, i praktiken, genom att utnyttja sin fritid. Det 

vore ett mycket angeläget utvecklingsområde att kunna erbjuda all undervisande 

personal reell tid för forskning eller kompetensutveckling i tjänsten. 

 

Arbetslivsperspektiv 

När det gäller arbetslivet knyter vi an till det på olika sätt. Under Svenska språket 1 

arbetar vi mycket med analysmetoder och analysarbete i ett multimodalt perspektiv. 

Vi motiverar detta med att kursdeltagarna ska skärpa sina sinnen och sin analytiska 

förmåga för att bli bättre skribenter/textutformare – och för att bli mer kritiska och 

kunniga mottagare. Inte minst samspelet mellan bild, grafisk form och text på 

sociala medier är ju en viktig del av det påverkansarbete som pågår i vårt samhälle 

och det är angeläget att kunna känna igen de verktyg som används och genomskåda 

de bakomliggande motiven. En viktig kunskap i ett nutida arbetsliv. 
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Inom Svenska språket 2 har vi en kurs Professionell kommunikation i tal och skrift, 

som har språkvård som ett genomgående tema. Där får studenterna dels ta del av 

den historiska utvecklingen, dels lära känna, och lära sig att använda, centrala 

språkvetenskapliga/språkvårdande verktyg och aktörer, som ordböcker, 

verksamhetsknutna skrivregler och Språkrådet som rådgivande organ. Den här 

kunskapen presenteras redan i Svenska språket 1, men fördjupas i Svenska språket 

2. 

 

I Svenska språket 2 och 3 och magisterkursen är arbetslivsperspektivet närvarande 

genom att de i de olika kurserna skriver en empiriskt orienterad uppsats, där de ofta 

väljer arbetslivsrelaterade ämnen. En tidigare uppsats i Svenska språket 2 berörde 

språkbruk och bildanvändning i Försäkringskassans kundkontakter, och en uppsats 

på magisternivå behandlade multimodaliteten i Försvarsmaktens 

rekryteringsfilmer. Det är exempel på kommunikation inom yrkeslivet som kan 

inspirera till framtida yrkesval. 

 

När det gäller kontakt med arbetslivet har vi gäster i relevanta kurser, framför allt 

inom Svenska språket 1 och 2. Ett exempel på gäster är en språkvårdare och en 

debattredaktör från en dagstidning, ett annat är en webbredaktör från en 

myndighet. De har berättat både om sin väg till yrket och vad yrket innebär i 

vardagen. 

 

De yrkesområden som vi, åtminstone i någon mån, förbereder för är av skiftande 

slag. En del av våra tidigare studenter arbetar som skribenter inom olika medier, 

några arbetar inom förlag och några är aktiva inom språkvård. Läraryrket är en 

ganska vanlig fortsättning på ämnesstudier i svenska språket, i och med 

möjligheten till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

 

Utvecklingsområden 

Att göra studiebesök vid arbetsplatser skulle vara en intressant möjlighet. Det som 

försvårar är dels den begränsade lärarledda tid som fristående kurser möjliggör, 

dels den begränsade budget vi har att röra oss med. Studiebesök i sig behöver i 

allmänhet inte kosta något, men resor till olika arbetsplatser kräver en viss budget.  

 

Det som vi ska undersöka vidare är möjligheten att besöka lokala företag och 

institutioner, t ex museer, för att få en inblick i hur de arbetar med sin muntliga och 

skriftliga kommunikation gentemot kunder och besökare. 
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Ytterligare en möjlighet är att försöka öka antalet externa föreläsare eller 

föredragshållare från näringsliv eller omgivande samhälle i syfte att stärka 

kopplingen till arbetslivet. 

Studentperspektiv 

Vi förlitar oss inte enbart på Kurt och Evaliuate, utan genomför kortfattade 

skriftliga utvärderingar och muntliga diskussioner vid avslutningen av flertalet 

delkurser. På så sätt fångar vi dels upp aktuella tankar och erfarenheter och dels 

detaljsynpunkter som studenterna hinner glömma tills det är dags för den digitala 

utvärderingen. 

 

Programrådsmötena inom SLM-programmet fångar upp studentsynpunkter som 

även kommer de fristående kurserna till del, i och med att samläsning sker mellan 

dessa studentgrupper. 

 

Ett exempel på studentsynpunkter som har lett till utvecklingsarbete knyter an till 

delkursen Textanalys, som tidigare var delad i två delar och dessutom gavs med en 

annan delkurs insprängd däremellan. I en av de egna kursvärdering vi gjort 

framförde studenterna synpunkten att dessa kurser kunde slås ihop till en, vilket vi 

också gjort med gott resultat, enligt såväl lärare som studenter. 

 

Studenter har vid något tillfälle framfört vikten av att ha flera olika föreläsare med 

olika expertis och olika lärstilar, vilket vi också lagt oss vinn om även 

fortsättningsvis. Studenterna har också uppskattat de workshoppar vi anordnat i 

syfte att träna muntlig presentation med organiserad feedback. Även här är vi måna 

om att behålla en väl fungerande modell. 

 

Utvecklingsområde 

Vi anser att studentperspektivet är väl företrätt och att studenternas synpunkter tas 

till vara så långt det är möjligt. Detta underlättas också av de små studentgrupperna 

och den nära kontakten med studenterna. Vi avser att fortsätta detta arbete och att 

lägga oss vinn om en fortsatt öppen dialog även om studentgrupperna blir större. 

 

Jämställdhetsperspektiv  

Jämställdhetsperspektivet integreras i kurserna genom att så långt möjligt 

inkludera kursmaterial, där genusaspekter belyses. Ett exempel när det gäller 

språkriktighet är Språkrådets frågelåda, där frågor om han/hon/hen och man/en 

varit mycket aktuella under senare år. Vi är noga med att inkludera både för- och 

efternamn i referenser och litteraturlistor för att synliggöra genus. 
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Jämställdhetsperspektivet är också en naturlig och självklar del av språksociologin. 

Därutöver ska nämnas att kritisk diskursanalys, som är en viktig teoribildning och 

analysmetod inom ämnet, ofta används för att synliggöra och ifrågasätta 

maktordningar, t.ex. när det gäller jämställdhet. Slutligen använder vi aktuella 

språkvetenskapliga artiklar, där genus- och jämställdhetsfrågor ofta förekommer. 

 

Utvecklingsområden 

Vi anser mot denna bakgrund att jämställdhetsperspektivet i olika avseenden är väl 

integrerat i utbildningen. Det skulle dock kunna förstärkas ytterligare, t ex med ett 

fördjupat innehåll kring normkritiskt språkbruk. Exempelvis skulle en 

gästföreläsning från Språkrådet kunna bidra till att öka både medvetenheten och 

kunskapen om dessa perspektiv, eftersom Språkrådet numera ofta får den sortens 

frågor.  

 

Hållbarhetsperspektiv 
 

Högskolelagen slår fast: ”Högskolorna ska i sin verksamhet främja en hållbar 

utveckling”. För vår del finns ingen direkt materiell aspekt av hållbarhet, men väl på 

en metanivå. Att bli en kritisk granskare av muntliga och skriftliga budskap i olika 

medier är en fråga som vi ägnar stor uppmärksamhet i vår utbildning. Det kan gälla 

valaffischer, reklamtexter, rekryteringsfilmer med mera.  Studenterna får 

exempelvis i uppgift att kritiskt granska hur text, bild, grafisk form och färg används 

för att presentera och lyfta fram budskap. 

 

 

 
 


