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Innehåll och förväntade studieresultat
Kursen ger en introduktion till studiet av fackspråk och terminologi. Skillnaden mellan
fackspråk och allmänspråk tematiseras ur olika synvinklar, och i kursen behandlas
strukturella, stilistiska och funktionella kännetecken för fackspråk. Speciellt fokus läggs på
ekonomins och juridikens teknolekter. Kursen behandlar också terminologilärans och
terminologiarbetets grunder. Vidare ger kursen även erfarenhet av att arbeta med
terminologiprojekt och att skapa termordlistor framför allt inom ekonomi och juridik.
Efter genomgången delkurs förväntas studenten enligt kursplanen kunna
1. redogöra för och kritiskt värdera skillnader mellan allmänspråk och fackspråk
2. analysera olika typer av facktexter med avseende på struktur, stil och funktion
3. redogöra för terminologilärans grunder och kunna redogöra för och diskutera
principerna för terminologiskt arbete, framför allt vid arbete med ekonomiska och
juridiska facktexter
4. tillämpa principerna för terminologiskt arbete i en egen mindre terminologisk
undersökning.

Uppläggning
Kursen inleds med att vi går igenom skillnader mellan allmänspråk och fackspråk, samt går
igenom grunderna för terminologilära och terminologiskt arbete. Kursen innehåller även ett
praktiskt moment, där vi går igenom termhantering med hjälp av CAT-verktyg. Vi analyserar
även texter från olika fackområden. Under kursen genomför du också en egen terminologisk
undersökning.

Undervisning
Undervisningen ges i form av sju obligatoriska seminarier i enlighet med schemat. Om du är
frånvarande något seminarium, måste du kontakta läraren för att få besked om vilken
kompensationsuppgift du ska göra.

Kunskapskontroll och examination
Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (terminologisk undersökning) samt
en hemskrivning.

Betyg och kurskrav
På delkursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F. För att bli godkänd på delkursen (dvs.
få något av betygen A–E) krävs att du har varit närvarande vid minst fem av sju seminarier.

Betygskriterier
[Fastställda av institutionsstyrelsen 2015-11-04.]
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E

Studenten visar
tillräcklig förmåga
att redogöra för och
kritiskt värdera
skillnader mellan
allmänspråk och
fackspråk.

Studenten visar
tillräcklig förmåga
att analysera olika
typer av facktexter
med avseende på
struktur, stil och
funktion.

Studenten visar
tillräcklig förmåga
att redogöra för
terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med
ekonomiska och
juridiska facktexter.

Studenten visar
tillräcklig förmåga
att tillämpa
principerna för
terminologiskt arbete
i en egen mindre
terminologisk
undersökning.

D

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att redogöra
för och kritiskt
värdera skillnader
mellan allmänspråk
och fackspråk.

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att
analysera olika typer
av facktexter med
avseende på struktur,
stil och funktion.

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att redogöra
för terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med
ekonomiska och
juridiska facktexter.

Studenten visar
tillfredsställande
förmåga att tillämpa
principerna för
terminologiskt arbete
i en egen mindre
terminologisk
undersökning.

C

Studenten visar god
förmåga att redogöra
för och kritiskt
värdera skillnader
mellan allmänspråk
och fackspråk.

Studenten visar god
förmåga att
analysera olika typer
av facktexter med
avseende på struktur,
stil och funktion.

Studenten visar god
förmåga att redogöra
för terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med
ekonomiska och
juridiska facktexter.

Studenten visar god
förmåga att tillämpa
principerna för
terminologiskt arbete
i en egen mindre
terminologisk
undersökning.

B

Studenten visar
mycket god förmåga
att redogöra för och
kritiskt värdera
skillnader mellan
allmänspråk och
fackspråk.

Studenten visar
mycket god förmåga
att analysera olika
typer av facktexter
med avseende på
struktur, stil och
funktion.

Studenten visar
mycket god förmåga
att redogöra för
terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med

Studenten visar
mycket god förmåga
att tillämpa
principerna för
terminologiskt arbete
i en egen mindre
terminologisk
undersökning.
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ekonomiska och
juridiska facktexter.
Studenten visar
utmärkt förmåga att
analysera olika typer
av facktexter med
avseende på struktur,
stil och funktion.

Studenten visar
utmärkt förmåga att
redogöra för
terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med
ekonomiska och
juridiska facktexter.

Studenten visar
utmärkt förmåga att
tillämpa principerna
för terminologiskt
arbete i en egen
mindre
terminologisk
undersökning.

Fx Studenten visar
bristande förmåga att
redogöra för och
kritiskt värdera
skillnader mellan
allmänspråk och
fackspråk.

Studenten visar
bristande förmåga att
analysera olika typer
av facktexter med
avseende på struktur,
stil och funktion.

Studenten visar
bristande förmåga att
redogöra för
terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med
ekonomiska och
juridiska facktexter.

Studenten visar
bristande förmåga att
tillämpa principerna
för terminologiskt
arbete i en egen
mindre
terminologisk
undersökning.

F

Studenten visar
otillräcklig förmåga
att analysera olika
typer av facktexter
med avseende på
struktur, stil och
funktion.

Studenten visar
otillräcklig förmåga
att redogöra för
terminologilärans
grunder och kunna
redogöra för och
diskutera principerna
för terminologiskt
arbete, framför allt
vid arbete med
ekonomiska och
juridiska facktexter.

Studenten visar
otillräcklig förmåga
att tillämpa
principerna för
terminologiskt arbete
i en egen mindre
terminologisk
undersökning.

A

Studenten visar
utmärkt förmåga att
redogöra för och
kritiskt värdera
skillnader mellan
allmänspråk och
fackspråk.

Studenten visar
otillräcklig förmåga
att redogöra för och
kritiskt värdera
skillnader mellan
allmänspråk och
fackspråk.

Viktning
Det slutliga betyget på delkursen sätts genom viktning, där förväntat studieresultat 1, 2 och 3
vardera utgör 20 % och förväntat studieresultat 4 40 % av delkursens betygsunderlag. Du
måste ha lägst betyg E på samtliga förväntade studieresultat samt uppfyllt kurskraven för att
bli godkänd på delkursen.
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Ytterligare litteratur om max cirka 20 sidor kan tillkomma enligt instruktioner vid kursstart.
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