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Termin 3 (ht 2014): Inom ramen för kursen Interkulturell kommunikation görs en 
fallstudie på en arbetsplats. Avsikten är att studera interkulturella möten eller möten 
mellan människor för att förstå olika sätt att kommunicera beroende på språk och 
kultur. Fallstudien kan innebära observationer, inspelningar och analyser av möten, av 
kundsamtal, av undervisningssituationer etc. Fallstudien ska resultera i en 
problematisering och diskussion av interkulturell kommunikation vid en arbetsplats.  
 
 Beräknad närvaro vid arbetsplatsen: 1-2 veckor 

Handledaransvar: Institutionen 
Behov av kontaktperson: Ja 
Sittplats etc.: Ej nödvändigt, men fördel.  
Rapporteras till arbetsplats: Enligt överenskommelse. 
Rapporteras till institution: I form av skriftlig uppgift.  

 
 
Termin 4 (vt 2015): Inom ramen för kursen Praktisk pedagogik med utbildningsinsats 
diskuteras, planeras och genomförs en utbildningsinsats i skrivande, språkvård, 
klarspråk eller annat relevant språkkonsultämne på en arbetsplats. I uppgiften ingår att 
undersöka behovet, att sätta ihop en kort utbildningsinsats, att genomföra den och att 
utvärdera den.  
 

Beräknad närvaro vid arbetsplatsen: 1-2 veckor 
Handledaransvar: Institutionen 
Behov av kontaktperson: Ja 
Sittplats etc.: Ej nödvändigt men fördel.  
Rapporteras till arbetsplats: I form av utbildningsinsats. 
Rapporteras till institution: I form av kort skriftlig rapport och utvärdering 
som görs med deltagare i utbildningen och sammanställs av studenten. 

 
 
Termin 6 (vt 2016): Examensarbete. Språkkonsultprogrammet avslutas med ett 
examensarbete som utförs på en arbetsplats. Arbetet kan gälla t.ex. en språklig 
utredning, analys och omarbetning av informationsmaterial, utformning av webbsida 
etc. Arbetet kan med fördel kombineras med praktiskt språkkonsultarbete men det ska 
finnas en tydlig problemformulering för det projekt studenten gör på arbetsplatsen. 
Projektet/praktiken rapporteras med en skriftlig uppsats som följer akademiska 
konventioner och läggs fram vid seminarium på institutionen. Ett skriftligt avtal sluts 
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med institutionen som garanterar att studenten tas om hand på ett rimligt sätt av den 
arbetsplats där projektet utförs. 
 
  

Beräknad närvaro vid arbetsplatsen: 7-8 veckor 
Handledaransvar: Institutionen 
Behov av kontaktperson: Ja 
Sittplats etc.: Ja.   
Rapporteras till arbetsplats: I form av kort populärvetenskaplig 
sammanfattning.  
Rapporteras till institution:: I form av examensarbete/kandidatuppsats. 

 
 
 
 
 
För frågor, kontakta: 
 
 
Anna W Gustafsson 
Programkoordinator, Språkkonsultprogrammet 
anna_w.gustafsson@nordlund.lu.se 
046 –222 98 46 
 
 


