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Programschema för 

Språk- och kommunikationsprogrammet, 180 hp  
Programkod: GKV09 

 

Gäller för läsåret 2019/2020 

Om programschemat 

Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i 
programmet ingående kurser uppdelat på termin. Utbildningsplanen kompletteras årligen med 
ett programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, i vilken ort den går, 
om den krockar med en annan kurs, osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. 

Kurser som hör till huvudområdet svenska har markerats med ”X” i kolumnen HO. Inriktningen 
kan även läsas med engelska som huvudområde. Kurser inom detta huvudområde läses Termin 
3-6. 

K1, K2 osv. i läsperiodskolumnerna står för schemapositioner och visar om kurserna krockar 
eller inte. Kurser med samma K-värde krockar, kurser med olika K-värden krockar inte. Kurser 
med värdet ”X” kan kollidera med andra kurser i läsperioden. ”pg” anger att du har platsgaranti 
till kursen just den läsperioden och den programterminen. ”konk” anger att du söker i 
konkurrens med alla övriga programstudenter vid MDH. ”E” anger att kursen ges i Eskilstuna 
och ”V” att den ges i Västerås. 

I kolumnen ”Överlappande kurser” anges kurser som helt eller delvis överlappar med den 
aktuella kursen. Om du läst överlappande kurser får du bara tillgodoräkna dig överlappande 
poäng en gång i en examen. Ett ”X” i kolumnen betyder att det inte finns överlappande kurser. 
Kontakta din studievägledare för mer information. 
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Nivå och klassificering av successiv fördjupning 

Högskolan använder följande beteckningar för klassificering av successiv fördjupning där ”G” 
anger att kursen tillhör utbildning på grundnivå och ”A” att kursen tillhör avancerad nivå: 

G1N kurs med endast gymnasiala förkunskapskrav 

G1F kurs med mindre än 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G1E kurs som innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 

G2F kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

G2E kurs med minst 60 hp kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav och som 
innehåller examensarbete för kandidatexamen 

GXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

A1N kurs med endast kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav 

A1F kurs med kurs/kurser på avancerad nivå som förkunskapskrav 

A1E kurs som innehåller examensarbete för magisterexamen 

A2E kurs som innehåller examensarbete för masterexamen 

AXX kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell 

Val inom programmet 

Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja kurser inom programmet. 
Valet sker senast 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val 
informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går till att välja. 

När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven 
för den examen du vill uppnå. Kontakta din studievägledare för mer information. 

För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som 
anges i kursplanen, oavsett om du har platsgaranti eller inte.  
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Termin 1 och 2 för utbildning som startar höstterminen 2019 (GKV09)  

HO Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ 
för- 
djup-
ning 

Hög-
skole-
poäng 

Läsperioder pg/ 
konk 

Studie-
takt, 
studie-
form, 
ort 

HT1 HT2 VT1 VT2 

a b a b a b a b 

 Svenska              

x Grammatik SVA108  G1N 7,5 x x       pg Halvfart, 
dag, V 

x Kommunikationsteori SVA107 G1N 7,5 x x       pg Halvfart, 
dag, V 

x Textkommunikation SVA012 G1N 7,5   x x     pg Halvfart, 
dag, V 

x Kommunikation i 
arbetslivet  

SVA418 G1N 7,5   x x     pg Halvfart, 
dag, V 

x 
Muntlig 
kommunikation 
i teori och praktik 

HSV118 G1F 7,5     x x   pg 
Halvfart, 
dag, V 

x 
Skriftlig 
kommunikation 
i teori och praktik 

SVA031 G1F 7,5     x x   pg 
Halvfart, 
dag, V 

x 
Interkulturell 
kommunikation  

SVA024 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, 
dag, V 

x 
Språket i samhället: 
Introduktion till 
språksociologi 

SVA016 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, 
dag, V 
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Termin 3 och 4 för utbildning som startade höstterminen 2018 (GKV09) 

Ett av följande profilämnen väljs och läses båda terminerna1. Samtliga kurser har platsgaranti.  
 

 

H
O 

Ämne/kurs Kurskod Nivå 
/för-
djup 
ning 

Hög-
skole-
poäng 

Läsperioder Pg/ 
konk 

Studie 
-takt, 
Studie- 
form, 
ort 

HT1 HT2 VT1 VT2 

a b a b a b a b 

 Engelska              

x 
Engelska 1: 
språkfärdighet 

ENA121 G1N 7,5 x x       pg 
Halvfart, dag, 
V 

x 
Engelska 1:  
Litteratur 1 
 

 
 

ENA125 G1N 7,5 x x       pg 
Halvfart, dag, 
V 

x 
Engelska 1: 
kommunikation 

ENA123 G1N 7,5   x x     pg 
Halvfart, dag, 
V 

x 
Engelska 1: 
språkvetenskap 1 

ENA124 G1N 7,5   x x     pg 
Halvfart, dag, 
V 

x 
Engelska 2  
Språk i arbetslivet2 

ENA201 G1F 15     x x   pg 
Helfart, dag, 
distans 

x 
Engelska 2 Språk i 
sammanhang2 

ENA202 G1F 15     x x   pg 
Helfart, dag, 
V 

x 
Engelska 2:  
Litteratur 22 

ENA208 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, dag, 
V 

x 
Engelska 2, 
Språkvetenskap 22 

ENA204 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, dag, 
V 

               

 Litteraturvetenskap               

 Litteraturvetenskap 1  LIA010 G1N 30 x x x x     pg 
Helfart, dag, 
V  

 Litteraturvetenskap 2  LIA022 G1F 30     x x x x pg 
Helfart, dag,  
E 

                                                                            

 

1 Gäller inte TYA205. 

2 Engelska 2, 30 hp, i utbildningsplanen motsvaras av kurserna ENA204, ENA208 och ENA201/ENA202.  

  Ett val görs mellan att läsa ENA201 eller ENA202. 
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 Svenska som 
andraspråk 

             

 
Grammatik i ett 
tvärspråkligt 
perspektiv 

SSA219 G1N 7,5 x x       pg 
Halvfart, dag, 
E 

 Invandring och 
kulturmöten 

SSA246 G1N 7,5 x x       pg Halvfart, dag, 
E 

 Andraspråksinlärning 

 

SSA220 G1N 7,5   x x     pg Halvfart, dag, 
E 

 
Fonetik i ett 
andraspråks-
perspektiv 

SSA221 G1N 7,5   x x     pg 
Halvfart, dag, 
E 

 
Att lära på sitt 
andraspråk 

SSA223 G1F 7,5     x x   pg 
Halvfart, dag, 
E 

 
Språkutvecklings-
analys 

SSA248 G1F 7,5     x x   pg 
Halvfart, dag, 
E 

 
Sociolingvistiska 
perspektiv på 
flerspråkighet 

SSA225 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, dag, 
E 

 
Uppsats i svenska 
som andraspråk 

SSA006 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, dag, 
E 

 
Litteratur och 
flerspråkighet 

SSA002 G1F 7,5       x x pg 
Halvfart, dag, 
E 

               
 Tyska               

x Tyska 1 i Tyskland TYA113 G1N 30 x x x x     pg Helfart, dag, 
Tyskland 

x Tyska 2 i Tyskland TYA204 G1F 30     x x x x pg Helfart, dag, 
Tyskland 

x Tyska 2  TYA205 G1F 30 x x x x     pg Helfart, dag, 
V 

 


