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Språkverkstad drop-in
Välkommen till Språkverkstad drop-in! Hit är du välkommen för kortare frågor, samtal och tips
kring muntlig och skriftlig språkutveckling med inriktning mot det akademiska skrivandet.
Under öppettiderna kan du sitta här och jobba med dina uppgifter.
Nedan följer riktlinjer för hur handledning/rådgivning sker under ett pass i Språkverkstad
drop-in. Notera dock att ansvarig språkhandledare undantagsvis kan frångå dessa vid behov!
1. Är det få deltagande kan du bara slå dig ner, börja arbeta och sedan räcka upp handen
eller på annat sätt påkalla språkhandledarens uppmärksamhet när du har frågor.
2. Förbered din fråga och se till att ha det material du behöver för rådgivningen lätt
tillgänglig.
3. Är det många deltagande studenter används kösystem där du skriver upp ditt namn.
Skriver du upp dig flera gånger och du redan har fått hjälp vid tidigare tillfälle kan
språkhandledaren frångå turordningen till förmån för andra studenter som ännu ej fått
hjälp.
4. Du har möjlighet att ställa flera kortare frågor under ett pass men om det är många
besökande begränsas möjligheten och en prioritering görs av ansvarig
språkhandledare.
5. Ett rådgivningstillfälle varar maximalt 15 minuter. Under ett pass kan du få maximalt
två rådgivningstillfällen av denna längd.
6. Gäller studentbesöket språklig textrespons läses endast kortare textavsnitt åt gången
och den sammanlagda omfattningen av textrespons är maximalt 1 A4-sida per besök.
7. Språkhandledare läser aldrig mer än 2 A4-sidor totalt av ett arbete oavsett antal
besök i språkverkstaden. Är den sammanlagda texten kortare än 3 sidor granskas
maximalt halva texten. Detta gäller även om ni skriver i par eller i grupp.
8. Språklig respons på kortare textavsnitt hjälper dig att hitta vad du behöver arbeta
vidare med i ditt skriftliga språk. Tanken är sedan att du ska använda detta när du
fortsätter bearbeta din text. Språkhandledaren kommer inte att sitta kvar hos dig
när du bearbetar din text.
9. Använd de hjälpmedel/resurser som finns tillgängliga och som du fått råd att
använda från oss språkhandledare eller dina lärare på din kurs.
10. Härinne är vi trevliga mot varandra och respekterar allas behov av hjälp. 

