Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEE17, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5
högskolepoäng
Swedish for Exchange Students: Level 7, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2012-02-21 att gälla från och med
2012-02-21, vårterminen 2012.

Allmänna uppgifter
Ämne: Svenska.
Kursen söks internt av utbytesstudenter vid Lunds universitet. Den kan inte ingå i en
svensk högskoleexamen.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika funktionella skillnader hos olika grammatiska strukturer
• kunna redogöra för textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt
utredande och argumenterande texter
• kunna redogöra muntligt och skriftligt för en modern svensk roman och dess
författare
• kunna redogöra för aktuell samhällsdebatt i svensk massmedia inom olika
samhälleliga områden
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Färdighet och förmåga
• kunna genomföra debatter och diskussioner på svenska inom ett givet område
(muntlig färdighet)
• kunna skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter med en
varierad meningsbyggnad och textbindningsteknik (skriftlig färdighet)
• kunna muntligt och skriftligt använda ett fördjupat ordförråd som täcker
språkliga domäner inom samhälleliga frågor
• kunna förstå och återge huvudpunkterna i innehållsmässigt och språkligt
komplext tal (hörförståelse)
• kunna söka efterfrågad information i komplicerad faktatext (läsförståelse)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna göra välgrundade och nyanserade reflektioner över sin egen och andras
språkanvändning samt med säkerhet använda olika strategier för att utveckla det
egna lärandet.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att utöka studentens svenska ordförråd och förmåga att anpassa sin
svenska till olika kommunikationssituationer samt att utveckla studentens förmåga att
delta i debatter och diskussioner på svenska. Skriftlig språkfärdighet och kunskaper i
svenska språkets stilistiska variationer tränas genom exempelvis faktatexter och
textanalyser. Ett aktivt ordförråd byggs upp genom textläsning av bl.a. modernare
svensk litteratur. Uttal och grammatik tränas bland annat via datorbaserade program i
språklaboratorium.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier.
Färdighetstränande undervisning är obligatorisk.

Kursens examination
Kursen examineras genom ett avslutande ett muntligt och skriftligt prov.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg för godkänt resultat med E. Betyg för
icke godkänt resultat betecknas med Underkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet
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Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter SVEE07.
3. För tillträde till kursen krävs kunskap i svenska språket motsvarande SVEE16, nivå
6, och grundläggande högskolebehörighet med undantag för svenska.
4. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SVEE17, Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7
Gäller från H12
1201 Svenska för utbytesstudenter: Nivå 7, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

