Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEF23, Svenska för studerande med utländsk bakgrund:
Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng
Swedish for Students with a Foreign Background: Written
Proficiency, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-06-07 att gälla från och med 201106-07, höstterminen 2011.

Allmänna uppgifter
Ämne: Svenska
Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
grundnivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för hur språkliga normsystem påverkar den språkliga
utformningen av olika typer av texter,
• kunna redogöra för den svenska skriftspråkliga norm som gäller i officiella
sammanhang,

Färdighet och förmåga
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• kunna skriva texter på svenska som uppfyller de språkriktighetsnormer och
textkonventioner som gäller för olika akademiska eller yrkesrelaterade genrer,
• kunna använda en varierad svensk meningsbyggnad och andra
textbindningstekniker i sin egen skriftliga produktion,
• kunna genomföra informationssökningar i såväl det fysiska som det virtuella
biblioteket samt använda språkliga hjälpmedel som lexikon, handböcker och
datorbaserat språkstöd,
• kunna granska egna och andras texter ur ett funktionellt/textuellt perspektiv,
• kunna bearbeta och förbättra egna texter efter respons,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och ta ställning till normer och språkbruk i texter.

Kursens innehåll
Kursen behandlar svensk sakprosa med tyngdpunkt på yrkesrelaterade genrer. De
studerande övas i att skriva olika typer av texter, t.ex. argumenterande text, referat
och uppsats. I samband med detta tränas studenterna i att förhålla sig till olika
skriftspråkliga normer. Ämnen som behandlas är t.ex. objektivt/subjektivt skrivande,
språkriktighet och formalia, textbindning (t.ex. sambandsord) samt terminologi och
akademiskt skrivande. De studerande uppmärksammas vidare på skrivprocessens olika
faser och övas i att granska både egna och andras texter.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier. Obligatoriska
seminarier förekommer.

Kursens examination
Examinationen sker genom skriftlig tentamen vid kursens slut. Efter särskild
överenskommelse med de studerande kan andra examinationsformer förekomma.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ersätter SVEF13.
2. Kursen ingår som delkurs i SVEF21 (Svenska för studerande med utländsk
bakgrund, 30 hp).
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3. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4. Kursen vänder sig till studerande med goda kunskaper i svenska som vill
förbättra sin kompetens i att skriva svenska i olika yrkessammanhang. Kursen
förutsätter en god behärskning av svensk morfologi och syntax. En lämplig
förberedelse för kursen är därför SVEF22 (Svenska för studerande med utländsk
bakgrund: Praktisk svensk grammatik).
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Prov/moment för kursen SVEF23, Svenska för studerande med utländsk
bakgrund: Skriftlig språkfärdighet
Gäller från H11
1101 Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

