Humanistiska och teologiska fakulteterna

SFSA30, Svenska som främmande språk: Nivå 5-8, 30
högskolepoäng
Swedish as a Foreign Language: Level 5-8, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2016-05-10 att gälla från och med 201605-10, vårterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Den kan inte ingå i en examen vid Lunds universitet
för den som redan har behörighet i svenska för högskolestudier.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna på ett grundläggande sätt redogöra för hur kontext och
kommunikationssituation påverkar såväl ordval som stilistisk utformning av olika
typer av texter
• kunna redogöra för centrala aspekter av den moderna svenskans struktur vad
gäller morfologi och syntax
• kunna beskriva grundläggande drag i svenskt uttal
• kunna redogöra för referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor
• kunna redogöra för olika register inom svenskt språkbruk t.ex. olika
formalitetsgrader avseende ordval, uttal och syntax
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• kunna beskriva minst en utvald svensk litterär text och dess författare
• kunna redogöra för aktuell samhällsdebatt i svensk massmedia inom olika
samhälleliga områden

Färdighet och förmåga
• kunna kommunicera spontant med god grammatisk behärskning utan att visa
särskilt många tecken på begränsning, och kunna välja en för situationen lämplig
formalitetsnivå (muntlig färdighet)
• kunna skriva utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär med
en varierad och god meningsbyggnad samt textbindningsteknik (skriftlig
färdighet)
• kunna tolka och kommentera faktauppgifter, diagram och tabeller i svenska
texter (skriftlig färdighet)
• kunna muntligt och skriftligt använda ett omfattande svenskt ordförråd som
täcker språkliga domäner inom samhälleliga frågor, samt kunna tillämpa
kunskaper om argumentations- och diskussionsteknik
• kunna förstå huvudpunkterna i innehållsmässigt och språkligt komplext svenskt
tal, både vad gäller abstrakta och komplexa ämnen (hörförståelse)
• kunna tillgodogöra sig stora textmassor genom översiktsläsning och sökläsning
(läsförståelse)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• inom några områden kunna ge uttryck för perspektiv på det svenska samhället
och jämföra med internationella förhållanden samt kunna ta ställning till frågor
som rör etnicitet och kulturmöten
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter i ämnet.

Kursens innehåll
Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet.
Jämsides med färdighetsträningen görs en genomgång av särdragen i svenskans
grammatiska och fonetiska system. I kursen tränas muntlig färdighet genom
diskussioner, argumentationer, kortare anförande och föredrag. Den skriftliga
språkfärdigheten tränas genom varierade skrivuppgifter såsom uppsatsskrivning,
referat, praktiska skrivelser och sammanställningar av fakta från olika
informationskällor. Olika texter analyseras med utgångspunkt i genre och språklig stil.
Läsförmågan uppövas genom studier av såväl sakprosatexter som skönlitteratur.
Tidningsartiklar, radio- och tv-program används i färdighetsträningen.
1.
2.
3.
4.

Svenska som främmande språk – nivå 5, 7,5 högskolepoäng
Svenska som främmande språk – nivå 6, 7,5 högskolepoäng
Svenska som främmande språk – nivå 7, 7,5 högskolepoäng
Svenska som främmande språk – nivå 8, 7,5 högskolepoäng

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier.
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Kursens examination
Varje delkurs examineras genom en skriftlig salstentamen och en muntlig tentamen
vid delkursens slut.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
För ett godkänt betyg på hela kursen krävs minst betyget E på samtliga delkurser.
Som slutbetyg på hela kursen gäller betyget på delkurs 4 (nivå 8).

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs SFSH01, SVEE14 eller SFSA14 eller motsvarande
kunskaper. Motsvarande kunskaper kan styrkas genom godkänt inträdesprov.

Övrigt
Godkänt slutbetyg på SFSA30 ger behörighet i svenska för högskolestudier och
motsvarar därmed godkänt TISUS-test eller slutbetyg på Svenska/Svenska som
andraspråk 3 vid Komvux.
Kursen motsvarar nivå B2 till C1 i Gemensam europeisk referensram för språk (GERS).
Delkursernas namn på engelska:
1.
2.
3.
4.

Swedish as a foreign language – level 5, 7.5 hp
Swedish as a foreign language – level 6, 7.5 hp
Swedish as a foreign language – level 7, 7.5 hp
Swedish as a foreign language – level 8, 7.5 hp

Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
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Prov/moment för kursen SFSA30, Svenska som främmande språk: Nivå 5-8
Gäller från V16
1601 Svenska som främmande språk - nivå 5, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1602 Svenska som främmande språk - nivå 6, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1603 Swedish as a foreign language - level 7, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A
1604 Swedish as a foreign language - level 8, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

