Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEF22, Svenska för studerande med utländsk bakgrund:
Praktisk svensk grammatik, 7,5 högskolepoäng
Swedish for Students with a Foreign Background: Practical
Swedish Grammar, 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 centrala aspekter av den moderna svenskans struktur vad
gäller morfologi och syntax,
• kunna redogöra för funktionen hos olika grammatiska uttryck,
• kunna redogöra för den svenska meningsbyggnadens variation med särskilt fokus
på skillnader mellan svenskan och studentens eget modersmål,
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Färdighet och förmåga
• kunna omsätta sina kunskaper om svenskans språkstruktur i morfologiskt och
syntaktiskt korrekta svenska meningar,
• kunna granska egna och andras texter ur ett funktionellt/grammatiskt perspektiv,
• kunna analysera den moderna svenskans struktur med avseende på det som
typologiskt avviker från andra språk,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Kursens innehåll
Kursen behandlar svensk grammatik, såväl morfologi som syntax. Ämnet behandlas
dels teoretiskt och kontrastivt (dvs. som en jämförelse mellan svenska och andra
språk). Ämnet behandlas också, och framför allt, praktiskt i form av övningar som
syftar till att öka den studerandes säkerhet i fråga om att formulera korrekta och
varierade svenska meningar i tal och skrift.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av övningar, föreläsningar och seminarier. Obligatoriska,
examinerande 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 SVEF12.
2. Kursen ingår som delkurs i SVEF21 (Svenska för studerande med utländsk
bakgrund, 30 hp).
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 svenska språket genom att fördjupa sig såväl praktiskt
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som teoretiskt i svensk grammatik.
5. För tillträde till kursen krävs grundläggande högskole-behörighet inklusive
Svenska B eller godkänt TISUS-test.
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Prov/moment för kursen SVEF22, Svenska för studerande med utländsk
bakgrund: Praktisk svensk grammatik
Gäller från H11
1101 Praktisk svensk grammatik, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

