Humanistiska och teologiska fakulteterna

SVEH13, Svenska som främmande språk: Nybörjarkurs 3, 7,5
högskolepoäng
Swedish as a Foreign Language: Beginner's course 3, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-12-15 att gälla från och med 202112-15, höstterminen 2022.

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

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• på engelska kunna redogöra för enkla grammatiska strukturer och satsmönster i
den moderna svenskan,
• på svenska kunna beskriva några kulturella aspekter av det svenska samhället,
som t.ex. någon svensk personlighet av historisk betydelse för landet,
• på svenska kunna redogöra för något centralt ämne i aktuell svensk
samhällsdebatt,

Färdighet och förmåga
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• på svenska kunna oförberedd gå in i ett samtal om kända ämnen, uttrycka
personliga åsikter och utbyta information om välbekanta ämnen eller aktuella
händelser,
• på svenska kunna skriva enkla, sammanhängande texter om flera kända ämnen
inom sitt intresseområde,
• kunna förstå och återge huvudinnehållet i tydligt, talat standardspråk gällande
regelbundet förekommande ämnen inom t.ex. fritid, studier etc.,
• kunna finna och återge relevant information i vanligt material, som brev,
broschyrer och korta officiella handlingar,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskaper och färdigheter i ämnet.

Kursens innehåll
Kursen är uppbyggd i enlighet med den europeiska referensramen för språk (GERS).
Undervisningen syftar till att ge de studerande kunskaper och färdigheter i svenska
motsvarande första halvan av nivå B1. Kursen innehåller undervisning och praktiska
övningar där det svenska språkets ordförråd, uttal och meningsbyggnad behandlas.
Textarbete och muntliga övningar ingår.

Kursens genomförande
Kursen ges i sin helhet på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala
verktyg. Schemalagda moment i realtid förekommer. Det förutsätts att den
studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med webbkamera och
nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Kursen examineras genom en kameraövervakad skriftlig tentamen (5,5hp) och en
kameraövervakad muntlig tentamen (2hp) via Zoom.
Kameraövervakningen sker i realtid. Ingen inspelning sker. Övervakning i realtid krävs
för att kunna examinera studentens kunskaper utan att studenten har tillgång till
hjälpmedel. I den muntliga tentamen prövas den studerandes förmåga att uttrycka
personliga åsikter och utbyta information om välbekanta ämnen eller aktuella
händelser.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på både den
muntliga och skriftliga tentamen. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs
därutöver betyget Väl godkänd på minst 5,5 av kursens högskolepoäng.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet (med undantag för Svenska), samt kunskaper
motsvarande SVEH12 Svenska för studerande med utländsk bakgrund: nivå 2, 7,5 hp

Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
2. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet (med undantag för
svenska) samt kunskap i svenska språket motsvarande nivå 2 inom ramen för
svenska som främmande språk vid Lunds universitet. Motsvarande kunskaper kan
styrkas genom godkänt nivåtest.
3. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen SVEH13, Svenska som främmande språk:
Nybörjarkurs 3
Gäller från H22
2201 Muntlig färdighet, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
2202 Skriftlig färdighet, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

