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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet. Dock kan kravet på svenska ersättas av minst tre terminer heltidsstudier i svenska
vid utländskt universitet eller motsvarande behörighetsgivande kurs i svenska.
Kursens uppläggning
Provkod
ORDF
DTAS
STRU
DSKR

Benämning
Svenska språkets ordförråd
Det talade språket i akademiska sammanhang
Svenska språkets struktur
Det skrivna språket i akademiska sammanhang

Högskolepoäng
7.5
7.5
7.5
7.5

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till studenter som har svenska som andraspråk och som vill fördjupa sina kunskaper i och
om det svenska språket i tal och skrift i allmänhet och i akademiska sammanhang i synnerhet. Kursen
behandlar svenskans struktur och användning i olika situationer såväl i talad som i skriftlig kommunikation.
Kursen ger en introducerande översikt av texter och språkbruk i akademisk miljö och är användbar för
studenter som behöver ökade kunskaper i och om svenska för högre studier.
Delkurs 1: Svenska språkets ordförråd, 7,5 hp
Delkursen behandlar svenska ords uppbyggnad, ordförrådets inre struktur och betydelserelationer mellan ord.
I samband med detta belyses ordinlärningsstrategier med särskild hänsyn till akademisk
ordförrådsutveckling.
Delkurs 2: Det talade språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp
Delkursen behandlar muntlig interaktion i universitetsmiljö. Studenterna genomför muntliga presentationer,
interagerar, genomför rollspel, övar uttal och observerar och beskriver, analyserar och reflekterar över talat
språk i akademiska sammanhang.
Delkurs 3: Svenska språkets struktur, 7,5 hp
Delkursen behandlar svenskans grammatik med fokus på de fenomen som har särskild betydelse för
avancerade andraspråkstalares skriftspråksutveckling, dvs. bestämdhet, kongruens, tempus och ordföljd med
särskilt fokus på skriftspråkssyntax. Vidare belyser kursen strukturella och stilistiska aspekter av akademiskt
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skrivande.
Delkurs 4: Det skrivna språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp
I delkursen ges en introducerande översikt av texter, språkbruk och arbetssätt i akademisk miljö. I kursen
ingår övning i att skriva och redigera texter anpassade efter den akademiska miljön samt observera och
analysera språket i akademisk miljö.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
Delkurs 1: Svenska språkets ordförråd, 7,5 hp
- identifiera, definiera och beskriva ord med grundläggande semantiska begrepp
- redogöra för och beskriva det svenska ordförrådets struktur
- redogöra för, beskriva och reflektera kring ordinlärningsstrategier.
Delkurs 2: Det talade språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp
- framföra muntliga presentationer anpassade efter syfte, situation och mottagare
- interagera i vanliga samtalssituationer på högskolan
- beskriva, analysera och reflektera över muntlig interaktion i akademiska sammanhang
Delkurs 3: Svenska språkets struktur, 7,5 hp
- redogöra för svenskans regler för bestämdhet, kongruens, ordföljd och tempusanvändning
- känna igen och beskriva olika skriftspråkssyntaktiska drag
- analysera en texts formella uppbyggnad
Delkurs 4: Det skrivna språket i akademiska sammanhang, 7,5 hp
- skriva texter anpassade efter syfte, situation och mottagare
- analysera och reflektera över skriftlig kommunikation i akademiska sammanhang
- ge respons på texter skrivna i akademiska sammanhang
- bearbeta texter efter respons
Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Närvaron är obligatorisk på samtliga delkurser.
För detaljerad information hänvisas till kursplaneringen för respektive delkurs.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras med skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen.
Delkurs 2 examineras med muntliga uppgifter och inlämnat skriftligt underlag för dessa.
Delkurs 3 examineras med en skriftlig inlämningsuppgift och salstentamen.
Delkurs 4 examineras med skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig och skriftlig responsgivning samt
avslutande salstentamen.
För detaljerad information hänvisas till kursplaneringen för respektive delkurs.
b. Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt otillräckligt
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter och
fullgjord närvaro. Om frånvaron är högre än 20 % måste studenten gå om delkursen. Om särskilda skäl finns
kan examinator medge befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. All frånvaro
kompenseras med kompensationsuppgifter.
Bokstavsbetygen A-E omvandlas till siffrorna 5-1 och sammanräknas till ett medelbetyg där man också väger
in det antal högskolepoäng som respektive del av kurs utgör av hela kursens poängantal. Betyget på hela
kursen sätts således genom ett viktat genomsnitt av kursdelarna. Gängse avrundningsregler tillämpas.
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e. Studerande som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. För
varje kurstillfälle erbjuds två examinationstillfällen under aktuell termin.
Studerande som fått betyget F eller Fx på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få en
annan examinator utsedd vid nästkommande provtillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan
om detta ska göras till institutionsstyrelsen. Studenter som underkänts på examinationen i delkurs 2 eller 4
måste gå om delkursen en annan termin. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med
ansvarig lärare medge befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning när studenten går
om delkursen. Studenter som endast underkänts på det avslutande provet har dock rätt att göra omprov.
f. Komplettering av skriftliga inlämningsuppgifter i delkurs 1 och 4 kan medges om studenten ligger nära
gränsen för godkänd. Kompletteringen ska lämnas in senast 5 arbetsdagar efter att examinator meddelat
kompletteringsbehov. Vid godkänd komplettering används betyget E.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och
godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till kurssidan på institutionens webbplats www.su.se/svefler. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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