
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod SUS A02 
2. Kursens namn: Introduktionskurs i svenska för utbytesstudenter 2 
3. Nivå:  X 
4. Högskolepoäng: 3 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för området för humaniora 

och teologi 2008-06-17 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2. Allmänna uppgifter 
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt: 
 

2. Ämne, om tillämpligt: Svenska 
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet:  

Kursen söks internt av utbytesstudenter vid Lunds universitet. 
Den kan inte ingå i en svensk högskolexamen. 

4. Undervisningsspråk: Undervisning sker på svenska och engelska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • uppvisa kunskaper om svenskans fonetiska regler 

• visa kunskap om grundläggande regler och lagar för 
studier och boende för vistelse i Sverige 

2. Färdighet och förmåga • känna till och använda sig av vardagliga fraser och ord 
• kunna förstå och använda sig av svensk basgrammatik. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

kursen och dess 
innehåll samt om 
kursen är indelad i 
olika delar 

I kursen ges undervisning och praktiska övningar i svensk 
språkfärdighet. Den studerande förvärvar kunskaper om 
svenskans ordförråd i vardagliga sammanhang. 
Kommunikationssituationer av varierande slag tränas. 
Kunskaper i svensk grammatik befästs genom muntliga och 
skriftliga övningar. Information om studier och vistelse i 
Sverige ingår som viktiga delar i kursen. 

 
 



5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och 
övningar. Undervisningen är obligatorisk. 

2. Examinationsformer Examinationen består av skriftlig tentamen. 
3. Ev. begränsningar av 

antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Betygssättningen sker efter en sjugradig betygsskala. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

En in- eller utresande student har rätt att få kompletterande 
ECTS-betyg. Begäran om sådant ska göras till 
ämneskoordinator senast 3 veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs SUS A01, eller motsvarande 
kunskaper. 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1.  
2.  
 
 


