
1. Identifikation och grundläggande uppgifter 
1. Kurskod  SVE E08 
2. Kursens namn Svenska för utbytesstudenter, nivå 8 
3. Nivå X 
4. Högskolepoäng 7,5 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av kursplanegruppen för Området för humaniora 

och teologi 2007-03-13 
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 högskoleexamen. 
 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3. Mål (jfr learning outcomes) 
  Efter avslutad delkurs ska den studerande: 
1. Kunskap och förståelse • kunna använda ett omfattande svenskt ordförråd som 

täcker språkliga domäner inom samhälleliga frågor, 
samt kunskaper om argumentations- och 
diskussionsteknik 

• kunna tillgodogöra sig stora textmassor på svenska 
genom översiktsläsning och sökläsning. 

2. Färdighet och förmåga • kunna tolka och kommentera faktauppgifter, diagram 
och tabeller i svenska texter 

• på ett objektivt och korrekt sätt sammanställa fakta från 
olika informationskällor på svenska 

• kunna producera texter av varierande art på svenska, 
till exempel referat, utredande uppsatser och analyser 

• med utgångspunkt i genre och språklig stil kunna 
värdera ett givet innehåll på svenska. 

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

 

 
 
4. Kursinnehåll 
1. Kortare beskrivning av 

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

Studenterna tränas i såväl muntliga som skriftliga färdigheter. 
Muntlig färdighet tränas genom diskussioner, 
argumentationer, kortare anförande och föredrag. Skriftlig 
färdighet övas genom uppsatsskrivning, referat, praktiska 
skrivelser och sammanställningar av fakta från olika 
informationskällor. Olika texter analyseras med utgångspunkt 
i genre och språklig stil. Läsförmågan uppövas genom 
sökläsning och studier  i såväl sakprosatexter som 



skönlitteratur. Tidningsartiklar, radio- och tv-program 
används i färdighetsträningen. Uttals- och 
grammatikundervisning består av repetition av svenska 
särdrag i fonetik och grammatik. 

 
 
5. Undervisning och examination 
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om 
obligatoriska delar 

Undervisningen sker i form av lektioner och övningar. 
Färdighetstränande undervisning är obligatorisk. 
 

2. Examinationsformer Fortlöpande examination inom ramen för undervisningen samt 
ett avslutande skriftligt prov.  

3. Ev. begränsningar av 
antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6. Betyg 
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd. 
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 
ämneskoordinatorn senast tre veckor efter kursstart. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av 
kursen 

 

 
 
7. Förkunskapskrav 
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs SVE E07 Svenska för 
utbytesstudenter, nivå 7 eller motsvarande kunskaper. 
 
 

 
 
8. Litteratur 
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
 
9. Övrigt 
1.  
2.  
3.  
 
 


