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KURSPLAN
Svenska - språket, kulturen och samhället 2, 7,5
högskolepoäng
 

Swedish Language, Culture and Society 2, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas studenten
 

Kunskap och förståelse

- ha förbättrade kunskaper om svenskans grammatik, ordförråd och vardagsfraser

- ha förbättrade kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle
 

Färdighet och förmåga

- kunna kommunicera på svenska på en medelhög nivå

- behärska strategier för att ytterligare bygga upp ordförråd och grammatik
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- behärska strategier för att finna och kritiskt värdera ytterligare information inom relevanta

ämnesområden
 

Innehåll 
Hörförståelse, muntliga övningar, läsförståelse och författande av texter på en medelhög
nivå
Svensk grammatik på en medelhög nivå
Föreläsningar (på engelska och svenska) om svensk kultur och svenskt samhälle

 

Undervisningsformer 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

Aktivt deltagande krävs.

 

I kursen används digital lärplattform.

 

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning

under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör

rätten till undervisning/handledning.

Kurskod: TS2K15

Fastställd av: VD 2015-02-09

Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-22

Gäller fr.o.m.: 2019-08-01

Version: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Utbildningsområde: Humanistiska området (50%) och
samhällsvetenskapliga området
(50%)

Ämnesgrupp: SV1

Fördjupning: G1F
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Undervisningen bedrivs på engelska.
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Svenska - språket, kulturen och samhället 1,

7,5 hp. Dispens medges från kravet i svenska (eller motsvarande kunskaper).
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.
 
Kursens slutbetyg utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

1  Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.
 

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens

slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om

möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till

utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande

kursplanering.
 

Övrigt

Kursen ger de studerande en ökad kunskap om svenska språket, kulturen och samhället och

utbildar dem i att använda språket både i muntlig och skriftlig kommunikation.
 

Kurslitteratur
Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. (2014). Rivstart A1+A2 Textbok. Stockholm: Natur & Kultur.
 
Levy Scherrer, P. & Lindemalm, K. (2014). Rivstart A1+A2 Övningsbok. Stockholm: Natur &
Kultur
 

Referenslitteratur

Holmes, P., & Hinchliffe, I. (2013). Swedish: A Comprehensive Grammar. (3. rev. uppl). London:
Routledge.
 
Litteraturreferenser – så skriver du 
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html 
 
Interaktiva antiplagiatguiden 
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http://pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do 
Finns även i kursens aktivitet på lärplattformen PingPong.

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination1 5 hp A/B/C/D/E/FX/F

Skriftlig inlämningsuppgift 1,5 hp U/G

Muntligt seminarium 1 hp U/G
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