
SPRÅK DELKURS HP

Antik	  grekiska
Antik	  grekiska	  1,	  1 Introduktionskurs	  1 7,5
Antik	  grekiska	  1,	  1 Introduktionskurs	  2 7,5
Antik	  grekiska	  1,	  2 Attisk	  prosa	  1 7,5
Antik	  grekiska	  1,	  2 Attisk	  prosa	  2 7,5
Antik	  grekiska	  2 Det	  attiska	  dramat 7,5
Antik	  grekiska	  2 Epik	  och	  lyrik 7,5
Antik	  grekiska	  2 Grammatik	  och	  textstudium 7,5
Antik	  grekiska	  2 Jonisk	  prosa	  och	  koine 7,5
Antik	  grekiska	  3 Det	  attiska	  dramat 7,5
Antik	  grekiska	  3 Epik	  och	  lyrik 7,5
Antik	  grekiska	  3 Grammatik	  och	  textstudium 7,5
Antik	  grekiska	  3 Prosa 7,5

Arabiska
Arabiska	  1 Mellanöstern	  och	  Nordafrikas	  tidiga	  historia	  och	  religioner 7,5
Arabiska	  1 Modern	  standararabiska	  II 7,5
Arabiska	  1 Modern	  standardarabiska	  I 7,5
Arabiska	  1 Språkfärdighet	  I 7,5
Arabiska	  2 Mellanöstern-‐	  och	  Nordafrikas	  moderna	  historia 7,5
Arabiska	  2 Modern	  standardarabiska	  III 10
Arabiska	  2 Språkfärdighet	  II 7,5
Arabiska	  2 Textläsning	  I 5
Arabiska	  3 Mellanöstern-‐	  och	  Nordafrikas	  litteratur 7,5
Arabiska	  3 Modern	  standardarabiska	  IV 10
Arabiska	  3 Språkfärdighet	  III 7,5
Arabiska	  3 Textläsning	  II 5

Danska
Danska Danska	  -‐	  muntlig	  och	  skriftlig	  färdighet	   7,5
Danska Danska	  -‐	  språk	  och	  kultur 7,5
Danska Danska	  som	  grannspråk	  -‐	  läsfärdighet 7,5

Engelska
Engelska Akademiskt	  och	  vetenskapligt	  skrivande	  på	  engelska 7,5
Engelska Effective	  Communication	  in	  English 12
Engelska Effective	  Communication	  in	  English 1,5
Engelska Effective	  Communication	  in	  English 1,5
Engelska Kreativt	  skrivande	  på	  engelska 15
Engelska Presentationsteknik	  på	  akademisk	  engelska 7,5
Engelska	  I Akademisk	  vokabulär 1,5
Engelska	  I Allmän	  engelsk	  vokabulär 1,5
Engelska	  I Engelsk	  språkfärdighet 3
Engelska	  I Engelsk	  språkstruktur 3
Engelska	  I Engelskspråkig	  litteratur 12
Engelska	  I Språklig	  analys 9
Engelska	  II Lingvistisk	  eller	  litterär	  valbar	  kurs 7,5
Engelska	  II Lingvistisk	  översiktskurs	  II	   9
Engelska	  II Litterär	  temakurs 9
Engelska	  II Vokabulär 1,5
Engelska	  II Översättning 3
Engelska	  III Lingvistisk	  eller	  litterär	  valbara	  kurser 7,5
Engelska,	  kandidatkurs Examensarbete 15
Engelska,	  kandidatkurs Lingvistisk	  valbar	  kurs 7,5
Engelska,	  kandidatkurs Litterär	  valbar	  kurs 7,5
Engelska	  för	  grundlärare,	  åk	  F-‐3 Engelsk	  grammatik	  och	  vokabulär 3
Engelska	  för	  grundlärare,	  åk	  F-‐3 Engleska	  i	  klassrummet	  F-‐3 6
Engelska	  för	  grundlärare,	  åk	  F-‐3 Språkteori 4,5
Engelska	  för	  grundlärare,	  åk	  F-‐3 Uttal 1,5
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Akademisk	  vokabulär	   1,5
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Akademiskt	  läsande	  och	  skrivande	  I	   4,5
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Engelsk	  språkfärdighet	  -‐	  prov	   3
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Engelsk	  språkstruktur	  -‐	  prov	   3
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Engelskspråkig	  litteratur	   7,5
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Skriftlig	  och	  muntlig	  seminarieuppgift	  i	  didaktik	   1,5
Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Språklig	  analys 7,5

EXAMINATIONSFORMER	  I	  SPRÅK:	  LISTA	  ÖVER	  UNDERSÖKTA	  DELKURSER
STOCKHOLMS	  UNIVERSITET,	  HT	  2015



Engelska	  I	  Ämneslär.,	  gy Vokabulär	  1	   1,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Akademiskt	  läsande	  och	  skrivande	  II	   4,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Engelsk	  språkvetenskap 7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Kulturstudier	   15
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Läsande	  och	  skrivande	  i	  engelskundervisning	   6
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Litteratur	  och	  kultur	   7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Översättning	   3
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Uppsats,	  didaktik 15
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Uppsats,	  kulturstudier 15
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Valbar	  lingvistisk	  kurs	  1	   7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Valbar	  lingvistisk	  kurs	  2 7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Valbar	  litterär	  kurs	  1	   7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Valbar	  litterär	  kurs	  2 7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  gy	   Vokabulär	  II	   1,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9 Akademiskt	  läsande	  och	  skrivande	  II	   4,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9 Engelsk	  språkvetenskap 7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9 Läsande	  och	  skrivande	  i	  engelskundervisning	   6
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9 Litteratur	  och	  kultur	   7,5
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9 Översättning	   3
Engelska	  II	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9 Vokabulär	  II	   1,5
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Akademisk	  vokabulär	   1,5
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Akademiskt	  läsande	  och	  skrivande	   4,5
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Allmän	  engelsk	  vokabulär	   1,5
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Grammatik	  och	  översättning	   3
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Lingvistisk	  översiktskurs	   3
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Litteraturstudier	   7,5
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Språkdidaktik	   1,5
Engelska,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  2 Språklig	  analys	   7,5

Finska
Finska	  för	  modersmålslärare	  I Muntlig	  kommunikation 5
Finska	  för	  modersmålslärare	  I Språkdidaktik	  i	  ett	  flerspråkighetsperspektiv 7,5
Finska	  för	  modersmålslärare	  I Språkkunskap	  1 7,5
Finska	  för	  modersmålslärare	  I Textstudier 5
Finska	  för	  modersmålslärare	  I Textvårdens	  grunder 5
Finska	  I Språkkunskap 7,5
Finska	  I Textstudier 7,5
Finska	  I Skriftlig	  färdighet 7,5
Finska	  I Muntlig	  färdighet 7,5
Finska	  II Finsk	  litteraturhistoria 5
Finska	  II Finsk	  skönlitteratur 2,5
Finska	  II Språkfärdighet	  med	  kulturorientering 7,5
Finska	  II Språkkunskap 7,5
Finska	  II Variation	  i	  finskan 7,5

Fornisländska
Fornisländska	  1 Fornisländska 7,5

Franska
Franska	  frb Fransk	  basgrammatik	  och	  ordkunskap	  1 3,5
Franska	  frb Fransk	  basgrammatik	  och	  ordkunskap	  2 3,5
Franska	  frb Hörförståelse	  och	  muntlig	  framställning	  1 7,5
Franska	  frb Hörförståelse	  och	  muntlig	  framställning	  2 7,5
Franska	  frb Skriftlig	  produktion	  1 4
Franska	  frb Skriftlig	  produktion	  2 4
Franska	  1 Fonetik 2
Franska	  1 Grammatik	  och	  ordförråd 5
Franska	  1 Kultur	  och	  samhälle	  i	  Frankrike 7,5
Franska	  1 Modern	  fransk	  litteratur 7,5
Franska	  1 Muntlig	  kommunikation 4
Franska	  1 Språkanalys	  och	  ordförråd 2,5
Franska	  1 Uttal	   1,5
Franska	  2 Frankofoni	  fördjupning 4
Franska	  2 Frankofoni	  översikt 3,5
Franska	  2 Grammatik	  och	  översättning 3
Franska	  2 Litterära	  strömningar 7,5
Franska	  2 Skriftlig	  kommunikation 4,5
Franska	  2 Talad	  franska 7,5
Franska	  3 Fransk	  Litteratur	  och	  diskursanalys 7,5
Franska	  3 Fransk	  litteratur:	  genreteori	  och	  estetik 7,5
Franska	  3 Fransk	  språkvetenskap 4,5
Franska	  3 Franska	  	  Litteraturvetenskaplig	  teori	  och	  metod 7,5



Franska	  3 Franska	  andraspråksinlärning 7,5
Franska	  3 Franska	  språkets	  utveckling 7,5
Franska	  3 Franska:	  andraspråksinlärning 3
Franska	  3 Franska:	  diskursanalys 3
Franska	  3 Franska:	  poetik	  och	  litterär	  kontexte 7,5
Franska	  3 Franska:	  tematiska	  litterära	  studier:	  Brott	  /	  Outsiderne	  /	  Resan	  /	  Hjälten	   7,5
Franska	  3 Medeltidsfranska	  och	  filologi 7,5
Franska	  3 Översättning 4,5
Franska	  3 Översättning	  i	  teori	  och	  praktik	   7,5
Franska	  3 Talkommunikation	  i	  teori	  och	  praktik 3
Franska	  I,	  Ämneslär.,	  gy Kultur	  och	  samhälle	  i	  Frankrike	   7,5
Franska	  I,	  Ämneslär.,	  gy Modern	  fransk	  litteratur	   7,5
Franska	  I,	  Ämneslär.,	  gy Muntlig	  kommunikation	   4
Franska	  I,	  Ämneslär.,	  gy Språkanalys	  och	  ordförråd	   2,5
Franska	  I,	  Ämneslär.,	  gy Uttal	   1,5
Franska	  II,	  Ämneslär.,	  gy Ämnesdidaktik	   15
Franska	  II,	  Ämneslär.,	  gy Frankofoni	  fördjupning 4
Franska	  II,	  Ämneslär.,	  gy Frankofoni	  översikt 3,5
Franska	  II,	  Ämneslär.,	  gy Grammatik	  och	  översättning	   3
Franska	  II,	  Ämneslär.,	  gy Skriftlig	  kommunikation	   4,5
Franska	  II,	  Ämneslär.,	  gy Talad	  franska	   7,5
Franska	  III,	  Ämneslär.,	  gy	   Översättning	   4,5
Franska	  III,	  Ämneslär.,	  gy	   Självständigt	  arbete	   15
Franska	  III,	  Ämneslär.,	  gy	   Talkommunikation	  i	  teori	  och	  praktik	   3
Franska	  III,	  Ämneslär.,	  gy	   Teori	  och	  metod	   7,5

Gotiska
Gotiska Gotiskan	  och	  de	  östgermanska	  språken	  1	  -‐	  allmän	  del 7,5

Italienska
Italienska	  frb	  1 Grammatik	  vokabulär	  och	  områdeskunskap 7,5
Italienska	  frb	  1 Muntlig	  och	  skriftlig	  produktion 7,5
Italienska	  frb	  2 Grammatik	  	  vokabulär	  och	  områdeskunskap 7,5
Italienska	  frb	  2 Muntlig	  och	  skriftlig	  produktion 7,5
Italienska	  1 Italiensk	  geografi	  och	  samhälle 3
Italienska	  1 Italiensk	  grammatik 4,5
Italienska	  1 Italiensk	  kultur	  och	  historia 4,5
Italienska	  1 Muntlig	  språkfärdighet	  och	  fonetik 7,5
Italienska	  1 Skriftlig	  produktion 3
Italienska	  1 Textkurs 7,5
Italienska	  2 1800-‐	  och	  1900-‐talets	  litteraturhistoria 7,5
Italienska	  2 Äldre	  litteratur	  med	  språkhistoria 7,5
Italienska	  2 Muntlig	  språkfärdighet 7,5
Italienska	  2 Skriftlig	  språkfärdighet 7,5
Italienska	  3 Grammatik	  och	  översättning 3
Italienska	  3 Italiensk	  kultur-‐	  och	  samhällskunskap 7,5
Italienska	  3 Litteraturvetenskaplig	  teori	  och	  metod 7,5
Italienska	  3 Skriftlig	  produktion 4,5
Italienska	  3 Språkvetenskaplig	  teori	  och	  metod 7,5
Italienska	  4 Grammatik	  	  översättning	  och	  skriftlig	  språkfärdighet 7,5
Italienska	  4 italiensk	  litteraturvetenskap 7,5
Italienska	  4 Italiensk	  språkvetenskap 7,5

Japanska
Japanska	  1 Grundläggande	  grammatik	  1 10
Japanska	  1 Grundläggande	  skrivfärdighet	  1 7,5
Japanska	  1 Introduktion	  i	  Japanstudier 7,5
Japanska	  1 Praktisk	  språkfärdighet	  1 5
Japanska	  2 Grundläggande	  grammatik	  II 7,5
Japanska	  2 Grundläggande	  skrivfärdighet	  II 7,5
Japanska	  2 Praktisk	  språkfärdighet	  II 7,5
Japanska	  3 Grammatik	  på	  medelnivå 4
Japanska	  3 Kanji	  1 5
Japanska	  3 Praktisk	  språkfärdighet	  3 6
Japanska	  3 Situationsbaserad	  muntlig	  språkfärdighet 3,5
Japanska	  3 Textläsning	  på	  medelnivå	  1 4
Japanska	  4 Grammatik	  på	  medelnivå	  2 2
Japanska	  4 Kanji	  2 5
Japanska	  4 Praktisk	  språkfärdighet	  4 6
Japanska	  4 Situationsbaserad	  muntlig	  språkfärdighet 3,5
Japanska	  4 Textläsning	  på	  medelnivå	  2 6



Kinesiska
Kinesiska	  nybörjare	  1 Fonetik	  grammatik	  och	  text	  I 7,5
Kinesiska	  nybörjare	  1 Praktisk	  språkfärdighet	  I 7,5
Kinesiska	  nybörjare	  2 Fonetik	  	  grammatik	  och	  text	  II 7,5
Kinesiska	  nybörjare	  2 Praktik	  II 7,5
Kinesiska	  1 Kinakunskap	  I	  	  historia	  och	  samhälle 7,5
Kinesiska	  1 Modern	  kinesiska	  I	  a 7,5
Kinesiska	  1 Modern	  kinesiska	  I	  b 7,5
Kinesiska	  1 Praktisk	  språkfärdighet	  I	  a 4
Kinesiska	  1 Praktisk	  språkfärdighet	  I	  b 3,5
Kinesiska	  2 Introduktion	  till	  kinesisk	  textläsning 5
Kinesiska	  2 Kinakunskap	  II	  	  Introduktion	  till	  kinesisk	  litteratur 7,5
Kinesiska	  2 Modern	  kinesiska	  II	  a 6
Kinesiska	  2 Modern	  kinesiska	  II	  b 6
Kinesiska	  2 Praktisk	  språkfärdighet	  II	  a 3
Kinesiska	  2 Praktisk	  språkfärdighet	  II	  b 2,5
Kinesiska	  3 Kinakunskap	  III 7,5
Kinesiska	  3 Modern	  kinesiska	  III	  a 7,5
Kinesiska	  3 Modern	  kinesiska	  III	  b 7,5
Kinesiska	  3 Praktisk	  språkfärdighet	  III	  a 4
Kinesiska	  3 Praktisk	  språkfärdighet	  III	  b 3,5
Kinesiska	  4 Kinakunskap	  IV 7,5
Kinesiska	  4 Modern	  kinesiska	  IV	  a 7,5
Kinesiska	  4 Modern	  kinesiska	  IV	  b 7,5
Kinesiska	  4 Praktisk	  språkfärdighet	  IV	  a 4
Kinesiska	  4 Praktisk	  språkfärdighet	  IV	  b 3,5

Koreanska
Koreanska	  1 Introduktion	  till	  studiet	  av	  Koreas	  språk	  och	  kultur 7,5
Koreanska	  1 Modern	  standardkoreanska	  1 7,5
Koreanska	  1 Modern	  standardkoreanska	  2 7,5
Koreanska	  1 Praktisk	  språkfärdighet	  1 7,5
Koreanska	  2 Modern	  standardkoreanska	  3 7,5
Koreanska	  2 Modern	  standardkoreanska	  4 7,5
Koreanska	  2 Praktisk	  språkfärdighet	  2 7,5
Koreanska	  3 Modern	  standardkoreanska	  5 7,5
Koreanska	  3 Modern	  standardkoreanska	  6 7,5
Koreanska	  3 Praktisk	  språkfärdighet	  3 7,5

Latin
Latin	  1,	  1 Nybörjarkurs	  1 6,5
Latin	  1,	  1 Nybörjarkurs	  2 6,5
Latin	  1,	  1 Realia 2
Latin	  1,	  2 Antik	  poesi 5
Latin	  1,	  2 Antik	  prosa 5
Latin	  1,	  2 Formlära	  och	  syntax 5
Latin	  2 Antik	  poesi 7,5
Latin	  2 Efterantik	  poesi	   4,5
Latin	  2 Efterantik	  prosa 4,5
Latin	  2 Retorik	  med	  grammatik 7,5
Latin	  2 Romerska	  historiker 6
Latin	  3 Antika	  texter 6
Latin	  3 Efterantik	  litteratur 6
Latin	  3 Guldålderns	  prosa 7,5
Latin	  3 Syntax	  och	  stilistik	  med	  latinsk	  språkhistoria 7,5
Latin	  3 Uppsats 3

Lettiska
Lettiska	  I Baltisk	  realia	  -‐	  Lettland 7,5
Lettiska	  I Baltisk	  språkvetenskap	  -‐	  lettisk 7,5
Lettiska	  I Språkkunskap	  och	  språkfärdighet	  A 7,5
Lettiska	  I Språkkunskap	  och	  språkfärdighet	  B 7,5

Litauiska
Litauiska	  II Baltisk	  litteratur-‐	  och	  kulturhistoria	  -‐	  Litauen 7,5
Litauiska	  II Skönlitteratur	  och	  facktext 7,5
Litauiska	  II Språkkunskap	  och	  språkfärdighet	  C 7,5
Litauiska	  II Språkkunskap	  och	  språkfärdighet	  D 7,5

Nederländska
Nederländska	  I Fonetik	  och	  formlära 3
Nederländska	  I Grammatik 3



Nederländska	  I Modern	  nederländskspråkig	  litteratur 7
Nederländska	  I Muntlig	  språkfärdighet 4
Nederländska	  I Översättning	  till	  nederländska 3
Nederländska	  I Översättning	  till	  svenska 3
Nederländska	  I Realia 4
Nederländska	  I Uttal 3

Norska
Norska Norska	  -‐	  muntlig	  och	  skriftlig	  färdighet 7,5
Norska Norska	  -‐	  språk	  och	  kultur 7,5

Polska
Polen	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Polen	  igår	  och	  idag 7,5
Polen	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Polens	  kultur-‐	  och	  idéhistoria 7,5
Polen	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Polsk	  litteraturhistoria 7,5
Polska	  -‐	  kandidatkurs Examensarbete 15
Polska	  -‐	  kandidatkurs Litteraturanalys 5
Polska	  -‐	  kandidatkurs Modern	  polska 5
Polska	  -‐	  kandidatkurs Muntlig	  och	  skriftlig	  språkfärdighet 5

Portugisiska
Portugisiska	   Portugisiska	  	  Medeltida	  och	  klassisk	  text	   7,5
Portugisiska	  1 Muntlig	  färdighet	  och	  interaktion 7,5
Portugisiska	  1 Portugisiska	  i	  världen 7,5
Portugisiska	  1 Text	  och	  Språkstruktur	  I 7,5
Portugisiska	  1 Text	  och	  Språkstruktur	  II 7,5
Portugisiska	  2 Muntlig	  färdighet	  och	  interaktion 7,5
Portugisiska	  2 Områdeskunskap 7,5
Portugisiska	  2 Samtida	  portugisiskspråkig	  litteratur 7,5
Portugisiska	  2 Språkstruktur	  och	  skriftlig	  uttrycksfärdighet 7,5
Portugisiska	  3 Brasiliansk	  realia 7,5
Portugisiska	  3 Facktext	  och	  fackspråklig	  kommunikation 7,5
Portugisiska	  3 Introduktion	  till	  portugisiskspråkig	  litteraturvetenskap 7,5
Portugisiska	  3 Lusoafrikansk	  realia 7,5
Portugisiska	  3 Portugisisk	  realia 7,5
Portugisiska	  3 Portugisisk	  språkvetenskap	  I 7,5
Portugisiska	  3 Skriftlig	  uttrycksfärdighet	  och	  mediering 7,5

Ryska
Ryska	  I Fonetik:	  teori 3
Ryska	  I Fonetik:	  uttal 1,5
Ryska	  I Grammatik	  och	  skriftlig	  språkfärdighet 10
Ryska	  I Muntlig	  språkfärdighet 3
Ryska	  I Realia 5
Ryska	  I Textanalys 7,5
Ryssland	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Rysk	  kultur:	  Ett	  nytt	  årtusende 7,5
Ryssland	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Rysk	  litteraturhistoria 7,5
Ryssland	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Ryskt	  samhällsliv	  politik	  och	  ekonomi 7,5
Ryssland	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Ryssland	  igår	  och	  idag 7,5
Ryssland	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Rysslands	  kultur-‐	  och	  idéhistoria 7,5

Spanska
Spanska	  1 Den	  spansktalande	  världen	  I:	  Spaniens	  historia	  och	  geografi 3,5
Spanska	  1 Den	  spansktalande	  världen	  II:	  Spanskamerikas	  historia	  och	  geografi 4
Spanska	  1 Fonetik 3
Spanska	  1 Grammatik 7,5
Spanska	  1 Text	  och	  litteratur	  I 5
Spanska	  1 Text	  och	  litteratur	  II 5
Spanska	  1 Uttal 2
Spanska	  2 Den	  spansktalande	  världen:	  samhälle	  och	  kultur 7,5
Spanska	  2 Fonetik 3
Spanska	  2 Grammatik	  och	  mediering 4,5
Spanska	  2 Samtida	  litteratur 7,5
Spanska	  2 Skriftlig	  framställning 3,5
Spanska	  2 Språkkunskap 4
Spanska	  3 1500	  	  1600	  &	  1700-‐talens	  kultur	  &	  litteratur 7,5
Spanska	  3 Fackspråklig	  specialisering	  med	  inriktning	  på	  Spanien 7,5
Spanska	  3 Fackspråklig	  specialisering	  med	  inriktning	  på	  Spanskamerika 7,5
Spanska	  3 Kulturkunskap	  och	  interkulturell	  kommunikation 7,5
Spanska	  3 Lingvistik	  	  diskurs	  och	  pragmatik 7,5
Spanska	  3 Modern	  spanskspråkig	  litteratur 7,5
Spanska	  3 Skriftlig	  uttrycksfärdighet	  och	  mediering 7,5



Spanska	  nybörjarkurs Kultur	  och	  samhällsliv 7,5
Spanska	  nybörjarkurs Muntlig	  färdighet	  och	  interaktion 7,5
Spanska	  nybörjarkurs Text	  och	  Språkfärdighet	  I 7,5
Spanska	  nybörjarkurs Text	  och	  språkfärdighet	  II 7,5

Svenska
Svenska	  1 Skriva	  och	  tala 7,5
Svenska	  1 Sociolingvistik	  och	  samtalsanalys 7,5
Svenska	  1 Svenska	  språkets	  struktur	  I 7,5
Svenska	  1 Textanalys	  och	  multimodalitet 7,5
Svenska	  som	  främmande	  språk	   Grammatik 6
Svenska	  som	  främmande	  språk	   Muntlig	  färdighet	  och	  hörförståelse 11
Svenska	  som	  främmande	  språk	   Realia 3
Svenska	  som	  främmande	  språk	   Skriftlig	  färdighet	  och	  läsförståelse 11
Svenska,	  Akademisk	  svenska	  för	  andraspråkstalare Det	  skrivna	  språket	  i	  akademiska	  sammanhang 7,5
Svenska,	  Akademisk	  svenska	  för	  andraspråkstalare Det	  talade	  språket	  i	  akademiska	  sammanhang 7,5
Svenska,	  Akademisk	  svenska	  för	  andraspråkstalare Svenska	  språkets	  struktur 7,5
Svenska,	  Akademisk	  svenska	  för	  andraspråkstalare Svenska	  språkets	  variation 7,5
Svenska,	  Skrivande	  för	  studenter	  med	  svenska	  som	  andraspråk Skrivande	  I 6
Svenska,	  Skrivande	  för	  studenter	  med	  svenska	  som	  andraspråk Skrivande	  II 6
Svenska,	  Skrivande	  för	  studenter	  med	  svenska	  som	  andraspråk Språkriktighet	  och	  språkliga	  hjälpmedel 3
Svenska	  för	  grundlärare	  I,	  åk	  4-‐6 Läs-‐	  och	  skrivutveckling	  ur	  ett	  didaktiskt	  perspektiv 4,5
Svenska	  för	  grundlärare	  I,	  åk	  4-‐6 Svenskan	  fonologi	  och	  grammatik 6
Svenska	  för	  grundlärare	  I,	  åk	  4-‐6 Textanalys	  och	  skrivande 4,5
Svenska	  för	  grundlärare	  I,	  åk	  F-‐3 Läs-‐	  och	  skrivinlärning 6
Svenska	  för	  grundlärare	  I,	  åk	  F-‐3 Perspektiv	  på	  barns	  språkutveckling 3
Svenska	  för	  grundlärare	  I,	  åk	  F-‐3 Svenska	  språkets	  uppbyggnad 6
Svenska	  för	  grundlärare	  II,	  åk	  1-‐3 Barnlitteratur	  för	  yngre	  åldrar 6
Svenska	  för	  grundlärare	  II,	  åk	  4-‐6 Barnlitteratur	  för	  mellanåren	   6
Svenska	  för	  grundlärare	  II,	  åk	  4-‐6 Sociolingvistik,	  språkhistoria	  och	  grannspråk 4,5
Svenska	  för	  grundlärare	  II,	  åk	  4-‐6 Språk-‐	  och	  kunskapsutveckling	  ur	  didaktiskt	  perspektiv	   4,5
Svenska	  för	  grundlärare	  II,	  åk	  F-‐3 Läs	  och	  skrivutveckling 9
Svenska	  I	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Sociolingvistik	  och	  samtalsanalys	   7
Svenska	  I,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Litteraturvetenskapens	  grunder	   7,5
Svenska	  I,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Skriftlig	  framställning	   6
Svenska	  I,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Ungdomslitteratur	  och	  ungdomsskildring	   7,5
Svenska	  II,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Litterär	  textanalys	   7,5
Svenska	  II,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Svenska	  språkets	  struktur	   7
Svenska	  II,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Svenskämnets	  didaktik	   7,5
Svenska	  II,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy Textanalys	  och	  multimodalitet	   7
Svenska	  III,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  1 Hemtentamen 7,5
Svenska	  III,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  1 Salstentamen 7,5
Svenska	  III,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  1 Självständigt	  arbete 15
Svenska	  III,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  1 Skriftlig	  hemtentamen 7,5
Svenska	  III,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  ämne	  1 Sociolingvistiska	  perspektiv	  på	  flerspråkighet	   7,5
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Analys	  och	  bedömning	  av	  andraspråksutveckling	   7,5
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Andraspråksinlärning	  och	  tvåspråkig	  utveckling	   6
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Litteraturdidaktik	  i	  svenska	  som	  andraspråk	   3
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Språk-‐	  och	  kunskapsutvecklande	  arbete 6
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Svenskans	  grammatik	  i	  tvärspråkligt	  perspektiv	   7,5
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Svenskans	  struktur	  i	  didaktiskt	  perspektiv	   3
Svenska	  som	  andraspråk,	  Ämneslär.,	  åk	  7-‐9,	  gy,	  vux Svenskans	  uttal	  i	  tvärspråkligt	  perspektiv 6

Svenskt	  teckenspråk
Teckenspråk	  II,	  30	  hp Analys	  av	  teckenspråkstexter	  II 7,5
Teckenspråk	  II,	  30	  hp Barns	  teckenspråk 7,5
Teckenspråk	  II,	  30	  hp Teckenspråksgrammatik	  II 7,5
Teckenspråk	  II,	  30	  hp Tecknets	  struktur	  och	  variation 7,5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  1 Dövas	  kultur	  och	  historia 5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  1 Språkvetenskaplig	  introduktion	  till	  svenskt	  teckenspråk 5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  1 Svenskt	  teckenspråk	  I 10
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  1 Svenskt	  teckenspråk	  II 10
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  2 Dövsamhället	  i	  Sverige	  och	  internationellt 2,5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  2 Grammatiska	  strukturer 2,5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  2 Språkstrukturer:	  kontrastiv	  analys 5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  2 Svenskt	  teckenspråk	  III 7,5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  2 Svenskt	  teckenspråk	  IV 7,5
Teckenspråk	  som	  nybörjarspråk	  2 Taktilt	  teckenspråk 5
Teckenspråksgrammatik	  1 Teckenspråksgrammatik	  1 7,5

Tjeckiska
Tjeckien	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Tjeckien:	  nytt	  land,	  gammal	  historia 7,5



Tjeckien	  Kultur	  och	  politik	  i	  slaviska	  länder	  I Tjeckisk	  film;	  de	  första	  hundra	  åren 7,5
Tjeckiska	  III Litteratur-‐	  och	  kulturhistoria 5
Tjeckiska	  III Muntlig	  språkfärdighet 4
Tjeckiska	  III Självständigt	  arbete 4
Tjeckiska	  III Skriftlig	  språkfärdighet 4
Tjeckiska	  III Syntax	  med	  fraseologi 5
Tjeckiska	  III Textanalys 8

Tyska
Tyska,	  kandidatkurs Examensarbete	  för	  kandidatexamen 15
Tyska,	  kandidatkurs Översättning	  från	  svenska	  till	  tyska 3
Tyska,	  kandidatkurs Tysk	  lingvistik 7,5
Tyska,	  kandidatkurs Tyskspråkig	  litteratur 4
Tyska,	  kandidatkurs Tyskspråkig	  litteratur 2

Språkdidaktik
Språkdidaktik	  VFU	  I	  grundlär.	  	  F-‐3 VFU 2,5
Språkdidaktik	  VFU	  II	  grundlär.	  	  F-‐3 VFU 5
Språkdidaktik	  VFU	  III	  grundlär.	  	  F-‐3 VFU 7,5
Språkdidaktik	  VFU	  IV	  grundlär.	  	  F-‐3 VFU 15
Språkdidaktik,	  Ämnesdidaktik,	  läroplansteori	  och	  bedömning	  F-‐3 Fokus	  på	  språk 7,5

Tolkning
Tolkning	  och	  översättning	  I	  med	  inriktning	  mot	  tolkning	   Kommunikation	  i	  ett	  flerkulturellt	  perspektiv 5
Tolkning	  och	  översättning	  I	  med	  inriktning	  mot	  tolkning	   Översättningens	  och	  tolkningens	  villkor 10
Tolkning	  och	  översättning	  I	  med	  inriktning	  mot	  tolkning	   Tolkning	  i	  teori	  och	  praktik 10
Tolkning	  och	  översättning	  I	  med	  inriktning	  mot	  tolkning	   Yrkesteknik 5


