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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med
undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. Förkunskaper i svenska motsvarande minst en
termins heltidsstudier. Kunskaperna testas genom inträdesprov.
Kursens uppläggning
Provkod
MUN1
MUN2
SKR1
SKR2
GRMA
ORDB

Benämning
Muntlig färdighet och hörförståelse I
Muntlig färdighet och hörförståelse II
Skriftlig färdighet och läsförståelse I
Skriftlig färdighet och läsförståelse II
Grammatik
Ordförråd och ordbildning

Högskolepoäng
3.5
7
3.5
7
4.5
4.5

Kursens innehåll

På kursen utvecklar studenten sin förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. Kursen vänder sig till den
som redan läser tidningar och böcker på svenska men som vill förbättra den kommunikativa kompetensen och
uttrycksförmågan. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar i att berätta, beskriva, diskutera och
argumentera. Kursen innehåller en genomgång av basgrammatiken, ordval och ordbildning. Kursen ger också
kännedom om svensk kultur och det svenska samhället.
Kursens uppgifter och övningar tränar studentens förmåga att uttrycka sig klart och detaljerat med adekvat
ordval, tydligt uttal och tillämpning av språkregler för svenskt standardspråk i muntliga och skriftliga
uppgifter. Studenten utvecklar sin språkförmåga genom att beskriva erfarenheter och händelser, motivera
åsikter och jämföra olika alternativ om välbekanta ämnen, aktuella händelser eller kulturella frågor och
samhällsfrågor.
Kursen är en förberedelse för Behörighetsgivande kurs i svenska, vilken ger behörighet i svenska för studier
vid svenska universitet och högskolor.
Kursen består av följande delkurser:
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Delkurs 1: Muntlig färdighet och hörförståelse, 10,5 hp
Delkursen examineras i två moment om 3,5 respektive 7 hp.
Huvudsyftet med delkursen Muntlig färdighet och hörförståelse är att utveckla den kommunikativa
kompetensen och uttrycksförmågan. Studenten utvecklar sitt ordförråd och övar sin språkförståelse
genom att återge och kommentera huvudinnehållet i artiklar och reportage med högfrekvent språk som
behandlar aktuella problem samt genom att beskriva och analysera händelser, människor och miljöer i
samtida litterära texter.
Studenten utökar sitt ordförråd och tränar sin hörförståelse genom att återge och kommentera avlyssnad
information om välkända företeelser som rör arbete, skola, fritid, kultur och allmän samhällsinformation, t.ex.
aktuella radio- och tv-program.
Delkurs 2: Skriftlig färdighet och läsförståelse, 10,5 hp
Delkursen examineras i två moment om 3,5 respektive 7 hp.
I delkursen övas den kommunikativa kompetensen och uttrycksförmågan genom studier av texter från olika
ämnesområden. Studenten tränar att skriva olika texter, t.ex. informerande, berättande, beskrivande och
argumenterande, med tydlig struktur, adekvat ordförråd och med tillämpning av grundläggande språkregler
för svenskt standardspråk.
Studenten utvecklar sitt ordförråd och tränar sin läsförståelse genom att analysera, tolka, och förklara
innehållet i texter som behandlar aktuella samhällsfrågor och uttrycker fakta och åsikter samt genom att
karakterisera texttyper som informerande, berättande, beskrivande och argumenterande text.
Delkurs 3: Grammatik, 4,5 hp
I delkursen görs en systematisk genomgång av basgrammatiken enligt bestämd progression.
Delkurs 4: Ordförråd och ordbildning, 4,5 hp
I delkursen ges en orientering om hur svenskans ordförråd är uppbyggt. Grundläggande semantiska begrepp
behandlas liksom principer för ordbildning, särskilt sammansättningar.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på delkurs 1, Muntlig färdighet och hörförståelse, ska studenten kunna
- i samtal, diskussioner och presentationer återge, analysera och kommentera huvudinnehållet i enklare
sakprosatexter och litteratur, analysera och kommentera erfarenheter och aktuella händelser samt motivera
åsikter med adekvat ordval, tydligt uttal och tillämpning av språkregler för svenskt standardspråk.
- återge, förklara och kommentera huvudinnehållet i avlyssnad information om välkända företeelser som rör
arbete, skola, fritid, kultur och allmän samhällsinformation.
För godkänt resultat på delkurs 2, Skriftlig färdighet och läsförståelse, ska studenten kunna
- skriva sammanhängande texter av olika slag som förmedlar information, kommenterar fakta och
sakförhållanden eller ger skäl för eller emot en viss ståndpunkt med ett adekvat ordförråd och tillämpning av
grundläggande språkregler för svenskt standardspråk samt bearbeta dina texter efter respons från kamrater
och lärare. Brister i ordförråd och grammatik får inte leda till allvarliga missförstånd.
- analysera, tolka, och förklara innehållet i texter som behandlar aktuella samhällsfrågor och uttrycker fakta
och åsikter samt karakterisera texttyper som informerande, berättande, beskrivande och argumenterande
text.
För godkänt resultat på delkurs 3, Grammatik, ska studenten kunna
- beskriva grundläggande grammatiska regler
- använda dessa kunskaper i praktiken
- kombinera fraser, satser och meningar.
För godkänt resultat på delkurs 4, Ordförråd och ordbildning, ska studenten kunna
- beskriva ord med grundläggande semantiska begrepp
- redogöra översiktligt för hur svenska språkets ordförråd är uppbyggt.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier och föreläsningar.
Kurskrav: Obligatoriska inslag i undervisningen är muntliga presentationer, gruppsamtal, läs- och
hörförståelseövningar.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
Kunskapskontroll och examination

a. Delkurs 1 examineras genom muntliga uppgifter, skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig tentamen och
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uppgifter i hörförståelse.
Delkurs 2 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter samt salstentamen i skriftlig färdighet och i
läsförståelse.
Delkurs 3 examineras genom salstentamen.
Delkurs 4 examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och salstentamen.
För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en tvågradig skala:
U=Underkänd, G=Godkänd.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på hela kursen krävs betyget Godkänd på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda
kurskrav.
e. Vid underkännande på ett prov gäller att student har rätt att genomgå ytterligare två examinationer per
termin så länge kursen ges för att uppnå betyget Godkänd. Student som fått betyget Underkänd på prov två
gånger av en och samma examinator har rätt att få en annan examinator utsedd vid nästkommande prov, om
inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
f. Komplettering av inlämningsuppgifter medges enligt lärarens anvisningar om studenten ligger nära gränsen
för godkänt.
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 kan inte ingå i examen vid Stockholms universitet vare sig som huvudämnesstudium eller
breddningsstudium.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats www.su.se/svefler senast två månader före
kursstart.
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