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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Svenska för internationella studenter och forskare kurs 1,
eller motsvarande förkunskaper som visas vid ett diagnostiskt prov.
Kursens uppläggning
Provkod
0002

Benämning
Kurs 2

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till internationella studenter och forskare vid Stockholms universitet som behöver
elementär svenska för kommunikation med svensktalande under sin vistelse i Sverige. Kursen ger kunskap
om svenskans grundläggande talspråks- och skriftspråksstrukturer. Även uttal och hörförståelse tränas.
Kursmaterialet består av enkla texter och samtal om välbekanta ämnen som familj, väder och sysselsättning
samt beskrivningar av grundläggande regler för standardspråkets grammatik, uttal och stavning.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- återge och kommentera läst och avlyssnad information som har ett vardagligt ordförråd och allmänt
innehåll,
- föra korta sociala samtal om vardagliga förhållanden,
- skriva enkla texter som korta meddelanden om välkända ämnen och personliga intressen och enkla
personliga brev.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier med övningar i praktisk språkfärdighet i svenska. Studenterna genomför
muntliga redovisningar och producerar skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska inslag i undervisningen
är deltagande i muntliga samtal och diskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter.
Kunskapskontroll och examination
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a. Kursen examineras genom en salsskrivning. 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 kursen krävs betyget G på salsskrivningen samt fullgjorda obligatoriska uppgifter
inom kursens tidsram. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge
den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning. Studenten kan då åläggas
en kompensationsuppgift.
e. Studerande som fått betyget G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått
betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget U upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under
Kurskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
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/utbildning. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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