Svenska som främmande språk
för studenter med utländsk förutbildning
Vårterminen 2018

Sista ansökningsdag: 16 oktober 2017
Inträdesprov: 7 november 2017

Förkunskaper och behörighet
För att söka till kurserna i svenska som främmande språk krävs att du har
– utländsk förutbildning för högskolestudier i hemlandet
– grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på
svenska och engelska.
– förkunskaper i svenska motsvarande nivå B1 enligt Europarådets självbedömningsskala, vilket testas genom ett inträdesprov.
Utbildningen ges på två nivåer, Svenska som främmande språk, förberedande kurs och
Behörighetsgivande kurs i svenska, och förbereder för akademiska studier på svenska.
Godkänt resultat på Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 högskolepoäng (hp), ger
behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige. Kurserna kan inte ingå i examen vid
Stockholms universitet.
Vi tar inte emot nybörjare. Dina förkunskaper i svenska testas genom ett inträdesprov den
7 november 2017. Resultatet på inträdesprovet ligger till grund för antagningen.

Kursinnehåll
Information om kurserna finns också på institutionens webbplats:
su.se/svefler/svenska_frammande
Svenska som främmande språk, förberedande kurs, 30 hp
– Kursen kommer att förbättra din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska.
Den här kursen vänder sig till dig som redan läser tidningar och böcker på svenska
men som vill förbättra din kommunikativa kompetens och uttrycksförmåga.
– Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar i att berätta, beskriva, diskutera
och genomföra presentationer. Du får en genomgång av basgrammatiken. Kursen
ger dig kännedom om svensk kultur och det svenska samhället.
– Undervisningen ges dagtid (heltid), 3–4 gånger/vecka under en termin, eller kvällstid
(halvtid), 2 gånger/vecka under två terminer.
Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp
– Kursen förbereder dig för akademiska studier på svenska. Godkänt resultat på
kursen ger dig behörighet i svenska för studier på universitet och högskolor i
Sverige.
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– Du får öva den kommunikativa kompetensen både muntligt och skriftligt genom att
berätta, beskriva, argumentera, utreda och författa praktiska skrivelser. Du får
genomföra presentationer och även författa ett projektarbete som redovisas i
seminarieform. Läsning av texter av olika slag ger dig tillfälle till att jämföra olika
genrer och stilnivåer.
– Undervisningen ges dagtid (heltid), 3–4 gånger/vecka under en termin, eller kvällstid
(halvtid), 2 gånger/vecka under två terminer.
Det krävs mycket arbete för att klara av kursen på en termin. Om du läser på heltid, dagkursen, kan du inte kombinera kursen med arbete eller andra studier.

Anmälan
– Du ska anmäla dig till kursen Svenska som främmande språk, förberedande kurs.
– Anmäl dig på antagning.se. Du hittar kursen med hjälp av kurskod NS0222.
– Anmäl dig senast den 16 oktober.

Betygshandlingar och andra meriter
När du har gjort din anmälan ska du ladda upp/skicka in dina betygshandlingar/meriter.
Läs informationen noga på antagning.se > Ladda upp rätt papper (se längst ned till höger
på webbplatsen) – där står det vilka dokument du ska ladda upp/skicka in. Observera att det
är olika regler för olika länder.
Ladda upp dokumenten på antagning.se eller skicka dem med post till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund
Samtliga betygshandlingar/meriter måste vara uppladdade/inskickade i samband med
ansökan, dvs. senast den 16 oktober 2017.
Svenska/engelska: Om du bara söker till kurserna i Svenska som främmande språk behöver
du inte styrka dina kunskaper i svenska eller engelska.

Inträdesprov
Alla som söker och är behöriga blir kallade till inträdesprovet, som är den 7 november 2017.
Ditt resultat på provet avgör om du blir antagen och i så fall om du är antagen till Svenska
som främmande språk, förberedande kurs eller till Behörighetsgivande kurs i svenska.

Sista ansökningsdag: 16 oktober 2017
Inträdesprov: 7 november 2017
Vårterminen startar: 15 januari 2018

Kontakt och information
Studievägledare: Jennica Andersson
Rum: D 618 (hus D, plan 6 vid Södra huset)
Telefon: 08-16 34 74
E-post: studexp.sfs.svefler@su.se

Telefontid:
Mån. 10–11
Tis. 10–11 och 15–16
Tor. 10–11

Besökstid:
Mån. 12.30–13.30
Tis. 12.30–13.30
Tor. 12.30–13.00
Även efter överenskommelse.

www.su.se/svefler/svenska_frammande

