
Institutionen för nordiska språk

Svenska som främmande språk

Kurser i svenska för internationella 
studenter och forskare

Kursföreståndare: Peter Lundkvist  

Kursen 
är en introduktion 

till det svenska språket 
för dig som är internationell 

student eller forskare som behöver 
elementär svenska för att kunna kom- 

municera med svensktalande under din 
vistelse i Sverige. 

På kursen får du lära dig svenskans 
grundläggande grammatiska struk- 

tur genom inlärning av var-
dagliga svenska ord och 

fraser. 

1
4,5 hp

Deltid, kväll.

Kursen 
vänder sig till dig  

som är internationell  student  
eller forskare som behöver elemen-

tär svenska för att kunna kommunicera 
med svensktalande under din vistelse i 

Sverige. 

På  kursen får du lära  dig svenskans grund-
läggande talspråks- och skriftspråksstrukturer. 
Kursmaterialet  består av enkla texter och  
samtal om välbekanta ämnen som familj,  

väder, och sysselsättning samt beskriv- 
ningar av grundläggande regler för 

standardspråkets grammatik, 
uttal och stavning.

2
7,5 hp

Deltid, kväll.

Ku r s e n 
vänder sig till dig 

som är internationell student 
eller forskare som behöver kunna 

kommunicera på svenska.

Kursen ger kunskaper om svenskans talspråks- 
och skriftspråksstrukturer. Även uttal och hör-

förståelse  tränas. Kursmaterialet består av texter 
och samtal om ämnen som rör personliga intressen, 
vardagliga sysselsättningar och arbete samt  
aktuella nyheter och välkända samhällsföreteelser 
samt beskrivningar av grundläggande språk-regler. 

På kursen tränas du i att tillämpa grund-
läggande regler för standardspråkets 

grammatik, uttal och stavning.

3
7,5 hp

Deltid, kväll.

K u r s e n 
vänder sig till dig   

som är internationell student 
eller forskare som behöver kunna kom-

municera på svenska och som vill förbättra din 
muntliga och skriftliga kompetens och uttrycks-

förmåga. 

Du får öva din förmåga att berätta, beskriva, diskutera, 
hålla presentationer och producera skriftliga uppgifter. 
Kursen innehåller övningar i muntlig kommunikation i var- 
dagliga situationer och övningar i att producera enkla 
sammanhängande texter om välbekanta ämnen eller 
personliga intressen. Du ska då kunna redogöra för erfaren- 
heter, händelser, drömmar, förhoppningar och målsätt-

ningar samt motivera och förklara åsikter och planer i 
korthet. 

På kursen tränas du i att tillämpa standard- 
språkets regler för grammatik, uttal 

och stavning.

4
9 hp

Deltid, kväll.

K u r s e n 
vänder sig till dig som 

är internationell student eller fors-
kare som behöver kunna kommunicera på 

svenska och som vill förbättra din muntliga och 
skriftliga kompetens och uttrycksförmåga. 

Du får öva din förmåga att berätta, beskriva, sammanfatta, 
diskutera, utreda och argumentera i form av muntliga 

presentationer och olika skriftliga uppgifter. Uttal tränas med 
särskild tonvikt på prosodi. Hör- och läsförståelse tränas också 
genom olika övningar. 

Du övar dig i att såväl muntligt som skriftligt utreda välkända 
ämnen, beskriva egna intressen och erfarenheter, förklara en 
ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ för 

att kunna samtala ledigt med modersmålstalare och delta 
i diskussioner samt för att kunna skriva informerande, 

utredande och argumenterande texter. 

På kursen tränas du i att tillämpa standard-
språkets regler för grammatik, uttal och  

stavning.

5
9 hp

Deltid, kväll.



Institutionen för nordiska språk

Svenska som främmande språk

Förberedande kurs i svenska

Vem kan läsa kursen?För att få läsa kursen Förberedande kurs i svenska (Svenska som 
främmande språk, nivå 2) krävs att du har:• utländsk förutbildning för högskolestudier i hemlandet.• grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med 

undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. • förkunskaper i svenska motsvarande en termins heltidsstudier, 
vilket testas genom ett inträdesprov. Vi tar inte emot nybörjare. Dina förkunskaper i svenska testas 

genom ett inträdesprov. Resultatet på inträdesprovet ligger till 
grund för antagningen.

Kursföreståndare: Vendela Blomström

Vilken behörighet ger kursen? 

• Godkänt resultat på denna Förberedande kurs i svenska,  

30 hp ger behörighet att läsa Behörighetsgivande kurs  

i svenska, 30 hp.  

• Godkänt resultat på Behörighetsgivande kurs i svenska ger 

behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige. Kurserna 

kan inte ingå i examen vid Stockholms universitet.

Förberedande kurs i svenska, 30 hp  

(Svenska som främmande språk, nivå 2) 

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 basgramma-

tiken. Kursen ger dig också kännedom om svensk kultur 

och det svenska samhället. 

Undervisningen är obligatorisk och ges dagtid eller 

kvällstid, 3–4 gånger/vecka under en termin.

Delkurser
1.  Muntlig färdighet och hörförståelse, 10,5 hp

2.  Skriftlig färdighet och läsförståelse, 10, 5 hp

3.  Grammatik, 6 hp
4.  Realia, 3 hp

30 hp
Heltid, dag  

eller deltid, kväll.



Institutionen för nordiska språk

Svenska som främmande språk 

Behörighetsgivande kurs i svenska

Vem kan läsa kursen?För att få läsa kursen Förberedande kurs i svenska (Svenska som 
främmande språk, nivå 2) krävs att du har:• utländsk förutbildning för högskolestudier i hemlandet.• grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med 

undantag för kravet på kunskaper i svenska och engelska. • förkunskaper i svenska motsvarande en termins heltidsstudier, 
vilket testas genom ett inträdesprov. Vi tar inte emot nybörjare. Dina förkunskaper i svenska testas 

genom ett inträdesprov. Resultatet på inträdesprovet ligger till 
grund för antagningen.

Kursföreståndare: Vendela Blomström

Vilken behörighet ger kursen? 

• Godkänt resultat på Behörighetsgivande kurs i svenska ger 

behörighet i svenska för högskolestudier i Sverige. Kurserna 

kan inte ingå i examen vid Stockholms universitet.

Behörighetsgivande kurs i svenska, 30 hp 

(Svenska som främmande språk, nivå 3)

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. 

Du får öva din kommunikativa kompetens 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. Genom att läsa texter av olika 

slag får du tillfälle att jämföra olika genrer och stilnivåer. 

Delkursen som orienterar om det svenska samhället 

ger dig behörighet motsvarande samhällskunskap A på 

komvux. 

Undervisningen är obligatorisk och ges dagtid eller 

kvällstid, 3–4 gånger/vecka, under en termin.

Delkurser
    1. Muntlig färdighet och hörförståelse, 9 hp

    2. Skriftlig färdighet och läsförståelse, 9 hp

    3. Projektarbete, 6 hp
    4. Realia, 6 hp

30 hp
Heltid, dag 

eller deltid, kväll.
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Kursföreståndare: Håkan Rosenqvist

Svenska för studenter 
med utländsk förutbildning (Svuf)

30 hp
Heltid, dag

Kursen kan ingå i en examen vid univer- 
sitetet. Om du vill fortsätta att  
studera  svenska  efter denna kurs, 

kan du söka till någon av våra  
grundkurser: Svenska I, 30 hp, Svenska 

som andraspråk I, 30 hp  
eller Praktisk svenska,  
30 hp.

Vad  
kan man läsa sedan?

   1.  Det talade språket, 7 hp

2.  Muntlig framställning, 7 hp

3.  Språkbeskrivning, 8 hp

    4.  Skriftlig framställning, 8 hp

Vilka 
är delkurserna

 

Svenska för  studenter med utländsk  
förutbildning (Svuf) vänder sig till dig som vill få fördjupade och mer 

teoretiska kunskaper om det svenska språket, om grammatik,  
ordbildning, ljudsystem, intonation och hur man talar och 

skriver i olika sammanhang. 

Dessutom får du träna dig i muntlig och skriftlig pre- 
sentation i olika genrer. På det sättet kan du få en  

god grund för att fortsätta dina studier i språk eller andra 
akademiska ämnen.

Kursen kan också ge dig en utökad kompetens för arbeten 
som kräver god och varierad skriftlig 
och muntlig språkförmåga.

Vem 
vänder sig kursen till? För att få läsa Svuf måste du ha  

behörighet i svenska mot- 
svarande Tisus, Behörighets-

givande kurs i svenska, 30 hp eller  
Svenska/svenska som andraspråk B  

från gymnasiet.

Vilken  
behörighet krävs?

Kursen  omfattar   30 hp  och  är  uppdelad på fyra  
separata delkurser som stödjer varandra. Två  

delkurser är i föreläsningsform och två 
delkurser sker i halvgrupp med träning  
av muntliga respektive skriftliga färdig-

heter. 

Närvaron är obligatorisk eftersom det krävs att du är 
aktiv både på föreläsningar 
och seminarier.

Vad  
gör vi på kursen?
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Kursansvarig: Anja Pettersson

Skrivande för studenter  
med svenska som andraspråk

Du måste ha tillräckliga kunskaper  
i svenska, exempelvis  betyg i Behörighets-
givande  kurs i svenska som  främmande 

språk eller motsvarande kompetens. 

För att klara av kursen krävs att du har till- 
gång till dator och har grundläggande kun-

skaper i ordbehandling och Internet-
användning.

Vilka  
förkunskaper behövs?

     I denna kurs skriver vi både kortare och 
mer omfattande funktionella texter i genrer som  

används inom yrkesliv och högre studier. Vårt arbets-
sätt bygger på den retoriska skrivprocessen som innebär 
analys av skrivsituationen, planering och bearbetning av 

texten. 

Du och dina studiekamrater diskuterar varandras texter vad 
gäller skilda syften, mottagare, genrer och stilnivåer. Ni 
bearbetar era egna texter utifrån varandras och lärares 

respons. 

Kursen inleds med en orientering om grundlägg-
ande grammatik, språkriktighet samt  

språkliga hjälpmedel. 

Vad  
gör vi på kursen?

Kursen vänder sig till dig som har  
svenska som andraspråk och  behöver  
lära dig grundläggande grammatik,  
språkriktighet,  skriftspråksnormer,   

textmönster och skriva olika 
texttyper.

Vem 
vänder sig kursen till? 

15 hp
Deltid, kväll.
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Kursen är en fortbildningskurs 
för dig som är verksam lärare i svenska 

som främmande språk utanför Sverige. Kursen har 
en språklig inriktning och ger verktyg för att utforma 

undervisning och undervisningsmaterial.

        Vem  
vänder  sig kursen till? 

Du behöver ha Svenska B eller mot-
svarande kunskaper samt vara yrkesverksam 
som lärare i svenska vid universitet eller högskola 

utanför Sverige.

       Vilken  
behörighet krävs?

Kursansvarig: Catarina Persson

Svenska som främmande språk  
för lärare i svenska utanför Sverige

15 hp
       Distanskurs

Det är en distanskurs med två 
campusförlagda träffar, en i början 

och en i slutet av kursen. Kursen sträcker sig över ett 
år, från augusti till augusti året därpå. 

Kursen gick för första gången 2010–2011.

         Hur  
är kursen upplagd?

 

På kursen behandlar vi teorier om andra-
språksinlärning med särskild tonvikt på svenska  

     som andraspråk/främmande språk. Vi belyser likheter 
och skillnader mellan inlärning av förstaspråk, andraspråk och 
främmande språk med särskilt fokus på vuxnas inlärning. 

I  kursens praxisorienterade delar får du pröva olika arbetssätt i din egen undervisning, 
utforma lämpligt undervisningsmaterial samt bedöma språkfärdighet.

Den bärande tanken i kursen är att teori och praktik ska knytas samman. Slutuppgiften går ut på 
att du utformar ett pedagogiskt material och motiverar varför du väljer just det upplägget och 

arbetssättet med hänvisning till den lästa litteraturen.

           Vad 
gör vi på kursen?


