
  
 

Information om inträdesprovet 
 

Svenska som främmande språk 

 
Du som söker till kursen Svenska som främmande språk kallas till ett inträdesprov där du ska visa dina 

nuvarande kunskaper i svenska. För att klara provet måste du känna till grundläggande grammatik och du 

måste kunna skriva en text om ett vardagligt ämne. Du måste kunna böja ord rätt och skriva fullständiga 

meningar. Inträdesprovet består av två delar: 

 

• Ordförståelse och  grammatik 

• Skriftlig färdighet 

 

Bedömning av provet 

 
Det är ditt resultat på provet (och att du är behörig) som avgör om du blir antagen och i så fall till 

Förberedande kurs eller Behörighetsgivande kurs i svenska. 

 

I första hand är det ditt resultat på det Skriftliga delprovet som avgör om du kan bli antagen till någon av 

våra kurser och till vilken nivå. I andra hand är det resultatet på delprovet i Ordförståelse och grammatik som 

avgör om du får en plats (om det finns fler sökande än antal platser). 

 
 

Ordförståelse och grammatik – kan du förstå svenska? 

 
Ord- och grammatikdelen innehåller ett par texter där du ska förstå betydelsen av nyckelord, fraser och 

uttryck samt känna igen deras korrekta grammatiska form. Du ska välja rätt svar bland olika alternativ (s.k. 

multiple choice). 

 

Texterna är hämtade från tidningar eller andra medier och har ett allmänt och vardagligt innehåll som alla 

studenter bör känna till genom nyhetsprogram, samhällsinformation eller samhälls-debatt. Det tar ca 60 

minuter att göra ordförståelse- och grammatikuppgiften. 

 
 

Skriftlig färdighet – kan du skriva en text på svenska? 

 
Du ska skriva en kort text (uppsats) om ett vardagligt ämne, t.ex. mat, kläder, familj, resor, arbete osv. Du ska 

visa att du kan olika saker: 

• att du har ett vardagligt ordförråd som räcker till för att berätta, beskriva, förklara och resonera kring 

ett känt ämne 

• att du kan disponera en text med inledning, huvudinnehåll och avslutning 

• att du kan uttrycka dig i huvudsakligen korrekta fraser och meningar. 

 
Du har ca två timmar på dig att göra den skriftliga uppgiften. 
 

 

Om kursen 
 
Det krävs mycket arbete för att klara av kursen på en termin. Kursen innehåller många böcker, mycket 

grammatik och många muntliga och skriftliga uppgifter som du måste göra snabbt i samarbete med 

kurskamrater. Om du läser på heltid, dag, kan du inte kombinera kursen med arbete eller andra studier. 

Kursen har ett intensivt program med bestämda uppgifter varje vecka. I undervisningen får du information 

om uppgifterna, stöd och råd av läraren och där ska du redovisa de uppgifter som du har genomfört. 

Kursmaterial och information läggs upp på lärplattformen Athena. 


