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Vem kan söka kurserna?
För att få söka 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 kunskaper i svenska och engelska

• förkunskaper i svenska motsvarande en termins heltidsstudier, vilket testas
genom ett inträdesprov.

Vi tar inte emot nybörjare.

Vilken behörighet ger kurserna?
• Godkänt resultat på Svenska som främmande språk, förberedande kurs ger

dig behörighet att läsa Behörighetsgivande kurs i svenska.

• Godkänt resultat på Behörighetsgivande kurs i svenska ger behörighet
i svenska för högskolestudier i Sverige. Kurserna kan inte ingå i en examen
vid Stockholms universitet.

Hur söker jag kurserna? Är det inträdesprov?
Du söker bara till Svenska som främmande språk, förberedande kurs. Du blir 
sedan kallad till ett inträdesprov. Ditt resultat på provet avgör om du ska gå 
Svenska som främmande språk, förberedande kurs eller Behörighetsgivande 
kurs i svenska.

Sök via antagning.se.



Foto: Niklas Björling

Svenska som främmande språk, förberedande kurs, 30 hp
Kursen ger dig möjlighet att förbättra din förmåga att förstå, tala, läsa 
och skriva svenska. Den innehåller muntliga och skriftliga övningar
i att berätta, beskriva, diskutera och genomföra presentationer.

Du får en genomgång av basgrammatiken. Kursen ger dig också kännedom 
om svenskt ordförråd och ordbildning.

Vi ger kursen dagtid 3–4 gånger/vecka under en termin eller kvällstid 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 hög-
skolor i Sverige.

Du får öva din kommunikativa kompetens både muntligt och skriftligt genom 
att berätta, beskriva, argumentera, utreda och författa olika typer av texter. 
Du får genomföra presentationer och även författa texter om akademiskt språk- 
bruk som redovisas i seminarieform.

Du får också kännedom om svenska språkets ordförråd och struktur. Genom 
att läsa texter av olika slag får du tillfälle att jämföra olika genrer och stil-
nivåer.

Vi ger kursen dagtid 3–4 gånger/vecka under en termin eller kvällstid 2 gånger/
vecka under två terminer.
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Svenska som främmande språk
Swedish as a foreign language

Svenska som främmande språk är
behörighetsgivande kurser i svenska.
Kurserna är avsedda för dig som har
en fullständig utländsk gymnasie-
utbildning och förkunskaper i
svenska motsvarande en termins
heltidsstudier.

Vi ger utbildningen på två nivåer,
som förbereder dig för akademiska
studier på svenska: Svenska som
främmande språk, förberedande
kurs, 30 hp och Behörighetsgivande
kurs i svenska, 30 hp.

Kontakt/Contact
Institutionen för svenska och
flerspråkighe/Department of Swedish
Language and Multilingualism

Visiting address:
Universitetsvägen 10 D
Plan/Floor 6
Tel: 08-16 34 74
E-mail: studexp.sfs.svefler@su.se
su.se/svefler/svenska_frammande

There are two courses:
Svenska som främmande språk, 
förberedande kurs, 30 credits and 
Behörighetsgivande kurs i svenska, 
30 credits. You are eligible for 
Förberedande kurs if you have 
a completed upper secondary school 
degree and Swedish skills equivalent 
to level B1 according to the CEFR 
scale.

Behörighetsgivande kurs requires
a completed upper secondary school 
degree and at least a level of Swedish 
equivalent to B2 according to the 
CEFR scale. If you pass these courses, 
you will have the level needed in 
Swedish to be eligible for university 
studies in Sweden (for courses and 
programmes where Swedish is 
required).

We test your level with an entrance 
test to determine which course you 
will be accepted to. Once you have 
applied and uploaded all the neces-
sary documents for eligibility, you 
will receive an invitation to our 
entrance test.
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