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Beginner Studies in Swedish for International Students I
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Mål
Kursens övergripande mål är att introducera den studerande till svenska språket. Den
studerande ska efter avslutad kurs kunna
·
·
·
·
·
·
·

använda elementära perceptiva och produktiva färdigheter i svenska i enkla,
förutsägbara situationer
tillämpa grundläggande uttalsprinciper i svenska på ett tillfredsställande sätt
behärska elementärt basordförråd i svenska
visa förmåga att tillämpa språkets elementära grammatiska struktur
förmedla ett budskap i en enkel kommunikationssituation i tal och skrift
reflektera över hur det egna lärandet går till
ställa enkla frågor på enkel svenska

Innehåll
Kursen har en kommunikativ och en viss språkvetenskaplig inriktning med fokus på
högskolan och samhället utanför. Kursen ger en överblick av svenskans grundläggande
ordförråd, elementär morfologi samt syntax. Dessutom tas den svenska prosodins
kännetecknande drag upp och uttalet övas under kursen. De studerande ges tillfällen att
öva perceptiv och produktiv förmåga, exempelvis genom att delta i ett enkelt samtal och
skriva korta texter. Kursen innehåller en viss orientering om svensk kultur som svenska
seder och traditioner.

Examinationsformer
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, inlämningsuppgifter under
kursens gång samt en avslutande skriftlig och muntlig tentamen.
*) 1 Credit = 1 ECTS

Arbetsformer
Undervisningen, som sker växelvis på svenska och engelska, ges i form av
föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg
Som betygsskala används U - VG.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6

Övrigt
Kursen vänder sig till Erasmusstudenter.
För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud
och bild via en dator eller motsvarande.
Ämnestillhörighet:

Svenska som andraspråk
Ämnesgrupp:

Svenska som andraspråk
Utbildningsområde:

Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):

Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:

Fastställd:

Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-02-04
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01
Reviderad:

Reviderad 2014-04-01
Revideringen är giltig fr.o.m. 2014-04-01

Course Syllabus
SS1060 Beginner Studies in Swedish for International
Students I
7.5 Credits *), First Cycle Level 1

Learning Outcomes
The overall aim of the course is to introduce students to the Swedish language. After
completion of the course, the students should be able to
·
·
·
·
·
·
·

apply their elementary perceptual and productive skills in Swedish in simple,
predictable situations
understand and use the basic principles of pronunciation in Swedish
command fundamental Swedish vocabulary
apply elementary knowledge of Swedish grammar structure in practice
convey a message in an uncomplicated communication situation
reflect on his/her own language learning
ask simple questions

Course Content
The course is communication-oriented with some basic linguistic concepts, focusing
on the university environment and the society outside. The course gives a general view
of basic Swedish vocabulary, its elementary morphology and syntax. Furthermore, the
distinctive features of the Swedish prosody are brought up and the pronunciation is
practiced during the course. The students are given opportunities to practice perceptual
and productive activities/strategies, for example telling about themselves and writing
short texts. The course contains some information on Swedish culture, such as
Swedish customs and traditions.

Assessment
Assessment is based on active participation in classes, assignments throughout the
course as well as a final written and oral exam.

Forms of Study
*) 1 Credit = 1 ECTS

Instruction will be conducted in Swedish and English alternatively in the form of
lectures, seminars and exercises.

Grades
The Swedish grades U - VG.

Prerequisites
General entrance requirement and English 6

Other Information
The course is for Erasmus students.
For web-based course the student must have the means to communicate with sound
and image through a computer or the equivalent.
Subject:

Swedish as a Second Language
Group of Subjects:

Swedish as a Second Language
Disciplinary Domain:

Humanities, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:

Progression Indicator within (each) main field of study:

Approved:

Approved by the Department of School of Language, Literatures and Learning, 4
February 2013
This syllabus comes into force 1 July 2013

Revised:

Revised, 1 April 2014
Revision is valid from 1 April 2014
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Litteratur/Literature
Litteraturlistan publiceras i kursens kursrum på Fronter senast 30 dagar före
kursstart./The list of literature will be published in the “Fronter“ course room 30 days
prior to the start of the course.

