Kursplan
för kurs på grundnivå
Svenska för internationella studenter och forskare, kurs 5
Swedish for International Students and Researchers, Course 5

9.0 Högskolepoäng
9.0 ECTS credits

Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Ändrad:
Institution

NS0005
HT 2018
2012-03-16
2018-07-31
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Huvudområde:
Fördjupning:

Nordiska språk
G1N - Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Beslut
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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen Svenska för internationella studenter och forskare
kurs 4, eller motsvarande förkunskaper som visas vid ett diagnostiskt prov.
Kursens uppläggning
Provkod
0005

Benämning
Kurs 5

Högskolepoäng
9

Kursens innehåll

Kursen vänder sig till internationella studenter och forskare vid Stockholms universitet som behöver kunna
kommunicera på svenska och som vill förbättra sin muntliga och skriftliga kompetens och uttrycksförmåga.
Studenten får öva sin 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.
Hörförståelse tränas genom föreläsningar och diskussioner, nyheter och aktuella radio- och tv-program med
standardspråk. Läsförståelse övas genom artiklar och rapporter som uttrycker attityder och åsikter om aktuella
samhällsfrågor men också genom skönlitterära texter. Studenten övar 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. I kursen tränas studenten i att tillämpa
standardspråkets regler för grammatik, uttal och stavning.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna
- muntligt återge, förklara, utreda och kommentera huvudinnehållet i föreläsningar och diskussioner om
bekanta ämnen,i nyhetsartiklar och i skönlitteratur
- skriva texter som förmedlar information, utreder en fråga eller argumenterar för eller emot en ståndpunkt.
Undervisning

Undervisningen består av seminarier med övningar i praktisk språkfärdighet i svenska. Studenten tränas
genom praktiska övningar i grammatik och ordkunskap utifrån kurslitteraturen, muntlig och skriftlig färdighet
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genom diskussioner, muntliga presentationer och skrivuppgifter. I undervisningen behandlas också svensk
fonetik, realia och svenskt samhällsliv samt modern svensk litteratur. Obligatoriska inslag i undervisningen är
muntliga presentationer, gruppsamtal och skriftliga inlämningsuppgifter.
Kunskapskontroll och examination

a. Kursen examineras genom en salsskrivning och ett avslutande muntligt prov i form av ett gruppsamtal. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.
b. Betygssättning sker enligt en tvågradig skala: U=Underkänd, G=Godkänd.
c. De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
d. För att få slutbetyg på kursen krävs betyget G på den muntliga presentationen och salsskrivningen samt
fullgjorda obligatoriska uppgifter inom kursens tidsram. Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter
samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse från skyldigheten att delta i viss obligatorisk
undervisning. Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e. Studerande som fått betyget G får inte genomgå förnyad examination för högre betyg. Studerande som fått
betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan examinator utsedd vid
nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska göras till
institutionsstyrelsen.
f. Möjlighet till komplettering av betyget U upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin
under en treterminsperiod examineras enligt denna kursplan (dock med de begränsningar som framgår under
Kurskontroll och examination i denna kursplan). Framställan om detta ska göras till institutionsstyrelsen.
Begränsningar

Kursen kan inte ingå i examen vid Stockholms universitet vare sig som huvudämnesstudium eller
breddningsstudium.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats, www.su.se/svefler/utbildning. Aktuell
litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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