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Kursplan

Svenska som främmande språk II

Kurskod: SFGA02
Kursens benämning: Svenska som främmande språk II

Swedish as a Foreign Language II
Högskolepoäng: 7.5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Huvudområde:

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-04-18 och gäller
från vårterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige med undantag för kravet på kunskaper i
svenska samt
kursen SFGA01 Svenska som främmande språk I, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa förståelse för och använda fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden,
2. uppfatta huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap och meddelanden,
3. återge huvudinnehållet och urskilja implicit information i enkla och vardagliga texter,
4. delta i kortare sociala samtal inom välkända ämnesområden,
5. skriva en enkel text om välkända ämnen och egna upplevelser,
6. tillämpa mer komplexa delar av den svenska syntaxen och
7. visa färdigheter i den svenska prosodin.

Innehåll
Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet och kommunikativ
förmåga.
Studenten ska förvärva ökade kunskaper i det svenska språkets grammatik och syntax. Undervisningen
omfattar
svenska språkets ljudsystem och stor vikt läggs vid svenskans prosodi. Studenten ges möjlighet att
tillgodogöra
sig ett utökat basordförråd och fraser samt kunna uttrycka sig muntligt i vardagliga situationer. Kursen
omfattar
även möjlighet att utveckla sin skriftliga färdighet och läs- och hörförståelse.



Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom ett muntlig prov, ett hörförståelseprov samt en salstentamen.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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