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Fastställande 
Kursplanen gäller från och med 2021-08-30. 
 
Ansvarig institution: Institutionen för svenska språket 
Utbildningsnivå: Grundläggande nivå 
Omfattning: Kursen omfattar motsvarande 5 veckors heltidsstudier. 

 
Inplacering 
Kursen ges som fristående kurs och är en del av kursutbudet Grundläggande svenska, med 
kurser i svenska för internationellt rekryterad personal verksamma vid Göteborgs 
universitet. 
 
Huvudområde Fördjupning 
Svenska som andraspråk G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala 

förkunskapskrav 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet, undantag ges för svenska 

 
Lärandemål 
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

 

Kunskap och förståelse 
• i tal och skrift känna igen och i viss mån använda det svenska språket i situationer 

som ligger studenten nära 
 
Färdigheter och förmåga 

• kommunicera muntligt med stöd på svenska 

• läsa och förstå valda delar av nivåanpassat textmaterial på svenska 

• i tal och skrift i viss mån använda vardaglig svenska i situationer som ligger 
studenten nära. t.ex. skriva korta meddelanden och berätta muntligt om sig själv 
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och sin närmsta omgivning 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 

• på svenska uttrycka kortare synpunkter på sin egen språkinlärning. 
 

Innehåll 
Kursen ger grundläggande färdigheter i att förstå, tala och skriva svenska genom 
övningar i hörförståelse, uttal och muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig 
färdighet. 

Kursen behandlar grunderna i den svenska grammatiken och ger en orientering om 
sambandet mellan uttal och stavning. I undervisningen ingår tvärspråkliga jämförelser. 
Studenterna skriver och talar om ämnen i relation till sin livssituation, t.ex. boende, 
familj och arbete/studier. Kursen ger också en introduktion till svensk universitets- och 
studiemiljö. Inom kursens ramar ges dessutom möjlighet för studenterna att sinsemellan 
utbyta upplevelser och erfarenheter av att arbeta vid ett lärosäte i Sverige, liksom deras 
möte med svenska språket. 

Efter kursen ska studenten visa kunskaper och färdigheter i svenska motsvarande 
merparten av nivå A1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk 
(CEFR). 

 

Former för undervisning 
Undervisningen består av kortare föreläsningar, muntliga och skriftliga övningar, både 
enskilt och i grupp. Såväl digitala som analoga redskap används. Kursens läromaterial 
och fokusområden kan komma att anpassas till aktuell undervisningsgrupp. För att 
kunna delta i undervisning och examination krävs tillgång till dator och 
internetanslutning. 

Undervisningsspråk: svenska 
Som ett stöd till det svenska undervisningsspråket kan kommunikation på engelska 
komma att användas. 

 
Kursvärdering 
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de 
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen. 
 
Intyg 
Intyg utfärdas till kursdeltagare som har genomfört samtliga obligatoriska moment och 
där en bedömning gjorts som visar att samtliga lärandemål är uppnådda. 

 
Övrigt 
Kursen vänder sig till internationellt rekryterad personal. För att kunna delta i 
kursen måste deltagaren ha en anställning vid Göteborgs universitet. För att söka till 
Grundläggande svenska 1 för internationellt rekryterad personal föreligger inga 
förkunskapskrav i svenska. 


