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Övergripande utbildningsplan för Sprintus
Målgrupp
Utbildningen är avsedd för ungdomar i gymnasieåldern som har utländsk
gymnasieexamen. Dokument som visar detta ska redovisas och under termin 1
skickas till UHR för validering.

Utbildningens mål
Målet är att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till universitets- och
högskolestudier genom att få betyg i svenska som andraspråk, kurserna 1-3.
Kursen motsvarar Tisus-testet (Test i svenska för universitets- och
högskolestudier).
Utbildningen innebär även att eleverna vid behov bereds möjlighet att få betyg i
matematik och engelska.
Utbildningen ger också kunskaper om det svenska samhället, svensk historia och
svensk kultur.

Behörighetsgivande ämnen
Skolan erbjuder även eleverna att komplettera andra ämnen både för
grundläggande och särskild behörighet till universitets- och högskoleutbildning.
En förutsättning är språklig och ämnesmässig mognad, vilket till exempel innebär
godkänt betyg på det nationella provet i svenska som andraspråk kurs 1.

Utbildningens plats i utbildningsväsendet
Utbildningen är en del av Språkintroduktion och är förlagd till Angeredsgymnasiet
med undervisande lärare från Språkintroduktion.

Utbildningens längd
Utbildningslängden varierar. En del elever behärskar redan svenska när de
kommer till Sprintus. Andra kan varken svenska eller engelska. Motivation,
disciplin och studiestrategier spelar också in. På grund av olika förutsättningar
behöver elever olika lång tid.
Utbildningen sträcker sig i första hand över 4 terminer. För elever som behöver
något längre tid för sin språkutveckling kan den utökas.

Undervisningens utformning
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av lektioner för muntlig och skriftlig
färdighetsträning. Delvis organiseras undervisningen i projekt enligt PBL
(problembaserat lärande).
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Undervisningen täcker bara en del av de kunskaper och färdigheter som krävs
för ett godkänt resultat. Hemarbete, självstudier och ett aktivt förhållande till
omvärlden är ett absolut nödvändigt komplement till undervisningen.

Former för bedömning
Under kursens gång examineras elevernas språkutveckling och kunskaper
fortlöpande med prov, muntliga och skriftliga redovisningar samt
inlämningsuppgifter.

Utbildningens innehåll
● Svenska som andraspråk
Kursen svenska som andraspråk indelas i fyra delar:
1. Undervisning på nybörjarnivå
2. Undervisning som motsvarar svenska som andraspråk1
3. Undervisning som syftar till att ge behörighet i svenska som andraspråk2
4. Undervisning som syftar till att ge behörighet i svenska som andraspråk3
Gränsen mellan kursdelarna är i viss mån flytande och överlappande, eftersom
eleverna behöver olika lång tid att nå uppsatta mål. Betyg sätts när eleven
bedöms ha inhämtat de kunskaper som motsvarar delkursernas mål.
● Samhällskunskap (med sva-fokus)
Samhällskunskap inom Sprintus är en obligatorisk, språkutvecklande kurs.
Kursen i samhällskunskap utgör en del av betygsunderlaget för svenska som
andraspråk.
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