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Swedish Summer Courses

Are you interested in studying Swedish in Stockholm? Our courses are designed for people
wishing to study Swedish for professional or personal reasons. Why not combine your visit
to Stockholm with learning Swedish? Old and new students are welcome to join. All levels,
from beginners to advanced, are offered throughout the summer.
Why study Swedish at
Folkuniversitetet?
Folkuniversitetet has been
organising courses in Swedish
as a foreign language for fifty
years. The courses are designed
for adults with high demands on
quality and professionalism.
•

Experienced teachers teach
exclusively in Swedish.

•

Develop all four language
skills with the main emphasis on spoken communication.

•

Every course has its own
course plan.

•

The levels in our course
plans correspond with the
Common European
Framework of Reference
for languages (CEFR).

About our courses

There are courses at all levels
from beginners to advanced and
each level takes approximately
sixty hours to complete. Please
see the diagram on the following
page.
If you want to make fast progress we recommend our intensive courses.
The extra intensive course has
an even higher pace. Ideally you
should be well experienced in
language learning or be proficient in a Germanic language in
addition to English.
We also offer tailor-made tuition
at your place of work or at our
premises. For more information
please contact our Customer
service at 08-789 42 00 or
direkt@folkuniversitetet.se

Intensive courses –
4 weeks / 60 hours
Start: 1/7 and 29/7
LEVEL
A1
A2

DAY
Mon-Fri
Mon-Fri

TIME
09.00-11.15
12.15-14.30

PRICE
5.575:5.575:-

Extra intensive courses –
2 weeks / 60 hour
Start: 10/6, 24/6, 8/7, 22/7, 5/8 and 19/8
LEVEL DAYS
TIME
PRICE
All
Mon-Fri
09.00-14.30* 5.575:*Lunch break at 11:15-12:15.

Three times a week –
3 weeks / 27 hours
Start: 24/6 and 12/8
LEVEL
A1
A1-B1

DAYS
TIME
Mo-Tu-Th 09.00-11.15
Mo-Tu-Th 17.00-19.15

PRICE
2.975:2.975:-

Conversation course intensive –
1 week / 10 hours
Start: 10/6
LEVEL
B1
B2/C1

DAYS
Mon-Fri
Mon-Fri

TIME
PRICE
17:30-19:00 1.325:16.00-17.30
1.325:-

Intervju med Stina Törnudd
Stina Törnudd är passionerat språkintresserad och har
under hela sitt yrkesliv undervisat vuxna i svenska. På
Folkuniversitetet har hon jobbat i åtta år med alla nivåer
- från nybörjare till deltagare på avancerad nivå. Enligt
Stina är det inte särskilt svårt att lära sig svenska om man
bara studerar flitigt och ständigt exponerar sig för språket.
Vad är roligast med att undervisa i språk?
– Alla möten med människor från hela världen och att få
ta del av deras språkutveckling. Det är helt fantastiskt att
efter en tid kunna ha en diskussion på svenska om intressanta ämnen med någon som inte kunde ett ord svenska
från början.

förstår ett ord eller en fras här och där är det väldigt bra
och effektivt att exponeras så mycket som möjligt för det
svenska språket. Om du har en svensk partner, kollega eller
vän tycker jag att du ska ta chansen att prata svenska med
dem så mycket som möjligt. Annars kan du öva din svenska
när du handlar eller går på restaurang.

Vad är svårast med att undervisa i svenska som främmande språk?
– Det är olika utmaningar beroende på deltagarnas förutsättningar och modersmål. Vi har en snabb progression
på våra kurser så jag måste tänka till för att ändå få till så
mycket repetition som möjligt.

Har du något boktips till den som ska lära sig svenska?
– Börja med att läsa barnböcker eller böcker skrivna på lätt
svenska. När du kan lite mer rekommenderar jag att läsa
deckare. Handlingen är ofta lätt att förstå. När du har en
riktigt hög nivå kan du ta dig an klassikerna om du vill,
men det viktigaste är nog att läsa om något som intresserar
dig. Då kommer motivationen att förstå automatiskt.

Är det svårt att lära sig svenska?
– Nej! Om du har bestämt dig för att lära dig svenska och
jobbar hårt kommer du att nå ditt mål. Men du behöver
göra läxorna och studera flitigt. Svensk grammatik är inte
så komplicerad i jämförelse med andra språk, menar många
deltagare.

Har du ett favorituttryck som du inte kan klara dig utan?
– Jag gillar uttrycket ”att ha is i magen”. Det är ofta bra
att ta det lite lugnt och inte förhasta sig när det stormar
omkring en.

Vilka är dina bästa tips för att lära sig svenska utanför
klassrummet?
– Lyssna på svensk musik, titta på svensk tv, lyssna på
radio och gör det redan från början. Även om du bara

Om Stina Törnudd
Stina Törnudd är utbildad gymnasielärare i svenska som
andraspråk och spanska, men har framförallt undervisat i
svenska för vuxna under sitt yrkesliv.

Levels – Swedish courses

The school is located
in the centre of Stockholm
One lesson = 45 minutes

Folkuniversitetet Kungstensgatan 45, 08-789 42 00
folkuniversitetet.se/stockholm, direkt@folkuniversitetet.se
Följ oss på Facebook, Twitter och Instagram

