SVENSK A PÅ FOLKUNIVERSITETET

Folkuniversitetet erbjuder ett stort antal kurser i svenska på olika nivåer. I
den här foldern ser du vilka studieformer du kan välja mellan och vilken nivå
det motsvarar enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk. GERS
är ett ramverk för bedömning av språkkunskaper framtagen av Europarådet.
Språknivåerna går från nybörjare (A1) till avancerad nivå (C1). Vi utgår från
dina kunskaper, förutsättningar och behov för att se till att du når dina mål.

W W W. F O L KU N I V E R S I T E T E T. S E /S T O C K H O L M

NIVÅGUIDE
I den här tabellen kan du se Folkuniversitetets olika utbildningsformer i
svenska samt de ungefärliga språknivåerna.

A1

SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK

A2

För dig som vill göra snabba framsteg i svenska språket, från nybörjare till avancerad
nivå. Välj mellan ett brett utbud av allmänna kurser samt sjukvårdssvenska. Vi har
även skräddarsydda lösningar för företag: www.folkuniversitetet.se/personalutbildning.

B1

VEM KAN SÖKA?
NIVÅER
SÅ ANMÄLER DU DIG
PRIS

Alla
Alla (se tabell på nästa sida)
Via vår hemsida eller kundservice
Från 2.675:-

SFI – SVENSKA FÖR INVANDRARE

B2

C1

För dig som vill lära dig svenska från grunden och upp till B1-nivå. Ger betyg efter varje
steg enligt Skolverkets kursmål och kunskapskrav. Läs mer på folkuniversitetet.se/vux
VEM KAN SÖKA?

NIVÅER
SÅ ANMÄLER DU DIG
PRIS

Du som har ett svenskt personnummer och är folkbokförd i någon av följande
kommuner: Stockholm stad, Nacka, Sollentuna, Solna, Danderyd, Täby,
Vallentuna, Upplands Väsby och Vaxholm.
B, C och D (se tabell på nästa sida)
Via SFI-centrum i din hemkommun
Kostnadsfritt

KOMVUX – SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, 2 OCH 3
(SAS 1, SAS 2 OCH SAS 3)
För dig som har grundläggande kunskaper i svenska och behöver avancerad svenska
på C1-nivå. Ger betyg och behörighet till högskola och universitet. Läs mer på
www. folkuniversitetet.se/vux
VEM KAN SÖKA?

NIVÅER
SÅ ANMÄLER DU DIG
PRIS

Du som har grundläggande kunskaper i svenska motsvarande nivå SAS
Grund (se tabell på nästa sida) och är folkbokförd i Stockholm stad samt de
!"#$% &'()*++%&," -.//0&"(1
SAS 1, SAS 2 och SAS 3 (se tabell på nästa sida)
Via vuxenutbildningen i din hemkommun
Kostnadsfritt

SVENSKA SOM
FRÄMMANDE SPRÅK

SFI

KOMVUX

Jag kan förstå och använda
mycket enkla ord och fraser.

A1

B

–

Jag kan kommunicera i enkla
sammanhang.

A2

C

–

Jag kan förstå huvuddragen
i tydligt standardspråk.

B1

D*

–
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i stort sett utan problem.

B2-

–

(SAS
GRUND)**

B2

–

SAS 1

C1-

–

SAS 2

C1

–

SAS 3

GEMENSAM EUROPEISK
REFERENSRAM FÖR SPRÅK, GERS

Jag kan uttrycka mig nästan
helt obehindrat.

*
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därefter fortsätta på Komvux SAS 1.
**

Folkuniversitetet har inga kurser på grundnivå.

TEST I SVENSKA SPRÅKET

SWEDEX
Swedex är ett internationellt test i svenska som främmande
språk. För dig som vill ha ett bevis på dina språkkunskaper,
till exempel för att söka arbete på ett svenskt företag här
eller utomlands. Läs mer på www.swedex.info

