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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 year.
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 nine 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: 3/7 and 31/7.
LEVEL
A1
A2

DAY
Mon-Fri
Mon-Fri

TIME
09:00-11:15
12:15-14:30

PRICE
5.475:5.475:-

Extra intensive courses –
2 weeks / 60 hour
Start: 26/6, 10/7, 24/7, 7/8 and 21/8.
LEVEL DAYS
TIME
PRICE
All
Mon-Fri
09:00-14:30* 5.475:*Lunch break at 11:15-12:15.

Three times a week –
3 weeks / 27 hours
Start: 19/6 and 14/8.
LEVEL
A1-B1

DAYS
Mon+
Tue-Wed

TIME
16:30-18:45

PRICE
2.875:-

Intervju med Luise Mirow
Redan som barn drömde Luise Mirow om att få
bo i Sverige. Astrid Lindgren, ABBA och framförallt
det svenska språket lockade. För två år sedan flyttade hon hit och nu pratar hon flytande svenska
och läser filosofi på universitetet. Att hon kommer
från Berlin är omöjligt att höra.
Varför kom du till Sverige?
– Jag ville göra något annorlunda efter gymnasiet och det
har alltid varit en dröm att få bo här. Vi var mycket i Skandinavien under min uppväxt och jag gillar verkligen svenska.
Det låter så fint, inte alls så fyrkantigt som tyskan.

Finns det något som är konstigt eller annorlunda i Sverige?
– Småsaker som till exempel barnuppfostran. Här är det
väldigt liberalt jämfört med i Tyskland. Jag tycker att det
är bra med disciplin. Man kan inte diskutera allting med
barnen. Självklart är det de vuxna som ska bestämma.

Varför valde du att läsa svenska på just Folkuniversitetet?
– Jag jobbade som aupair första året och det var värdfamiljen som rekommenderade Folkuniversitetet. Det var en perfekt kombination att studera och bo i en familj. Jag skulle
aldrig ha kunnat lära mig svenska så bra om jag inte hade
bott i familjen. Jag har gått några intensivkurser på dagtid
från nivå A2 upp till C1.

– En annan sak som är annorlunda är att ni inte har några
kontanter. Det tyckte jag var konstigt i början.

Vad är roligast med att läsa svenska hos oss?
– Det är alltid så bra stämning här och lärarna är väldigt
duktiga. I klassen hade vi blandade åldrar och olika bakgrunder. Jag lärde mig mycket mer än bara svenska. Två av
mina kurskamrater är nu nära vänner till mig.
Finns det något som är svårt med svenskan?
– Uttalet och språkmelodin. Det var svårt att få bort den
tyska accenten. Jag lyssnade mycket på ljudböcker, podcaster och radio. En av mina lärare, Johannes, korrigerade mig
mycket i början. Det var jobbigt, men han gav inte upp och
det är jag glad för.

Hur ser framtiden ut?
– Nu läser jag filosofi på Stockholms universitet. Nästa höst
tänkte jag börja läsa lingvistik också. Jag blir klar med min
kandidatexamen till sommaren 2018. Nu undervisar jag lite
på Folkuniversitetet. Det vore kul att fortsätta undervisa,
kanske fortsätter jag att läsa lite mer först. Jag har mitt liv
här nu.
Har du något motto i livet?
– Ja, flera! Våga gå mot strömmen. Lyssna på det du mår bra
av och stå för det.

Luise Mirow läser tredje terminen teoretisk filosofi på
Stockholms universitet. På fritiden gillar hon att läsa, skriva
och spela altfiol.

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

