
Swedish A2:2 Syllabus - Spring 2018 

Instructor Information 

Instructor(s) Email Office Location & Hours 
1. Christina Bergman 

 
svenskaandrasprak@gmail.com Academy387, torsdagar 17:30-

20:30 

Instructor’s Biography 

Christina Bergman är grundare och initiativtagare till konceptet “Prata svenska i Sarajevo”. Hon är 
antropolog och har arbetat inom svensk folkbildning och utbildning under många år, både i Sverige och i 
Bosnien och Hercegovina. Christina är mycket engagerad i det svenska språket och i sin undervisning. Hon 
har studerat svenska som främmande språk, pedagogik och mycket annat.  

Kursbeskrivnig 
Svenska som främmande språk A2:2 är en fortsättningskurs för alla som har klarat A2:1nivån. Kursen vänder 
sig till dig som vill utveckla grundkunskaperna ytterligare i svenskan. Kursdeltagaren kommer att lära sig 
många nya ord, skriva och läsa fler texter. Vi övar på olika situationer som uppstår i vardagen och bekantar 
oss mer med svenska seder och bruk. Framförallt kommer vi att prata mycket svenska.  
Efter 10 veckor kommer kursdeltagaren bland annat kunna: 

- skaffa information om resor och geografi 
- berätta om olika upplevelser i vardagen 
- hålla en enkel konversation om vad du gör på fritiden och beskriva dina intressen 
- berätta om din utbildning och ditt jobb 
- beskriva hur personer ser ut 
- förklara var och hur du bor 
- förstå enkla instruktioner och delta aktivt i sociala sammanhang 
- skriva brev och mejl 
- gå till doktorn 
- återberätta enkla texter 

 

För att nå goda resultat och bli framgångsrik i språkutvecklingen är det viktigt att kursdeltagaren gör sina 
hemuppgifter. Kunskaperna kommer att testas genom muntliga och skriftliga prov. Under kursens gång kan 
gästföreläsare bjudas in.  
 
Kursen är baserad på den svenska folkbildningens principer som grundas på praktiska aktiviteter och 
dynamisk interaktion mellan kursdeltagarna, det vill säga att lärande och interaktion sker samtidigt. En viktig 
egenskap inom folkbildningen är att deltagaren har möjlighet att påverka undervisningen. 
 
Kursen kommer att hållas en gång i veckan under 10 veckor, totalt 30 klocktimmar till ett pris av 320 KM 
per person. 10 % rabatt utgår för studenter och funktionshindrade personer. Beloppet kan betalas i två 
delbetalningar. Första inbetalningen sker före kursstarten. 

Kursmål   
Kursdeltagare som slutför kursen kan förstå enkla samtal som rör personliga och vardagliga förhållanden och 
på ett enkelt sätt beskriva sina studier, arbete och familj. Deltagare som klarar proven kommer att erhålla 
diplom efter avklarad kurs och ha möjlighet att fortsätta på B1. Vi utfärdar individuella referensbrev på 
begäran.  
 

Obligatoriskt kursmaterial 

Elektroniska kopior av nödvändigt kursmaterial skickas till deltagaren efter att första delbetalningen är gjord. 



Ytterligare kursmaterial 

Ytterligare kursmaterial kommer att förekomma i form av texter ur böcker, tidningar och annat.  
 

Kursens längd 

Start torsdag den 28 mars 2019 klockan 17:30-20:30 . Avslutning den 30 maj.  
Det kan förekomma avvikelser i planeringen och det diskuteras alltid i samråd med kursdeltagarna.  

Kurs schema 

Vecka Ämne   

1  Introduktion, presentation och 
eventuellt repetition av A2:1  

  

2 Geografi, natur, resor, kläder. 
Reflexiva pronomen. 

  

3 Utbildning, arbetsliv, 
tidsprepositioner och presens 
futurum.  

 
 

 

4 Arbetsliv, yrken, 
arbetsuppgifter. Nu- och 
dåtids adverb, verbformerna 
presens perfekt och 
preteritum.  

  

5 Boendeförhållanden, 
rumsprepositioner, ordföljd, 
repetition komparationsformer 
adjektiv.  

  

6 Telefonsamtal, arbete och 
hälsa. Definitiv form av 
adjektiv. 
Definitiv form för adjektiv, 
frågeord och ordföljd. 

  

7 Planeras gemensamt med 
kursdeltagarna. 

  

8 Planeras gemensamt med 
kursdeltagarna. 

  

9 Planeras gemensamt med 
kursdeltagarna. 

  

10 Avslutning och 
diplomutdelning. 
 

  

Ytterligare information 

Ytterligare information kan erhållas via e-mail: svenskaandrasprak@gmail.com  
 


