
Schreibkurs Schwedisch 
ab Niveau B1 

 
Förkunskaper 
Alla instruktioner sker på svenska, så din språkliga nivå ska vara minst B1 för att 
klara kursen. Du behöver ha en dator med internetuppkoppling. Din webbläsare 
måste vara inställd på att acceptera cookies. 
För att kunna delta i en av våra distanskurser, ska du skapa ett eget "konto" på vår 
lärplattform - där loggar du sedan in när du fått din kallelse och "kursnyckel" för 
din kurs. 
 
Bokning och kursstart 
Flexibel kursstart året om! Du väljer själv vilken vecka du vill starta. VIKTIGT! När du 
bokar kursen, skriv i noteringsfältet vilken vecka du vill börja med din kurs. 
Dock kan du börja tidigast 2 veckor efter det att du bokar din kurs. 
 
Kursinnehåll och upplägg 
Kursen är helt på distans. Det finns olika typer av uppgifter, både allmänna och 
mer arbetslivsinriktade. 
Du väljer själv ut fem uppgifter som du tycker passar dig och arbetar med dessa 
uppgifter under högst 8 veckor. Varje uppgift ska bestå av c:a 300 ord. Läraren 
rättar och kommenterar dina texter, så att du sedan kan revidera dem. 
Du arbetar bara med dessa uppgifter och använder ingen kurslitteratur i denna 
kurs. 
Om du inte har gjort alla fem uppgifterna efter de 8 veckorna kan du inte 
"förlänga" tidsperioden för kursen. Så tänk på hur du disponerar din tid under de 8 
veckorna så du hinner med alla uppgifter. 
Exempel på uppgifter/ämnen som du kan välja ur: 
 
1) Beskrivningar 
- Beskrivning av arbetsuppgifter 
- Beskrivning av dig och språket/språken 
- Beskrivning av "ett rum" 
- Beskrivning av en person 
 
2) Berättelser/Redogörelser 
- en resa 
- en händelse 
- dagbok 
- statistik över göteborgarna 
- statistik - medborgarnas tillit och stillasittande fritid 
  



3) Argumenterande text 
- en insändare 
- reklam för en produkt 
- ett säljbrev 
 
4) Referat/Sammanfattning 
- referat – film/bok/TV-program  
- ett protokoll  
- referat av ett filmklipp  
- referat av artikel  
 
5) Brev/meddelanden  
- brev till en vän 
- brev till SJ - ett klagomål 
- jobbansökan 
- meddelande till kollega 
- instruktioner 
- meddelande i bostadsområde 
 
Kursmaterial 
Du behöver inte köpa någon kursbok för att göra denna kurs, alla uppgifter ligger 
på den digitala kursplattformen. När du har börjat i din kurs kan du naturligtvis be 
din lärare om tips på bra kompletterande kurslitteratur, utöver kursens uppgifter. 
 


