Svenska från dag 1 - Vasakåren
Syfte
A ge en meningsfull sysselsä ning under asyl den och
påskynda fram da etablering i arbets- och
samhällslivet för dem som beviljats uppehålls llstånd.
Mål
Stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället
samt främja deltagande i arbets- och samhällsliv.
Målgrupp
Kursen är ll för dig som är asylsökande eller bor på
Migra onsverkets boenden och vill stärka din
språkförmåga så a du kan u rycka dig klart genom
tydligt u al, ordval och a llämpa skrivregler samt
lära dig om det svenska samhället.
Antagningsvillkor
Du måste ha e gil gt LMA-kort vid kursstart för a
studera inom ramen för Svenska från dag e .
(Frälsningsarmén Vasakåren erbjuder även
undervisning för de som inte har LMA-kort).
Antagningen sker löpande och i mån av plats. Du kan
ansöka genom denna länk eller på plats på Vasakåren.

Hur går undervisningen till?
Undervisningen består av lärarledda
seminarier samt berä ande, beskrivande och
argumenterande gruppsamtal. Vi lägger stor
vikt vid muntliga presenta oner och skri liga
övningar. Din språkförmåga förstärks
y erligare genom a du får verktyg ll
diskussioner om aktuella ämnen,
samhällsfrågor och kulturella händelser.
Var?
Frälsningsarmén Vasakåren
Observatoriegatan 4
113 29 Stockholm
När?
Måndagar och onsdagar kl. 10.00–12.00
1 april-26 juni.
Utbildningsamordnare
Ågesta folkhögskola, i samarbete med
Frälsningsarmén, Vasakåren.

Kursinnehåll
Kursen består av 4 parallella delkurser
1. Muntlig färdighet och hörförståelse
Här tränar du din färdighet i kommunika on och
u rycksförmåga. Du bygger upp di ordförråd och din
förståelse för språket, analyserar och återger händelser
u från lästa texter.
2. Skriftlig färdighet och läsförståelse
Din u rycksförmåga övas u från skri liga övningar och
presenta oner ur olika berä ande, beskrivande och
argumenterande vinklar.

Kunskaper om Svenska samhället
Under hela kursen diskuterar vi aktuella ämnen,
samhällsfrågor och kulturella händelser.

Kostnader
Undervisningen är gra s och du kan få hjälp med
resekostnader av Migra onsverket.

Frågor?
Om du har frågor kan du e-posta:
ma lda.ljunggren@fralsningsarmen.se

3. Grammatik
Vi arbetar med språkets basgramma k och llämpning
av den.
4. Ordförråd och ordbildning
Genomgång av sammansä ning av ord, principer för
ordbildning och hur svenska språket är uppbyggt.

Kursansvarig
Ma lda Ljunggren
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