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Samhällsorientering för nyanlända
En del av Sverigeintroduktionen
Lokal kursplan med kunskapsmål
Förordning:

Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2010:1138)
samt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (2013:156).

Syfte och innehåll:

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande
förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande. Deltagarna ska utveckla kunskap om de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, den
enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, hur samhället är organiserat
samt praktiskt vardagsliv.

Målgrupp:

Nyanlända flyktingar och deras anhöriga, 20–64 år.

Omfattning:

Kursen är indelad i åtta nationellt fastlagda teman och omfattar 100 timmar.

Språk:

Undervisningen ges på hemspråket eller på ett språk som deltagaren
är väl bekant med.

Undervisning:

Gruppundervisning, 17 träffar, totalt 100 timmar.

Lärare:

Samhällskommunikatörer med dubbla kompetenser vad gäller språk,
kultur och samhälle. Gästföreläsare vid 6–8 tillfällen. 4–5 studiebesök.

Examination:

Kursen examineras löpande. Examinationsformerna varieras och anpassas efter
temanas innehåll och upplägg. Det kan innebära individuella redovisningar,
gruppövningar och individuella eller gruppvisa examinationer. Individuell digital
examination eller gruppexamination genomförs efter varje tema. Hänsyn kan tas
till deltagarnas förutsättningar.

Intyg:

Vid 100 % närvaro och godkända examinationsresultat erhåller deltagaren ett
intyg. Vid giltig frånvaro vid enstaka tillfällen eller vid frånvaro från
examination kan kompletterande uppgifter ersätta fysisk närvaro. Avbryter
deltagaren samhällsorienteringen utgår delintyg.

Kursmaterial:

Boken om Sverige
Va´ med
Digitala verktyg och material
Material anpassat till grupp och tema
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Kursens innehåll och mål
Introduktion
Introduktionen ger deltagarna information om kursens innehåll, upplägg, arbetssätt, rutiner,
närvaro/frånvaro, examinationsformer, kursintyg, likabehandlingsplanen, värdegrunden och andra
praktiska delar.
Tema 1: Att komma till Sverige
I temat ska deltagaren utveckla kunskaper om svensk nutidshistoria, kultur, attityder, koder och
traditioner. Deltagaren ska få kunskap om migrations- och etableringsprocessen och det svenska
språkets betydelse för integrationen. Temat ska även bidra till kunskap om att Sverige är ett
sekulariserat samhälle, exempelvis att stat och kyrka är åtskilda och att all undervisning i skolan är
icke-konfessionell. Vidare ska temat bidra till att engagera deltagaren till aktivt deltagande i
samhällslivet.
Efter delmomentet ska deltagaren bland annat:
•
•
•
•

ha kunskap om syftet med etableringsprogrammet samt förstå varför det svenska språket är
vägen till integration och arbete
ha förståelse för det svenska samhällets sekularitet
enkelt kunna förklara arbetets betydelse för den egna försörjningen för både kvinnor och män
känna till några svenska högtider och traditioner i Sverige

Tema 2: Att bo i Sverige
Temat ska ge deltagaren kunskaper om Sveriges geografi och demografi, miljö och ekologisk
hållbarhet, säkerhet, näringsliv och infrastruktur. Temat tar också upp boendeformer, privat- och
hushållsekonomi samt arbete och egen inkomst. Efter delmomentet ska deltagaren bland annat:
•
•
•

ha grundläggande kunskap om Sveriges geografi och demografi, samt kunna ge exempel på
hur man som individ kan bidra till en bra miljö och en ekologisk hållbarhet
kunna redogöra för saker som är bra att tänka på då man använder gemensamma utrymmen
vid sin bostad
kunna förklara hur en privatekonomi är uppbyggd

Tema 3: Att försörja sig och utvecklas i Sverige
Temat ska ge deltagaren kunskap om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker arbete. Vidare
tas upp hur man kan starta och driva eget företag och hur det fungerar med skatter och deklaration.
Temat handlar också om vilka verktyg och kunskaper som behövs för att få ett arbete och för att
kunna studera i Sverige. Efter delmomentet ska deltagaren bland annat:
•
•
•
•

ha kunskap om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker arbete
kunna redogöra för varför man betalar skatt och vad skatten går till
förstå varför både kvinnor och män ska arbeta
känna till vuxenutbildningens möjligheter och vikten av att kunna svenska
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Tema 4: Individens rättigheter och skyldigheter
Temat ska ge deltagaren kunskaper om de mänskliga rättigheterna, om individens rättigheter och
skyldigheter och att alla människor är födda fria och har lika värde. Vidare behandlas behovet och
nyttan av jämställdhet mellan kvinnor och män samt förbudet mot diskriminering på grund av kön,
sexuell läggning, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet eller funktionsnedsättning. Efter delmomentet
ska deltagaren bland annat:
•

•

kunna förklara vad förbudet mot diskriminering innebär
förstå vad deklarationen ”alla människor är födda fria och har lika värde” i mänskliga
rättigheter innebär

Tema 5: Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Temat ska ge deltagaren kunskap om olika sätt att leva ihop i Sverige. Frågor om vårdnaden av barn,
föräldrarollen, ekonomiskt stöd till familjer, socialtjänstlagen, barnomsorg, skola och demokrati
behandlas. Temat förmedlar den svenska lagstiftningens syn på varje individs rätt till
självbestämmande gällande äktenskap, kärlek och sexualitet. Efter delmomentet ska deltagaren bland
annat:
•
•

kunna motivera viktiga delar av svensk äktenskapslagstiftning, exempelvis jämställda
rättigheter, skilsmässa och samkönade äktenskap.
känna till barns rättigheter och skyldigheter, samt förklara vissa delar av Barnkonventionen,
exempelvis förbud mot barnaga.

Tema 6: Att påverka i Sverige
Temat ska ge deltagaren kunskaper i demokratins grunder och dess utveckling, hur den svenska
demokratin fungerar från kommunal till nationell nivå, och om den Europeiska unionen (EU). Vidare
behandlas politiska idéer och partier och det svenska valsystemet. Här klargörs också vikten av
åsiktsfrihet, tryck- och yttrandefrihet, offentlighetsprincipen och hur det svenska rättsväsendet
fungerar. Deltagaren ska ges möjlighet att diskutera och reflektera över demokratiska värden,
principer och arbetssätt. Efter delmomentet ska deltagaren bland annat:
•
•

kunna på ett enkelt sätt förklara vad åsiktsfrihet, tryck- och yttrandefrihet innebär
ha grundläggande kunskaper om hur det svenska valsystemet fungerar

Tema 7: Att vårda sin hälsa i Sverige
Temat ska ge deltagaren kunskap om hur svensk hälsovård, sjukvård och tandvård fungerar samt ger
råd för god fysisk och psykisk hälsa. Deltagaren ska också få kunskap om hur man hittar rätt i vården
samt vikten av bra kost och fysisk aktivitet Efter delmomentet ska deltagaren bland annat:
•
•

kunna redogöra för hur man själv kan påverka sin hälsa
veta vart man vänder sig då man behöver hjälp
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Tema 8: Att åldras i Sverige
Temat ska ge deltagaren kunskap om synen på åldrande i Sverige och om hur den svenska
äldreomsorgen fungerar. Vidare diskuteras pensionssystemet och arvsreglerna i Sverige. Efter
delmomentet ska deltagaren bland annat:
•
•
•

ha grundläggande kunskap om hur den svenska äldreomsorgen fungerar
förstå kopplingen mellan pensionssystemet och arbete
kunna jämföra synen på åldrandet i Sverige och det land man kommer ifrån
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