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Plan för samhällsorientering för nyanlända inom etableringsreformen och för 

vissa nyanlända invandrare enligt lag: 2013:156 i Söderhamns kommun 

 

Bakgrund och målgrupp 

Samhällsorientering är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare. Utbildningen är 

ett kommunalt uppdrag som preciseras i förordning (2010:1138) om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare samt genom lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare och även föreskrifter i förordning (2020:1138) om samhällsorientering 

för vissa nyanlända invandrare. Enligt förordning ska kommunen ha en plan för 

Samhällsorientering.  

Syfte 

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska 

samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna 

utvecklar kunskap om 

 1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 

 2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, 

 3. hur samhället är organiserat, och  

4. praktiskt vardagsliv 

Omfattning och tidsperiod 

Kursen planeras utifrån elevernas behov och möjligheter. Kursen omfattas av totalt minst 

100 timmar, vilka är förlagda under 17 veckor, med 1 undervisningstillfälle i veckan. Varje 

undervisningstillfälle består av sex 60-minuterslektioner. Genom denna förläggning ges 

deltagarna möjlighet att reflektera över innehållet i kursen. Kursen kan med fördel 

kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda 

etableringen i arbetslivet. I det fall en individ missar något tillfälle finns möjligheten att ta 

igen den informationen vid kommande kurs. Utbildningar anordnas på den ort där behovet 

är störst och flest deltagare har möjlighet att ta sig. Samhällsorienteringen ska erbjudas så 



snart som möjligt, dock inom tre år från första kommunplacering. Målsättningen är att 

samhällsorienteringen ska kunna påbörjas och avslutas inom det första året. 

Innehåll 

• Att komma till Sverige 

• Att bo i Sverige 

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige 

• Individens rättigheter och skyldigheter 

• Att bilda familj och leva med barn i Sverige 

• Att påverka i Sverige 

• Att vårda sin hälsa i Sverige 

• Att åldras i Sverige 

• Föräldraskapsutbildning – Föräldraskap i Sverige 

• Att starta eget 

Metod och material 

Grundintentionen med SO:n är att det ska bygga på dialog och reflektion. Metoden för 

undervisningen baseras på ett Informations- och metodmaterialet som heter ”Om 

Sverige” och ”Va med ”. ”Va med” är ett material som baseras mycket på dialog, bilder 

och filmer. Materialet kan kompletteras med lokal information vid behov. Grupperna 

består av minst 10 och max 20 elever för att eleverna ska ha goda 

diskussionsmöjligheter. 

Intyg och utvärdering 

Efter avslutad kurs utfärdas ett deltagarintyg. Vid flytt eller avbrott av annat skäl utfärdas 

ett delintyg. Intyget beskriver genomgången undervisnings innehåll, upplägg och 

omfattning. Varje kurs avslutas med en utvärdering där deltagarna har möjlighet att 

framföra synpunkter på genomförandet. Uppföljning av Samhällsorienteringen ska göras 

med regelbundenhet. Med jämna mellanrum sker även en utvärdering av 

samhällsorienteringen på modersmål på nationell nivå. 

Samarbete 

I kommunen samarbetar vi med övriga kommuner i Gävleborgs län för att ha möjlighet 

att erbjuda kurser på de största invandraspråken. Som sammanhållande länk finns en 

länssamordnare och i varje kommun en representant som fungerar som kontaktperson. 

Vi har regelbundna möten för att stämma av hur efterfrågan ser ut, fortbildningsbehov, 

om det finns nya arbetsuppgifter inom området etc.  

 

 


