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Projektet SO Fördjupning

Materialet som har tagits fram i projektet är 
utbildningsmaterial med syfte att ge mer 
information kring det svenska samhället.

• Projektet pågick från den 22 oktober 
2018 – 23 oktober 2019

• Projektägare: Skövde kommun

• Styrgruppen: Skövde kommun, VGR/
SKAS och Arbetsförmedlingen

• Projektledare: Cecilia Lindström

Årligen sammanställs kursutvärderingarna 
för den ordinarie samhällsorienteringen i 
Skaraborg. I dessa utvärderingar har det 
framkommit att det finns önskemål från 
deltagarna att fördjupa den ordinarie 
samhällsorienteringen inom tre spår/om-
råden: arbete/utbildning, hälsa och familj.

Vill du veta mer?
www.skovde.se/samhallsorientering

eller ring

Skövde kommun kontaktcenter
0500-49 80 00

Du kan även hitta mer 
information om Sverige på:

Huvudpartners i projektet



Ordinarie samhälls
orientering
Den ordinarie samhällsorienteringen som erbjuds i 
 Skaraborg är på 60 timmar enligt kursplan.

• Tema 1 Att komma till Sverige
• Tema 2 Att bo i Sverige 
• Tema 3 Att försörja sig och utvecklas i Sverige
• Tema 4 Individens rättigheter och skyldigheter
• Tema 5 Att bilda familj och leva med barn i Sverige
• Tema 6 Att påverka i Sverige
• Tema 7 Att vårda sin hälsa i Sverige
• Tema 8 Att åldras i Sverige

Arbetsmetod
Den fördjupade delen har tre spår med ett antal olika 
moduler. Dessa moduler är uppbyggda med material för 
förmöte, (huvud)informationsmöte och reflektions
möte. Till varje modul finns även en film och en folder. 
Detta gör att det finns en utarbetad arbetsmetod kring 
varje modul i de olika spåren.

Förmötet genomförs alltid med en samhällskommu-
nikatör. Mötet är till för att deltagargruppen ska ha 
möjlighet att börja tänka kring ämnet men också för att 
kunna ställa frågor. 

Varje modul inom sitt spår har en egen modulägare som 
ansvarar för informationen som presenteras på informa
tionsmötet. Detta informationsmöte visas som regel via 
en film.

Efter informationen har presenterats genom exempelvis 
en av filmerna så genomförs ett reflektionsmöte. På 
reflektionsmötet fångar samhällskommunikatörerna 
även upp ytterligare frågor och tankar som uppkommit 
hos deltagargruppen under informationsmötet. 

Fördjupning till ordinarie samhällsorientering

Fördjupningsområden/
spår

Arbete/utbildning Modulinformatörer 
/modulägare

Modul 1. Fackets historia ABF och LO

Modul 2. Arbetstagarens 
 rättigheter och skyldigheter

ABF och LO

Modul 3. De olika fack-
förbunden

Byggnads och Kommunal

Modul 4. Jämställdhet och 
villkor på arbetsplatsen

EDCS

Modul 5. Arbetsmarknad och 
kompetenskrav

Skaraborgs sjukhus och Sköv
de kommun

Modul 6. Hälsa på arbets-
marknaden

Skaraborgs sjukhus

Hälsa Modulinformatörer 
/modulägare

Modul 1. Allmän hälsoinfor-
mation

VGR Hälsa i Sverige

Modul 2. Läkemedel och 
egenvård

Bräcke diakoni

Modul 3. Tandhälsa Bräcke diakoniArbete och utbildning

Den fackliga historien

Arbetstagarens skyldigheter 
och rättigheter

De olika fackförbunden

Jämställdhet och villkor i 
arbetslivet

Arbetsmarknad och  
kompetenskrav

Hälsa i arbetslivet

Hälsa

Allmän hälsoinformation

Läkemedel och egenvård

Tandhälsa

Familj

Att vara familj i Sverige 
Lagar, regler och normer

Att bo i lägenhet i Sverige 
Skyldigheter och rättigheter

Familj Modulinformatörer 
/modulägare

Modul 1. Att vara en familj i 
Sverige
Lagar, regler och normer samt 
skola, fritid och förening

Studiefrämjandet

Modul 2. Att bo i lägenhet i 
Sverige 
Skyldigheter och rättigheter 
kring boendefrågor

Skövde bostäder

Förmöte
Samhällskommunikatör 
och SO-deltagare

Informationsmöte
Informationskällan och 
deltagare nyanlända

Reflektionsmöte
Samhällskommunikatör 
och SO-deltagare

Utformad modul
Förmöte
Infomöte

Rekflektionsmöte

Film Folder


