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SVT Språkplay ökar integrationen i Sverige
Under Pressdagen den 17 augusti berättade SVT om appen Språkplay. Nu lanseras Språkplay 2.0
som ger fler möjlighet att lära sig svenska genom att titta på TV-program med interaktiva
undertexter på 18 vanliga invandrarspråk. Över 55 000 personer har hittills laddat ner appen.
”SVT:s programutbud är perfekt för att börja förstå det svenska samhället och i appen kan du nu
dessutom samtidigt träna på det svenska språket.” säger Niss Jonas Carlsson, ordförande i den ideella
föreningen Språkkraft som tillsammans med SVT kommer att fortsätta utveckla Språkplay under 2017
och 2018.
SVT Språkplay är rolig att använda och bygger på att lärandet sker i vardagen i mobilen eller
läsplattan. Appen styrs av användarens intressen och kan användas på alla programkategorier. Ett
mycket populärt program är “Nyheter på lätt svenska”.
Testversionen av SVT Språkplay omtalades som en ”världsnyhet” när den presenterades på Social
Innovation Summit 2016. Sedan dess har den fått över 55 000 nedladdningar, höga betyg av
användarna och tilldelats Spektrumpriset.
SVT Språkplay ger idag språkstöd till engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska,
kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, azeriska, amhariska, tigrinja och
pashto.
Om Språkkraft
Språkkraft är en ideell förening baserad i Stockholm som erbjuder digitala lösningar med fokus på
språkinlärning och kontaktskapande på vägen mot jobb eller utbildning för flyktingar, nyanlända och
andra invandrare till Sverige. De digitala lösningarna är anpassade utifrån den enskilda användarens
medieintresse och fungerar som en länk in i det svenska samhället och det svenska språket. Med
apparna SVT Språkplay och Språkkraft Läscoach med tusentals användare är Språkkraft ett av
Sveriges största och snabbast växande initiativ för att öka integrationen i Sverige.
Språkkraft Läscoach (februari 2016) och SVT Språkplay (oktober 2016 i samarbete med SVT) finns att
ladda ned gratis både för Android och iOS.
Språkkraft Läscoach iOS: http://apple.co/1RWOHoA Android: http://bit.ly/1RWTari
SVT Språkplay iOS: https://appsto.re/se/nb5web.i Android: http://bit.ly/2qdRW06
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