SPRÅKKRAFT -

språket ger egenmakt

Vad är Språkkraft?
Språkkraft är en ideell förening baserad i Stockholm. Vi erbjuder digitala lösningar med fokus på
språkinlärning och kontaktskapande på vägen mot jobb eller utbildning för nyanlända och
utrikesfödda i Sverige. Vi vet att språket ger egenmakt, makt över sitt eget liv, att förstå, att följa
och påverka i det svenska samhället.

Vad gör Språkkraft unikt?
Språkkraft erbjuder medieintegrerat lärande, det vill säga inlärning sker med hjälp av
dagsaktuella medier. Till det finns integrerade ordböcker och språkövningar idag på 18
utländska språk. Språken är: engelska, ryska, spanska, arabiska, turkiska, albanska, bosniska,
kroatiska, persiska, finska, grekiska, kurdiska, serbiska, somaliska, azeriska, amhariska, tigrinja
och pashto.Urvalet av innehåll styrs både av individens kunskapsnivå och personliga intressen.
Detta för att lärandet skall bli både relevant och roligt.
I Språkkrafts appar byggs över tiden en personlig lärprofil upp. I varje ny text visas exempelvis
vilka ord som du redan kan (gröna), vilka som du behöver fokusera på just nu (gula) och vilka du
kan vänta med att lära dig (röda).

När grundades Språkkraft och varför?
Språkkraft vision är att stärka nyanlända och utrikesfödda att bli en integrerad del i det svenska
samhället. Genom digitala lösningar skapar vi möjligheter att utveckla det svenska språket och
skapa nya kontakter.
Föreningen Språkkraft uppstod ur en diskussion mellan entreprenörer och föreningsaktiva om
hur snabbt de kunde bidra till att öka integrationshastigheten efter den stora flyktingvågen
2015. Språkkraft grundades inom ramen för Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm i
april/maj 2015 av Niss Jonas Carlsson.
Han har arbetat med utbildningsteknologi sedan 2001. Redan 2004 utvecklade han verktyg för
utrikesföddas språkinlärning inom ramen för ett EU-projekt.

Språkkraft
www.sprakkraft.org
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Vilka är Språkkrafts appar?
Språkkraft lanserade sin första app Språkkraft Läscoach i februari 2016. Med den erbjuds
nyanlända och utrikesfödda som redan börjat läsa svenska en möjlighet att läsa tweets,
förenklade nyheter, riktiga nyheter, noveller och hela romaner.
iOS: http://apple.co/1RWOHoA

Android: http://bit.ly/1RWTari

I september 2016 lanserades appen SVT Språkplay tillsammans med SVT - världens första TVplaytjänst för utrikesfödda. 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 SVT:s program med undertexter på svenska som t ex nyheter, sport och serier.
iOS: https://appsto.re/se/nb5web.i

Android: http://bit.ly/2qdRW06

I februari 2018 lanserades Språkchat som är Språkkrafts digitala meddelandetjänst med
integrerat språkstöd. Det är en digital mötesplats där mentorer kan hjälpa studerande att
utveckla det svenska skriftspråket. I tjänsten finns möjlighet för den studerande att få stöd på 18
utländska språk. Mer information hittar du på: http://sprakkraft.org/sprakchat/

Niss Jonas Carlsson -

Sylvia Rezania- Vik. kommunikationsansvarig

Grundare och ordförande

0704-23 04 18
sylvia@sprakkraft.org

SPRÅKKRAFT -

språket ger egenmakt

Vad kostar det?
Det är kostnadsfritt för dem som lär sig med Språkkrafts appar. Språkkraft finansierar sin
verksamhet genom samarbeten och stöd.

Vad har Språkkraft uppnått så här långt?
Språkkrafts olika appar har använts av över 250 000 användare med c:a 18 000 veckoaktiva.
Språkkrafts användare har läst mer än 5 miljoner ord på svenska under 2017.
I November 2015 tilldelades Språkkraft priset Best Social Impact Idea på Internet Discovery
Day/ Swedish Startup Awards under Internetdagarna.
I Januari 2017 vann SVT Språkplay appen SVT:s Spektrum pris för bästa mångfaldsaktivitet.

Om SVT Språkplay
Heba Hamour
Heba Hamour kom till Sverige från Syrien för tre och ett halvt
år sedan. I Damaskus var Heba Hamour advokat. Efter ett
traineeprogram på Vattenfall arbetar hon nu med IT som
Scrum master.
Heba berättar:
“Svenska är något jag lär mig varje dag och framför allt på
min arbetsplats på Vattenfall. Jag tycker att det är viktigt att
kunna svenska när jag bor och arbetar i Sverige. På
universitet läste jag en svenska kurs för utländska
akademiker inom Korta vägen. När jag fick se och använda
SVT Språkplay blev jag glatt överraskad. Det gör det lättare
för mig att följa TV-program som intresserar mig såsom
nyheter, dokumentärer, drama och livsstil. Det är också ett
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enkelt och roligt sätt att individuellt lära sig svenska.”
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