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Efter nästan två års arbete är de sju partnerna i “Signs”-
projektet från Sverige, Nederländerna, Danmark, Island, 
Storbritannien och Rumänien stolta över att presentera 
de innovativa läromedel som utvecklats för att hjälpa 
nyanlända att lära sig språk, kultur och livsstil i staden de 
nyligen flyttat till. Projektets resultat består av:

”Signs”-böckerna 
Genom att använda berättelser och bilder presenteras var och en av de fem städerna 
i böckerna på ett attraktivt och innovativt sätt. Varje bok innehåller fotografier av 
staden och dess skyltar, grundläggande ord och fraser för kommunikation samt fakta 
om kultur och samhälle. Materialet är en vidareutveckling av ”Signs”-metodiken och 
uppdelat i fem olika avsnitt:  Sociala relationer, Hitta vägen, Dagliga behov, Platser att 
se och uppleva samt Fritid och upplevelser. 
Titta i boken och du kommer att kunna lära dig om livet i staden, från dagliga behov 
som att handla och söka vård och utbildning till kultur, konst, högtider och ortens 
specifika atmosfär. Samtidigt kommer du att lära dig nya ord och fraser.
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Reykjavíkurborg 

er stolt af því að 

því að vera borg 

þar sem straumar 

og stefnur ólíkra 

menningarheima 

mætast.  Það eru 

mikil verðmæti 

sem felast í 

fjölmenningu - í 

öllum þeim fjölda fólks með sinn 

fjölbreytta bakgrunn og menningu sem 

hefur kosið að búa í Reykjavík, og auðga 

þannig mannlífið í borginni.  

Ég er viss um að þær upplýsingar sem 

hér er að finna muni nýtast nýjum íbúum 

vel, enda býður bæklingurinn upp á 

skemmtilega leið til að læra málið og 

koma menningu okkar á framfæri.

Borgarstjóri

Ég fagna því að Reykjavík skuli vera 

meðal þeirra fimm borga í Evrópu sem 

valdar voru til þátttöku í þessu 

áhugaverða Erasmus+ verkefni „Signs 

goes North“ sem ætlað er að opna þeim 

sem hingað flytja nýjar leiðir til að læra 

íslensku, og veita um leið innsýn í 

menningu og lífshætti þeirra sem hér 

búa.

Dagur B. Eggertsson

Velkomin til 

Reykjavíkur!

The City of 

Reykjavík is proud 

to serve as a hub 

for cultural 

diversity – to be a 

place where 

people from all 

over the world 

choose to come 

to live and work.  

There is an added value in bringing 

people with different backgrounds 

together to enrich the community with 

new traditions and customs.

Mayor of Reykjavík
Dagur B. Eggertsson

Welcome to 

Reykjavík!

I am pleased that Reykjavik was 

selected to take part in in this 

important Erasmus+ project “Signs goes 

North“  together with four other North 

European Cities, as it offers new and 

exciting approach for learning Icelandic 

– and at the same time it provides an 

interesting insight into Icelandic cultural 

and city-life.

I am convinced that the information you 

will find in here will turn out to be both 

useful and interesting way to learn our 

language and get to know our culture at 

the same time.
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”Signs”-filmerna
Fyra kortfilmer presenterar invandrare som 
redan har upplevt integrationsprocesser i 
Sverige, Nederländerna, Danmark eller Island. 
Genom intervjuer berättar de sina historier om 
de utmaningar de mött och de lösningar de 
hittat. I olika miljöer – arbete, familj och samhälle 
– berättar de hur de ser på sina nya liv. I några 
av filmerna finns också infödda som berättar 
om sina städer i interaktion med de nyanlända. 
Samtliga filmer finns på projektets hemsida.

”Signs” hemsida
På projektets hemsida www.signsinthecity.
net  kan du hitta information om projektets 
målsättningar, projektpartnerna och även lära 
dig mer om de fem städerna och deras språk 
– svenska, holländska, isländska och danska. 
Genom att använda skyltar och symboler i 
städerna presenteras olika ämnen: hur man 
hittar dit man ska, hur man hälsar och umgås 
med varandra, speciella platser i staden, var du 
hittar skolan för dig eller dina barn. Du hittar 
också viktig information om vård, arbete, 
boende, kulturella aktiviteter etc.

Projektpartner:
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGS FÖRBUND, Sverige 
(koordinator) 
Inthecity Projektutveckling (Nederländerna) 
JFdeK Ldt (Storbritannien)
Pressure Line (Nederländerna) 
Landsbyggðin lifi (Island) 
Fundatia Centrul Educational spektrum (Rumänien) 
Videnscenter för integration (Danmark) 

För mer information om projektet, 
vänligen kontakta: 
Hälsinglands utbildningsförbund               
www.hufb.se
Projektet finansieras genom 
Erasmus +-programmet för 
perioden 2017-2019.


