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1.  Syfte 

 
Denna rapport och dess bilagor ger en ”ögonblicksbild” av behov och hinder som projektets 
deltagare (ekonomiska migranter/flyktingar) inom andraspråksinlärning och de utbildare som 
kommer att använda projektets verktygslåda för att skapa lokala språkklubbar kan komma att 
möta.  Rapporten visar också uppfattningar och åsikter om språkklubbar och dess användning, om 
några.  
 
Migration är en känslig och komplicerad fråga och den här rapporten kan inte fullt ut ta itu med de 
många frågor och utmaningar den väcker, inte heller olika upplevelser hos människor som har 
tillbringat manga år i ett land utan att tala landets språk jämfört med dem som nyligen kommit 
fram, många under traumatiska omständigheter. Vårt mål, under dessa omständigheter, är att 
skapa en kunskapsbas för vårt projekt och att så långt som möjligt förstå behov och utmaningar 
våra deltagare inom språkträning möter i projektets partnerländer.  
 
Språk är känt för att vara en viktig del i att främja integration. Den stora gruppen migranter i UK, 
Italien, Sverige och Tjeckien riskerar social utslagning, sämre hälsa, lägre inkomst och en allmänt 
sämre livskvalitet än dem med goda språkkunskaper. Till exempel hör de (indirekt) deltagare 
projektet i UK inriktar sig på till den här gruppen.  
 
Den här översikten är baserad på en kort forskningsprocess som syftade till att undersöka behovet 
av lärande inom olika migrantgrupper samt deras preferenser angående sättet att lära sig, vilken 
typ av kurser de skulle vilja delta i, samt deras tidigare erfarenheter, hinder de upplevt under 
inlärningsprocesser och deras idéer då det gäller språkklubbar. För att få en representativ bild av 
deras behov var grupperna sammansatta av asylsökande och invandrare som har bott och arbetat 
i de aktuella länderna i mer än fem år. Dessutom intervjuade vi också ett litet urval av språklärare 
från partnerländerna. Forskningen gjordes genom både skrivbordsforskning och en begränsad 
undersökning bland målgrupperna genom strukturerade intervjuer och/eller fokusgrupp. I 
rekrytering av målgrupperna ingår: 

 Samarbete med andra organisationer 

 Deltagare från kurser som erbjuds av partnerorganisationerna 

 Deltagare från kurser som ges av andra organisationer 
 
Eftersom vårt mål inte var en jämförande översikt, bör antalet intervjuade personer i varje land 
betraktas som en del av samma kohort i partnerländerna. 

2. Migration i WELCOME-projektets partnerländer  

       2.1 Migrationsstatus   

 
Definitionen av ordet migrant är komplex och varierad och kan bestämmas av, till exempel, 
födelseort, nationalitet eller vistelsens längd i landet. De flesta länderna i Europa har skrivit under 
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1951 års Genèvekonvention om flyktingars status. Tillämpning av lagstiftning skiljer sig till en del 
mellan länderna och gör en rättslig åtskillnad mellan asylsökande, flyktingar och ekonomiska 
migranter. Vår skrivbordsforskning visade att det finns skillnader i hur termerna migrant, 
asylsökande och flykting används av många myndigheter och länder. Några korta definitioner som 
används i den här rapporten följer nedan och visas i bilden hänvisar till UK men kan tillämpas i 
andra länder.  
 
I det här projektet, använder vi FN:s rekommenderade definition och inkluderar asylsökande 
 som ofrivilliga migranter: A migrant is someone who changes their country of usual residence for a 
period of at least a year, so that the country of destination effectively becomes the country of usual 
residence.  

 
Å andra sidan är ekonomisk migrant en generell term som täcker alla som har flyttat från ett land 
för att leva permanent i ett annat för att söka ekonomiska möjligheter eller arbetstillfällen.   
Medlemsstater är skyldiga att skicka tillbaka olagliga ekonomiska migranter till sina 
ursprungsländer; detta är emellertid svårt att genomföra på grund av brist på resedokument, brist 
på interneringslokaler och andra faktorer. En flykting är någon som har fått sin asylansökan 
godkänd, vilket gör att de får stanna kvar i landet på landets villkor.  
 
Diagrammet nedan kan antas vara representativt för de olika omständigheter som leder till 
migration inte bara i UK utan också i övriga Europa. I Europas länder finns det stora skillnader som 
visar på närvaro och bakgrundsförhållanden för migration såväl som på etableringsnivå för 
migranter.  
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En kort översikt över WELCOME-projektets partnerländer: 

UK – Nästan 13.5 % av invånarna i UK är födda utomlands, och de största grupperna kommer från 
Polen, Indien och Pakistan. Antalet utlandsfödda i UK ökade från nästan 3 miljoner 1993 till 7 
miljoner 2015. Det var ett betydande hopp i antalet utrikesfödda arbetstagare i UK 2006, vilket 
sammanfaller med öppnandet av arbetsmarknaden i UK för arbetstagare från A8-länderna 
(Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Slovakien och Slovenien) i mitten av 2004. 
Utrikesfödda kvinnliga arbetstagare har alltid varit fler än manliga. Antalet asylansökningar har 
minskat avsevärt från sin topp 2002 (84 000+). 2015 inkom 32,733 asylansökningar i UK, som 
täckte 39,968 asylsökande och deras anhöriga där 64 % av asylansökningarna avslogs. Samma år 
uppgick invandringen till cirka 631 000. ONS (Office of National Statistics) uppskattar att 
asylsökande utgjorde 5,3 % av invandringen 2015/16. Regeringsverket som ansvarar för 
asylsökande är the Home Office Visa and Immigration Service men statligt stöd för asylsökande är 
mycket begränsat. För närvarande kan asylsökande medan de väntar på beslut på sin asylansökan, 
söka ekonomisk hjälp via the UK Border Agency. Om de får avslag får de en grundläggande hjälp 
när de återvänder till ursprungslandet.  
 
ITALIEN – I Italien finns det cirka 4 500 000 migranter vilket motsvarar cirka 7 % av befolkningen.  
Villkoren för den nya befolkningen är mycket varierad. Förutom de mer ”traditionella” ekonomiska 
migranterna hittar vi idag de mer utsatta kategorierna som asylsökande, de ensamkommande 
barnen och kvinnor och män som är offer för människohandel. Komplexiteten hos multikulturella 
och flerspråkiga migranter och för det italienska samhället som helhet ökar därför. Systemet för 
mottagande av asylsökande är komplext och det finns ingen homogenitet mellan de olika 
regionerna när det gäller kvaliteten på mottagandet. I första etappen är mottagandet organiserat 
utifrån en nödsituation och fokuserar på begäran om internationellt skydd. De asylsökande 
placeras på flyktinganläggningar, i lägenheter och på hotell och får språkträning såväl som annan 
undervisning, beroende på värdstrukturen (och på kompetensen ho de provinsiella och regionala 
myndigheterna). Den rättsliga proceduren för uppehållstillstånd eller avslag tar mycket lång tid 
och under den här tiden kommer många asylsökande i kontakt med och utnyttjas av 
organisationer som exploaterar människor.  

SVERIGE - Flyktingkrisen i Syrien har lett till fler asylsökande i Sverige med historiskt höga siffror 
2014 och 2015.  År 2015 ansökte 162 877 personer om asyl i Sverige vilket är dubbelt så många 
som 2014. De största grupperna med asylsökande kommer från Afghanistan, Syrien och Irak. 
2015,var 16 % av Sveriges befolkning född utomlands vilket motsvarar cirka 1,6 miljoner 
människor. Ungefär hälften av alla utrikesfödda kommer från ett europeiskt land. Finland har 
länge varit det vanligaste ursprungslandet för utrikesfödda i Sverige. Det näst vanligaste 
födelselandet för utrikesfödda i Sverige idag är Irak, följt av Polen.  Till följd av den stora ökningen 
av asylsökande har staten finansierat nationella utbildningsinstitutioner för att tillhandahålla 
kurser i svenska för asylsökande, med ett anslag på 30 miljoner svenska kronor 2015.  

TJECKIEN – I slutet av december 2016 var antalet utländska medborgare med lagligt 
uppehållstillstånd i Tjeckien 485,195 eller 4.4% av den totala befolkningen. Utländska medborgare 
från ett tredje land står för 2.6% av befolkningen i Tjeckien; den 30 juni 2016 fanns det 277 277 
utländska medborgare med uppehållstillstånd från ett tredje land.  Mer än 70 % av utländsk 
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härkomst i Tjecken kommer från sex länder: Ukraina (108,220), Slovakien (105,462), Vietnam 
(57,806), Ryssland (35,475), Tyskland (21,060) och Polen (20,170). Medborgare från Ukraina, 
Vietnam och Ryssland utgör nästan ¾ av de primära målgrupperna för integrationsåtgärder. Dessa 
följs av medborgare från USA (7,818), Mongoliet (6,487), Kina (5,960), Kazakstan (5,533), 
Moldavien (5,212), Vitryssland (4,981) och Serbien (2,801).  Det huvudsakliga syftet med att flytta 
till Tjeckien är inte ekonomiskt – summan av de uppehållstillstånd som beviljas för 
familjeåterförening, studier, humanitära skäl och andra skäl översteg 52 %. Invandringen där 
familjeåterförening i kombination med ökning av antalet kvinnor, barn och äldre fortsätter.  
 

            2.2 Migranters språkstatus och politiskt svar 

 

I de flesta fall är migranter som idag kommer till Europa flerspråkiga. De kommer från länder (i 

Afrika, Asien) där flera etniska grupper och språksystem existerar. Om denna flerspråkighet 

bibehålls och utvecklas i samband med integration beror emellertid på olika faktorer. De involverar 

psykosociala situationer, möjligheter till språkinlärning, kvaliteten på språkkontakten (på 

komplexitet och emotionell nivå), framtida alternativ och så vidare. I de flesta fall ser migranter sitt 

första språk som ett väsentligt inslag i deras personliga identitet, en väsentlig länk till sitt eget 

personliga, religiösa och kulturella ursprung, till sina föräldrar och andra familjemedlemmar och 

som den enda förbindelsen till en väsentlig del av sina liv de var tvungna att lämna. Det kan vara så 

att deras språk representerar den enda stabilitetsfaktorn i deras annars så osäkra liv. 

 

Europarådet har en långsiktig utveckling av en strategi för migrationshantering baserad på 

begreppet integration. Den senare, som motsätter sig begreppet assimilering, är tänkt att vara en 

tvåvägsprocess där både invandraren och mottagarlandets befolkning ingår i en ömsesidig 

berikningsprocess. Detta anges i resolution 1437 (2005), I.4 i Europarådets parlamentariska 

församling 

 

The concept of integration aims at ensurin social cohesion through accommodation of diversity 

undersottd as a two-way process. Immigrants have to accept the lawa and basic laws and basic 

values of European societies and, on the other hand, host societies have to respect immigrant’s 

dignity and distinct identity and to taket hem into accound when elaborating domestic policies. 

 

Enligt Krumm & Plutzar (2015) räcker det inte för mottagarländerna att tillhandahålla särskilda 

integrationsprogram, som migranter måste delta inom en mycket kort period, för att stödja denna 

process. Utan det är nödvändigt att ändra och anpassa alla typer av offentliga tjänster, bostäder, 

tillträde till arbetsmarknaden och utbildningsprogram till invandrarnas behov. Integrationen syftar 

till att ge invandrarna möjlighet att delta i sitt nya lands politiska, sociala, ekonomiska och 

kulturella liv, så att de i slutet av en sådan process kan leva under samma juridiska, sociala och 

ekonomiska villkor som infödda i landet. 

 

Det är en allmänt accepterad uppfattning att förmågan att prata språket i det nya landet vanligtvis 

spelar en viktig roll i integrationsprocessen, eftersom det är en förutsättning för ett deltagande. Det 

är dock inte tillräckligt att bemästra språket, det är en nödvändighet men inte ett tillräckligt villkor. 

 

Integrationsbegreppet förutsätter att invandrares ursprungsspråk värderas efter deras flerspråkighet 

som grundläggande principer. I ministerkommitténs rekommendation CM/Rec (2008) 7 till 

medlemsstaterna om användningen av Europarådets gemensamma europeiska referensram för språk 

(GERS) och främjande av flerspråkighet (antagen av ministerkommittén 2 juli 2008 vid 
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ministerrådets suppleanters 1031:e möte) uppmanas nationella, regionala och lokala 

utbildningsmyndigheter att: 

 

   provide guidance for the diversification of language learning within educational systems in order to maintain and 
develop plurilingualism among citizens of Europe as a means of knowledge building and skills development, with 
a view to enhancing social cohesion and intercultural understanding;  

 

 encourage learners, teachers, teacher trainers, course designers, textbook authors, curriculum developers, 
examining bodies and education administrators to: 1) adopt a learner-focused, action-oriented, competence-based 
approach; 2) take into consideration the social and cultural dimensions of language learning;  

 

Krumm & Plutzar (2015) påpekar att europeiska länder naturligtvis har genomfört sådan principer 

på extremt olika sätt. Modersmålets undervisning erbjöds till största delen för att underlätta 

invandrarnas återvändande till sina ursprungsländer, inte främst på grund av de mänskliga 

rättigheterna. Dessutom kan den nuvarande tendensen att assimilera snarare än integrationspraxis 

iakttas inom enskilda politiska respons från de europeiska ländernas sida, där språk betraktas som 

en central fråga inom integration nuförtiden: kunskap om värdsamhällets språk ses som en slags 

garanti för framgångsrik integrering medan andra aspekter (som stöd av L1 (språk 1), 

flerspråkighet, interkulturella och särskilt sociala aspekter) i stort sett försummas. De två författarna 

observerar att ”idén följer en slags ”tid på uppgift” – hypotesen: Ju mer tid man spenderar i att lära 

sig och att använda L2 (språk 2) desto bättre blir deras kompetens”. De pekar också på de negativa 

effekterna av de obligatoriska språkkurser i kombination med test i L2 som används som instrument 

för att ålägga migranter att lära sig mottagarlandets språk. Detta stöds inte av erfarenhet eftersom 

invandrare – givet adekvata villkor – vanligtvis är mycket angelägna om att lära sig det mottagande 

samhällets språk, om kurser anpassas efter deras behov. 

 

Detta inkluderar hänsyn till det faktum att den tid då migranter vill och behöver lära sig språket 

skiljer sig åt. En kvinna som, till exempel, tar hand om barnen hemma, känner kanske inte något 

behov att lära sig språket och kanske inte har någon möjlighet eftersom hon måste vara närvarande 

för sina barn. Denna situation kommer emellertid sannolikt att förändras när barnen börjar i förskola 

eller skola, och vid den här tidpunkten hur kurser som ”mamma lär dig språket som används i 

förskolan” visat sig vara mycket effektiva och än mer om de kombineras med en introduktion till 

utbildnings- och/eller hälsovårdsinstitutioner i landet. 

 

Intressant nog, stöds dessa övervägande i stor utsträckning av resultaten av den undersökning som 

gjorts i WELCOME-projektets partnerländer där migranter och lärare uttryckte sina åsikter om 

deras språkliga behov, de upplevda hindren för språkinlärning samt de önskade tillvägagångssätten 

vid lärande och inlärningsaktiviteterna. 

 

  
3. Språkklubbar och språkinlärning: undersökningsresultat 

 

I Uk intervjuade CoL 10 migranter/flyktingdeltagare. De flesta flyktingarna, asylsökande och nya 
migranter (kvinnor och män) vill förbättra sin engelska för att hitta ett arbete eller för att studera. 
De flesta kvinnor som är bosatta i UK vill lära sig att förbättra sin engelska för att stödja sina 
familjer - till exempel för att tala med sina barns lärare, hjälpa sina barn med deras läxor. Att hitta 
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ett arbete eller ett bättre arbete var ett sekundärt mål. Detta var omvänt hos männen. Att hjälpa 
sina barn var en stor motivator men att förbättra arbetsutsikterna och få kvalifikationer hade en 
högre prioritering. Andra orsaker från båda grupperna var att få tillgång till vård och andra 
välfärdstjänster, kunna handla, använda färdmedel, få nya vänner och passa in i ett nytt samhälle. 

De största hindren för språkinlärning som rapporterades av alla grupper var bristen på information 
om vad som är tillgängligt och vad det kostar. Andra hinder inkluderade: brist på barnomsorg, 
kollektivtrafiken, olämplig plats för språkkursen, kurser som inte är kulturellt lämpliga (t ex – vissa 
kvinnor kan inte delta i en kurs om det finns män där), brist på tid och rädsla för att använda 
engelska på kursen.  

I Italien deltog 17 svarande. Både asylsökande och bosatta migranter blev intervjuade i tre små 
fokusgrupper, intervjuerna hölls i en förenings lokaler. Föreningen anordnar gratiskurser i italienska med 
hjälp av volontärer. Deltagarna var asylsökande och bosatta migranter. Alla hade redan deltagit i tidigare 
språkkurser och de asylsökande deltagarnas kurser pågick fortfarande eftersom det är obligatoriskt för ett 
asylcenter att tillhandahålla språkkurser gratis dagligen. Deltagarna uppgav att de föredrar ett informellt 
sätt att lära sig, till exempel genom konversation med folk från värdlandet. De flesta hindren relaterades till 
kommunikation med hälso- och sjukvården samt med italienare och möten inom fritidssammanhang. 
Språkklubbar var okänt för de flesta men när de förstod konceptet tyckte de att var en intressant idé.  

I Tjeckien blev 10 språkgrupper i Liberecregionen kontaktade och 63 deltagare blev ombedda att besvara 
frågorna. Undersökningen gjordes i början av april av några tjeckiska lärare. Gruppnivån varierade från A1 
(eller lägre) till högre nivåer. Nationaliteterna var Ukraina, Indien, Ryssland, Vietnam, Egypten, Turkiet, 
Pakistan, Vitryssland, Taiwan, Australien, Moldavien, Etiopien, Marocko och Filippinerna.  Majoriteten av de 
intervjuade har genomgått en formell språkutbildning (70 %) och tyckte att det var effektivt.  Trots att 
procenten var hög gällande formellt lärande ansåg de att det var intressant med språkklubbar (även om de 
aldrig hade hört talas om dem). De var särskilt lockade av den sociala och interaktiva aspekten med språk-
klubbar. Majoriteten av deltagarna rapporterade att de hade störst problem med hälso- och 
utbildningssystemen i Tjeckien.   

I Sverige riktade undersökningen in sig på 5 asylsökanden och 5 bosatta migranter. Resultaten skilde sig åt i 
de två grupperna till exempel när det gäller språkklubbar, det finns en tydlig skillnad mellan asylsökande 
och bosatta migranter. De asylsökande är mer intresserade av att gå med i en språkklubb än de bosatta 

migranterna. Båda har genomgått en formell språkutbildning. Men nästan alla deltagare i studien har 
svårt att hantera medicinsk kommunikation och anser att det är en viktig fråga. 
 
I samtliga partnerländer utom Sverige krävs ett formellt certifikat för A1 eller A2 av CEFR för att får 
tillgång till uppehållstillstånd och/eller medborgarskap. Därför genomgick majoriteten av de 
intervjuade personerna en formell språkkurs i värdlandet.  
 
Trots att man deltog i formella inlärningskurser – som uppfattas som framgångsrika och 
uppfyllande för deltagarna – är deras perspektiv på språkklubbar (som de beskrivits av 
intervjuarna) att de verkligen är attraktiva eftersom de uppfattas som sociala, informella och roliga 
(till exempel av unga asylsökande). Vi kan tillägga att språkklubbarna även kan uppskattas då de 
kan anpassas till de små behoven hos en liten grupp och därmed också minska barriärerna för 
språkkurser och lärandets tillgänglighet.  Muslimska kvinnor rapporterade till exempel att 
närvaron av män är ett hinder för deltagande i språkutbildning och andra svarande rapporterade 
svårigheten att nå sin utbildning med kollektivtrafik. 
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Språklärare och andra närstående yrkesverksamma som arbetar både med asylsökande och 
bosatta invandrare intervjuades också och de var enhälligt för språkklubbar. Några hade värdefulla 
erfarenheter av att arbeta i en liknande miljö och för andra var det ett helt nytt koncept. Lärare 
har bekräftat behovet av att erbjuda informella utrymmen där språk kan undervisas och 
praktiseras efter de lärandes behov, utanför formella klassrumsmiljöer. De lägger vikt vid att vissa 
kommunikationssituationer (t.ex. kommunikation med hälsovårdspersonal) är särskilt svåra att 
hantera och därför bör språkundervisning inriktas på att tillgodose de kommunikativa behoven 
samtidigt som den sker i en lämplig miljö för en trevlig och motiverande upplevelse, särskilt när 
det kommer till ungdomar. 
 

4. Slutsatser och rekommendationer 

 
 
Livet för en utrikesfödd formas av det starka behovet av att integreras i samhället. Det är därför av 
största vikt att utländska medborgare får ta del av den kulturella bakgrunden och ge dem 
grundläggande språkverktyg och information om de allmänna traditionerna och regler för 
samlevnad, processen för ett lagligt uppehållstillstånd, sysselsättning och näringsliv, hälso- och 
sjukvård, utbildningssystemet samt att visa dem organisationer som kan ge stöd och hjälp.  
 
Språkklubbar bör skräddarsys för att uppfylla specifika kommunikationsbehov och därför inrikta 
sig på de kommunikativa situationer där de flesta av användarna inte alltid känner sig lugna, till 
exempel vid kommunikation med vårdpersonal, lärare, tjänstemän, byråkratiska ärenden (som i 
t.ex. Italien är mer komplext än i andra länder), shopping samt stärka andra färdigheter som att 
använda IT och internet. 
 
Dessutom kan språkklubbar också skräddarsys för att uppfylla specifika kommunikationsbehov och 
därmed rikta sig till de kommunikativa situationer som de flesta inte känner sig bekväma med, till 
exempel att prata med vårdpersonal, lärare, offentliga tjänstemän, eller klara av byråkratiska 
procedurer (som till exempel i Italien är mycket mer komplext), att handla och förstärka andra 
färdigheter som att använda IT och internet.  
    
Baserat på behovsanalysen, kan resurser och aktiviteter för den gemensamma ramens riktlinjer för 
språkklubbar i WELCOME-projektet fokusera på liknande teman som medborgarskap, hälsa och 
näring, anställning och utbildning, att handla och användning av kollektivtrafik, att använda IT och 
internet. 
 
Slutligen, med tanke på tips från de svenska lärarna som inspirerats av modellen med de lokala 
språkkaféerna, kan vi bekräfta att vissa aspekter är grundläggande om vi vill prata om 
språkklubbar: till exempel kvalitetsstandard, flexibilitet (eller är fria att komma eller inte) följt av 
ledarskap (sessionerna ska ha tydliga mål och måste ledas av en handledare). 
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Diagram 1. Upplevd svårighetsgrad inom kommunikationsområden 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 Diagram 2. Skäl för att förbättra språkinlärning

  
 
I enlighet med Europarådets Guiding Principles for the Linguistic Integration of Adult migrants men 
också baserat på erfarenheterna av effektiva uppsökningsprogram inklusive andra projekt (dvs. 
Bazaar-projektet som finansieras inom ramen för EC Grundtvig-programmet) vars resurser nämns 
och är tillgängliga i WELCOMEs hemsida, kan vi rekommendera att språkundervisningsprogram 
inklusive språkklubbar respekterar följande principer: 

Skäl att förbättra

Structured language course

Reading independently

Talking to locals

TV

General living

Other

Upplevd svårighet

Sports/Leisure

Social comunication

Medical Communication

Schooleducation

Shopping
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 Skräddarsydda för elevernas behov och särskilda behov för privat-, socialt- och arbetsliv 

 Tänk på kulturell mångfald 

 Att stödja oberoende kompetensutveckling (”entreprenörsundervisning”) 

 Definiera lärandemål och kompetensbedömningsmetod på lämpligt och övergripande 
elevorienterat sätt 

 Värdera och utvärdera ursprungsspråken 

 Sätta tonvikten på elevernas motivation 

 Ge en flexibel och trevlig inlärningsmiljö 
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