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1. Introduktion 

 
Piloten genomfördes under perioden januari till juli 2018. Piloten har haft ett 
deltagarorienterat tillvägagångssätt baserat på en social modell för lärande och syftar till att 
ta reda på vilka ämnen, tillvägagångssätt och metoder som är mest relevanta, attraktiva och 
effektiva för: 
 
• handledning av volontärer 
• utbildning av migranter och flyktingar 
• skapa en grund för vidare språkinlärning och sysselsättning 

 

2. Piloten i de fyra länderna 

Projektets pilotfas ägde rum i de fyra partnernas länder: 
• Storbritannien 
• Italien 
• Tjeckien 
• Sverige 

 
Erfarenheterna från piloten var olika, beroende på olika kontext och målgrupper i länderna. 
Vi sammanfattar kortfattat dessa erfarenheter och belyser både skillnader och likheter. 
 

Piloten i Storbritannien, resultat och effekt  

 
Antal 
klubb

ar  

Antal 
deltagare 

totalt 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Ålder 
deltagare 

Antal avhopp 
(statade men 
fullföljde ej) 

 
14 

 
 

 
116 

 
37 

 

 
79 

 

 
18-88 

 
Cirka35% 

 
 
 

 Storbitanninen                                                               

Jan – Jun  2018 

Om klubbarna 

- Antal klubbar;  
- Antal registerade deltagare 
- Genomsnittsantal per grupp 

- Drop-in? 

- Barnpassningstjänst? 

 
- 14 klubbar, alla nya klubbar, 7 klubbar från 

jan- mar och 7 från apr - jun 
- Totalt 116 deltagare anmälde sig under 

piloten 
- ett genomsnitt på 8 deltagare per grupp 
- Drop-in/Drop out: cirka 35% hoppade av efter 

ett par träffar 
- Bara en klubb tillhandahöll barnpassning 
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 Storbitanninen                                                               

Jan – Jun  2018 

 
Omfattning och timmar 

- Antal timmar per träff 
- Antal träffar per vecka 
- Totalt antal timmar 
- Tidpunkt på dagen  

 
- 3 timmar för varje träff 
- 1 träff i veckan  
- Total antal träffar 12 
- Totalt antal timmar =12 * 3 = 36 
- Tidpunkten varierade från klubb till klubb  

Om deltagarna 

- Åldersspann 
- Land 
- Språknivå 
- Bakgrund 

Kön 
 

 
- 19 - 60+ 
- Bangladesh, Pakistan, Mellanöstern, 

Latinamerika, Spanien, Italien, Portugal, 
Albanien 

- Olika nivå och bakgrund,  

 

 
I Storbritannien kunde City of London Corporation starta upp 14 språkklubbar och nådde 116 
deltagare, främst kvinnliga i åldrarna 18 och 88 år. Klubbarna hade i allmänhet en låg andel 
avhopp och feedbacken från deltagarna var positiv.   
 
Effekterna av deltagande i WELCOME-språkklubbar har varit enorm. De flesta av deltagarna 
gick vidare studier till andra studier, där finansiering är möjlig. Deltagarna var mycket nöjda, i 
synnerhet med att de fick ökat självförtroende. I övrigt vittnade deltagarna om att de kände 
att de kunde boka /omboka/planera sitt möte med exempelvis läkare, situationer där  
tidigare hade behövt hjälp av en familjemedlem eller en vän eller till och med en 
översättare.  
 
För deltagarna spelar språkklubben även en viktig social och pedagogisk roll. Många 
deltagare ansåg att inlärning i engelska var utmanande, med hjälp av WELCOME språkklubb 
har deltagarna ändrat sina attityder till lärande och skapa relationer genom att lära av 
varandra. 
 
Piloten i Italien, resultat och effekt  

Antal 
klubbar 

Antal 
deltagar
e totalt 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Ålder 
deltagare 

Avhopp (startade 
men fullföljde ej) 

2 
 
 

25 13 12 18-65 5 

 

 

 IT                                                  april – juli2018 

Om klubbarna  
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 IT                                                  april – juli2018 

- Antal klubbar;  
- Antal registerade deltagare 
- Genomsnittsantal per klubb 

- Drop-in? 

- Barnpassningstjänst? 

- 2 klubbar med mycket olika målgrupp  
- 25 deltagare totalt 
- 12 
- Ingen formell barnpassning med tillåtet att ha med 

barn 
- Drop och drop out tillåtet   

Omfattning och timmar 

- Antal timmar per träff 
- Antal träffar per vecka 
- Totalt antal timmar 
- Tidpunkt på dagen  

 
- 2 -2/30  
- 1 träff per vecka I första klubben. Totalt 14 träffar. 

I andra klubben 10 träffar totalt, 3 i veckan under 
två och en halv vecka.  

- Förmiddagar var det tid som föredrogs.  
Runt 45 timmar totalt 

Om deltagarna 

- Åldersspann 
- Land 
- Språknivå 
- Bakgrund 

Kön 
 

 
- 18 – 45  
- I första gruppen huvudsakligen marockanska och 

algeriska kvinnor, boende I förorten Ponte Felcino, 
Perugia.  

- I andra gruppen asylsökanden boendes på en 
förläggning i isolerade delar av Umbrien.  

- Endast kvinnor I första gruppen, uteslutande män I 
den andra gruppen.  

- Mycket varierad nivå i första gruppen (A1-B2) mer 
homogen grupp I andra gruppen (A1-A2) många 
analfabeter.  

 

 

I Italien startade projektpartnern Cooperativa Sociale Borgorete 2 språkklubbar och nådde 25 
deltagare i åldrarna 18-65 år. Klubbarna hade en låg andel avhopp och feedbacken från 
deltagarna var positiv. 
 
I Italien var effekterna för deltagarna framförallt ökad motivation för inlärning och att få 
information och stöd i vardagslivssituationer. När det gäller klubbens arrangör blev effekten 
ett vidgat nätverk inom det lokala ekosystemet för ideella organisationer som arbetar med 
invandrare. När det gäller andra organisationer, inklusive lärare och coacher, kommer de att 
kunna dra nytta av resurserna på webbplatsen. 
 
Piloting in Czech Republic: results and impact 

 
Antal 

klubba
r  

Antal 
deltagare 

totalt 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Ålder 
deltagare 

Antal avhopp 
(startade men 

fullföljde ej) 
3 72 37 35 17-65+ 35 
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 CZ                                                januari  – juni  2018 

Om klubbarna 

- Antal klubbar;  
- Antal registerade 

deltagare 
- Genomsnittsantal per 

klubb 

- Drop-in? 

- Barnpassningstjänst? 

Allt som allt 3 klubbar, samtliga startade I januari. En klubb 
var kortare, endast cirka 10 träffar, de andra två var från 
januari till april och blev förlängda till maj/juni.   
- Totalt 72 deltagare närvarade på klubbarna under hela 

piloten. 
- Antal registrerade deltagare var lägre 
- Klubbar startade med 10-18 deltagare, senaste deltog 6-

10 

- Drop-in and drop var tillåtet pga flexibiliteten   
- Ingen barnpassning, barn tillåtet I en klubb.  

Omfattning och timmar 

- Antal timmar per träff 
- Antal träffar per vecka 
- Totalt antal timmar 
- Tidpunkt på dagen  

 
- 2 (90 minuter) timmar per träff  
- I alla klubbar, 1 träff per vecka. 
- Totalt antal lektioner:  

i den korta klubben - Total 12 träffar, 24 timmar  (45min) 
2 längre klubbar – total 24 träffar, 48 timmar (45 min)  

- Korta klubben som förberedde detagarna för muntligt 
prov, efter lunch  

- Öppna klubbar -  eftermiddagstid 
Om deltagarna 

- Åldersspann 
- Land 
- Språknivå 
- Bakgrund 

Kön 
 

 
- 18 - 60+, Barn närvarade också men deltog vanligtvis inte 

I lektionerna. 
- Tyskland, Ukraina, Kuba, Bulgarien, Saudi Arabien, 

Ungern, Storbritannien, USA, Makedonien, Spanien, 
Vietnam, Kenya och Danmark.  

- Mixad ålder i grupperna, både kvinnor och män, från 
olika länder på olika nivå.   

- På den korta klubben förbereddes deltagarna för studier 
på universitetet I Tjeckien, I de andra två klubbarna var 
det migranter som sökte arbete eller redan jobbade på 
företag, besökare I Tjeckien, studenter eller äldre 
medborgare.   

 

I Tjeckien upprättade projektpartner EDUCA 3 språklubbar, och nådde 72 deltagare i 
åldrarna 17 och 65 år. Klubbarna hade ett avhopp på 49%. Denna höga andel avhopp var i en 
klubb som var öppen för alla, även invandrare som visades kortvarigt i Tjeckien. Feedback 
från deltagarna var mycket positivt. 
 
Alla klubbar i Tjeckien var mycket framgångsrika, och två klubbar blev faktiskt förlängda med 
två månader. Klubbens effekter på deltagarna var betydande. Alla deltagarna i WELCOME-
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språkklubbar gjorde stora framsteg i sina språkkunskaper och kunde umgås på det nya 
språket. Vissa fick också större motivation att lära, andra vittnade att de skapat nya 
relationer. 
 
Pilot i Sverige: resultat och effekter 

 

Antal 
klubbar 

Antal 
deltagar
e totalt 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Ålder 
deltagare 

Avhopp (startade 
men fullföljde ej) 

2 
 
 

28 25 3 16-60 
 

1 (7 people with 
less than 50% 
attendance) 
 

 

 

 SE                         mars – april 2018 

Om klubbarna 

- Antal klubbar;  
- Antal registerade 

deltagare 
- Genomsnittsantal per 

klubb 

- Drop-in? 

- Barnpassningstjänst? 

 
- 2 klubbar med väldigt olika språknivåer I varje 

grupp 
- 28 deltagare totalt 
- 14 (6-8 deltagare per lektion) 
- Drop in and drop tilläts eftersom deltagare flytta 

under perioden och andra tillkom då de hört talas 
om klubben senare  

- Barn var tillåtna på klubbarna (Barnen visades I ett 
rum bredvid klassrummet) Ingen organiserad 
barnpassning.  

Omfattning och timmar 

- Antal timmar per träff 
- Antal träffar per vecka 
- Totalt antal timmar 
- Tidpunkt på dagen  

 
- 4 á 45 min  
- 2 träffar per vecka. Totalt 8 och 9 träffar. 
- 32 – 36 timmar 
- Klubbarna hölls på förmiddagarna, vilken även 

föredrogs av deltagarna.  
 

Om deltagarna 

- Åldersspann 
- Land 
- Språknivå 
- Bakgrund 

Kön 
 

 
- 18 – 55 år 
- I första gruppen, majoriteten från Afghanistan - 

Burundi, Iran, Filippinerna, Saudi Arabien and 
Palestina.  

- I andra gruppen Irak, Pakistan, Libyen, Afghanistan, 
Saudi Arabien, Turkiet, Sierra Leone, Nigeria, Indien 
och Syrien.  

- Majoriteten av deltagarna var män, endast 3 
kvinnor.  
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I Sverige startade projektpartnern Folkuniversitetet Lund 2 språkklubbar och nådde 28 
deltagare, främst män i åldern 16-60 år. Klubbarna hade bara 1 avhopp och feedbacken från 
deltagarna var positiv. Deltagarna uppgav att de fann WELCOME-språkklubbarna och det 
material som användes på träffarna som mycket användbara för dem, och de uppskattade 
särskilt att aktiviteterna kretsade kring vardagssituationer, till exempel att beställa en måltid 
i en restaurang eller besöka en läkare eller en skola. 

 

3. Sammanfattning pilot 

Antal 
klubbar 

Antal 
deltagare 

totalt 

Antal 
män 

Antal 
kvinnor 

Ålder 
deltagare 

Avhopp 
(startade men 
fullföljde ej) 

21 
 
 

195 112 129 16-88 
 

65 
 

 
Piloten har totalt involverat 195 elever i 21 olika grupper. Varje elev har genomfört minst 15 
timmars inlärning i 2-3 timmar per vecka i 4-6 veckor, långvariga klubbar i Tjeckien även 24 
veckor. Lärandet har levererats flexibelt. Innan deltagarna startade en  WELCOME-klubb har 
de genomfört en självbedömning för att kunna mäta förbättringar och identifiera 
inlärningsmål. 

 
 
 
 
 

4. On-line tjänster 

 
Online-tjänsterna kan delas in i två grupper. Första gruppen, tjänsterna vi skapade för 
WELCOME webbsite. 
 
Gemensamt för alla partners är att vi alla skapade online aktiviteter och resurser som kunde 
vara användbara för lärare. En förteckning över länkar till andra webbplatser och andra 
utbildningsresurser ansågs också som mycket användbara av lärarna. Onlineaktiviteterna 
finns samlade på webbsiten och är öppna för alla som vill få tillgång till dem. 
Onlineaktiviteter grupperas efter teman och nivåerna, vilket gör att det är det enkelt för en 
ledare att välja aktiviteter beroende på behov och nivåer i klubben. Att samla allt på ett 
ställe har upplevts effektivt, det sparar tid jämfört med att söka efter resurser från olika 
webbplatser. 
I Tjeckien använde man sig i mindre grad av översatta övningar utan lärare skapade egna 
aktiviteter utifrån deltagarnas behov. När en ny aktivitet skapades meddelades alla lärare i 
klubbarna så att de fick information om de nya aktiviteterna. Aktiviteterna testades av i 
klubbarna och fick i bland ändras. I Sverige och Tjeckien var lärare i klubbarna också en del i 
en intressentpanel och träffades ganska regelbundet för att diskutera relevanta frågor för att 
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arrangera klubbarna, förbereda aktiviteter och testa. Alla lärare fick tillgång till webbsiten, 
vilket var mycket användbart. Förteckning över länkar till andra webbplatser och andra 
utbildningsresurser ansågs vara mycket användbar av alla partner. 
 
I Storbritannien och Italien använde klubbarna online-resurserna i viss utsträckning. Det 
kunde inte användas fullt ut på grund av brist på teknisk utrustning. I Storbritannien skrevs 
resurserna ut på papper till klubbledaren. Aktiviteterna ändrades för att passa klubbens 
behov och ändamål, men med samma teman. På samma sätt löste man det med  
registreringsprocessen och online bedömningen, dvs  pappersbaserat eftersom online-
möjligheter inte fanns när klubbarna startade, och det var svårt att introducera detta på ett 
senare stadium. Online-registreringen testades av den tjeckiska partnern. Här valde man att 
registrerade både på papper och senare on-line, för att bara kontrollera så att det 
fungerade.  
 
Detta betyder inte att on-line registreringen inte är bra, tvärtom, om en klubb har tillräcklig 
med utrustning och internetuppkoppling, bör detta vara det föredragna valet. 
Ingen av parterna har använt funktionen forum i någon stor utsträckning eftersom forumet 
var klart efter klubbarna slutade eller beroende på att man inte hade tillgång rent tekniskt, 
men det är en bra plattform och källa för klubbledare att dela idéer och stödja varandra. 
 
 
 

 

5. Verktygslådan 

 

Verktygslådan innehåller information och riktlinjer för hur man startar upp en språkklubb. 
Varje deltagande land har haft ganska olika förutsättningar för att starta upp en klubb. 
I Tjeckien användes verktygslådan på samma sätt som Sverige när det gällde att starta en ny 
klubb. Verktygslådan testades under piloten, men å andra sidan tillkom många saker i 
verktygslådan under och efter piloten utifrån de insikter och erfarenheter som piloten gav 
oss. Att det behövdes fler aktiviteter på lägre nivåer var en erfarenhet som drogs, att det var 
tufft att nå och hitta deltagare och ledare för klubbarna en annan.   
 
Kontexten i vilken de brittiska klubbar har startat skiljer sig lite, eftersom de skapades inom 
befintliga utbildningsorganisationer, varför den del som handlar om hur man fysiskt inrättar 
en klubb inte relevant för dem.  
 
I Sverige har klubbledare använt verktygslådan som en vägledning för att lära sig mer om 
projektet, få tips och goda råd om hur man skapar en klubb och använder materialet.  
Verktygslådan innehåller mycket information och tips, värdefulla för klubbledarna och 
värdorganisationen. Det mest relevanta för den italienska partnern har varit att få kontakter 
och bilda nätverk med andra organisationer som är verksamma inom området. I förhållande 
till de förslag på tillvägagångssätt som verktygslådan gav, var de italienska klubbarna ännu 
mindre strukturerade utan några formella steg (registrering, tillhandahållande av "riktiga" 
namn och efternamn etc.).  
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Rekommendationen i verktygslådan är att använda media (facebook, nyhetsbrev, 
webbplatser, radio ...) och organisationer som arbetar med invandrare för spridning och 
marknadsföring, men i Tjeckien visade det sig vara effektivare att fysiskt gå ut på i staden 
och prata direkt med målgruppen. I verktygslådan finns det även exempel på broschyrer som 
kan användas för annonsering och marknadsföring av språkklubbarna. 
 
 
 

6. Aktiviteterna 

 
I Tjeckien och Sverige arbetade man i nära samarbete med professionella lärare som 
översatte materialet, förbättrade det, skapade nytt och slutligen testade av allt i klubbarna. 
Gemensamt för alla samarbetspartners är att aktiviteterna ofta var i pappersform på grund 
av brist på teknisk utrustning eller tillgång till ínternet eller kopieringsmaskin.  
Från svenska och tjeckiska perspektiv var aktiviteterna mycket användbara i grupper där 
deltagarna redan hade grundläggande kunskaper i språket. Det fanns färre aktiviteter för 
dem som inte kunde något svenska eller tjeckiska alls. För den här målgruppen skapade den 
svenska partnern en annan lösning och använde aktiviteter från våra ordinära språkkurser. 
Den tjeckiska partnern skapade en hel del nya aktiviteter, särskilt för A0 - A2 nivåer. 
Den italienska partnern mötte emellertid en annan verklighet; i de två klubbarna har 
materialet använts, men en anpassning till den specifika gruppens behov och egenskaper var 
nödvändiga, till exempel i den första klubben, där det fanns flera analfabeter, här fungerade 
materialet som inspiration för muntliga aktiviteter och övningar. I Storbritannien var 
majoriteten av online-resurserna baserade på aktiviteter som redan existerade online och 
från ett annat projekt. Andra resurser skapades av lärare som arbetar med projektet. 
De mest populära och användbara aktiviteterna var de där deltagarna kunde se en direkt 
användning eller koppling till sin egen verklighet (som familj, shopping, resor, användning av 
IT, kost ...) och i kommunikationen med myndigheterna (hälsa, formulär, arbete, utbildning 
...). 
 

Feedback - aktiviteter 

 
Materialet utformades utifrån den input behovsanalysen som genomfördes i början av 
projektet gav. Materialet har utformats för nyanlända och flyktingar och syftar till att ge stöd 
och kunskap för att bättra klara vardagssituationer och underlätta integrationen.  
En mycket bra del av materialet är uppvärmnings- och isbrytaraktiviteter. Många av 
aktiviteterna kan användas som uppvärmningsaktiviteter i klassen. Dessa aktiviteter ger en 
mycket positiv och avslappnad atmosfär och bidrar till att skapa en informell stämning på 
lektionen, de är oftast roliga och varar upp till 15 minuter. En rekommendation är att 
använda uppvärmningsaktiviteter varje lektion. 
 
Materialet är indelat i ämnen kring vardagssituationer, även några mer formella som kretsar 
kring kommunikation med myndigheter, hälso- och sjukvård eller att hitta ett jobb. De mer 
formella delarna bör göras som spel eller lek för att bli mindre formella. Aktiviteterna som 
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fokuserade på vardagssituationer var i form av rollspel ansågs användbara. Dessa aktiviteter 
uppskattades av eleverna. 
Det var väldigt värdefullt att göra en utvärdering efter varje lektion för att bedöma om 
aktiviteten var användbar eller inte. 
 
Citat från klubbledare: 
Jana N. - "Det var lätt att hitta aktiviteterna på webbsidorna och jag tyckte att det var tydligt 
uppdelat i ämnen och nivåer. Aktiviteterna valdes ut för studenternas nivå och ämnena var 
praktiskt inriktade. Jag använde många av dem. Det skulle vara bra om det fanns ännu fler 
aktiviteter. " 
Klára Z. - "Materialet utformades för informella språkklubbar för att förbereda deltagarna för 
det verkliga livet. Aktiviteterna motsvarade detta." 
 
 

 
 
 

7. Värva deltagare 

 
 
Eftersom förutsättningarna för de olika organisationerna och de olika länderna skilde sig åt 
har vi också rekryterat deltagare på olika sätt.  I Sverige, Italien och Storbritannien använde 
vi oss av befintliga nätverk och marknadsförde oss via olika kontakter och kanaler.  
I Tjeckien användes alla möjliga rekryteringsmetoder, sociala medier, andra organisationer 
som arbetar med migranter, broschyrer och direktkontakt med invandrare, nyhetsbrev, 
webbsidor och radio. I Italien arbetade man medvetet med att etablera kontakt med andra 
lokala ideella organisationer och ledare för olika grupper. 
 
 
 

8. Registrering, bedömning och utvärdering 

 
Piloten visade att det enklaste sättet att genomföra registrerings- och bedömningsverktyget 
för klubbledarna är att skriva ut det och göra det på papper, eftersom det var olika 
förutsättningar för internetåtkomst. Med den printade versionen fanns inga tekniska 
problem eller strul. En annan anledning är att det kan vara lättare att sitta med 
pappersformatet när språkkunskaperna är knappa. 
 
I projektet har vi utarbetat ett utvärderingssystem baserat på tre steg: initial utvärdering; 
utvärdering i mitten och slutlig utvärdering. Det visade sig att systemet förmodligen är 
aningen för strukturerat för en relativt kort kurs. Det kan uppfattas som tidsödande och 
krångligt, i synnerhet när språkkunskaper kan vara ringa. Vi rekommenderar därför att 
utvärderingsprocessen är enkel och att man utför den i början och i slutet av språkklubben.  
 



Project n. 2016-1-UK01-KA204-024595 The European Commission support for the production of this website does not 

constitute an endorsement of the contents which reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained herein. 

 
 

13

Ilona V. - "Det var för många utvärderingsformulär - det borde finnas bara ett dokument för 
varje elev för hela klubben - inte så många papper." 
 
Eleverna utvärderade även sina lektioner regelbundet genom att använda "trafikljus 
smileys". På så sätt fick klubbledaren en omedelbar reaktion från deltagarna och hade 
möjlighet att anpassa sina lektioner till elevernas behov. Enligt våra handledares feedback 
kan det vara användbart med dessa utvärderingar särskilt för volontärer som inte är så 
erfarna. 
 
 

9. Utmaningar 

 
För den tjeckiska partnern var den största utmaningen att starta klubbar, eftersom Educa 
inte har direkt kontakt med målgruppen och hade svårigheter att nå dem. Istället försökte 
de kontakta organisationer som arbetar målgruppen, men vissa var inte intresserade av att 
samarbeta med projektet eftersom de kunde känna att de inte behövde det och upplevde en 
konkurrenssituation. 
 
Att hitta ledare och deltagare till klubbarna var inte lätt för Educa. Marknadsföring 
genomfördes och i slutändan överträffade antalet deltagare förväntningarna. On-
lineverktyget var redo först efter det att klubbarna startat, vilket var en utmaning, men det 
var också intressant att vara med att skapa verktyget och faktiskt applicera det praktiken och 
det gav också några fördelar.  
 
Den största utmaningen för den brittiska och svenska partner var regelbunden närvaro. Även 
om klubbarna ska vara flexibla, visade det sig också vara en nackdel med att deltagare med 
andra åtaganden, inte kunde delta regelbundet, vilket medförde att det var svårt att uppnå 
och mäta framstegen. Detta har också påverkat att bedömningar inte kunde genomföras 
enligt planen. 
 
Några klubbledare saknade flexibilitet i sitt förhållningssätt, vilket innebar att det var 
ganska svårt för dem att genomföra klubben. Kanske att ha en volontär i klubben kunde 
ha hjälpt. 
 
I Sverige var det en utmaning att hitta aktiviteter för olika nivåer i gruppen. Från elever som 
är helt nybörjare till elever som kunde lite mer svenska. Alla partner Sverige, Tjeckien, Italien 
och Storbritannien har upplevt samma utmaning för att skapa homogena grupper. Att ha 
blandade nivåer i samma klass visade sig inte vara så lätt. Ibland behövdes en översättare för 
några deltagare under klubbens första del. Det har varit en utmaning att hantera olika 
kompetensnivåer utan volontärer.  
 
En annan utmaning, som är gemensam för alla, var att ha tillräckligt med tid att genomföra 
de tre stegen i de första bedömningarna (start - halvvägs och slutet). Det tog mycket tid från 
klubben. Formen/bedömningen är omfattande och svår för de studerande att förstå. 
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Klára Z. - "Det var väldigt svårt att fylla i registreringsformulär på grund av språkbarriären. 
Jag tror att ordvalet för registreringen är gjord för B2 studenter och elever i klubben var A1. 
Mitt förslag är att förenkla registreringsformulären. Om klubben är informell bör det finnas 
färre formaliteter. " 
 
Jana N. - "Registreringsblanketten är för lång och det är väldigt svårt att fylla det med 
studenter som har nybörjarnivå i tjeckiska. Att fylla på det tar lång tid och det finns 
personliga frågor som var obekväma för många studenter. " 

 
 

10. Framgångar 

 

Först och främst att kunna skapa klubbar med så många deltagare var en stor framgång. En 
annan var att vi etablerade kontakter till organisationer och bibliotek. Språkklubben som en 
form för informell språkinlärning är en framgång i sig. Den informella språkinlärningen är ett 
utmärkt komplement till vanliga kurser. Det är en mer lekfull och avslappnad atmosfär att 
lära sig i ett nytt språk i och träffa nya vänner. Vi anser att denna formen är mycket effektiv 
även när det gäller motivationen att lära, samt att engagera sig vidare i sitt lärande.   
 
Eftersom kursen var anpassad till deltagarnas behov och till de specifika klubbarna, kom 
deltagarna relativt snabbt in i klubben. Klubbens flexibla karaktär visade sig vara en 
framgång bland deltagare som hade andra förpliktelser. Barnpassningstjänsten som 
tillhandahölls i en klubb var en framgångsfaktor för att kunna rekrytera deltagare med barn 
som inte deltog i formellt lärande. 
 
Den största lärdomen vi drar från projektets pilotfas är att språkklubbar har potential att 
vara mycket framgångsrika i olika målgrupper på grund av sin flexibla karaktär. 
 
 
 

11. Tips och förslag 

 

 

Onlinebedömningarna måste ses över eftersom de tar udden ur klubbens informella 
karaktär, de är tidskrävande. Det är inte alltid nödvändigt att använda 
halvvägsbedömningen. Klubbar bör ha minst en volontär samt klubbledare. Volontären har 
möjlighet att hjälpa deltagarna med mer specifika behov i en grupp med olika nivåer. 
 
Fler aktiviteter för olika nivåer behövs. Ett tips kan vara att träna språket i autentiska 
situationer för att få deltagarna att känna sig mer bekväma och säkra för att kunna integrera 
snabbare och lättare. Materialet skulle också kunna innehålla videofilmer för lärandet. Det 
kan innebära att eleverna ser, lyssnar och sedan själv övar aktiviteten. 
Ett förslag är att vara flexibel i sitt arbetssätt och vara redo för sista minuten justeringar i 
planeringen. Eftersom deltagaren frivilligt deltar i klubben måste en ledare tränare vara 
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beredd att anpassa och ändra verksamheten i enlighet med detta. Om språknivåerna är olika 
rekommenderas att använda volontärer i klubben. Det vore även en idé att hitta ett sätt att 
certifiera volontärernas de erfarenheter volontärerna från arbetet i klubben på ett mer 
"tilltalande" sätt. Ett annat förslag är att lägga till material och resurser som behandlar den 
interkulturell aspekten.  

 

Feedback från deltagare och klubbledare  

B. Pavlo (Ukraina, student) 
 
- "Klubben var verkligen bra för mig men det var tråkigt att den var ganska kort. I 
slutet av klubben tror jag att jag hade förbättrat mig mycket i att prata och jag kan 

skriva i latinska alfabetet nu. Jag har blivit bättre på att kommunicera med infödda." 
 
B. Rolf (tysk, student) 
- "Efter klubbarna började jag besöka offentliga platser för att använda det tjeckiska 

språket. Det förbättrade också mitt familjeliv eftersom jag kan förstå mer när de tala 
tjeckiska. " 

 

 
Mgr. Zicháčková (klubbledare) - "Klubbarna hjälpte till att integrera invandrarna i 

ny kultur. Deltagarna fick nya vänner och kontakter i klubben som har varit mycket 

fördelaktiga för dem. Jag föreslår att tränaren i klubben bara ska använda tjeckiska 

och undvika engelska (eller tyska) eftersom inte alla elever faktiskt kan tala 

engelska. Ibland försöker jag lära mig några ord från elevernas modersmål och 

sedan använda det i klassen (de kan rätta till mig och det ger en mycket trevlig 

atmosfär). " 

 

Mgr. Neubauerová (klubbledare) - "Enligt min åsikt skulle det vara mycket bättre 

om klubben kunde gå året runt, inte bara några månader. Det skulle bli enklare för 
utvärderingarna och bättre för eleverna. Jag uppskattade verkligen att någon kunde 

delta i klubben. Vissa högre nivåelever hjälpte till och med frivilligt mig under 
lektionerna. " 

 

Elever 1 (Bengali-elev) 
"Jag är väldigt glad att delta i konversationsklassen. Jag möter nya människor och 
förbättrar mina muntliga färdigheter. Innan var jag frustrerad men nu är jag mer 
självsäker. Det är en mycket bra upplevelse. " 

 
Elever 2 (brasiliansk elev) 
"Jag har fler möjligheter att prata engelska [i denna klubb] än i en traditionell 
engelskkurs. 

 
 Klubbledare 1 (Storbritannien) 
"Det är en djup känsla av att göra en stor skillnad när du ser att eleverna kommer in 
i klubben, blyga och tillbakadragna och sedan vara med om att de förflyttar sig från 
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tillståndet av blyghet och tillbakadragande till ett tillstånd av självförtroende och 
bärkraft" 
 

Klubbledare 2 (UK) 
"Som klubbledare är jag privilegierad att kunna dela med mig av mitt modersmål till 
människor som verkligen behöver det. Jag får en värdefull lärarupplevelse och 
skapar nya bekantskaper på vägen. " 
 

Klubbledare 1 (SE) 1: De lekfulla aktiviteterna gör det lättare för eleverna att 
samarbeta över gränser, både etnicitet och kön, och alla har upplevt det som något 
positivt. 
Klubbledare 2 (SE): Jag tyckte om teman / ämnena, men det behöves fler aktiviteter 

för dem som är nybörjare med ringa språkkunskaper. 
 
Elev 1: "Det var så roligt men kort kurs. Jag gillade aktiviteterna i de verkliga 
situationerna och det var bra att träna dem i grupper. " 

 
 
Klubbledare (IT) 

Undervisning/ledning av en språkklubb kan vara en rolig erfarenhet men som ändå 

kan mycket utmanande. Som alla saker som är lätta (om vi tänker på frihet och 
informalitet hos en klubb) men ändå inte, kräver en språkklubb en hög dos av 

flexibilitet, kommunikations- och relationskunskaper, men samtidigt en stark vision, 

det är mycket tydliga lärandemål och kapacitet att planera strukturerade alternativ 

på kort tid. 

 
Elev 1 (IT) 

Klubben är en plats där vi kan kommunicera på italienska och vara tillsammans. Det 

här är bra. Nivåerna är emellertid olika, och vi anser att mer än en ledare skulle vara 

nödvändig i det här fallet. 

 
Elev 2 (IT) 

Vad jag gillade är spelen vi spelade - det är roligt. Vad jag inte gillar är att vi skulle 

vilja flytta till staden även för undervisningen men det kan vi inte i nuläget.  
 


