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Introduktion  
 
Detta dokument är ett av de slutliga resultaten av WELCOME-projektet och ett 
centralt instrument att sprida och använda.  
 
Dess syfte är att: 

• ge en detaljerad redogörelse för projektets resultat och påverkan, med fokus 
på de lärdomar (positiva och negativa) som projektet har gett; 

• försöka dela lärdomar på ett sätt som andra utövare och chefer kommer att 
finna praktiska, informativa och användbara; 

• försöka ge några förslag och lösningar på lokal- och gränsöverskridande nivå.  
 

Definitionen av ‘migrant’ är komplex och varierad och kan bestämmas av till exempel 
födelseplats, nationalitet eller av längden på vistelsen i landet. De flesta länder i 
Europa har skrivit under 1951 års Genévekonvention om flyktingars status. Lagens 
tillämpning skiljer sig något åt mellan olika länder och gör en rättslig skillnad på 
asylsökande, flyktingar och ekonomiska migranter. Vår undersökning gjorde det klart 
att det finns skillnader i hur uttrycken “invandrare”, “asylsökande” och “flykting” 
används av många myndigheter och länder. Några korta definitioner som används i 
denna rapport följer nedan och representerar Storbritannien men kan tillämpas I 
andra länder. 
 
Några definitioner  
 
Det här projektet valde vi att använda FN:s rekommenderade definition och inkluderar 
asylsökande som ofrivilliga invandrare i detta: “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".  
Ekonomisk invandrare är en allmän term som täcker alla som har flyttat från ett land 
för att leva permanent i ett annat för att hitta ekonomiska- och arbetsmöjligheter.  
Medlemsstaterna måste skicka tillbaka illegal ekonomiska invandrare till deras 
ursprungsländer. Detta är emellertid svårt att genomföra på grund av bristen på 
resedokument och interneringslokaler och andra faktorer som spelar in. En flykting är 
någon som har fått sin asylansökan godkänd, vilket gör det möjligt för de matt stanna 
kvar i landet med olika villkor för olika länder.  

 
 
 
 
 
 



                                                                                  
 
 

Projekt n. 2016-1-UK01-KA204-024595 Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna webbplats 
utgör inte en uppgift om innehållet som endast återspeglar författarnas synpunkter, och kommissionen kan inte 
hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen I denna . 
 

 
4 

1. Bakgrund till projektet WELCOME  
 
WELCOME är ett europeiskt projekt som är finansierat inom Erasmus+ programmet 
och UK National Agency.   
 
Flykting- och migrantkrisen är den största sedan mitten av förra århundradet och 
kanske EUs största utmaning idag med över en miljon människor som kom till Europa 
2015. Många flyr förföljelse eller söker helt enkelt ett bättre liv i Europeiska unionens 
länder. Med hastigheten detta sker och i kombination med det stora antalet har 
pressat många loka infrastrukturer, vilket i vissa fall leder till oro och stigmatisering av 
invandrare. Som upploppen i flera förorter i Stockholm och på andra platser 2015 
visar, är integration en splittrande och känslig fråga. 
 
Att lära sig ett språk är en av de snabbaste vägarna till integration och samhälle, 
eftersom en god kommunikation kan leda till ömsesidig förståelse och lösa problem 
innan de blir ohanterbara. Det här projektet syftar till att ge personer de 
grundläggande språkvertyg de behöver för att delta i värdlandets ekonomiska, sociala 
och kulturella liv. Detta ger ett steg till ytterligare språkutbildning, utbildning och om 
möjligt, anställning.  
 
Projektmål och målgrupper  
 
WELCOME har utvecklat och haft pilotprojekt med språkklubbar (ledda av volontärer  
med stöd av betalda professionella klubbledare) för att leda informella språk- 
inlärningsklubbar med upp till 12 deltagare i samhällsbaserade värd organisationer 2-
3 timmar per vecka under en period på 12-15 veckor. Projektet hade möjlighet att nå 
några av de svåraste grupperna att nå, de med risk att stå utanför samhället, genom 
att rikta in sig på dem som bara har grundläggande eller inga färdigheter i värdlandets 
språk eller som behövde förbättra sitt språk för att skaffa sig information, tjänster, 
anställbarhet, digitala färdigheter och att integreras i det vidare samhället. Några av 
de här var asylsökande som var traumatiserade av konflikter och svåra resor till 
Europa, en del var ekonomiska migranter som inte kunde ta del av information och 
service de behöver, och ytterligare en del hade bott i sitt värdland i flera år med dåligt 
språk – till exempel många äldre kvinnor som inte lämnar sin gemenskap. 
 
WELCOMEs mål var att: 
 
• skapa lokala värdorganisationer som tillhandhåller lokaler för WELCOMEs     
   språkklubbar och engagerar deltagarna genom att söka upp  
• etablera WELCOME språkklubbar för deltagare att träffas varje vecka för att  
   praktisera värdspråket. 
• skapa ett program för volontärer att bli språkklubbledare: coacha och underlätta  
   för klubbarna med stöd av professionella lärare och tränare 
• skapa WELCOMEs verktygslåda (med material för språkklubbsledare och  
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   professionell support) 
 • utveckla ett WELCOME nätverk och en webbsida: länka klubbarna i ett nätverk i     
    Europa; för bra och innovativ praxis 
 
Den nuvarande krisen vittnar om de största rörelserna av människor i hela Europa 
sedan andra världskriget och kräver ett gemensamt europeiskt ansvar och lösningar. 
Ett viktigt inslag i projektet var att testa och jämföra aktiviteter mellan partnerländer 
för att identifiera de som är överförbara, återskapande och hållbara i olika 
sammanhang och länder. 
 
WELCOME har bidragit till Europa 2020-strategin för att minska social utslagning och 
använda utbildning och sysselsättning som drivkraft för tillväxt och de strategiska 
målen ET2020 för att skapa ett livslångt lärande och mobilitet, främja jämställdhet, 
social gemenskap och aktivt medborgarskap genom att utveckla kunskap och 
kompetens i en missgynnad grupp. 
 
 
Projektet löpte från november 2016 till oktober 2018 och drevs genom ett 
partnerskap i fem länder. 
 

• City of London Corporation (UK) – www.cityoflondon.gov.uk 
• Cooperativa sociale Borgorete (Italien) – www.borgorete.it 
• Educa – vzdělávací centrum, s.r.o. (Tjeckien)- www.educa-jbc.cz 
• Folkuniversitetet Lund (Sverige) - www.folkuniversitetet.se  
• Gide (Frankrike) – www.gide.net 

 
Projektets webbsida är https://www.welcomelanguageclubs.eu. 

 

2. Projektets resultat 
 
Projektets output är alla tillgängliga för nedladdning från projektets webbsida: 
https://www.welcomelanguageclubs.eu. och innehåller: 
1. Behovsanalys och forskningsrapport 
2. On-line resurscenter 
3. Ramverk och vägledning för att skapa språkklubbar  
4. Inlärningsmaterial för klubbledare och språklärare 
5. Gemensam personalutbildning: video och workshop 
6. Pilot språkklubbar 
7. In service training     
8. WELCOME slutsatser och lärdomar 
 

http://www.cityoflondon.gov.uk/
http://www.borgorete.it/
http://www.educa-jbc.cz/
http://www.folkuniversitetet.se/
http://www.gide.net/
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Det här avsnittet av rapporten kommer att fokusera på resultaten från 
behovsanalysen, online-resurscenter och verktygslådor, med piloten i de fyra 
partnerländerna kommer att analyseras i detalj i följande avsnitt I rapporten. 
 
 
1.1 Behovsanalys, undersökning 

Behovsanalysrapporten, som sammanställdes som projektets första steg, ger en 
“ögonblicksbild” av behoven och hindren för andraspråksinlärning som upplevs av 
projektets deltagare (nya ekonomiska migrant- och flyktingdeltagare) samt de ledare 
som kommer att använda projektets verktygslåda för att skapa språkklubbar i egna 
lokaler. Den visar också på uppfattningar och åsikter om språkklubbar och deras 
användning, om alls, i olika regioner. 
 
Syftet var att skapa en kunskapsbas för projektet för att så långt som möjligt förstå 
behov och utmaningar som deltagare ställs inför gällande språkinlärning i 
partnerländerna. Behovsanalysens resultat var mycket viktiga och fick projektets 
partnerländer att skräddarsy projektet till verkliga behov på lokal nivå. Det var 
grunden till utvecklingen av det viktigaste: språkklubbar och materialbank. 
 
Diagrammet nedan kan antas vara representativt för de olika omständigheter som 
leder till migration, inte bara i Storbritannien utan också i övriga Europa. För 
europeiska länder finns stora skillnader som dels visar på närvaro och bakgrund till 
migration och dels etableringsvillkor för den invandrade befolkningen. 
 

 
 
Slutsatserna från behovsanalysen var mycket viktiga för partnerorgansationerna. I 
synnerhet bekräftade forskningen att utländska medborgares liv formas av det starka 
behovet av att integreras i samhället. Det är därför viktigt att utländska medborgare 
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får bekanta sig med den kulturella bakgrunden och ge dem grundläggande 
språkverktyg och information om allmänna traditioner och regler för samboende, 
processen för lagligt uppehållstillstånd, sysselsättning och näringsliv, hälso- och 
utbildningstjänster och visa dem till organisationer som kan ge stöd och hjälp. 
 
Trots att de flesta vi intervjuade deltagit i formella inlärningskurser – som uppfattas 
som framgångsrika och uppfyllande – var deras uppfattning av språkklubbarna (som 
de beskrivits av intervjuarna) att de var attraktiva eftersom de uppfattades som 
sociala, informella och roliga. 
 
Baserat på behovsanalysen var resurser och aktiviteter för det gemensamma  
ramverket för språkklubbar i WELCOME-projektet inriktade på teman som visade sig 
vara grundläggande betydelse för respondenterna och deras möjlighet att känna sig 
delaktiga i en gemenskap och leva med större förtroende för värdlandet.    
 
Dessa teman identifierades som: 
- medborgarskap;  
- hälsa; 
- nutrition;  
- anställning och utbildning;   
- shopping och användning av kollektivtrafik;  
- använda IT och internet.  

 
 

1.2 On-line resurs center 

Partnerorganisationen GIDE skapade webbplatsen och plattformen för WELCOME-
projektet. Alla resurser och övrigt material som projektets olika partners har skapat 
finns på plattformen, dessutom har GIDE lagt till resurser som eventuellt kan användas 
för att hantera klasser/lärare/elever (personuppgifter och framsteg). 
 
Valet föll på att bygga en webbsida från grunden. För att göra det hållbart bestämde 
vi oss för att använda Wordpress som förmodligen är den mest använda CMS i världen. 
Detta val garanterade att webbplatsen kan existera på egen hand och den enda 
kostnaden är värdskapet. Detta är hållbarhet på teknisk nivå. En redaktör måste 
utnämnas för att hantera innehållet speciellt i fall många språkklubbar ansluter sig och 
kommer med idéer som inte finner sin plats på den aktuella webbplatsen. 

Vissa utmaningar upplevdes i samband med online-registreringsprocessen. I många 
fall visade inte deltagarna något intresse för det eftersom att delta i språkklubarnas 
aktiviteter var den meningsfulla aspekten av upplevelsen, inklusive den sociala biten 
som de associerade med den. I Italien var vissa av deltagarna analfabeter och därför 
var det svårt att följa onlineprocessen. I Tjeckien var man tvungen att registrera och 
utvärdera två gånger – först på papper. 
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1.3 Verktyg 
 

Verktygen visade sig vara användbara när det gällde tips och förslag till att starta 
språkklubbar. De ger information om hur man skapar en språkklubb: 
  
Syftet med språkklubben: Språkklubbarna hjälper migranter in i den nya kulturen, 
att upptäcka traditioner, vanor och platsen där de bor. Deltagarna möter nya 
människor och får nya vänner i språkklubbarna, de delar sina praktiska 
erfarenheter och får råd och vägledning i relevanta frågor.  
Vem driver språkklubbarna: En språkklubbsledare bör vara empatisk. Tolerant, 
flexibel och tålmodig då deltagarna kommer från olika kulturer, olika nivåer o.s.v. 
Ledaren bör ha någon form av interkulturell utbildning. 
Hur många deltagare kan vara med i en grupp?: 8 deltagare har visat sig vara 
optimalt och mest effektivt. En större grupp kan medföra svårigheter  med till 
exempel lokaler och deltagarnas eventuella nivåskillnader i språkkompetens.                                                                                                                                                                                                                                                          
Behöver man stor finansiering för att starta en språkklubb? Inte nödvändigtvis 
om man till exempel kan hitta en lämplig lokal genom nätverk med lokala 
organisationer som redan är verksamma på området för att arbeta med 
invandrare och asylsökande. Det är viktigt att det finns plats för deltagarna att 
röra på sig och att de uppfyller säkerhetsstandarden.  
Ledarens roll: Ledarens roll är särskilt viktig, eftersom förutom 
språkundervisningen behöver hen skapa en trygg och trevlig lärmiljö där 
deltagarna. De kan komma från extremt olika bakgrunder och livserfarenheter. 
Ledaren ska kunna göra en analys av deltagarnas behov (språkbehov och 
närvarbehov) och använda icke-verbal kommunikation och bilder. Dessutom bör 
ledaren kunna guida deltagarna mot relevanta informationstjänster och ha 
viktiga mjuka färdigheter som empati, förmåga att lyssna och förmåga att 
hantera en mångkulturell grupp.  
Material: Under projektets gång har alla partnerländer skapat, översatt och haft olika 
pilotprojekt med ett antal olika språkaktiviteter. Då nivån på aktiviteter som 
ursprungligen översattes och användes från SpEC (Speaking English with confidence) 
verkade vara för höga (nivå B1-B2) för våra deltagare, kom alla partner överens om 
att skapa material på nivåerna A1 och A2 till klubbarna  
 
Feedback från den tjeckiska ledaren: Aktiviteterna skapades för informella 
språkklubbar för att förbereda deltagarna för det praktiska livet i landet och 
aktiviteternas teman motsvarade detta. 
 
Naturligtvis behöver aktiviteterna matcha deltagarnas nivå, de bör inte vara svåra 
att förklara och förstå. Deltagarna gillar att prova dialoger (på en restaurang, hos 
doktorn), de gillar repetition och tävlingar (charader, gissa ordet …) korsord med 
mera. 
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Utvärderingsprocessen: Projektets partners utformade ett utvärderings- system 
i tre steg: en första utvärdering, mittutvärdering och en slutlig utvärdering. Det 
visade sig att systemet troligen är för strukturerat för en relativt kort kurs, vilket 
gör det onödigt långt och frekvent, med tanke på att språkkunskaper kan vara 
låga och göra processen för komplex att effektivt genomföra för deltagarna. Vi 
rekommenderar därför att utvärderings-processen hålls enkel och utförs först i 
början och i slutet språkklubben. Här är en rekommendation från en ledare:  
 
Det skulle vara roligare för deltagarna att ha sin egen utvärderingsblankett, där de skulle fylla 
I sina framsteg efter varje lektion, där de kunde skriva nya ord de lärt sig, grammatik, dialoger, 
fraser och så vidare. Språkledarna samlar in deras blanketter efter varje lektion och ser vilka 
framsteg deltagarna har gjort och eventuellt har en skala för utvärdering, t ex 1-10.. 
Deltagarna får tillbaka sina blanketter och vid språkklubbens slut har deltagarna en portfolio 
med deras färdigheter och framsteg. 
 
   

Några exempel på pilotprojekt: Att starta en språkklubb i Tjeckien var inte 
detsamma som i andra länder. För det första är det inte lätt att hitta erfarna 
tjeckiska språklärare (som undervisar tjeckiska som andraspråk). Vårt råd är att 
titta på samhällsorganisationer och skolor. Det finns i allmänhet inte så många 
utlänningar och invandrare i Tjeckien och därför var det ganska svårt att nå dem 
– dessutom arbetar Educa inte direkt med dem. 
 
Vårt råd är att använda media (Facebook, newsletter, webbsidor, radio…) och 
kontakta organisationer som arbetar med migranter. Men det visade sig mer effektivt 
att gå ut och hitta och kontakta invandrarna direkt. På webbsidan finns det exempel 
på broschyrer som kan användas för att göra reklam.  
    
På Educa arbetade professionella klubbledare med studenter som stöd och assistenter 
som antingen hjälpte till med deltagarnas barn eller i grupper med mycket blandade 
språknivåer.  
Bibliotek visade sig ha bra lokaler för språkklubbar och var villiga att stå som värdar 
med mycket bra tillgänglighet. 
 
I Italien var det mest relevanta rådet att samarbeta med andra organisationer 
verksamma lokalt. Jämfört med de förslag och verktyg som finns på webbsidan så 
var de italienska språkklubbarna mindre strukturerade utan några formella steg 
(registrering, ”riktiga” namn osv). Klubbledaren gav feedback på en aspekt, 
nämligen på fördelarna med en informell språkklubb gentemot mer formella 
språkkurser. ”En språkklubb  har fördelar i de situationer där en mer formell 
inställning är kontraproduktiv av olika skäl, till exempel på grund av det inte är ett 
måste att delta regelbundet, att det är möjligt att ta med sina barn och att 
klubben är anpassad till gruppens behov. Antalet deltagare som anges på 
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webbsidan är den mest lämpliga för en språkklubb och verktygen som 
tillhandahålls är i allmänhet mycket användbara, men är förslag och inte ett 
måste”. 
 

 

2. Pilotprojekt i partnerländerna  

 
Projektets pilotfas ägde rum i fyra partnerländer: 

• UK 

• Italien 

• Tjeckien  

• Sverige 
 

Erfarenheterna var olika, beroende på de olika länderna och målgrupperna. I det här avsnittet av 
rapporten kommer vi att kortfattat sammanfatta dessa erfarenheter och belysa både skillnader och 
gemensamma resultat.  
Pilotprojekt i UK: resultat och effekt 
 

Antal 
språk-

klubbar 
i ditt 
land  

Antal 
deltagare 
TOTALT 

Antal 
deltagare

MÄN 

Antal 
deltagare  
KVINNOR 

Åldersgrupp 
Deltagare 

Antal avhopp 
(personer som 

började/registrer
ade sig men inte 

fortsatte) 

 
14 

 
 

 
116 

 
37  

 
29  

 
18-88 

 
Cirka 35 % 

 
 
I UK, kunde City of London Corporation starta 14 språkklubbar, nå 116 
målgruppsdeltagare, mestadels kvinnor, i åldrarna 18 till 88. Klubbarna hade I 
allmänhet lågt antal avhopp och feedbacken från deltagarna var positiva. 
 
WELCOMEs språkklubbar har varit mycket framgångsrika, följaktligen blev deras 
hållbarhet mycket relevant både för CoL Corporation och för klubbledarna 
En handlingsplan har upprättats för att garantera att WELCOMEs språkklubbar 

fortsätter. Två språkklubbar har tagits in i Citys kursprogram och det kommer att finnas 

en särskild rekryteringsprocess för WELCOME-språkklubbar. 

 

WELCOMEs språkklubbar har haft en enorm inverkan på City, då de flesta deltagarna 
har fortsatt till formellt lärande, där finansiering finns tillgänglig. I hög grad fanns det 
en tillfredsställelse hos deltagarna, med förbättrat självförtroende i topp. I allmänhet 
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rapporterade deltagarna att de kände att de kunde boka/avboka/boka om tider hos 
doktorn, där de tidigare hade behövt en familjemedlem eller en vän som tolk. För 
klubbmedlemmarna spelar dessutom konversationsklubben en viktig social och 
pedagogisk roll. Medan många medlemmar tidigare tyckte att lära sig engelska var en 
utmaning har WELCOME-språkklubben hjälpt till att förändra attityden till lärande, 
eftersom medlemmar bygger vänskap genom att lära sig tillsammans. Slutligen, en 
viktig utkomst av projektet är att en av volontärerna som hjälpte en klubbledare har 
satt upp sin egen klubb. 
 

Pilotprojekt i Italien: resultat effekt 
 

Antal 
språk-

klubbar 
i ditt 
land 

Antal 
deltagare 
TOTALT 

Antal 
deltagare 

MÄN 

Antal 
deltagare  
KVINNOR 

Åldersgrupp 
Deltagare 

Antal avhopp 
(personer som 

började/registre
rade sig men 

inte fortsatte) 

2 
 
 

25 13 12 18-65 5 

 
I Italien satte projektpartnern Cooperativa Sociale Borgorete upp två språkklubbar 
med 25 deltagare från målgruppen, i åldrarna 18 till 65. Språkklubbarna hade lågt 
antal avhopp och feedbacken från deltagarna var positiv. 
 
De två språkklubbarna i Italien var speciella. Den första klubben sattes upp i ett 
missgynnat, segregerat förortsområde och involverade endast bosatta migrant-
kvinnor, i huvudsak från Nordafrika. Den andra klubben, unga asylsökande män från 
västafrikanska länder, hölls i ett bostadscenter för asylsökande i ett isolerat område 
på landet. De hade begränsad möjlighet att flytta från centrat och var ganska 
omotiverade. I detta fall var spelbaserat lärande av största vikt. 
 
I Italien kan inverkan på deltagarna beskrivas med ökad motivation gällande 
inlärningsprocesser och tillhandahållandet av information och stöd relaterade till 
andra aspekter av livet i Italien. När det gäller klubbens arrangör kan effekten 
beskrivas även när det gäller förstärkta band inom det lokala ekosystemet av ideella 
organisationer som arbetar med invandrare. När det gäller andra organisationer, 
inklusive lärare och ledare, kommer de att dra nytta av insamling av resurserna på 
webbsidan. 
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Pilotprojekt i Tjeckien: resultat och effekt 
 

Antal 
språkkl
ubbar i 

ditt 
land 

Antal 
deltagare 
TOTALT 

Antal 
deltagar

e 
MÄN 

Antal 
deltagare  
KVINNOR 

Åldersgrupp 
Deltagare 

Antal avhopp 
(personer som 

började/registrerad
e sig men inte 

fortsatte) 
3 
 
 

72 37 35 17-65+ 35 

 

I Tjeckien satte projektets partner EDUCA upp w språkklubbar och nådde 73 deltagare 
i målgruppen i åldersgruppen 17 till 65. Språkklubbarna hade ett bortfall på 49 %. 
Detta höga bortfall var i en klubb som var öppen för alla, även invandrare som var i 
landet en kort tid. Feedbacken från deltagarna var positiv.   

Det faktum att arrangörerna satte upp tre klubbar med så manga deltagare var mycket 
positivt med tanke på de ursprungliga hindren. Alla klubbar i Tjeckien var mycket 
framgångsrika och som ett resultat förlängdes två klubbar med två 
månader.  Klubbens inverkan på deltagarna var betydande. Alla deltagare som deltog 
i WELCOME-språkklubbar eller deltog regelbundet hade mycket stora framsteg när 
det gäller att förbättra språket och socialt. En del fick också större motivation att lära 
sig, andra rapporterade att de fått nya vänner. Och speciellt, ett par personliga 
berättelser: en farfar som inte var rädd för att prata med sina barnbarn som inte pratar 
tyska, en mamma som kan kommunicera bättre med barnets lärare, vietnamesiska 
studenter som klarade sin A2-examen, studenter som startade sin egen klubb och 
fortsatte att träffas. 
 
På en organisationsnivå främjade projektet ett samarbete mellan den privata och 
offentliga sektorn: offentliga bibliotek var mötesplatser. Educa bjöds in av ett bibliotek 
för att presentera WELCOME-projektet på en nationell bibliotekskongress i september 
2018 som ett exempel på god praxis och en intressant aktivitet som kan organiseras 
av andra bibliotek som använder projektets material. Ett ytterligare samarbete mellan 
organisationerna är planerat och nya språkklubbar kan startas.  
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Pilotprojekt i Sverige: resultat och effekt  
 

Antal 
språk-

klubbar 
i ditt 
land 

Antal 
deltagare 
TOTALT 

Antal 
Deltagare 

MÄN 

Antal 
deltagare  
KVINNOR 

åldersgrupp 
deltagare 

Antal avhopp 
(personer som 

började/registre
rade sig men 

inte fortsatte) 

2 
 
 

28 25 3 16-60 
 

1 (7 personer 
med mindre än 
50 % närvaro) 

 

 
 
i Sverige satte projektets partner Folkuniversitetet Lund upp 2 språkklubbar, nådde 28 
deltagare i målgruppen, i huvudsak män, i åldrarna 16-60. Klubbarna hade ett avhopp 
och feedback från deltagarna var positiv. 
 
Deltagarna uppgav att de fann WELCOME-språkklubbarna och materialet som 
användes mycket användbara, och de uppskattade särskilt att aktiviteterna var 
centrerade kring vardagssituationer, till exempel att beställa en måltid på en 
restaurang eller besöka en läkare eller en skola.  
 
På en organisationsnivå använde projektet en annan strategi för att nå WELCOMEs 
målgrupp – deltagare var personer som bara har grundläggande eller inga svenska 
språkkunskaper, deltagare som behöver lära sig/förbättra språket, för att få tillgång 
till information och tjänster som är relevanta för dem, samt bli potentiellt mer 
anställbara och att integreras i samhället. Användningen av online-material för 
språkundervisning var också innovativt organisationsmässigt.  
 

 

3. Lärdomar och att dela resultaten 

Efter att ha haft pilotprojekt med språkklubbarnas informella tillvägagångssätt och 
metodik i fyra mycket olika europeiska länder (UK, Italien, Tjeckien och Sverige) med 
invandrare – oavsett om de är asylsökande, som nyligen anlänt till ett europeiskt land 
eller etablerade invånare i ett europeiskt land med liten kompetens i värdlandets 
språk – kan det sägas med tillförsikt att de var mycket värdefulla och har fått mycket 
positiva resultat. 
 
På europeisk nivå kan det hävdas att tillvägagångssättet och metoden är tillämpliga 
med liknande positiva resultat i andra länder, där förhållandena kan likna ett av de 
fyra pilotländerna, på grund av geografiska förhållanden, historia och/eller kultur. Den 
här erfarenheten är därför relevant på en vidare nivå och kan användas i andra länder, 
med språkundervisningsmaterialet som finns på projektets webbsida.          
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Fler specifika lärdomar och rekommendationer finns listade i följande avsnitt. 
  
Flexibilitet och informell lärmiljö 
 
Den största lärdomen från projektets pilotfas är att språkklubbar hare en potential att 
vara mycket framgångsrika med olika målgrupper på grund av sin flexibla karaktär. 
Flexibilitet har varit nyckeln till framgång och har använts på två olika sätt: 
 

• Flexibilitet när det gäller närvaro – målgruppen kände sig inte pressad att gå 
på lektioner, men klubbarna organiserades på ett sätt som underlättade 
deltagarnas deltagande. Exempel på detta var: att på olika sätt stödja mammor 
med barn, organisera klubbar lokalt, organisera lektioner på lämpliga tider för 
deltagarna. Muslimska kvinnor som bor i Italien rapporterade att närvaron av 
män är ett hinder för deltagande I språkutbildning. Andra rapporterade 
svårigheter med att nå sin utbildning med kollektivtrafik. På grund av sin 
informella karaktär kan språkklubbar skräddarsys för att passa den lilla 
gruppens specifika behov och denna aspekt har bidragit till att minska hinder 
för språkinlärning och tillgänglighet 

 

• Flexibilitet gällande läromedel och fokusämnen – språkklubbar kan 
skräddarsys för att uppfylla specifika kommunikationsbehov och därför 
inriktas på vardagssituationer där de flesta deltagarna inte känner sig hemma, 
till exempel att prata med vårdpersonal, lärare, tjänstemän i den offentliga 
sektorn, byråkratiska procedurer och shopping, samt stärka andra färdigheter 
som att använda IT och internet.  

 
Rekommendation: flexibilitet när det gäller lokaler och material har visat sig vara 
nyckeln till framgången för WELCOME-språkklubbar i alla deltagande länder. Se till att 
de valda lokalerna och tidpunkterna för språkklubbens lektioner tar hänsyn till 
deltagarnas behov till exempel tillgänglighet och möjlighet att vara med även om 
lektionerna redan startat, detta ger flexibilitet när det gäller närvaron. Se till att 
material som används uppfyller deltagarnas språkinlärningsbehov och att de alltid 
används på ett flexibelt sätt så att de kan anpassas efter gruppen och alltid är 
relevanta.  
 
Lokala förhållanden och definitioner  
WELCOME-projektets behovsanalys visade att det, trots ganska olika lokala 
sammanhang, uppstod liknande behov av språkinlärning i målgruppen. Dessa behov 
handlade om att lära sig språket för specifika sociala integrationsändamål och särskilt 
på: hälsa och utbildning, tillgång till information och tjänster, anställbarhet och 
digitala språkkunskaper. Trots att partnerländerna har olika förutsättningar, 
lagstiftning och tillvägagångssätt, kunde vi komma fram till att det fanns mycket 
liknande språkinlärningsbehov. 
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Rekommendation: Lokala förhållanden och definitioner varierar mycket, men 
liknande språkinlärningsbehov verkar existera i mycket olika länder. Var noga med att 
språkklubbarna utvärderar deltagarnas behov innan de väljer undervisnings-      
material.                                                                                                                     
 
Utbildningsinnehåll och utvärdering 
utbildningsämnena, inte i sig unika, samlade och förbereddes med målgruppen i 
åtanke och skapades för att användas flexibelt. 
 
Behovet av en noggrann individuell behovsanalys underströks av deltagarnas 
varierade erfarenheter och bakgrund: till exempel var det mer troligt att 
grundläggande språkinlärningsbehov skulle bedömas i Italien än I UK. 
 
Med tanke på språkklubbarnas informella karaktär, bör utvärderingarna vara lätta och 
lätta att bearbeta för deltagare vars språkkompetens kan vara ganska låga. 
 
Rekommendation: Materialet framtaget av WELCOME ska användas flexibelt – som 
individuella övningar eller som ett paket. Det är viktigt att lärare och ledare gör en 
bedömning av deltagarnas behov. 
 
Rekommendation: WELCOMEs material på webbsidan finns för närvarande endast på 
pilotländernas språk: engelska, tjeckiska, italienska och svenska. Organisationer som 
vill använda sig av denna modell har bara materialet på dessa språk och behöver skapa 
eget material för att undervisa ett annat språk.   
 
Rekommendation: WELCOME språkklubbar kan utvärdera använda en utvärdering för 
varje individuell deltagare i två steg: en inledande utvärdering och en slutlig 
utvärdering. Den bör hållas enkel och vara en självbedömningsprocess.   
 
Uppföljning  
Manga deltagare kommer att fortsätta med någon form av språkutbildning. Projektets 
partners’ bedömning under projektets gång, från behovsanalys till sista 
utvärderingsfasen, är att informell språkinlärning är mycket värdefull för invandrare, 
både på egen hand och för att stödja deltagarna till att fortsätta att lära sig, och också 
att börja mer formella språkkurser, vilket kan ge dem erkända   
utbildningsbevis, i vissa fall nödvändiga för att få tillgång till arbete i värdlandet. 
 
Rekommendation: Skapa en läroplan och mål med deltagarna när de börjar en 
språkklubb, som kan förnyas och användas för vidare språkinlärning.  Det kan vara 
användbart i varje enskilt fall att kunna visa deltagarna på ytterligare information och 
möjligheter och att se deras framsteg.  
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Rekommendation: förbered lokala referensmaterial om möjligheter och information 
för vidare språkinlärning.  
 
 

Nätverk med andra organisationer på lokal nivå  

Rekommendation: I visa fall arbetade projektets partners med lokala aktörer t ex 

migrationscenter, skolor, offentliga bibliotek, ungdomsorganisationer och lokala 

samhällsorganisationer som arbetar med invandrare för integration. Denna modell 

gav olika kunskaper och bakgrund, och gjorde dessutom vissa platser tillgängliga för 

språkklubbar. Denna nätverksprocess var avgörande för projektet framgång i vissa 

länder och kan replikeras. 

 
3.1 WELCOMEs effekt spridning av resultet  

Effekten av WELCOME-projektet har varit särskilt positivt för några av deltagarna och 
för partnerorganisationerna i UK, Italien, Tjeckien och Sverige. 
 
Projektets partners har haft möjligheten att dela projektet lokalt, regionalt och på 
EU-nivå, detta avsnitt beskriver några av de kända långsiktiga effekterna. 
 

Effekter på deltagarna:     

• Deltagarna rapporterade att de kunde boka/avbryta/boka om sin läkartid, när 
de tidigare hade behövt hjälp av en familjemedlem eller en vän eller till och 
med en tolk. 

• Konversationsklubbar spelar en viktig pedagogisk och social roll 

• WELCOME-språkklubbar har bidragit till att förändra attityden till lärande, 
eftersom deltagarna bygger nya vänskaper genom att lära sig tillsammans 

• I UK har en av volontärerna som hjälpt en språkklubbledare startat en egen I 
klubb. 

• I Italien deltog inte kvinnor från norra Afrika i formella språkkurser på grund 
av kultur och familjeförhållanden. Därför var språkklubbsmodellen den enda 
möjligheten för dem att få tillgång till en språkinlärningsmiljö och lära sig 
grundläggande italienska, vilket är grundläggande för deras liv i landet.  

• I Tjeckien har vietnamesiska studenter klarat en officiell A2-examen och vissa 
deltagare startade sin egen klubb och fortsätter att träffas. 
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Effekter på partnerorganisationerna: 

Projektet har också påverkat partnerorganisationernas individuella praxis och också 
en del andra lokala organisationers praxis. Vissa partners kommer att fortsätta 
erbjuda informell språkundervisning genom WELCOME-språkklubbmodellen:  
 

• i UK, kommer City of London Corporation att garantera att WELCOME-
språkklubbarna i London fortsätter, då 2 klubbar har tagits in i Citys 
kursprogram och det kommer att finnas en speciell rekryteringsprocess för 
WELCOME-språkklubbarna 

• i Sverige stödde projektet användningen av en annan, mer innovativ, 
uppsökningsstrategi riktad mot målgruppen  

• I Italien ledde nätverksverksamheten till att skapa nya samarbeten med andra 
organisationer som arbetar med integration och social integration av 
invandrare. Detta förväntas ha positiva effekter på längre sikt, särskilt för att 
säkerställa att insatserna bättre samordnas på lokal nivå 

• i Tjeckien hade projektet ett mycket positivt inflytande på samarbetet med 
lokala organisationer (bibliotek) och man förväntar sig ett framtida 
samarbete 

 
 

4. Språkklubbar: informella språkundervisningens potential 
för att stödja integration och social integration av migranter 
i Europa  

 
Språkkompetens är nyckeln för migranter att integreras i ett samhälle. Oavsett om de 
är asylsökande och nyligen kommit till Europa eller har varit bosatta en längre tid i ett 
europeiskt land men saknar språkkompetens till att aktivt delta i det sociala livet samt 
att få tillgång till information och tjänster uppskattar de sina rättigheter som 
europeiska invånare. Språkinlärning är allmänt erkänt som det första steget till 
integration och därför är språkundervisning i varje europeiskt land möjligt (ofta 
obligatoriskt) för asylsökande och invandrare i allmänhet. 
 
WELCOME-projektet fann, under den första fasen av behovsanalysen, att 
språkkunskaper fortfarande är ett problem och att migranter starkt känner behovet 
av språkkompetens. Projektets partners arbetade med en mängd olika invandrare 
och hade en ganska mångfacetterad målgrupp, från nyanlända (som omedelbart sätts 
i ett strukturerat system som förutsätter språkinlärning) till vuxna som har bott i ett 
europeiskt land i mer än 10 år utan att kunna, även på låg nivå, språket i värdlandet, 
i första hand på grund av kulturella och religiösa anledningar. Detta var i synnerhet 
anledningen för en grupp kvinnor från norra Afrika som deltog i en WELCOME-
språkklubb i Italien. 
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I ett pilotprojekt tittade man på WELCOME-språkklubbarnas tillvägagångssätt och 
metodik i fyra väldigt olika geografiska och kulturella sammanhang, i UK, Italien, 
Tjeckien och Sverige, och pilotbedömningarna blev relevanta på europeisk nivå och 
eventuellt användbara i andra europeiska länder. 
 
Att stödja språkinlärning som ett första steg i integration 
 
Språkklubbar kan användas på olika sätt för att främja integration   

 

• De kan vara självständiga erfarenheter för deltagare som ger dem stöd att 
förbättra deras språkkunskaper. På grund av sin informella och flexibla 
karaktär är de mycket lämpade för personer som kanske inte kan följa en mer 
strukturerad språkinlärning och kanske inte kan delta alla tillfällen. De är också 
särskilt lämpade för analfabeter som behöver lära sig genom aktiva tekniker 
som rollspel, visuella hjälpmedel och spel. Flexibiliteten och förmågan att 
anpassa materialet är nyckel till framgång i detta avseende. 

• Deltagare kan vara med i en språkklubb samtidigt som de deltar i en mer 
formell språkkurs, och därför öka inlärningshastigheten och därmed få ett 
snabbare förvärv av språkkunskaper. Detta kan vara relevant för personer som 
behöver finna ett jobb och få tillgång till olika utbildningsmöjligheter kopplade 
till en anställning.  

• De kan vara ett första steg till språkinlärning, visa deltagarna till mer formella 
kurser där de kan uppnå formella språkkvalifikationer som i vissa fall behövs 
för att söka arbete.  
 

Ett verktyg för en bredare integrationspåverkan 
 
Starka samarbeten i ett samhälle är viktiga funktioner i en språkklubbs strategi. 
Förutom språkundervisning erbjuder dessa klubbar också formella och informella 
tjänster (t.ex. barnomsorg, CV-utveckling, hänvisning till vidare språkinlärning etc.) 
och har haft en viktig socialiseringsaspekt och därigenom stödja en social interaktion 
mellan personer med olika ursprung och personlig-, familje- och religiös bakgrund. 
Språkklubbar kan följaktligen potentiellt stödja relaterade politiska agendor för 
migranter: till exempel fysisk delaktighet, förbättrad hälsa och välbefinnande, socialt 
och ekonomiskt engagemang, avkopplande aktiviteter, förbättrad utbildning och 
sysselsättningsperspektiv. Därför kan spridningen av språkklubbar ha fler effekter och 
därför kännas betydelsefulla för en stor andel av lokalbefolkningen. 
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