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1. Översikt och slutsatser
Partnerna i projektet har gjort research för att fastställa situationen i varje land avseende
migrations demografi och utbildning/sysselsättnings trender bland unga invandrare. On‐line
frågeformulär har använts för att få information från yrkesverksamma och aktörer samt ett
frågeformulär har använts för att få information från de unga invandrarna. Förutom detta har
fokus‐grupps möten genomförts i de fyra länder med unga invandrare.
Utveckling av material för behovsanalysen har inkluderat:
• Behovsbedömning online
• webbenkät till experter från såväl yrkesutbildning/utbildningsorganisationer och beslutsfattare
• direkt enkät till unga invandrare
• fokusgrupper med unga invandrare
Nedan följer en kort sammanställning av de viktigaste slutsatserna som gjorts av de intervjuer
och enkäter med berörda yrkesverksamma och unga invandrare.
Tillräckliga språkkunskaper
Det är mycket uppenbart att språkkunskaper fortfarande betraktas som en grundläggande faktor
när man försöker integrera sig i ett nytt samhälle och kultur. Medvetenheten för unga invandrare
är mycket högt när det gäller språkkunskaper, inte bara språkkunskaper i allmänna termer utan
också i termer av officiellt språk (lagstiftning, medborgerliga rättigheter, sysselsättnings regler
mm) och yrkesmässiga språk (specifikt språk och termer för yrkesval).

Anställbarhets färdigheter
Utbildning och fortbildning ses som viktiga komponenter när det gäller anställbarhet, många av
de unga invandrarna känner att det finns ett behov av att få ordentlig anställbarhets färdigheter
antingen som ett sätt för att kunna komma in på arbetsmarknaden eller att stärka sin position i
sitt nuvarande arbete. Ett av de vanligaste hindren är den starka konkurrensen på
arbetsmarknaden.
Starkt socialt nätverk och gemenskap
Skapa invandrade nätverk, organisera möten med invandrare som redan har varit framgångsrika
i destinationslandet, skapa webbaserade forum, etc., utgör möjligheter att utbyta information
och erfarenheter om att söka efter sysselsättning samt kultur och vanor som gäller i
destinationslandet. Sociala nätverk är en viktig källa för information om befintliga arbetstillfällen
och sysselsättning. Förbättra sociala kontakter kan påskynda både jobbsökande och anpassning
till en ny miljö.
Byggd på den enskilde
Rådgivarna som intervjuades är överens om att rådgivning bör inriktas på individuella behov och
bör inte vara generisk. Det är viktigt att arbeta individuellt med varje invandrare, med hänsyn till
varje persons personliga förhållanden och situationer.
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Organisationer och aktörer som lyckas är de som har en proaktiv strategi men inte bara med
invandrare, utan också med de mottagande samhällena.

2. Introduktion
FFW syftar till att öka integrationen av unga invandrare på arbetsmarknaden i sina värdländer
genom att producera en flerspråkig, mångkulturell utbildning som ger dem möjlighet att förvärva
de grundläggande färdigheter och överförbara färdigheter som behövs för att öppna upp
progressions möjligheter antingen direkt in i sysselsättning och/eller yrkesexamina. Ett
sekundärt mål är att göra yrkesutbildningsanordnare mer medvetna om olika behov inom den
invandrade befolkningen och därmed bli bättre rustad för att stödja denna undergrupp.
Således, våra särskilda mål inkluderar en up‐to‐date analys av behoven hos denna grupp
relaterat till standarden i grundläggande färdigheter, överföring och anpassning av befintliga
FFW kurs material till en multimedia DVD och resurs material för yrkeslärare och grundligt testa
den med både invandrare och utbildare.
Att fördjupa partnernas befintliga kunskaper om utbildningsbehov hos unga migrantarbetare
med låg utbildningsnivå och av de upplevda och verkliga hindren för att få arbete i värdländerna.
På grundval av denna kunskap att:
• ge en välgrundad bas för utveckling av utbildningen
• föreslå huvudsakliga teman för nya läromedel i Foundations for Work kursen
• identifiera och sprida god praxis inom yrkesutbildningen och i den frivilliga sektorn på
strategier för främjande av grundläggande färdigheter får målgruppen
Sammanställa partner ländernas rapporter och grundläggande granskning i en analys av
utbildningsbehovet och god praxis rapport som sammanställer information om framgångsrika
initiativ, föreslå huvudteman för nya läromedel i kursen, identifierar och sprida god praxis inom
yrkesutbildningen och i frivilliga sektorn på strategier för främjande av grundläggande
kompetens för målgruppen.

3. Situationen för unga invandrare när det gäller utbildning, anställning
och medborgerlig integration
3.1 Irland
I Irland, som McGinnity et al (2011) visar, är andelen som hoppat av från utbildningen mellan
åldern 20‐24 , 4 % för icke‐irländska medborgare (9, 4 % för den irländska). Engelsktalande icke‐
irländska 15‐åringar har liknande dåliga prestations poäng i engelska läsning som irländska
7
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medborgare. Men icke engelskspråkigas poäng är mycket lägre. Beträffande social integration
konstaterades att inkomsterna för icke‐irländare är något lägre än de irländska medborgarnas.
Det verkar vara brist på uppgifter om invandrarungdomar och information om icke‐EU‐migranter
är också bristfällig, det är också tydligt i de andra deltagande länderna. Tillgång till utbildning av
icke‐EU‐medborgare är ett problematiskt område. Enligt Migrant Rights Centre Ireland (MRCi)
(2011),har det irländska invandringssystemet betydande hinder för barn till icke‐EU‐invandrare
födda utanför Irland men som har bosatt sig här.
Den invandringspolitik gällande dessa barn är inkonsekvent, orättvis och erkänner inte
situationen för barn som har bosatt sig i Irland, även om deras föräldrar beviljades
medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. Vid 16 års ålder får de status som en
internationell student som inte kan förlängas om personen inte är kvar i formell utbildning.
Således, efter avslutad gymnasieutbildning har dessa ungdomar inte rätt att stanna i Irland. De
som vill fortsätta sin utbildning på forskarnivå kan behöva betala ungefär två eller tre gånger
högre kursavgifter än en irländsk medborgare skulle. På grund av invandringspolitiken behöver
många barn till icke‐EU invånare också ha ett arbetstillstånd om de vill komma in på
arbetsmarknaden.
Enligt McGinnity et al (2011), bland icke‐irländska medborgare är arbetslösheten bland unga
människor inte högre än för resten av den icke‐irländska befolkningen. Men män har en högre
arbetslöshet än kvinnor.
Invandringen överstiger nu kraftigt utvandringen i flera perifera EU‐länder som traditionellt
kännetecknas av hög utvandring. Under de senaste 15 åren eller så, har Irland, traditionellt ett
land av emigration, upplevt en av de högsta nivåerna av inflyttning av alla OECD‐länder
Utmaningen är att både reagera på kort sikt till de behov och rättigheter till dessa nya
medlemmar i våra samhällen, och att ta itu med på medel till lång‐siktiga uppdrag att bygga ett
nytt samhälle där hemorten och etno‐nationell identitet är inte längre är den enda definierande
bäraren av identitet (Mac Éinrí, Piaras. The Challenge of Migrant Integration in Ireland. IJMS:
International Journal on Multicultural Societies. 2007, vol.9, no.1, pp.75‐90. UNESCO. ISSN 1817‐
4574).
Institutionen för utbildning producerade en interkulturell utbildningsstrategi, 2010 ‐ 2015. Denna
strategi beskriver de viktigaste komponenterna i en nationell policy och den nödvändiga miljön
som behövs i grunden, i läroanstalter i hela Irland. Men strategin är inget normativt och tyvärr är
det för små resurser, så därför blir det ingen verklig effekt.
Tyvärr har de flesta insatserna för att sätta en infrastruktur på plats för att hjälpa invandrare att
integreras övergivits under de senaste 3 till 4 år som en följd av den ekonomiska krisen. I Irland,
sedan 2008, minskade sysselsättningen med 40 % bland icke‐irländska medborgare kontra 10 %
8
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bland irländska medborgare (Peter Szlovak, chef för Policy & Research, The Integration Centre).
Som fallet är i många länder, är invandrare överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken.
Det finns särskilda krav som ställs på icke‐engelsk talande för att förbättra deras språkkunskaper
i att behålla sina rättigheter att få tillgång till arbetssökande socialförsäkringsförmåner.
Det finns två huvudsakliga utmaningar här, båda nära sammanlänkade. Den ekonomiska
nedgången har haft en djupgående effekt på förmågan och viljan av de ansvariga myndigheterna
att främja och sörja för de behov unga invandrare har i fråga om utbildning och
anställningsbarhet.

3.2 Nord Irland (UK)
Liksom i Irland, är här en brist på bevisning som skiljer situationen för unga invandrare från den
bredare invandrarbefolkningen, och ännu mindre som identifierar dem från icke‐europeiska
länder, markerar ett behov av bevis för att på lämpligt sätt undersöka behoven hos denna grupp.
Information finns tillgänglig när det gäller grundskolan som visar att samhället och
skolbefolkningen själv har en betydande inverkan på ett lyckat integrationsarbete.
Konstaterar att begreppet som inkluderar undervisning är illa definierat, Grace Reynolds (2008)
forskning som gjorts med två grundskolor ger slutsatsen att även bredare exploration av
integrations upplevelser på fler skolor behövs och att varje metod måste vara innehålls baserade
och specifika för varje skola, med fokus på mångfalden av elevernas identiteter kunde lindra
uppmärksamheten på mer splittrande identitets kategorier såsom etnicitet eller ursprungsland,
och skapa positiva relationer mellan olika grupper (Vertovec 2006, 2007).
Under 2005 definierade Home Office Integration Strategy, integrationsprocessen som sker när
flyktingar får kraft att uppnå sin fulla potential som medlemmar i det brittiska samhället, att
bidra till samhället, och för att bli fullt kapabla att utöva de rättigheter och skyldigheter som de
delar med andra invånare”.
Som sagt policyn diskuteras av Migration Observatory of the University of Oxford
(www.migrationobservatory.ox.ac.uk) och de konstaterade att medan vissa nyanlända till
Storbritannien får tillgång till sysselsättning, boende och alla tjänster de behöver utan dröjsmål
och att börja bygga nya sociala nätverk, men detta gäller inte alla. Allmänhetens uppfattning att
vissa invandrare är ovilliga "att integrera": att lära sig engelska eller blandas socialt med
människor utanför deras närmaste gemenskap, och det finns ingen klarhet kring orsakerna till
detta.
Det belyser vidare det faktum att termen integration i Storbritanniens akademiska och politiska
debatter fortfarande inte är allmänt accepterad. Det fortsätter att bära känningar av
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assimilering: i synnerhet, en oro för att det viktigaste fokusen för intresset är om invandrare blir
kulturellt lika med resten av befolkningen och den normativa bedömningen att de borde bli det.
Ändå kan invandrarelever också kämpa i skolan av olika anledningar än sina jämnåriga. Här,
bibehåller skolorna stor försiktighet i om huruvida eller inte de ska behandla de särskilda
behoven hos invandrarelever, deras lärare och föräldrar, och följa upp resultaten. Utan tydliga
krav eller anspråk, får eleverna inte det stöd de behöver under hela sin skoltid och i hela landet,
särskilt i samhällen med många invandrare eller få resurser. Invandrare har rätt till stöd för att
lära sig språket, men ofta håller det inte samma standard som resten av läroplanen. Knappast
några länder har system för att diversifiera skolor eller lärare, de flesta skolor går därför miste
om nya möjligheter som en mångfaldig studentkår.
Att tillägga, en oberoende utredning av Higher Education Commission (2012) konstaterar oro
kring hur ändringar av immigrationsbestämmelser kan påverka den internationella efterfrågan
negativt på högre utbildningsmöjligheter. Det råds att inte göra nedskärningar,
märk att detta är ett viktigt område för konkurrens för Storbritannien och ökar betydelsen av
möjligheter till karriärutveckling och ett mer attraktivt alternativ för utexaminerade att vistas i
Storbritannien.
MIPEX konstaterar att från 2007 till 2010, har det skett förbättringar och invandrare har fått
större arbetsmarknadsstöd. Länder använder ibland möjligheter i EU‐lagstiftningen för att
förbättra sin lagstiftning och mer etablerade invandringsländer gjort framsteg på riktade
stödåtgärder.

3.3 Spanien
Invandringen i Europa fortsätter att öka, Spanien, däremot, är ett undantag bland EU‐länderna
på grund av lågkonjunkturen landet upplever. Flödet av invandrare i Spanien föll redan 2010. Det
året kom ungefär 430 000 personer till landet, 8 % lägre än under 2009 och 40 % mindre än
under 2008 (nästan 700 000). (Perspectivas sobre la Inmigración 2012. Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).)
Vid slutet av 2010 fanns det 4,7 miljoner arbetslösa, varav 32 % var invandrare. Mellan 2008 och
2011 har antalet ungdomar som varken studerar eller arbetar i OECD‐länderna ökat kraftigt,
Grekland och Spanien är på toppen av listan. Över hälften av ungdomar i åldrarna 15 och 24 i
Spanien som varken arbetar eller studerar är invandrare.
Spanien har den högsta andelen unga som varken arbetar eller studerar i OECD (38 %), följt av
Grekland och Italien.
Arbetslösheten bland utlänningar, ca 30 %, kommer att fortsätta att öka under kommande år.
Skillnaden när det gäller landets medborgare, som hade varit 2‐5 procentenheter under perioder
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av kraftig invandring, har nått 13 procentenheter och fortsätter att vara den högsta skillnaden i
EU efter Estland. Breddningen av denna arbetslöshet mellan utlänningar och medborgare är
farligt nära att bli kroniska om åtgärder inte vidtas för att återställa balansen mellan de
nackdelar som drabbar invandrargrupper och att förhindra arbetslöshet och fattigdom
Mer specifikt måste invandrargrupper vara ett huvudmål för att förbättra deras förmåga att
delta i arbetslivet och behålla sina jobb, förbättra yrkesutbildning, kvalifikationer och integration,
och främja skapandet av nya företag och entreprenörskap. (Inmigración y mercado laboral:...
Antes y Despues de la recesion Obra Social La Caixa 2011)
Dock är införandet av invandrare i välfärdsstaten, antingen genom bidragande processer eller
hjälp, begränsad. Möjligheter för invandrare bestäms huvudsakligen av anställningsomfattning.
Eftersom en del av den invandrade befolkningen arbetar inom den informella ekonomin, har de
bara tillgång till hälso‐och sjukvård genom stadshuset och sociala organisationer. Barn till
invandrare har tillgång till utbildningssystemet tills de når myndig ålder och inom grundskolan,
även om de flesta är koncentrerade till vissa offentliga centra där segregation ibland
förekommer. (Inmigración y Estado de Bienestar en España. Obra Social La Caixa. 2011.)
Framtidsutsikterna för invandring i Spanien är mycket beroende av utvecklingen i ekonomin.
Medan internationellt migrationsflöde kommer att fortsätta under kommande år, kommer
Spaniens situation bero på tillståndet i ekonomin. På medel eller lång sikt, med låg demografisk
tillväxt, verkar det som om invandrad arbetskraft kan få betydelse vid en ny expansion av
konjunkturcykeln.
Möjligheter för invandrare bestäms i hög grad av legalisering av bostadsstatus och tillgång till
arbete. Eftersom en del av den invandrade befolkningen arbetar inom den informella ekonomin,
har många invandrare bara tillgång till hälso‐och sjukvård genom stadshuset (främst sociala
tjänster) och sociala organisationer. När det gäller utbildning, har invandrare som är minderåriga
rätt (och skyldighet) att bli skolade inom det spanska utbildningssystemet.
Utan tvivel är det vanligaste hindret enligt invandrargrupper konkurrens på arbetsmarknaden.
Invandrare måste vara beredda att konkurrera med nationella kandidater (mer kvalificerade och
erfarna i den nationella arbetsmarknaden). Samtidigt möter de många hinder när de försöker
komma åt kurser, vilket kräver tid och ansträngning från deras sida.

3.4 Sverige
Var tredje person (33 %) mellan 19 och 24 år och är födda utomlands är utan jobb. För tre år
sedan var det ungefär var femte person (22 %). Bland dem som är födda i Sverige ökar andelen
inte lika mycket. 2008 uppgick arbetslösheten till 15 % jämfört med 21 % 2011. Andelen unga
långtidsarbetslösa invandrare är dubbelt så hög som för svenskfödda ungdomar. Mer än var
femte (22 %) av utrikes födda mellan 19‐24 år har inte fullföljt gymnasiet. Jämförelsetalet för
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svenskt födda i samma åldersspann är 13 %. (Sweden Statistics, Integration ‐. Utrikes Födda på
Arbetsmarknaden)
Eftersom sysselsättningen är betydligt lägre bland utrikes födda, kan det få stora konsekvenser
för framtida anställningar och därmed även för de framtida försörjningsförhållandena. En ökning
av andelen sysselsatta bland utrikes födda, skulle dock kunna ha en positiv effekt på
försörjningsförhållandena. Det är därför av stor vikt att invandrare av rätt arbetsålder i Sverige
har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.
De som invandrar till Sverige invandrar av olika skäl, till exempel för att söka asyl eller arbeta.
Dessutom, kommer många till Sverige för att återförenas med sina familjemedlemmar. Att de
kommit till Sverige vid olika tidpunkter, av olika skäl med olika bakgrund gör att gruppen utrikes
födda till en mycket mångfaldig grupp.
Således verkar det ha blivit svårare för lågutbildade unga invandrare att konkurrera om de
mindre kvalificerade jobben. Samtidigt har arbetare blivit mer beroende av att få jobb de är
kvalificerade för, om utbildningen ska betala av sig ekonomiskt. Utlandsfödda arbetar till en lägre
utsträckning än svensk födda, och det tar längre tid för den nyligen nyanlända invandraren att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Skillnaden mellan grupper från olika delar av världen är stor. Folk från EU‐länderna och
Latinamerika, arbetar på ungefär samma utsträckning som de infödda. Svårast att få jobb har
folk från Afrika och Asien. Bland dem är det höga procenttal som varken arbetar eller studerar.
"Hög Utbildade" invandrare är kollektivt många fler än de infödda. Det är i majoritet män bland
de överkvalificerade. Speciellt män från Afrika och Mellanöstern har större svårigheter att hitta
ett jobb än kvinnor därifrån. För migrerande européer är matchmakingen på arbetsmarknaden
mer som hos de infödda.
Jämfört med den europeiska arbetsmarknaden, är sysselsättningsgraden hög, särskilt för
kvinnor. Sverige utmärker sig negativt av högre arbetslöshet bland invandrade män och kvinnor,
samt bland unga vuxna. Det värsta är det för unga invandrare med låg utbildning. För utrikes
födda som bott i Sverige i över tio år, är bilden mycket ljusare, och motsvarar ungefär
arbetssituationen i Europa. (Vid arbetslivets Gränser, Sysselsättning, matchning, barriärer 1974‐
2010)
Den viktigaste politiken i det svenska systemet för vuxenutbildning är att den ska vara i princip
öppet för alla, och den enda verkliga begränsningen om tillgång till vuxenutbildning är att den
studerande skall vara bosatt i landet. Den andra huvudprincipen är att systemet är frivilligt och
bygger på elevens motivation att studera för sin egen personliga och sociala utveckling. Det
nationella skolväsendet för vuxna omfattar kommunal vuxenutbildning (grundläggande
12
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vuxenutbildning, gymnasial utbildning), vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenska för
invandrare (s.k. SFI).
Politiken kring folkbildning bygger på tanken att det ska vara tillgängligt för alla i samhället, men i
första hand bör det nå ut till vuxna med låg formell utbildning. Syftet med politiken är att skapa
ett öppet klimat för diskussion, respekt för olika tankesätt och demokratiskt förhållningssätt med
målet att skapa en låg tröskel för människor som vill delta i folkbildningen. Trots att regeringen
ger ekonomiskt stöd, är folkbildningsorganisationer fria att forma sina egna aktiviteter utifrån sina
egna mål. Denna frihet är av viktig betydelse för att förstå vilken roll folkbildningen vill ta i det
svenska samhället, eftersom det ses att denna frihet från statlig kontroll och de starka banden till
den ideella sektorn kan göra folkbildningen till en kraft för samhällsförändring. (Folkuniversitetet,
Folkbildning)

4. Utbildningsystem
4.1 Irland
Institutionen för pedagogik producerade en interkulturell utbildningsstrategi, 2010 ‐ 2015. Denna
strategi beskriver de viktigaste komponenterna på en nationell politisk nivå och den miljö som
behövs i grunden, i läroanstalter i hela Irland. Men strategin är inget normativt och har tyvärr för
små resurser, vilket inte ger någon verklig effekt.
Det är allmänt erkänt att Irland har haft en laissez‐faire‐attityd till integration (Boucher, Gerry
Irelan Ireland’s Lack of a Coherent Integration Policy in Translocations Migration and Social
Change Volume 3 (Issue 1) våren 2008). Tyvärr har de flesta insatserna för att sätta en
infrastruktur på plats för att hjälpa invandrare att integreras övergivits under de senaste 3 till 4
år som en följd av den ekonomiska krisen.
I Irland, föll sedan 2008 sysselsättningen med 40 % bland icke‐irländska medborgare kontra 10 %
bland irländska medborgare (Peter Szlovak, chef för Policy & Research, The Integration Centre).
Som fallet är i många länder, är invandrare överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken. Det
finns särskilda skyldigheter för icke‐engelsktalande att förbättra sina språkkunskaper i att behålla
sina rättigheter att få tillgång till arbetssökande socialförsäkringsförmåner.
Det är våra erfarenheter, som icke‐statlig organisation som arbetat med invandrare i över 12 år
att det finns få betydande regeringsledda initiativ för att stödja integration av invandrare i
utbildningssystemet eller arbetsmarknaden. Projekt finansierade av Europeiska Unionen har haft
en viss inverkan i detta avseende. Lagstadgade engelska språkkurser, vilka har ett allmänt
samtycke om att vara avgörande för integrationen av invandrare, i allmänhet övertecknades
med tjänster som kompletterades av NGO‐sektorn.
Utbildning är obligatoriskt för barn i Irland i åldrarna sex till 16 eller till dess eleverna har avslutat
tre års utbildning på gymnasial nivå. Det irländska skolsystemet består av grund, andra, tredje‐
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nivå och vidareutbildning. Statligt finansierad utbildning finns på alla nivåer, om du inte väljer att
skicka ditt barn till en privat institution. Men det finns ekonomiska och naturligtvis
alternativkostnader förknippade med att delta i utbildning.
Det är ett rättsligt krav för alla barn tills de fyller 16 år att delta i formell utbildning. Under sina
sista två år i skolan, väljer studenterna ett av tre program, programen som leder till en examen
med ett certifikat. Certifikatet är den huvudsakliga grunden till vilka universitet, högskolor och
lärarhögskolor de kan söka. Certifikatet för Vet utbildningen skiljer sig från de vanliga certifikaten
de är mer inriktade på tekniska ämnen och med extra moduler som har en yrkesinriktning.
Certifikatet för de praktiska programmen har som sitt främsta mål att förbereda deltagarna för
vuxen‐och arbetslivet genom relevanta erfarenheter av lärande. Detta syftar till att utveckla
följande områden för mänsklig strävan: andliga, intellektuella, sociala, emotionella, estetiska och
fysiska. Detta certifikat ger inte direkt inträde till tredje‐nivå kurserna, men kan göra det möjligt
för studenterna att ta Post‐Leaving Certificate kurser
(http://www.citizensinformation.ie/en/education).

4.2 Nord Irland
Under 2005 definierade Home Office Integration Strategy integration som "den process som sker
när flyktingar får kraft att uppnå sin fulla potential som medlemmar i det brittiska samhället,
bidra till samhället, och för att bli fullt kapabla att utöva de rättigheter och skyldigheter som de
dela med andra invånare”.
Det är ett rättsligt krav i Storbritannien för alla barn att vara i heltidsutbildning i åldrarna 5‐16
(detta kommer att öka till 18 under 2015). Eleven deltar vanligtvis i grundskola från 5‐11 år och
gymnasieskola från 11‐16 år. Det finns ytterligare utbildningsalternativ i åldrarna 16‐18 antingen
vid specialiserade vidareutbildningshögskolor eller inom, vad som kallas den "sixth‐form" på
gymnasiet.
Statliga skolor är skyldiga att undervisa den nationella läroplanen i England, Wales och
Nordirland tills eleverna är 16, med undantag av friskolor och akademier som är statligt
finansierade men oberoende av kommunal förvaltning och får utforma sin egen läroplan. I stort
sett omfattar den nationella läroplanen följande ämnen: engelska, matematik, naturvetenskap,
design och teknik, informations‐ och kommunikationsteknik, historia, geografi, moderna
främmande språk, musik, konst och design, idrott och medborgarskap. Eleverna är indelade i
årskurser från åk 1 till år 11 och inom denna är uppdelade i fyra "avgörande steg" av lärande.
I slutet av gymnasieutbildningen tar eleverna oftast examen i en rad ämnen på nivån
General Certificate of Secondary Education (GCSE).
Om de väljer, får eleverna fortsätta den statligt finansierade utbildningen och ta de prov som
kallas "AS'‐nivåer efter ett år av studier och efter det, kan eleverna ta 'A'‐nivå (avancerad nivå)
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tentor, som utgör en del av antagningskrav för universitetsstudier i Storbritannien. Det finns
ytterligare val av examen och studier tillgängliga.
Oberoende och internationella skolor är inte skyldiga att följa den nationella läroplanen och är
fria att utforma sina egna undervisningssystem, även om många fristående skolor väljer att följa
läroplanen fastställs av staten och även erbjuda en liknande examen på programmet, d.v.s. GCSE
och A‐nivå. Vissa erbjuder även alternativa undersökningar och kvalifikationssystem såsom
International Baccalaureate (IB), International GCSE (IGCSE) och Pre‐U.
Internationella Skolor är fria att erbjuda ett brett utbud av internationella program från IB till det
amerikanska utbildningssystemet. Utbildning är obligatorisk i Storbritannien för barn mellan 5
och 16 (från 4 års ålder i Nordirland). Detta inkluderar alla barn, oavsett om de är brittiska
medborgare eller inte. De flesta barn här går i statliga skolor, men det finns även privata skolor,
som tar ut höga avgifter per barn. De statliga skolorna finansieras av skolstyrelsen (LEA) för
området. Dessa skolor är öppna för alla barn, oberoende av deras nationalitet eller religion, och
de är gratis att delta i. Beroende på i vilket område av Storbritannien skolan är i, kan barnen
behöva göra ett prov och uppnå akademiska förkunskapskrav för att bli beviljade en plats vid en
viss skola, men de flesta skolor har inte dem proven.
Tillgång till skolgång är därför en av de viktigaste rättigheterna för varje utländsk medborgare
som vill bygga ett liv i Storbritannien med sin familj, och mer än så, är det ett krav för alla barn i
skolåldern.
Men barn utanför EES har inte samma rättigheter att delta i en statlig skola, varje LEA har en
annan skolantagningspolitik som varierar enligt rådet, lokala befolkningsfrågor etc. Som en
konsekvens av finansiering och högre befolkningsfrågor, har vissa LEA‐organ nu infört en strikt
politik där de inte kommer att tillåta migrerande barn att delta i grund‐ eller gymnasialskola om
det finns bara 3 månader eller mindre kvar på nuvarande visum för föräldern eller barnet.
Som en EES eller schweizisk medborgare har du rätt att bo och arbeta i Storbritannien (känd som
"uppehållstillstånd") om: 1. du arbetar här (och har fått UK Border Agency tillstånd att arbeta om
det krävs ‐ se nedan), eller 2. du kan försörja dig och din familj i Storbritannien utan att bli en
orimlig börda för offentliga medel. När du kommer till Storbritannien, måste du visa ditt pass
eller nationellt ID‐kort. Om du har rätt att bo i Storbritannien, kan din familj också komma hit.
Om du är medborgare från Bulgarien eller Rumänien, måste du skaffa UK Border Agency tillstånd
för att arbeta här. Du kan behöva skaffa ett accession worker card, eller du kan arbeta under
Seasonal Agricultural Workers Scheme (SAWS) eller Sectors Based Scheme. Du behöver inte UK
Border Agency tillstånd att arbeta som egenföretagare. Men, du kan ansöka om ett
registreringsbevis för att bekräfta din rätt att arbeta som egenföretagare i Storbritannien, om du
vill göra detta.
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När du har arbetat lagligt som anställd i Storbritannien i 12 månader utan avbrott, kommer du
att ha fullständig rätt till fri rörlighet och inte längre behöva tillstånd för att ta ett arbete. Du kan
då få ett registreringsbevis som bekräftar din rätt att bo och arbeta i Storbritannien, även fast du
inte behöver göra det.
Om du är student i Storbritannien, kan du ta anställning i upp till 20 timmar per vecka under
terminstid och heltid under semesterperioder från din kurs, men du måste först skaffa ett
registreringsbevis som bekräftar att du är student. För att arbeta i Storbritannien behöver du ett
nationellt försäkringsnummer som är tillgängliga via Jobcentre Plus.
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/

4.3 Spanien
I Spanien kan vi skilja mellan olika system för utbildning och yrkesutbildning. Å ena sidan är
akademisk eller reglerade utbildningar: utbildning som ges i statliga skolor eller statligt
finansierade privata skolor. Inom denna typ av utbildning, är den obligatoriska skolgången
avslutad i åldrarna 6 till 16, vilket leder till det obligatoriska gymnasieutbildningscertifikatet.
Senare får yrkesutbildning eller högskolestudier slutföras.
En annan typ av utbildning är utbildning inriktad på sysselsättning. Tillämplig immigrationsstatus
är nödvändigt för att få tillgång till denna typ av subventionerad utbildning.
Frivilligorganisationer erbjuder också utbildning för användare baserat på deras behov, för att
hjälpa invandrare som inte har tillgång till utbildning så att de kan skaffa sig de kunskaper som
krävs för att komma in på arbetsmarknaden, men ofta begränsade till officiell ackreditering av
erhållna kvalifikationer.
Det spanska utbildningssystemet består av nivåer av obligatorisk utbildning (grund och
gymnasial: upp till 16 års ålder) och nivåerna av hög utbildning (yrkesutbildning, studentexamen
och universitetsutbildning).
Tillgång till obligatorisk utbildning är en allmän rättighet och skyldighet. Barn under 16 år
integreras i utbildningssystemet genom att tilldela dem till motsvarande nivå beroende på ålder,
utbildningsnivå och språkkunskaper (i fråga om utlänningar).
För att få tillgång till högre utbildningsnivåer, måste de tidigare nivåerna slutföras. Detta gör det
svårare för invandrade elever med lägre nivåer av studier eller språkliga brister att fortsätta inom
utbildningssystemet och uppnå högre nivåer.
Enligt undersökningar från EUROSTAT har antalet utländska studenter som lämnar skolan under
gymnasiet eller Baccalaureate ‐ betydligt hög i Spanien jämfört med andra länder, och detta
innebär nya utmaningar när det gäller integration och tillgänglighet ‐ särskilt de från
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Latinamerika och Afrika är märkbart höga jämfört med andra länder. Föräldrar, elever och lärare
upplever stress och spänningar som orsakas av nya inlärningssvårigheter, överdriven mångfald
av utbildningsnivåer, problem relaterade till integration, etc., som kräver specialiserade
mänskliga resurser och specifika strategier. De problem som uppstår varierar beroende på
elevernas ursprungsland, föräldrarnas socioekonomiska status, förhållandet mellan dessa typer
av studenter i varje centrum, etc. Externt stöd som mottagits av skolan är också en avgörande
faktor, i synnerhet stöd från invandrarorganisationer och institutioner som specialiserat sig på
integration.

4.4 Sverige
I Sverige är den formella utbildningen 12 år, uppdelad i 9 år grundskola och en 3 årig
gymnasieskola eller som det kallas i Sverige ‐ gymnasium. Den högre utbildningen är organiserad
enligt Bolognaprocessen uppdelad i 3 år kandidatexamen och 2 års masterexamen.
Yrkesutbildning har på grund av en reform under 2002 upphöjs till en eftergymnasial nivå, med
andra ord samma nivå som högre utbildning men inte akademisk. Detta system har ersatt den
grundläggande yrkesutbildning som tillhandahålls parallellt med gymnasium. Yrkesförberedande
utbildning ges till vuxna som vill komma in i högre yrkesutbildning på kommunal nivå. Detta
kallas Komvux.
SFI ‐ är utbildning i svenska språket för invandrare, som är obligatorisk för alla invandrare som
vill komma in i (pre) yrkesutbildning. SFI språkutbildning är indelad i tre nivåer: 1) Nivå 1 för
illitterata invandrare, 2) Nivå 2 för invandrare som har gymnasieutbildning från hemlandet, 3)
Nivå 3 för de invandrare som har eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland.
Om man vill ingå yrkesutbildning behöver invandrare motsvarigheten till gymnasium eller
Komvux och ett språk intyg.
Ideella organisationer med fokus på integration av invandrare ger olika typer av kurser som IT
läskunnighet, motiverande kurser och i vissa fall även återkvalificeringskurser. Det huvudsakliga
problemet med dessa kurser är mycket låg motivation av invandrare på grund av höga krav på
utbildning och arbetsmarknaderna i Sverige. För att få ett intyg för städning måste personen tala
god svenska, ha formellt utbildningsbevis och ofta ha körkort.
Enligt många intressenter är ett av de största hindren för invandrarkvinnor höga vårdnadsbidrag,
eftersom många kvinnor föredrar att få denna ersättning i stället för att studera.
Sverige har också en stark historia av ett icke‐formellt system för vuxenutbildning, som faller
under den övergripande termen för folkbildningen. Begreppet "folkbildningen" är svårt att
översätta till engelska. Det översätts ibland som liberal eller folkbildningen. Men den specifika
begreppsmässiga grunden för "folkbildning" sträcker sig utanför den mer formella termen
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vuxenutbildning ". Systemet delas i stort sett in i två bestämmelser, folkhögskolor och
studieförbund även om det för närvarande finns betydligt mer folkhögskolor än studieförbund
(150 folkhögskolor till 10 studieförbund under 2010).

5. Metod
Metoden som används har varit semi‐strukturerade och öppna frågeformulär, öppna enkäter för
lärare/utbildare och experter/intressenter och semi‐strukturerade frågeformulär, öppna och
slutna frågor, för de unga invandrarna. Undersökningarna för yrkesverksamma och aktörer var
on‐line frågor, som skickade ut till respondenterna via e‐post. Målet var att få 20 svar från
gruppen av unga invandrare i varje land, sammanlagt 80 svar.
För de unga invandrarna genomfördes undersökningen i en intervju form med frågeformuläret
som en guide.
Föremålet för forskningen är invandrarnas situation på arbetsmarknaden. Det är särskilt viktigt
att invandrare inför allvarliga, systemiska arbetsmarknaden nackdelar, såsom diskriminering,
lägre anställningstrygghet och dålig tillgång till utbildning, och de allra flesta arbetar i arbeten
under deras kompetensnivå. Det antas att de riktiga utbildningar, framställda enligt de verkliga
behoven hos invandrare med arbetsmarknadens nackdelar, kan hjälpa dem att övervinna de
arbetsmarknadspolitiska hinder och det kan göra det möjligt för dem att få anställning på lämplig
nivå. Därför det allmänna målet med forskningen är att utveckla utbildningsresurser för att
hjälpa unga invandrare att övervinna hinder (diskriminering, lägre anställningstrygghet, dålig
tillgång till utbildning) och "uppgradera" sin anställningsnivå och för att förbättra den europeiska
arbetsmarknaden som står inför intensiv arbetar rörlighet.
Behovsanalys syftar till att få en fördjupad förståelse av de hinder som unga invandrare i
partnerländerna har och de praktiska sätt på vilka de kan övervinnas. Det kommer att innebära
både objektiv information om utbud och efterfrågan av invandrares utbildning och support samt
subjektiv information om invandrarnas egna åsikter och synpunkter på deras behov. Därför är
den allmänna forskningens mål:
– Att få en djup förståelse av nuvarande invandrares attityder och upplevda hinder och hinder
för att få fullfölja anställning på lämplig nivå;
– Att få en grundlig förståelse av invandrares utbildning och måste ge dem möjlighet att få
anställning på lämplig nivå.

5.1 Research metod
En trestegs forskningsplan har genomförts: för problemanalys:
– Studier av invandringsdata: t.ex. EU‐rapporter, analyser, statistik, andra företags rapporter etc.
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för att identifiera invandrares situation och hinder de möter på arbetsmarknaden innan
definition av ytterligare forskningsmål;
– Fokusgruppsintervjun, för att samla in kvalitativa data. För de kvalitativa data som erhålls
valdes fokusgruppen som intervjuteknik, fokusgruppsintervju användes för bättre förståelse av
invandrarnas begränsningar beträffande arbetsmarknad och anställningsupplevelser.
– Frågeformulär för att fördjupa sig i problemet, samtalsämnen:
– Hinder på arbetsmarknaden
– Utbildningsbehov och anpassning
– Skäl för att inte genomföra utbildning
– Hur invandrarna identifierar sina utbildningsbehov och bestämma vilken typ av utbildning
att genomföra
– Bästa övningar

5.2 Data insamling
Den huvudsakliga informationskällan var invandrarna själva. Fokusgruppsintervjun organiserades
utifrån frågeformuläret för de unga invandrarna, och ägde rum i alla berörda länder (Irland,
Storbritannien, Spanien och Sverige).
Den enkätundersökning för proffs och intressenter var utformat som ett webbaserat verktyg på
tre olika språk (engelska, spanska och svenska) på en webbplattform. Datainsamlingen stängdes
den 14 februari i alla länder. Enkäten för de unga invandrarna genomfördes som personliga
intervjuer.

6. Enkäter, unga invandrare, intervjuer och fokus grupper
Fokusgrupperna bestod av sex unga invandrare och genomfördes i de fyra partnerländerna.
Gruppdiskussionerna använde samma frågor som i enkäten för unga invandrare.

6.1 Resultat i Irland
I Irland, ger resultaten från enkäter och fokusgrupper oss ett intryck av att de unga invandrarna är
ganska nöjda med sin situation när det gäller utbildning, arbete och social integration. Det finns,
enligt deras uppfattning, goda möjligheter att förbättra färdigheter såsom språkkunskaper och
yrkesfärdigheter genom att delta i språkundervisning och utbildning i olika företag. Majoriteten av
de tillfrågade har angett detta i sina svar, och resultaten visas i tabellerna nedan.
Det blir också ganska uppenbart, från detta material, att de unga invandrarna är mycket
medvetna om vikten av språk och kommunikation, inte bara tal utan även skriftlig. De uttrycker
också vikten av att motiveras för att uppnå lämpliga nivåer av språket för att kunna
uppfylla sina mål när det gäller utbildning och arbete.
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Å andra sidan talar de också om vikten av att få rätt stöd och hjälp för att förbättra deras
självförtroende och självkänsla för att kunna gå vidare.
Möjligheter att fullt ut delta på arbetsmarknaden:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
7% 7%
43 % 28 %
14 %
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesutbildning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 14 %
64 % 22 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesundervisning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0% 7%
64 % 29 %
0%
I vilken utsträckning är aktuell utbildning/yrkesutbildning anpassad till dina behov?
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 22 %
28 % 50 %
0%

6.2. Resultat i Nord Irland (UK)
I Nordirland (UK), är resultaten från enkäter och fokusgrupper ungefär som resultatet i Irland, de
unga invandrarna är ganska nöjda med sin situation när det gäller utbildning, arbete och social
integration. Det finns, enligt deras mening, goda möjligheter att förbättra färdigheter såsom
språkkunskaper och yrkesfärdigheter genom att delta i språkundervisning och utbildning i olika
företag visas detta i tabellerna nedan.
Även i Nordirland blir det ganska uppenbart att de unga invandrarna är mycket medvetna om
vikten av språk och kommunikation, inte bara tal utan även i skrift. De unga invandrarna
uttrycker också vikten av att motiveras för att uppnå lämpliga nivåer av språket för att kunna
uppfylla sina mål när det gäller utbildning och arbete.
Å andra sidan talar de också om vikten av att få rätt stöd och hjälp för att förbättra deras
självförtroende och självkänsla för att kunna gå vidare. Information om arbetsmarknaden, hur
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man gör ordentliga CV: s när de söker jobb är betraktas också som en viktig färdighet, mer
flexibla alternativ för kurser och klasser och on‐line alternativ för detta.
Möjligheter att fullt ut delta på arbetsmarknaden:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
20 % 40 %
40 % 0 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesutbildning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
5 % 50 %
45 % 0 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesundervisning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
5 % 40 %
50 % 5 %
0%
I vilken utsträckning är aktuell utbildning/yrkesutbildning anpassad till dina behov?
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 10 %
10 % 10 %
70 %

6.3. Resultat i Spanien
Gruppen av unga invandrare i Spanien värderar det faktum att de har tillgång till utbildning. De är
medvetna om att ungdomar som får språk och yrkesutbildning har en bättre chans att stanna i
Spanien. För att delta på arbetsmarknaden och utbildningsprogram, måste de sättas i arbete,
studera och vara motiverade, de tror att de yrkeskunskaper som de vinner genom sina nuvarande
utbildningar är viktiga.
Skälen till varför de unga invandrarna anser att deras situation är dålig eller grundläggande är
främst på grund av deras illegala bosättning, vilket innebär att de inte har tillgång till
arbetsträningskurser eller anställningsavtal.
I Spanien, liksom i de andra länderna, finns det vissa problem med otillräckliga språkkunskaper
och brist på motivation.
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Invandrarnas svar är betingade av deras nuvarande situation. Det största hindret för att få
tillgång till anställning eller utbildning är att ha rättslig status i landet. Utan ett uppehållstillstånd,
är det svårt för dem att få tillgång till arbetsmarknaden och vissa utbildningar. Lärlingsutbildning
på arbetsplatserna anses viktiga, vissa tror till och med att dessa är viktigare än att studera och
för att hitta ett jobb, är det nödvändigt att ha någon form av examen som intygar att de har rätt
färdigheter för vissa jobb.
En annan viktig fråga är att integrationen med andra personer i gruppen är viktig (spanska och
utländska) och de betonar god kommunikation mellan gruppmedlemmarna. Tillfredsställelse
(som de uttrycker) med träning och utbildning är viktigt, liksom det stöd de får från lärare och
utbildare.
Möjligheter att fullt ut delta på arbetsmarknaden:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 20 %
60 % 20 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesutbildning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 10 %
70 % 20 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesundervisning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 20 %
60 % 20 %
0%
I vilken utsträckning är aktuell utbildning/yrkesutbildning anpassad till dina behov?
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0% 0%
90 % 10 %
0%

6.4. Resultat i Sverige
Enligt de unga invandrarna i Sverige är de största utmaningarna: ‐ Brist på tydlig information om
integrationsprocessen. Det finns en mängd olika aktörer, och det är oklart vem de kan vända sig
till för rådgivning och hjälp.
– Alltför många krav att ingå i utbildning och arbetsmarknad.
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– Låg självkänsla och motivation.
– Brist på formella intyg: även om de unga invandrarna har många färdigheter och kvalifikationer
värderas och valideras de inte.
– Låg utbildning: att hantera språket är inte tillräckligt, måste den unga invandraren ha konkreta
kunskaper för att få anställning, och många av dem saknar de grundläggande färdigheter som
krävs för varje typ av arbetsmarknadsåtgärd, såsom matematik och läskunnighet.
– Kulturella hinder är en stor utmaning. Självbild eller hur dessa unga invandrare ser sig själva.
Inte alltid som självständiga individer utan beroende av någon eller annan myndighet eller
institution.
– Fördomar i samhället är också en stor utmaning enligt de unga invandrarna
Möjligheter att fullt ut delta på arbetsmarknaden:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 18 %
65 % 17 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesutbildning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
6 % 29 %
58 % 7 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesundervisning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 24 %
70 % 6 %
0%
I vilken utsträckning är aktuell utbildning/yrkesutbildning anpassad till dina behov?
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 12 %
76 % 12 %
0%
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6.5. Summering av enkäterna
Uppgifterna i de fyra tabellerna nedan är det sammantagna resultatet från fokusgrupperna och
intervjuerna med unga invandrare i de fyra länder som är inblandade i detta projekt.
De flesta deltagarna är överens om att lärare och utbildare är både tålmodiga och tillgängliga. De
hjälper dem genom att upprepa och betona vissa punkter och ibland ge dem övningar för att
hjälpa dem med vissa svårigheter, både på grund av språkbarriären och också bristfällig
grundutbildning.
De tror också att det är viktigt att få yrkesutbildning, i vissa fall också möjligheten att få ett intyg,
av något slag för att kunna få ett jobb och ge dem deras situation. I Spanien behöver de akut
pengar för att kunna överleva i Spanien eller måste de återvända till sitt ursprungsland, vilket de
inte skulle vilja göra eftersom återvändande betraktas som ett misslyckande.
Möjligheter att fullt ut delta på arbetsmarknaden:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
7 % 22 %
53 % 15 %
3%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesutbildning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
3 % 27 %
59 % 11 %
0%
Möjligheter att fullt ut delta i yrkesundervisning:
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
2 % 23 %
61 % 14 %
0%
I vilken utsträckning är aktuell utbildning/yrkesutbildning anpassad till dina behov?
Enkät svaren
Dålig Medel God Utmärkt N/A
0 % 10 %
52 % 17 %
21 %

6.6 Kommentarer
Resultatet av intervjuerna och fokusgrupper ska hanteras med viss försiktighet, genom att bara
titta på siffrorna, antingen från varje land eller också de kombinerade siffror, ger svaren intrycket
att situationen upplevs som ganska bra och lämplig till mer eller mindre varje individ.
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Vi behöver dock komma ihåg att många av de svarande ger sina svar jämfört med den situation
de lämnade i sitt ursprungsland och gör sina jämförelser från den synvinkeln.
Vi kan också se att här finns några stora hinder för unga invandrare att fullfölja sin strävan mot
social och ekonomisk integration, t.ex. hinder pga. lagstiftning, brist på möjligheter för dem som
inte har möjlighet att delta under dagtid, svårigheter förstå reglerna på arbetsmarknaden och
svårigheter att hitta rätt kanaler och nätverk om hur man hittar och når arbetsgivare som är i
färd med att anställa personal.

7. Lärare/utbildare/intressenter
Detta avsnitt har sitt ursprung i intervjuer med personer involverade i arbetet med invandrare i
allmänhet och unga invandrare i synnerhet, de utgör ett varierat utbud av institutioner som
arbetsförmedling, social välfärd och försäkringar, privata företag och frivilligorganisationer.
Deras roll skiljer sig, ett omfång från att utfärda arbetstillstånd till att genomföra långsiktig
aktivitet. Det finns en samsyn om att språkkunskaper, sociala färdigheter och bra vägledning är
avgörande för invandrare som bosätter sig i ett nytt land, men detta behandlas på lite olika sätt.
Trots skillnaderna i utbildnings‐ och arbetsmarknadspolitiska system är ytterligare en faktor
avgörande för en effektiv integration, nämligen väl organiserat samarbete mellan olika aktörer på
lokal, regional och nationell nivå. Denna typ av samarbete kan ge individer med effektivt stöd och
att undvika situationer där repetitiva integrationsåtgärder snarare är omotiverade och förvirrar
dessa individer. I denna del uttrycker intressenter och yrkesverksamma sin åsikt om de bästa
utmaningarna för effektiv integration i utbildningen och på arbetsmarknaden.
Svaren från de professionella och de berörda aktörerna visar att det största hindret för unga
invandrare är ineffektiv vägledning på grund av brist på centraliserade tillvägagångssätt och
samordnade integrationsåtgärder på intressenternas nivå. De relevanta intressenterna
inkluderar vuxenutbildnings, arbetsförmedlingar, Sociala välfärdskontor, icke‐statliga
organisationer och arbetsgivare. Var och en av de berörda parterna har utvecklat mer eller
mindre sina egna metoder för att underlätta deltagandet av unga invandrare i utbildning och på
arbetsmarknaden. Problemet är att unga invandrare med låg utbildningsbakgrund inte har en
klar uppfattning om vilka åtgärder de bör vidta för att komma in på
utbildningar/arbetsmarknaden i värdlandet. Det finns ett enormt utbud av utbildningar, men
"rätt" vägledning behövs för valet av "rätt" utbildning för personer i enlighet med deras
förmåga/behov ges. Eftersom det finns en brist på samordning mellan berörda aktörer, kan
samma vägledning ges till en person flera gånger, och/eller goda tjänster som erbjuds i fel
ögonblick. Konsekvensen är att de tillhandahållna tjänsterna leder till omotivation och förlust av
självkänsla i vissa fall.
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7.1 Utbildningsservice, lärare/utbildare
• Vägledning
• Undervisning
• Yrkesutbildning
• Stödtjänster
• Personlig utveckling
• Erkännande av kvalifikationer
• Uppsökande verksamhet (integrering)
• Citizen utbildning
• Social träning
• Etc.

7.2. Utbildningsservice, intressenter/experter
• Social integrering
• Logistiskt stöd
• Arbetsintegrering
• Grundläggande pedagogisk utbildning
• Interkulturell samordning och utbildning
• Främjande av studenternas medverkan
• Ge råd till arbetstagare och arbetsgivare om anställdas rättigheter och skyldigheter
• Råd och opinionsbildning
• Mottagande tjänster
• Främja ett självständigt levande
• Riktade utbildningar
• Språk, sysselsättning, utslagning, individualism

7.3. Fokuspunkter
• Social integrering
• Logistiskt stöd
• Arbetsintegrering
• Grundläggande pedagogisk utbildning
• Interkulturell samordning och utbildning
• Främjande av studenternas medverkan
• Ge råd till arbetstagare och arbetsgivare om anställdas rättigheter och skyldigheter
• Råd och opinionsbildning
• Mottagande tjänster
• Främja ett självständigt levande
• Riktade utbildningar
• Språk, sysselsättning, utslagning, individualism

7.4. Hinder enligt lärare, utbildare och intressenter
• Begränsad eller ineffektiv samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknaden och
invandrarföreningar
• Begränsad kunskap om mångkulturell vägledning och utbildning för att anpassa sig till en ny
social miljö/Brist på utbildad personal
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• Oförmåga att nå och förstå de verkliga behoven hos målgrupperna, brist på information och
statistik om unga invandrare med låg utbildning
• Brist på gemensamma resurser och politisk enhetlighet
• Brist på lämpliga metoder/tid för integrering till utbildning/arbetsmarknad
• Generalisering ‐ bristande uppmärksamhet på behoven hos unga invandrare
• Begränsade finansieringsresurser
• Relevant information – lagstiftning

7.5 Nyckel faktorer
• Erfarenhet inom sektorn invandraren vill ingå: skapa möjligheter att få denna erfarenhet.
• Tillräckliga kunskaper: utveckla kompetenser och färdigheter.
• Stöd under deras process att få laglig rätt, särskilt för invandrare som kommer från länder
utanför EU.
• Socialt kapital i destinationslandet: stöd för integrering i lokalsamhällen.
• Kunskap om principerna för arbetsmarknaden: information om den lokala arbetsmarknaden,
juridiska och organisatoriska mål, platsannonser.
• Kunskap om de möjligheter som ges på arbetsmarknaden: samla in och tillhandahålla
information om lediga platser.

8. Bäst praxis
Bäst praxis som visas i dessa avsnitt beskriver några metoder om hur man kan lösa problemet
med hur man ska inkludera unga invandrare i den vanliga skolundervisningen, yrkesutbildningen
och arbetsmarknaden. En grundläggande förutsättning för bäst praxis, att det måste vara möjligt
att härleda metoder och verktyg från målet för att reproducera dem i ett annat sammanhang.
Som en princip, måste valda metoder och verktyg inkludera en potential att genomföras eller
överföras till utbildningssystemet eller arbetsmarknaden i andra länder genom att t.ex.
• Enskilda yrkesverksamma (dvs. frontlinjepersonal inklusive lärare, utbildare, rådgivare,
ungdomsrådgivare etc.) • Institutionella chefer och ledare (t.ex. direktörer, chef för rådgivning
centers, VET rektorer etc.)
Konkreta aktiviteter tagna från de bästa övningarna måste vara användbara i andra länder
utanför ursprungslandet, vilket innebär att den måste redovisa:
• Kulturella aspekter
• Ekonomi (i fråga om ekonomiska resurser)
• utbildningssystemen
• Institutionella aspekter
• Arbetsmarknadskick
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8.1. Doras Luimní – Irland
Ett exempel på bästa praxis var att ge utbildning (inkluderat språkundervisning) på kvällarna och
på helgerna. Detta skulle lösa barnomsorgsproblemen för vissa, tillåter andra att arbeta heltid
eller deltid och samtidigt förbättra sina färdigheter. Det skulle också göra att invandrarna vara
tillgängliga för arbete om de inte är i heltidsutbildning.
Ett ytterligare exempel var för unga invandrare att engagera sig i frivilliga‐ eller
samhällsaktiviteter. Detta bidrog till att övervinna några hinder för integrering och tillträde till
arbetsmarknaden,
samtidigt
bygga
sociala
nätverk
och
öka
förtroendet.
Ett annat exempel på bästa praxis är att tillhandahålla språkklasser genom datorer. Denna
"blandad inlärning" tillåter eleverna att öva och förbättra sina språkkunskaper i engelska och
samtidigt förbättra sina datakunskaper.
Ytterligare exempel var att ge ackrediterade kvalifikationer. Detta ökar deltagare i kursen och
motivationen att slutföra det. Ackreditering har dessutom fördelen av att vara allmänt
accepterat och erkänt, över hela landet och inte bara lokalt.
En öppenhet och flexibilitet för att möta nya behov hos elever, däribland unga invandrare
beskrivs som nyckeln till att bevisa en god service. Ett exempel på detta var viljan att anta
"blandad inlärnings" ‐strategin som har visat sig vara både framgångsrik och populär men detta
tillvägagångssätt är inte lämplig för alla
I Irland, är en stark frivillighetsorganisation och informella sektorn avgörande för att
tillhandahålla tjänster till unga invandrare. 3 områden som gör att det förbättras genom denna
sektor är:
1. Tillräckliga språkkunskaper
2. Anställningsbarhetskunskaper
3. Starkt socialt nätverk och gemenskap anslutningar
En särskild migrerande stödtjänst i lokalsamhället är viktig och att erbjuda coachning för unga
invandrare. Kamratstöd är också effektivt. Ett lokalt traditionellt ungdomsprojekt, ger effektivt
stöd för att stimulera till debatt och tankeväckande samtal kring inter‐kulturalismen och
mångfald skulle ge ett utrymme där unga invandrare kan uttrycka sig i förtroende av en
referensgruppsuppsättning.
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8.2. DiversityWorks – UK
För social integration
Detta projekt fokuserar på livet och migrationsupplevelser av varaktigt bosatta och nyanlända
som bor i sex områden runt om i Storbritannien, som kännetecknas av olika erfarenheter av
fattigdom och rikedom, sammanhållning och fragmentering, etnisk enhetlighet och mångfald.
Projektet bygger på antagandet att vardagliga realiteter i Storbritannien är under tryck från
krafter av individualisering, globalisering och post‐industrialism. Dessa omvandlingar
strukturerar samtidigt livet i etablerade samhällen och nya invandrare och påverkar förmågan att
båda agera socialt. Täckande kompetens 6 ‐ social och medborgerlig kompetens.
http://www.londonmet.ac.uk/research‐units/iset/projects/joseph‐rowntree‐foundation.cfm
Engelska för de som talar andra språk (ESOL)
Förbättring av din engelska kan hjälpa dig att få ut mer av ditt liv i Storbritannien. Det kommer
också att hjälpa om du vill studera, förbättra ditt CV, eller ansöka om att bli en brittisk
medborgare.
Om engelska inte är ditt första språk, kan du göra en kurs för att hjälpa dig att förbättra din
engelska. Dessa kurser kallas ESOL eller engelska för de som talar andra språk. Förbättring av din
engelska kommer att göra det lättare att:
• prata med läkare och lärare
• förstå lagar och seder i Storbritannien
• gå kurser och få en examen
• hjälpa ditt barn med läxorna
klara av ”Livet I Storbritannien” provet och bli en Brittisk medborgare
ESOL kurser täcker:
• tala och lyssna
• läsa och skriva
• ordförråd
• interpunktion och Grammatik
Det finns kurser på olika nivåer så att du kommer att kunna starta på rätt nivå för dig. Det finns
ESOL kurser över hela Storbritannien och rådgivning finns tillgänglig för att hjälpa dig att välja
rätt kurs för just dig. För kostnadsfri rådgivning kontakta din lokala yrkesvägledare.
Du gör ett "Livet i Storbritannien" test om du ansöker om att bli en brittisk medborgare och din
engelska är ESOL Entry 3 eller högre. Om din engelska nivå är lägre än ESOL Entry 3 och du vill
ansöka om naturalisation, måste du delta i kombinerade engelska (ESOL) och samhällskunskap
kurser i stället. Täckande kompetens 2 ‐ Kommunikation på främmande språk.
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https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/advice/courses/typesoflearning/Pages/anotherlang
uage.aspx
Unga flyktingars mentorskapsprojekt
Unga flyktingars mentorskapsprojekt i relation till att öka unga invandrares självkänsla ‐ Bevis,
särskilt från olika nya studier tyder på att det finns ett stort behov av stöd och arbetar för att
stärka unga människor med flykting‐och asylsökande bakgrunder. I linje med MYWF vision om
utbildning och uppbyggnad av unga människor, var de unga flyktingarnas mentorskap initierat
genom ett samarbete med Afghanska Studentförbundet Storbritannien.
Projektet drivs och förvaltas av ASAUK med hjälp av frivilliga mentorer som har rekryterats av
ASAUK. Projektet arbetar med afghanska elever på olika skolor i London, för att ge stöd och
vägledning i syfte att stärka deras självkänsla och självförtroende genom att behandla dem med
respekt och artighet, uppskatta dem som individer, och tar hänsyn till deras tankar och känslor.
Täckande kompetens 6 ‐ social och medborgerlig kompetens (ASAUK) ‐ en brittiskt frivillig
sammanslutning av studenter med afghansk bakgrund.
http://www.mywf.org.uk/?page=youngrefugees
The Unaccompanied Minors Team (UMT)
The Unaccompanied Minors Team bildades i december 1998 som svar på det ökande antalet
ensamkommande asylsökande barn och flyktingbarn som kommer till Storbritannien. I juli 2001
fanns det av dessa barn omkring 6 000 i Storbritannien, varav 1 400 var under 16. Unga
människor är försedda med boende, oftast i delade rum i delade lägenheter. Detta boende
kommer att vara i eller utanför London. Under vissa omständigheter kan ungdomar placeras med
en familj som kan ge extra stöd.
UMT hjälper ungdomar att hitta kurser i engelska och andra utbildningar och för att kontakta
extra stödresurser vid behov, t.ex. Connexions service, rådgivnings tjänst. En viss summa pengar
ges för att köpa mat och lämpliga kläder. Om man går i skolan/högskolan ges pengar för
bussresor. Ungdomarna kan också vara i behov av hjälp för att få självständiga boendekunskaper
t.ex. matlagnings‐ och budgetfärdigheter.
http://www.rbkc.gov.uk/healthandsocialcare/childrenandfamilycare/youngimmigrants.aspx#Wh
atservices
Kvalitets råd
"Kvalitets rådgivning är ett kraftfullt verktyg. Den tillåter människor att fatta välgrundade beslut.
Det förebygger problem innan de börjar. "
Forumet ger fri, individuell rådgivning om invandring, välfärd, bostäder, utbildning,
sysselsättning, och andra frågor.
Forumets mentorskapsprojekt stödjer flyktingar, invandrare och asylsökande som är isolerade
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eller behöver extra stöd för att bygga upp förtroende, tillgå tjänster och utveckla nya färdigheter
så att de kan skapa sig ett lyckligare liv i London.
Mentorer och adepter träffas en gång i veckan under ett par timmar på en period av sex
månader. Utöver individuella relationerna, driver projektet regelbundna gruppaktiviteter
inklusive övningar att föra sin talan själv, engelska klasser, workshops teater, stickning och
sömnads klasser, digitala drop‐in klasser, blogg team, kvinnogrupper, mänsgrupper,
ungdomsgrupper och kulturella fredagar.
http://migrantforum.org.uk/portfolio/advice/
Learning Language for Work (LLFW) http://www.llfw.eu/ GEMS NI
LLFW syftar till att ta itu med hindren för jobb/anställningsbarhet upplevt av migrerande
arbetstagare och andra etniska grupper som behöver stöd för att få de språkkunskaper de
behöver för en anställning.
LLFW är ett innovativt program utvecklat av GEMS NI för att åtgärda de hinder för
sysselsättningen som upplevs av etniska minoritetsgrupper som behöver stöd för att förbättra
sin anställbarhet kombinerad med skräddarsydd utbildning som ger dem möjlighet att förvärva
de kunskaper i engelska som de behöver för att söka och få anställning på den lokala
arbetsmarknaden. LLFW utvecklades eftersom det inte fanns något jämförbart program
tillgängligt för att kunna hantera både anställningsbarhetsbehoven och språkbehovet för
målgruppen. Viktiga slutsatser från oberoende forskning om effekterna av LLFW programmet
omfattar:
• Förbättrad självförtroende med hjälp av engelska ordförråd / grammatik
• Förbättrat förtroende vid anställningsintervjuer
• Förbättrad självförtroende att ansöka jobb på högre nivå
• Ökad förståelse för både språk och processer
• Kraftigt förbättrad förmåga att lyssna
• De antal som har lämnat programmet och uppnått anställning och bättre kvalitet och nivåer av
arbetstillfällen uppnås som ett resultat av utbildningen
"Arbetsgivarna upplevde en positiv effekt till följd av LLFW främst genom bra kvalitet på
arbetstagare som de har kunnat rekrytera efteråt. Minoriteten av etniska arbetstagare har
bidragit till att fylla lediga platser som arbetsgivarna har haft problem med tidigare. Som ett
resultat av utbildningen och de utvecklade färdigheterna, har individer integrerats lättare i sina
arbetsgrupper medans arbetsgivare samtidigt ses rekrytera från ett bredare utbud av etniska
bakgrunder ". (Källa: External Evaluation of the Language For Work Programme Brian Stratford
Associates March 2006)
LFW kompletterar och tillför ett värde till en rad DEL‐program såsom LEMIS, strukturer för arbete
och andra som arbetar för att öka sysselsättningen och minska ekonomisk inaktivitet och
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arbetslöshet genom att tillhandahålla arbetsförmedlingarna kopplade till arbetsmarknadens
realiteter och arbetsgivares kompetenskrav. LLFW kompletterar också aktuella ESOL
bestämmelser tillgängliga för de studerande inom FE Sector.
http://www.gemsni.org.uk/learning‐language‐for‐work.html
LASSN
Befriending Projektet ger möjlighet för enskilda asylsökande och flyktingar att skapa en relation
med en stödjande vuxen i en period av 6 till 12 månader. Volontära befrienders matchas ihop
med klienter för regelbundna besök. Syftet är att människor ska bekanta sig med Leeds, hjälpa
dem att integreras i det lokala samhället, få tillgång till andra tjänster och bidra till att lindra den
emotionella stressen som orsakats av tidigare trauman och asylprocesser. Tjänsten har nyligen
tilldelats Godkänt leverantörsstatus från mentorskaps och Befriending Foundation, vilket innebär
att den uppfyller alla deras kriterier för god standard och övningar.
http://www.lassn.org.uk/welcome.htm
LASSN
The English at Home Project matchar ihop frivilliga handledare en‐och‐en, (oftast men inte
enbart med en klient och hennes familj), med gravida kvinnor, nyblivna mödrar och mödrar med
små barn som en prioritet. Undervisning i hemmet erbjuds för dem som det finns hinder för att
gå på ESOL klasser ute i samhället. Asylsökande kvinnor kan ofta inte lämna hemmet på grund av
kulturella barriärer och de har ansvar för barnomsorgen, och de har inte ekonomin till att göra
formella barnomsorgsåtgärder. Syftet är att hjälpa kvinnor att få tillgång till de allmänna tjänster
som finns genom att förbättra deras kunskaper i engelska,
som ger en miniminivå för samhällsinformation om Storbritannien
Det Short Stop Scheme syftar till att stödja de många flyktingar och asylsökande som upplever
hemlöshet någon gång under sin asylansökan. Short Stop volontärerna ger en varm måltid och
en säng för natten till människor som inte har någon annanstans att vända sig.
http://www.lassn.org.uk/welcome.htm

8.3. Fundación Laboral del Metal (FLM) Spanien
Proyecto aprendiz ‐ Apprentice Project (Fundación Laboral del Metal)
Detta projekt hjälper deltagarna med en professionell kompetens, som en del av denna
utbildning, det ger också en modul som omfattar personlig utveckling och socio‐professionell
vägledning med ett bestånd på 60 timmar, uppdelat i 2 timmar per vecka. De särskilda målen för
alla elever omfattar detta:
• Utveckla sociala och professionell attityder, värderingar, vanor och rutiner som hjälper dem att
hitta ett arbete i samma linje som sin utbildning, intressen och behov, för att framgångsrikt
utföra sina uppgifter, anpassa sig till grundläggande arbetsplatsers krav, behålla sitt jobb och
marknadsföra sig professionellt.
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• Att utveckla de färdigheter och attityder som hjälper dem att utforma och följa en
professionell plan som är i samma linje med deras intressen och behov.
• Att känna till ramen av de rättsliga när det gäller arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter,
arbetsvillkor och arbetsmarknadsrelationer, inom sitt yrkesområde
• att bekanta sig med de egenskaper och krav för deras valda yrke och för att identifiera
sambandet mellan personliga egenskaper och yrkesmässiga krav
• För att förstå sambanden mellan de utbildningsbevis som uppnåtts i programmet och olika
yrkesområden
• Att erhålla hälso‐ och säkerhetsvanor på arbetsplatsen för att behålla sin arbetsplats eller sitt
studerande organiserat och rent, att ta hand om och reparera de verktyg krävs för att slutföra
sina uppgifter
• Att hitta sin plats på arbetsmarknaden, hitta möjliga källor till sysselsättning inom den
ekonomiska och sociala miljön • Att utveckla personliga initiativ med avseende deras anställning
Dessutom, under utbildningsprocessen och i tvärgående, institutionens professorer och teknisk
personal stärka elevernas självkänsla hela tiden.
Cantabria Acoge Professional Integration service
Genom personliga intervjuer, identifierar invandrares anställningsintegration och biståndskontor
invandrarnas profil i fråga om deras personliga och anställningssituation, pedagogisk profil och
behov av anställningsvägledning och medling.
De färdigheter som behövs för att framgångsrikt genomföra dessa uppgifter inkluderar kunskap
om rättsliga krav, och sociala och psykologiska färdigheter för att hantera allmänheten.
Livshistorier och behov är varierande och stöd skall vara individuell och personlig, med särskilda
satsningar i samtliga fall på att förbättra självkänslan hos användarna av denna tjänst, vilket
vanligtvis är ganska låg på grund av den situation som de befinner sig i. Bistånd är främst
individualiserad eftersom grupper tenderar att vara ganska blandade och varje person har unika
behov.
Spanska Röda Korset
Kantabrienavdelningen av det spanska Röda Korset har inrättat en invandrarförläggning i en av
organisationens gamla sjukhusbyggnader. Bortsett från primärt och logistiskt stöd (bostäder,
kläder, mat, tvätt och underhållning), ger centrumet en serie interna utbildningsprogram
inriktade på social integration (läs‐och skrivförmåga, språk, social kompetens etc.) och
integration på arbetsmarknaden (anställningsorientering, utbildning och medling). Förutom
administrativ och teknisk personal, samarbetar centrumet också med frivilliga för att genomföra
sina program och aktiviteter. Initiativet är en framgångsrik modell i den praktiska tillämpningen
av de traditionella principerna för Röda Korset: humanitet, opartiskhet, neutralitet,
självständighet, volontärtjänst och enhet och universalitet i samband med dagens
migrationsströmmar.
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Som en del av det stöd som ges till invandrare, kan vi lyfta fram interna program inriktade på
sociala färdigheter, bland annat att främja utvecklingen av deras självkänsla. De individuella stöd
de får är också inriktat på att förbättra sin självkänsla.
Proyecto aprendiz ‐ Apprentice Project (Fundación Laboral del Metal) Detta program erbjuder
utbildning med möjligheter till lärlingsplatser för ungdomar i åldrarna 16 och 21, av vilka många
är invandrare. Andra lokala grupper som riskerar att utestängas deltar också i programmet.
Eleverna tränas i tekniska yrken som krävs och definieras av företagen själva, vilket gör det
betydligt enklare att sen placera ut dem.
När eleverna deltar i programmet, får de pedagogiska och yrkesvägledning från kvalificerad
personal från Fundación Laboral del Metal som främjar och stimulera deras engagemang för att
fortsätta studera och/eller komma in på arbetsmarknaden. När programmet är klart, är
elevernas profiler inkluderade i stiftelsens arbetsförmedlingsbyrå.
Interkulturell Enhet
Den Kantabriska regeringens enhet för främjande av interkulturalitet är fokuserad på att stödja
och samarbeta med centren främst genom en interkulturell samordnare för att främja
interkulturalitet inom centrumen. Ett av målen är att främja studenternas medverkan i
pedagogisk undervisning (införa eleverna i utbildningssystemet) och komplettera detta med
spansk kommunikationsutbildning utanför skolan.
Personal från dessa institutioner fokuserar på att motivera dessa ungdomar, en uppgift som är
avgörande för att komma in i utbildningssystemet och senare på arbetsmarknaden.
Spanska Röda Korset
Invandrar jobborienterings‐, utbildnings och medlingskontoret tar emot migrerande
arbetstagare, genomför personliga intervjuer, och identifierar invandrarens profil genom
personinriktad jobborientering innebärande både pedagogisk profil och anställningsmedling.
Mångårig erfarenhet påverkar direkt resultatet av rådgivningsarbetet för invandrare, eftersom
fler färdigheter förvärvas inte bara i tekniska termer om anställning integrering, men även i att
hantera hela sammanhanget och den personliga situationen för invandraren.
Därmed, hjälper erfarenhet till att upprätthålla det nödvändiga känslomässiga avståndet från
invandrarens problem för att ge mer effektiva supporttjänster, att lägga tyngdpunkt på ökad
motivation.
Enheten för främjande av interkulturalitet av ministeriet för utbildning, kultur och idrott av
regeringen i Kantabrien
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Centret är beroende av ministeriet för utbildning, kultur och idrott den regionala regeringen i
Kantabrien, specifikt Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad (UTOAD ‐ Teknisk
Enhet för orientering och uppmärksamhet till mångfald). Santander enheten, tillsammans med
Torrelavega enheten ingår i ministeriets interkulturalitetsplan att genomföra ett unikt initiativ
som arbetar för att integrera mångfalden i Kantabriens grundskole‐ och gymnasieklassrum, och
samtidigt främja integreringen av invandrade studentfamiljer i lokalsamhället.
Centret har utvecklats och strukturerats av ett team av tekniker från undervisningsministeriet i
Kantabrien, som för närvarande agerar som ett supportteam för arbetet med enskilda fall av
integrering i en viss skola/klassrum samt utbildningsprogram för grundskole‐ och gymnasielärare
för att främja mångfald i klassrummet. Varje skola skickar minst en lärare som ska utbildas av
enheten fokuserad på att integrera mångfalden i klassrummet. Lärarna lägger då de kunskaper
som förvärvats under kurserna i deras skola för att stödja integrering av elever med
invandrarbakgrund och på att utbilda andra lärare. Dessutom agerar utbildad lärare då som en
länk mellan enheten och skolan.
För närvarande, samordnar enheten och tillhandahåller stödtjänster för nästan 150 skolor i
Kantabrien. Dessutom ger det ett omfattande introduktionsprogram för invandrade
studentfamiljer som ger information och orientering om allt de behöver veta för att börja sina liv
i det samhälle som de nyligen blivit en del av. Inriktningens tjänster omfattar olika aspekter, från
logistik till att hjälpa dem att förstå livet i Spanien angående boende, hälsa, utbildning, etc., för
att hjälpa till att kontakta lokala organisationer för att lösa alla typer av krav eller problem.
Proyecto aprendiz (Lärlingsprojektet): Fundación Laboral del Metal
Detta program erbjuder utbildning tillsammans med möjlighet till arbetsförmedling för
ungdomar i åldrarna 16 och 21, mestadels invandrare och till andra grupper som riskerar social
utslutning som också deltar i programmet. Eleverna tränas i tekniska yrken som krävs och
definieras av företagen själva, vilket gör det betydligt enklare att placera dem.
I programmet ingår grundläggande utbildning (sociolingvistisk, vetenskaplig, teknisk och
personlig utveckling) och teknisk utbildning inom mekanik, VVS och luftkonditionering. Dessutom
avslutas den praktiska utbildningen på arbetsplatserna då eleverna arbetar under samma villkor
som de övriga anställda. Detta ger dem möjlighet att uppleva verkligheten på arbetsmarknaden
och underlättar tillgången till anställning.

8.4. Folkuniversitetet – Sverige
Ronneby hantverks projekt
Viktigaste målen för projektet är:
‐Att skapa en känsla av gemenskap i Ronneby kommun.
‐ Bilda en grupp som består av svenska kvinnor med annan etnisk bakgrund.
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‐ Hur man kan få kvinnor i gruppen att utveckla sina kunskaper i ämnet och att ge mer kunskap
om Sverige, kommer de svenska deltagarna öka sin kunskap om andra länder och kulturer, hälsa
och entreprenörskap.
‐ Lära dig svenska på ett annat sätt.
Projektet är ett bra exempel på informell utbildning ‐ lär dig språk och andra färdigheter genom
hantverk. Det huvudsakliga syftet är att använda det textila kulturarvet för att nå social
sammanhållning och en känsla av gemenskap bland unga kvinnor med invandrarbakgrund och
svenska kvinnor.
Projekt College, Unga Säljare
Nya sätt att arbeta ‐ ett integrations och socialt projekt för unga människors fokus på jobb inom
försäljning eller service på inrikes och internationella marknader Målet var att alla ska ha någon
form av sysselsättning inom försäljning eller service i slutet av projektet. Men också för att kunna
studera i högre utbildning eller annan utbildning. Projektet utvecklade metoder för att förbättra
den individuella basis integreringen för unga arbetslösa på arbetsmarknaden. Projektet syftade
till ungdomar med både svensk och utländsk bakgrund, och är därmed både ett arbete och ett
integrationsprojekt. Vi uppmuntrade företag att bättre utnyttja ungdomars kompetens och gav
dem möjligheter till utveckling.
Hjälpte arbetslösa ungdomar, som är intresserade av arbete/utbildning utomlands, förberett
dem för detta.
Etableringslots
Etableringslots är en introduktions guide på Folkuniversitetet för invandrare nyanlända i Sverige.
Vi utgår alltid från invandrarnas behov, förutsättningar och önskemål. Målet är att deltagarna får
ett socialt nätverk och ska kunna kliva ut på arbetsmarknaden.
Kursen är både individuell och i grupp. Innehållet av introduktionsguiden:
- Upprätta en individuell plan
- Studiebesök
- Föreläsningar
- Jobbsökande
- Information om det svenska samhället
- Information om arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheter
För att få ett jobb krävs det ofta, personliga kontakter, språkkunskaper och kunskaper om det
svenska samhället och arbetslivet, utöver lämplig utbildning och arbetslivserfarenhet. Guidens
uppdrag är att stödja invandraren att samla dessa erfarenheter med sin kunskap, och kontakter
på arbetsmarknaden och i samhället. Det innebär att guiden kommer att hjälpa invandraren att
genomföra, och vid behov utveckla den etableringsplan, vilket kan vara en fråga om att ge stöd i
ditt val av studier eller yrke, eller andra sociala frågor, men även med att hjälpa invandraren att
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leta efter jobb och kontakta arbetsgivare. Guiden är också en länk mellan invandrare och det
svenska samhället.
Källa: www.arbetsformedlingen.se
Individuell coachning
Målet är att skapa en modell, som omfattar coachning, för arbetet med enskilda arbetslösa
deltagande i olika projekt som syftar till ett återinträde på arbetsmarknaden för dessa individer.
Det finns en hel del hinder för den målgruppen, låg självkänsla, låg motivation etc. som måste
behandlas på ett annat, eller kompletterande sätt, när vanlig hjälp inte längre är tillräcklig.
Studiecirklar för invandrare organiseras av frivilligorganisationer tillsammans med
studieförbunds leverantörer
Frivilligorganisationer eller grupper av aktivister i Sverige har möjlighet att anordna så kallade
studiecirklar genom statliga bidrag tillsammans med studieförbund, folkhögskolor och andra
vuxenutbildningsanordnare. Ämnena i studiecirklar varierar men målet är gemensamt: "att bidra
till att stärka demokratin och öka engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen, bland
andra mål ‐ och ange tillämpliga krav på rapportering."
Studiecirklar
kan
ordnas
på
initiativ
av
icke‐statliga
organisationer
eller
vuxenutbildningsanordnare,
där
studieförbunds
leverantörer
har
rollen
som
medlare/administratör av processen. Anläggningar och material för studiecirklar betalas genom
statliga bidrag.
En studiecirkel är:
‐ Fri och frivillig,
‐ Bidrar till utbildning och personlig utveckling,
‐ Ger deltagarna möjlighet att påverka innehållet,
‐ Skapar engagemang för deltagarna att delta i samhällsutvecklingen,
‐ Bidrar till att utjämna utbildningsmässiga skillnader och förbättra utbildningen i samhället.

8.5. Nyckel faktorer från Bästa praxis
• Kvälls och helg klasser
• Engagera unga invandrare i frivilliga eller samhällsaktiviteter
• Blandad inlärning
• Ge ackrediterande kvalifikationer
• Social integration
• ESOL, SFI (Livet i Storbritannien‐test)
• Mentorskap projekt
• Stödja och stärka unga invandrare
• Vägledning ‐ arbete och utbildning
• Individuell rådgivning
• Självrepresentationsutbildning
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• Teater workshops
• Hantverk
• Drop‐in
• Kvinnogrupper
• Mäns grupper
• Ungdomsgrupper
• Kulturella händelser
• Ta itu med de hinder som upplevs av minoritetsgrupper
• Integrerad personlig utveckling
• Interkulturell samordning
• Utbildningsprogram för lärare
• Yrkesintegration
• Studiecirklar

9. Jämförelse av resultatet från partner länderna
De viktigaste slutsatserna från resultaten med Fokusgrupper och intervjuer med unga
invandrare:
- Det finns ingen betydelsefull skillnad mellan de situationerna för invandrare i särskilda
länder. De uppfattar liknande hinder.
- Invandrare uttrycker stora utbildningsbehov. De är övertygade om att rätt utbildning
hjälper dem uppgradera sin sysselsättningsgrad genom att ändra deras position på
arbetsmarknaden.
- Tidigare erfarenhet av utbildningar påverkar inte avsevärt deras villighet för vidare
utbildning. Det viktigaste upplevda hinder för utbildning är tidsbegränsningar som
orsakas av familjesysslor och arbetskrav.
– Invandrarnas utbildningsbehov är likartade i alla länder. De viktigaste
utbildningsområden som identifierats är: yrkesutbildning (utbildning på arbetsplatsen),
personliga förmågor, presentation, kommunikation, jobbsökande, arbetsmarknaderna
och föreskrifter (utvecklingen inom arbetsmarknaden, nationella stödstrukturer,
arbetsmarknaden och juridiska föreskrifter, starta företag (medel för invandrare att
starta företag).
– Invandrare uppfattar utbildning som en livslång process, eftersom det är det enda sättet
att utveckla en karriär och upprätthålla sysselsättningen. Förutom att uppgradera
kvalifikationer, uppfattar de personlig utveckling viktigt.
– Behovet av utveckling verkar vara över genomsnittet. Men invandrare identifierar
svårigheter med tillgång till lämplig utbildning.
– De viktigaste egenskaperna hos utbildning som indikeras av invandrare är: pengar och tid
som ägnas, elasticitet i lärandet, erhålla möjliga certifikat.
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10. Slutsats
Denna del av rapporten presenterar slutsatser baserade på analys av ländernas rapporter. De är
baserad på research analyserade på tillgänglig statistik och intervjuer med unga invandrare och
intresseorganisationer. Detta innebär att nedanstående slutsatser bygger på delar av
bevisningen som kommer från det vetenskapliga material som samlats in samt från tolkningen av
intressenter/unga invandrarintervjuer.
• Föga uppmärksamhet ägnas åt integration av unga invandrare som en särskild målgrupp i
alla som deltar i projektets länder. Både research och intervjuer visar att trots de olika
systemen, tillämpade metoder och bästa övningar, är de unga invandrarna inte prioriterade
som en specifik målgrupp. Detta innebär att det finns en brist på skräddarsydda metoder och
verktyg som behövs för att integrera unga invandrare i utbildning/arbetsmarknadspolitisk
verksamhet utifrån deras behov. De brukar "falla under genomsnittliga åtgärder för alla
arbetslösa" som är både omotiverade och ineffektivt.
• Det finns en brist på statistiska uppgifter om unga invandrare i utbildnings‐ och
arbetsmarknadssystem i alla som deltar i projektländerna. Det var svårt att hitta uppgifter
om målgruppen för projektet. Det finns ett överskott av information om invandrare i
allmänhet, men om unga invandrare är uppgifterna fragmentariska och otillräcklig. Delvis
beror det på det faktum att många unga invandrare inte är registrerade i systemet. Delvis är
anledningen att allt för lite uppmärksamhet ägnas åt att integrera dessa specifika målgrupper
eftersom denna inte är erkänd som prioriterad grupp för integration.
• Det råder brist på professionell standard för arbetarna i detta område. I de flesta fall får de
yrkesverksamma några dagar extra utbildning över sin universitetsexamen. Således saknar
professionell personal verkliga bakgrundsrörande metoder, nätverk, rådgivning och
väglednings/krav/kulturella egenheter i denna specifika målgrupp. Bästa övningar visar att
tvåspråkiga lärare med kunskap om båda kulturerna är lämpliga för denna typ av vägledning.
• Undersökningen visar att ett av de största hindren för invandrare i allmänhet och unga
invandrare i synnerhet är ineffektiv vägledning på grund av bristande centraliserat
tillvägagångssätt och samordnade integrationsåtgärder på intressenternas nivå. De relevanta
intressenterna inkluderar vuxenutbildning, arbetsförmedlingar, sociala välfärdskontor, icke‐
statliga organisationer och arbetsgivare. Var och en av de berörda parterna har utvecklat sina
egna
metoder
för
att
underlätta
deltagandet
av
lågutbildade
inom
utbildning/arbetsmarknad. Problemet är att unga invandrare, särskilt de med låg
utbildningsbakgrund inte har en klar uppfattning om vilka åtgärder de bör vidta för att
komma in i utbildning/arbetsmarknad i värdlandet. Det finns ett enormt utbud av
utbildningar, men "rätt" vägledning behövs för valet av "rätt" utbildning för den enskilde i
enlighet med deras förmåga och behov. Konsekvensen är att de tillhandahållna tjänsterna
leder till omotivation och förlust av självkänsla.
• Det finns en brist på medvetenhetshöjande kampanjer och aktiviteter i samhället i
allmänhet och bland arbetsgivare i synnerhet om fördelarna med interkulturell anställning.
Vanligtvis är arbetsgivare i samtliga deltagande forsknings‐länder mycket försiktiga när det
gäller anställning av unga invandrare.
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• Yrkesförberedande/förberedande utbildningssystem är ganska konservativa och inte
tillräckligt flexibla för att motivera målgruppen att fortsätta med vidareutbildning. De bästa
övningarna för att hantera detta problem är individbaserad och flexibel utbildning.

11. Diskussion
De hinder på arbetsmarknaden som uppfattas av invandrare
Flera hinder som unga invandrare står inför i sina nya värdländer identifierades. De liknar hinder
som identifierats av andra, bredare studier (t.ex. diskriminering, annan marknadssituation och
administrationsstrukturer, kompetenslikvärdighet och erkännande, språk, nätverk). Dessa hinder
skiljer sig inte särskilt åt mellan länderna, men är något beroende av tidigare erfarenheter av
invandrare.
Utan tvekan den av de mest utbredda hindren som uppfattas av utfrågade invandrare var
konkurrensen på arbetsmarknaden. Invandrare upplever sig vara mindre konkurrenskraftiga än
andra kandidater som kommer från det land där de söker jobb. För att kunna konkurrera måste
de vara bättre kvalificerade och ha bredare erfarenhet. När det gäller diskriminering, indikerade
erfarenhet av ansökan bör hänvisas till den inhemska arbetsmarknaden. Certifikat som
förvärvats i värdlandet är lika viktiga och är en seriös bekräftelse av korrekt kvalifikationsnivå.
Däremot är uppgifter om utbildningserkännande och uppgradering av utbildning ofta svårt att
komma åt, och det kräver mycket tid och ansträngning för att få ordentlig information om
tillgängliga kurser.
Skillnader i arbetsmarknadspolitiska system varierar ofta mycket mellan länderna. Detta kan leda
till förvirring för människor som försöker hitta anställning. Dessutom gör byråkratiska
förfaranden processen ännu svårare. Dessutom gör en brist på medvetenhet (brist på kunskap,
brist på förståelse) om kulturella skillnader ibland ansökningsförfarandet omöjligt, på grund av
beteendemässiga och kulturella missförstånd.
Vad bör påpekas är att även de minsta gemensamma hinder "elektroniska verktyg för
jobbsökande" är erkända som ett hinder (det är vanligt att denna typ av tjänst endast visas på
modersmål). Därmed skulle det vara ett falskt antagande att överväga CV förberedelser,
samarbetsförmåga, eller elektroniska verktyg för jobbsökande som oviktiga hinder för
invandrare på arbetsmarknaden. Det verkar vara en grupp med en hög nivå av
informationstekniksmedvetenhet, om endast en källa till information lätt kan anges. Dock kan de
andra hindrena också vara viktiga. När vissa hinder övervinns, kan invandrarna behöva ta itu
med de andra.
Vi kan anta att det finns hinder som inte verkar synas ofta, men som fortfarande är viktiga.
Överväg fel (höga/ låga) förväntningar. Detta indikerar troligen att detta hinder snarare förefaller
under jobbsökandet, inte under anställningen. Detsamma gäller karriärvägsskapande,
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yrkesvägledning och jobb val, och få tillgång till informationskällor. Uppfattningen om
arbetsmarknadspolitiska hinder är ganska lika för både icke EU och EU‐invandrare.
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13. Annex
1. Enkäter
1.1 Unga invandrare

More than every fifth (22%) of the foreign born between 19‐24 years have no

Enkät, unga invandrare
Foundations for Work (FfW)
Unga invandrare är de som mest sannolikt får uppleva svårigheter att förvärva och behålla en
anställning på grund av deras låga kvalifikationer och kompetens på arbetsplatsen. Det finns ett
växande utbud av support och utbildning strukturer för att kunna hjälpa invandrare att utveckla
och bredda sina sysselsättningsmöjligheter, men deras allmänna karaktär och fokus på ICT
leverans innebär att de unga arbetssökande med mest behov ofta saknar den kompetens och
karriär vision som krävs för att delta i dem.
Syftet med enkäten
Vi kommer att försöka hitta goda exempel och bästa övningar från praktiker som arbetar med
invandrare framemot utbildning, handledning och sysselsättning, att försöka bryta ner hinder
som unga invandrare möter när de försöker komma in i utbildning och/eller anställning.
Som en del av FfW‐projektet som finansieras av EU, kommer vi att försöka hitta goda
exempel och bästa övningar från praktiker som arbetar med invandrare framemot utbildning,
handledning och sysselsättning, att försöka bryta ner hinder som unga invandrare möter när
de försöker komma in på utbildningar och/eller få en anställning.
Målgruppen för FfW‐projektet är unga invandrare som står inför olika typer av problem, som
blir stora hinder för dem för att fullborda utbildningen och/eller komma in på
arbetsmarknaden.
Syftet med enkäten är att identifiera vad som behövs göras bland de yrkesverksamma som
arbetar med denna målgrupp. Denna enkät syftar också till att identifiera intressanta
exempel på goda metoder som ska spridas i de europeiska nätverken inom detta område.
Instruktioner för att fylla i enkäten
Kryssa i rutorna som motsvarar din åsikt om frågan.
För de öppna frågorna: Vänligen svara på frågorna så noga som möjligt utan att ge för långa svar.
Känn dig fri att använda nyckelord när du svarar!
Bakgrunds data:
Namn (valfritt):
Nationalitet (valfritt):
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Ålder:
Kön:
1. Din nuvarande situation:
Beskriv vilken typ av arbete/yrkesutbildning/utbildning du deltar i
Anställd (heltid eller annat):
I yrkesutbildning:
I utbildning:
Arbetslös:
Annat:
2. Hur bedömer du dina möjligheter att kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden?
Dålig Medel God

Utmärkt

Inte tillämplig

3. Hur bedömer du dina möjligheter att fullt ut delta i yrkesutbildning?
Dålig Medel God

Utmärkt

Inte tillämplig

4. Hur bedömer du dina möjligheter att fullt ut delta i yrkesundervisning?

Dålig Medel God

Utmärkt

Inte tillämplig

5. Om du betygsatt dina möjligheter till god eller utmärkt, vad du anser du vara orsakerna till
detta?
Skriv ditt svar här:

6. Om du betygsatt dina möjligheter som dålig eller medel, vad du anser du vara orsakerna till
detta?
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Skriv ditt svar här:

7.Vad gör/gjorde du för att möta problem som beskrivs ovan?

Skriv ditt svar här:

8. Vad blev resultatet av din medverkan/aktivitet?
Skriv ditt svar här:

9. I vilken utsträckning är aktuell utbildning/undervisning anpassad till dina behov?
Dålig Medel God

Utmärkt

Inte tillämplig

10.Beskriv hur utbildningen/undervisningen är, eller inte är anpassad till dina behov
T.ex. dagliga rutiner, undervisningsmetoder eller bästa övning, personal etc.

Skriv ditt svar här:

11. Beskriv dina behov avseende arbete och utbildning och undervisning
Skriv ditt svar här:

12. Något annat du vill tillägga?
Vänligen skriv här:
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Vi tackar så mycket för ditt viktiga bidrag, och om du har frågor angående enkäten, tveka
inte att kontakta oss på:
[Ifylles av den relevanta FfW-partnern]
Namn:
Organisation:
Telefon nummer:
E‐mail:
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1.2 Teachers and trainers

Questionnaire, teachers‐trainers
Foundations for Work (FfW)
Unga invandrare är de som mest sannolikt får uppleva svårigheter att förvärva och behålla en
anställning på grund av deras låga kvalifikationer och kompetens på arbetsplatsen. Det finns ett
växande utbud av support och utbildning strukturer för att kunna hjälpa invandrare att utveckla
och bredda sina sysselsättningsmöjligheter, men deras allmänna karaktär och fokus på ICT
leverans innebär att de unga arbetssökande med mest behov ofta saknar den kompetens och
karriär vision som krävs för att delta i dem.
Grunden för arbetet (FFW) kommer att förbättra kompetensen hos unga invandrare att förbättra
sina utsikter till arbete och livskvalitet i värdlandet, och till att få bättre tillgång till vidare,
konventionell utbildning
Syftet med enkäten
Vi kommer att försöka hitta goda exempel och bästa övningar från praktiker som arbetar med
invandrare framemot utbildning, handledning och sysselsättning, att försöka bryta ner hinder
som unga invandrare möter när de försöker komma in i utbildning och/eller anställning.
Som en del av FfW‐projektet som finansieras av EU, kommer vi att försöka hitta goda
exempel och bästa övningar från praktiker som arbetar med invandrare framemot utbildning,
handledning och sysselsättning, att försöka bryta ner barriärer som unga invandrare möter
när de försöker komma in på utbildningar och/eller få en anställning.
Målgruppen för FfW‐projektet är unga invandrare som står inför olika typer av problem, som
blir stora hinder för dem för att fullborda utbildningen och/eller komma in på
arbetsmarknaden.
Syftet med enkäten är att identifiera vad som behövs göras bland de yrkesverksamma som
arbetar med denna målgrupp. Denna enkät syftar också till att identifiera intressanta
exempel på goda metoder som ska spridas i de europeiska nätverken inom detta område.
Instruktioner för att fylla i enkäten
Vänligen svara på frågorna så noga som möjligt utan att ge för långa svar. Känn dig fri att
använda nyckelord när du svarar!

1. Vad är din position inom organisationen, och hur skulle du beskriva ditt dagliga arbete
och arbetsuppgifter?
Skriv ditt svar här:
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2. Beskriv det professionella sammanhang där du är/har arbetat med målgruppen, och vad
som är/var din roll i arbetet med dem?
Skriv ditt svar här:

3. Beskriv individen, med hänvisning till exempel på en "intressant praxis".
Vänligen ge någon relevant information som du tror är viktig, så att den som inte är bekant med
personen har en förståelse för vem de är, och vad för eventuella hinder för utbildning han/hon
står inför. Och viktigast av allt, kan du beskriva vad du märkt är det största hindret inför
utbildning eller jobb för denna person
Vänligen se till att inkludera följande egenskaper om den personen:
Student/klient/anställd/arbetssökande, nationalitet, kön, ålder, utbildningsbakgrund och någon
arbetslivserfarenhet.
Skriv ditt svar här:

4. Vad gör/gjorde du för att möta problem som beskrivs ovan?
Vilken typ av (professionella) ingripande och/eller aktiviteter har du använt för att möta problem
som beskrivs ovan? Vänligen ange om insatsen/aktiviteten är en del av något
pedagogiskt/psykologiskt verktyg eller begrepp som används inom din organisation.
Skriv ditt svar här:

5. Vad blev resultatet av ert ingripande/aktivitet?
Skriv ditt svar här:

6. Är nuvarande metoder/åtgärder/mål i din organisation tillräcklig, eller känner du att det
finns ett behov av ytterligare utveckling eller förändring?
T.ex. genom att ändra dagliga rutiner i ditt företag, förändringar i undervisningsmetoder eller
övningar, genom projektutvärderingar, vetenskapliga tester etc.
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Skriv ditt svar här:

7. Är effekten av ditt exempel av ett "intressant ‐ fall" formellt dokumenterad eller erkänt på
något sätt eller någonstans?
T.ex. genom projektutvärderingar, vetenskapliga tester, publicering i en professionell tidskrift,
om så är fallet, ge bibliografiska uppgifter
Skriv ditt svar här:

8. Har individen i ditt exempel på ett "intressant‐fall" uttryckt hans/hennes tillfredsställelse
med medverkan/aktiviteter och resultaten skall uppnås? Om så är fallet, vad har han/hon sagt
om det?
Skriv ditt svar här:

9. Något annat du vill lägga till det här?
Vänligen skriv här:

10. Vill du bli informerad om FfW‐nätverket, dess arbete, verksamhet och resultat under
projekttiden? Om ja, vänligen förse oss med dina kontaktuppgifter.
Vänligen skriv kontaktuppgifter här:
Namn:
Organisation:
Telefon nummer:
E‐mail:
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Vi tackar så mycket för ditt viktiga bidrag, och om du har frågor angående enkäten, tveka
inte att kontakta oss på:
[Ifylles av den relevanta FfW-partnern]
Namn:
Organisation:
Telefon nummer:
E‐mail:
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1.3 Experter och intressenter

Enkät, experter‐intressenter
Foundation for Work (FfW)
Unga invandrare är de som mest sannolikt får uppleva svårigheter att förvärva och behålla en
anställning på grund av deras låga kvalifikationer och kompetens på arbetsplatsen. Det finns ett
växande utbud av support och utbildning strukturer för att kunna hjälpa invandrare att utveckla
och bredda sina sysselsättningsmöjligheter, men deras allmänna karaktär och fokus på ICT
leverans innebär att de unga arbetssökande med mest behov ofta saknar den kompetens och
karriär vision som krävs för att delta i dem.
Grunden för arbetet (FFW) kommer att förbättra kompetensen hos unga invandrare att förbättra
sina utsikter till arbete och livskvalitet i värdlandet, och till att få bättre tillgång till vidare,
konventionell utbildning
Formuläret har utvecklats för intressenter, beslutsfattare och yrkesutbildning/frivilligsektorns
utbildningsanordnare inom området för migrerande arbetstagare med låg utbildningsnivå.
Syftet med enkäten
Som en del av FfW‐projektet som finansieras av EU, kommer vi att försöka hitta goda
exempel och bästa övningar från praktiker som arbetar med invandrare framemot utbildning,
handledning och sysselsättning, att försöka bryta ner barriärer som unga invandrare möter
när de försöker komma in på utbildningar och/eller få en anställning.
Målgruppen för FfW‐projektet är unga invandrare som står inför olika typer av problem, som
blir stora hinder för dem för att fullborda utbildningen och/eller komma in på
arbetsmarknaden.
Syftet med enkäten är att identifiera vad som behövs göras bland de yrkesverksamma som
arbetar med denna målgrupp. Denna enkät syftar också till att identifiera intressanta
exempel på goda metoder som ska spridas i de europeiska nätverken inom detta område.
Instruktioner för att fylla i enkäten
Vänligen svara på frågorna så noga som möjligt utan att ge för långa svar. Känn dig fri att
använda nyckelord när du svarar!
1. Vad är din position inom organisationen, och hur skulle du beskriva ditt uppdrag i
relation till den målgrupp som nämns ovan?
Skriv ditt svar här:
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4. Är dina metoder, strategier etc. formellt dokumenterade och redovisade i din organisation?
T.ex. genom arbetsbeskrivningar, handlingsplaner etc.
3. Är nuvarande metoder/åtgärder/mål i din organisation tillräckliga, eller känner du att
det finns ett behov av ytterligare utveckling eller förändring?
T.ex. genom att ändra dagliga rutiner i ditt företag, förändringar i undervisningsmetoder
eller övningar, genom projektutvärderingar, vetenskapliga tester etc.
Skriv ditt svar här:
2. Beskriv organisationen och den politik som rör ovanstående målgrupp.
Vänligen ge någon relevant information som du tror är viktig, så att den som inte är bekant
med det arbete du gör i din organisation skulle få en bättre förståelse.

Skriv ditt svar här:

Skriv ditt svar här:

5. Vilken typ av behov kan du förutse i politik, metoder, kompetenser med personal etc. i
arbetet med invandrare och utbildning/arbete?
Vänligen ange om de behov och vidtagna åtgärder är en del av något pedagogiskt/didaktiskt
verktyg eller begrepp som används inom din organisation.
Skriv ditt svar här:

6. Vad är, enligt din mening de största hindren för invandrare att helt komma in på
utbildningen/undervisningen eller att komma in på arbetsmarknaden?

Skriv ditt svar här:
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7. Vilka är, enligt din mening, de faktorerna till framgång för din organisation i detta arbete?
Skriv ditt svar här:

8. Något annat du vill säga om det?
Vänligen skriv här:

9. Vill du bli informerad om FfW‐nätverket, dess arbete, verksamhet och resultat under
projekttiden? Om ja, vänligen förse oss med dina kontaktuppgifter.
Vänligen skriv kontaktuppgifter här:
Namn:
Organisation:
Telefon nummer:
E‐mail:

Vi tackar så mycket för ditt viktiga bidrag, och om du har frågor angående enkäten, tveka
inte att kontakta oss på:
[Ifylles av den relevanta FfW-partnern]
Namn:
Organisation:
Telefon nummer:
E‐mail:
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1.4. Research frågor

13 %. Research av [partner]
Del 1
Undersökning
Beskrivning av situationen för unga invandrare från icke-europeiska länder med avseende
på utbildning/anställning/egenföretagande och medborgerlig integration (Undersökning - se
källor som använts för denna forskning)
Max 1 sida

Del 2
Del
3
Undersökning
Inventering
Beskrivning av
av bra
denövningar
befintliga infrastruktur kring integrationen av unga invandrare i
utbildningssystemet/arbetsmarknaden i partnerländerna (Undersökning - se källor som
Av
perspektiv
på intressenter/aktörer
som ansvarar för integreringen av unga invandrare i
använts
för denna
undersökning)
partnerländerna - vilka hinder/lösningar känner de igen (kvalitativa hos:
Arbetsförmedlingen, socialkontoret, kommunen, NGO, utbildningsanordnare)
Observera!
Försökbeskriv
helst intervjua
intressenter/aktörer
som faktiskt
harinvandraren
erfarenhet av
att
Slutsats: Vänligen
kortfattat
den största utmaningen
den unga
möter
hantera
integrationen
av
målgruppen
som
FfW-projektet
kommer
att
fokusera
på!
och den största utmaningen den ansvariga myndigheten/nätverket möter i ovan beskrivna
process/integration.
I denna del av undersökningen är det viktigt att få perspektiv från coacher/mentorer som
ansvarar för samråd/coachning av unga invandrare i partnerländerna - vilka
hinder/lösningar ser de enligt nedanstående frågor
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Del 4
En kort beskrivning av formella kriterier för att få börja en formell utbildning
(yrkesförberedande, yrkesutbildning, företagande kurs, etc.)
1. Beskriv i max 25 rader det formella systemet och kriterierna för
yrkesförberedande/yrkesutbildning/högskoleutbildning i ditt land

2. Vilka är de viktigaste kriterierna för att framgångsrikt delta i formell utbildning i ditt
land? (max 25 rader)

3. Krav i ditt land för att komma in på arbetsmarknaden (max 25 rader)

4. Andra kommentarer

Del 5 En kort beskrivning av befintliga icke-och informell utbildning/fortbildning riktad
till de 8 nyckelkompetenser som finns tillgängliga för unga invandrare i ditt land.
Varje partner tillhandahåller följande:
Ge 3 exempel på effektiva metoder för förbättring av självkänslan hos unga invandrare
1.
2.
3.
Ge 3 exempel på effektiva metoder för motivation till fortsatt utbildning/jobb för unga
invandrare
1.
2.
3.
Ge ett exempel på bra övning för coachning/mentorskap/rådgivning för unga
invandrare
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Del 6
Exempel på bra övningar/metoder
Varje partner tillhandahåller följande:
Ge 3 exempel på effektiva metoder att förbättra självkänslan hos unga invandrare
1.
2.
3.
Ge 3 exempel på effektiva metoder för att ge motivation till fortsatt utbildning/jobb för unga
invandrare
1.
2.
3.
Ge ett bra exempel på goda övningar för coachning för unga invandrare

Ge ett exempel på bra övningar för handledning och konsultation för unga invandrare

Andra goda relevanta övningar/metoder

Del 7
Avslutande kommentarer
Max ½ sida

Del 8
Referenser/länkar
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