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Välkommen!



Om
BRIDGE



VAD ÄR BRIDGE?
BRIDGE är att träna lärare och 
volontärer i att undervisa 
migranter i svenska i 
språkklubbar och lära dem att 
göra detta på ett bättre sätt 
genom att förstå kulturella 
skillnader.

Vi tror att språkundervisning för 
migranter, speciellt de som har 
varit här länge, kan göras effektivt 
i språkklubbar och vi tänker guida 
er i hur man startar upp och driver 
dem lokalt.



Varför BRIDGE?

BRIDGE-projektet riktar sig till de migranter som 
är permanent i Europa: kvinnor och män som bor 
i våra städer och förorter, som har barn i skolan 
och som behöver kommunicera i vardagen men 
inte kan eftersom de inte talar vårt språk.



      Vad är en SPRÅK- OCH         
KULTURLEDARE?

En BRIDGE-ledare bildar en utbildningsplats och gör den till 
centrum för lärande och aktiviteter för människor som behöver 
lära sig språket
� där människor från olika länder, bakgrunder, kulturer,           

      religioner, livserfarenheter, intressen och behov känner sig          
      bekväma att gå till;
� där de hittar en välkomnande och positiv miljö
� där lärandet börjar med dem och deras dagliga       

      komunikativa behov.



Vad är en
BRIDGE-språkklubb?

En BRIDGE-språkklubb är en informell 
undervisningsplats där BRIDGE språk- och kulturledare 
kan organisera språkundervisning för migranter

Språkklubbar beskrivs i detalj i modul 7.



Vem är BRIDGE till för?
BRIDGE arbetar med lärare i svenska 
och volontärer som vill bli bättre 
utrustade för att undervisa under 
informella former, hantera multikulturella 
grupper, och starta upp språkklubbar 
lokalt.

Vi hoppas att språklärare och 
volontärer i många andra 
länder kommer att använda 
sig av BRIDGE-modellen i 
framtiden och bli språk- och 
kulturledare

Vi arbetar i Italien, 
Spanien,Storbritannien, 
Sverige och Turkiet.



Varför är BRIDGE viktigt 
#1?

Språklärare och volontärer som arbetar inom 
mångkulturella områden, speciellt med migranter som har 
varit här länge och inte pratar landets språk, kan behöva 
kompetenser som relaterar till att förmedla kulturen och 
upprättandet och drivandet av informella 
undervisningsplatser som SPRÅKKLUBBAR.
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Varför är BRIDGE viktigt 
#2?

Vi vet av vår undersökning och erfarenhet att många 
sedan länge bosatta migranter bor i våra samhällen utan 
att kunna språket. Detta påverkar framför allt kvinnor 
och BRIDGE-språkklubbar kommer att vända sig 
speciellt till dem för att stödja dem i deras dagliga liv och 
stöd i samhället för en bättre integration
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MEN
…



Varför är BRIDGE viktigt 
#3/4?

Språklärare och volontärer är ofta inte utrustade med 
specialkunskap då det gäller interkulturell förmedling 
och informell undervisning.
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4
Migranter som bott i landet länge faller ofta 
utanför ramarna



Hur man 
genomför den 
här kursen:
med en ledare 
eller online



3 sätt att genomföra kursen

Genom att kontakta en 

BRIDGE partner- 
organisation  i Italien, 

Storbritannien,Spanien, 
Sverige eller Turkiet.

Här finns 
kontaktuppgifter:  

Kontakter | Bridge Migrants

Genomföra utbildningen 
online

För att göra detta besök 
BRIDGE Learning  

Village:

https://www.bridgemigra
nts.eu/sv/learning-village

Om det inte finns ledare att 
tillgå kan BRIDGE välja att 
organisera guidade 
utbildningar online

       1: Med en ledare 3: Online utan 
handledning

2. Online med hand- 
ledning  (guidad):

Du kan bli en språk- och kulturledare genom att gå den här kursen på 3 olika sätt. OBS!
för tillfället erbjuder vi endast online utan handledning

https://www.bridgemigrants.eu/sv/kontakter
http://www.bridgemigrants.eu/
http://www.bridgemigrants.eu/


Hur lång tid tar det?

FACE TO FACE
Det finns  8 moduler på den 
här kursen som kombineras 
med övningar som hålls med 
våra ledare. Dessa lektioner 
kombineras med egna studier 
av vårt BRIDGE-material och 
resurser

ONLINE
Räkna med att det tar 10 timmar 
att genomföra onlinekursen 
(detta inkluderar en genomgång 
av vårt BRIDGE material och 
våra källor.



I slutet …
MED LEDARE PÅ PLATS 
ELLER VIA ONLINE
Du kommer att få ett 
deltagarintyg för 
BRIDGE-kursen för 
språk- och kulturledare 
och kommer att kunna 
testa din roll i en 
språkklubb - eller starta 
upp din egen språkklubb

ONLINE (UTAN LEDARE)

Genom att kontakta 
BRIDGE-projektets partner 
kan du få ett deltagarintyg 
för genomgången 
BRIDGE-kurs för språk- och 
kulturledare och (beroende 
på var du befinner dig) 
kommer du att kunna testa 
din roll i en språkklubb - eller 
starta upp din egen 
språkklubb



 Kursinnehåll



Modulerna
via Moodle kan du utbyta erfarenheter och föra diskussioner med andra 
blivande språk- och kulturledare. Kontakta Folkuniversitetet så får du 
inloggning till Moodle.

Det finns totalt 8 moduler 
som täcker samma områden 
och kompetenser som 
självbedömningsverktyget:
Självbedömningsformulär | Bridge 
Migrants

Genom att genomföra 
undersökningen i början och i 
slutet av kursen kommer du att 
se din utveckling

Modul 6 och modul 7 
fokuserar på en språk- och 
kulturledares roll och på hur 
man startar upp och driver sn 
språkklubb

https://www.bridgemigrants.eu/sv/news/sjalvbedomningsformular
https://www.bridgemigrants.eu/sv/news/sjalvbedomningsformular


Modulinnehåll
1. Inledning  – självutvärdering och att bli en 

BRIDGE språk- och kulturledare
2. Interkulturell medvetenhet
3. Självreflektion och emotionell intelligens
4. Anpassning till mångkulturella miljöer
5. Interkulturellt utbyte och ledarskap
6. BRIDGE språk- och kulturledare
7. Uppstart och drift av språkklubbar
8. Avslut - självutvärdering och handlingsplan

Språk- & 
kulturledare



Grattis till att ha 
tagit dina första 
steg till att bli en 
BRIDGE SPRÅK- 

OCH 
KULTURLEDARE!



Du har avslutat introduktionen.

Glöm inte att besöka Learning Village där du 
hittar material för hjälp och inspiration

Klicka här: 
https://www.bridgemigrants.eu/sv/learning-village

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som 
endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan 
göras av informationen i den.

Grattis!

https://www.bridgemigrants.eu/sv/learning-village

