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Sammanfattning   
En stor grupp unga nyanlända går i grund- och gymnasieskolan i Sunne med målet att efter avslutad 

gymnasieutbildning komma in på arbetsmarknaden.  

Vi såg att skolnärvaro och mående i gruppen unga nyanlända varierade. Förutsättningarna är inte 

desamma som för svenskfödda ungdomar. Stöd bedömdes inte finnas i den utsträckning som 

behovet var och organisationen både gällande skolan och övriga kommunala verksamheter var inte 

riggade för att möta så stor del av den nya målgruppen på en gång. Vi saknade kunskap och metoder 

för att möta målgruppen.  

Projektet Värmlands Nya var ett sätt att prova på något nytt och skapa bästa möjligheter för den nya 

målgruppen att dels klara skolgången, men också se på övriga behov såsom måendet för att få så 

goda förutsättningar som möjligt att lyckas.  

För att de unga nyanlända ska kunna etablera sig i arbetslivet krävs förståelse för den kultur, de 

normer och regler som finns i Sverige. Det kräver anpassningar av den kultur, de normer och regler 

varje person har med sig. Det kräver av varje person att hitta sitt sätt att leva i Sverige. För att lyckas 

med det behöver personen både förstå vår kultur, vårt samhälle och känna tillit till sig själv. 

KASAM(känslan av sammanhang) behöver stärkas.  

Projektets mål var stärkt KASAM hos deltagarna och ökad skolnärvaro hos en del av deltagarna. 

Rutiner för uppföljning av frånvaro och en samverkansgrupp för uppföljning skulle tas fram. 

För att ge möjlighet till stärkt KASAM och öka skolnärvaron genomfördes både individuella aktiviteter 

och aktiviteter i grupp. Exempel på aktiviteter är individuella samtal, stöd i att lösa problem, stöd vid 

myndighetskontakter, uppföljning av låg skolnärvaro, läxhjälp, göra film, åka på utflykter, fysisk 

aktivitet, arbetsmarknadskunskap.  

Totalt har 71 ungdomar deltagit. Av dessa var 53 killar och 18 tjejer. KASAM har stärkts. Skolnärvaron 

har ökat något. Skolan har numera en rutin för uppföljning av frånvaro. Elevhälsoteamet gör 

regelbundna uppföljningar. På organisatorisk nivå har kunskapsspridning om gruppen skett. 

De viktigaste framgångsfaktorerna 

o Samtal – individuellt och i grupp för stärkt KASAM, svenskaträning och ökad närvaro i skolan 

o Handledarrollen - tid, tillgänglighet, tydlighet, interkulturell förståelse 

o Min historia, med kameran som verktyg – deltagarnas egna kortfilmer om sina liv och sina 

framtidsplaner 

o Fysisk aktivitet – gym, gå i skogen, simma 

 

Verksamheten går in i kommunens ordinarie verksamheter och två nya projekt. 

  
  



                                     
 

 

Projektidé och förväntade resultat  
Bakgrund 
Under åren 2015-16 kom ett stort antal asylsökande människor från olika länder utanför EU till 

Sverige. De vuxna och barnfamiljerna placerades på asylboenden. Ensamkommande barn och 

ungdomar under 18 år placerades på HVB-hem eller i familjehem. När Sveriges lagar ändrades 

minskade antalet asylsökande kraftigt, men asylprocesserna tog lång tid. På grund av att regler har 

ändrats och nya lagar har införts har gruppen unga nyanlända som bott i Sunne förändrats till antal 

på ett svårförutsägbart sätt under perioden från 2013 fram till idag. De ungas status och 

livsförutsättningar har också förändrats över tid. Alla av Sunne kommun och SG Broby kända 

ungdomar i åldern 15-18 år har erbjudits studier vid vårt introduktionsprogram språkintroduktion. 

Det har handlat om hundratals elever, vilket är mycket för en liten kommun som Sunne. Vid 

projektets start, 2017 gick 100 elever på språkintroduktion, 47 av dessa hade då uppehållstillstånd.  

Vi såg skolnärvaron och måendet i gruppen nyanlända unga varierade. Förutsättningarna är inte 

desamma som för svenskfödda ungdomar. Behovet av stöd bedömdes inte finnas i den utsträckning 

som behovet var och organisationen både gällande skolan och övriga kommunala verksamheter var 

inte riggade för att möta så stor del av den nya målgruppen på en gång.  

Vi saknade kunskap och metoder för att möta målgruppen. Projektet Värmlands Nya var ett sätt att 

prova på något nytt och skapa bästa möjligheter för den nya målgruppen att dels klara skolgången 

men också se på övriga behov såsom måendet för att få så goda förutsättningar som möjligt att 

lyckas. Att få ny kunskap och sprida den i organisationen är också en viktig del av projektet.  

Projektets övergripande syfte och mål  
Värmlands Nya var har finansierats av Europeiska Socialfonden och omfattat elva kommuner i 

Värmland. De elva kommunerna har samverkat kring tre utvecklingsområden; övergångar, 

hälsofrämjande arbete samt arbetsmarknad och interkultur. Detta kallas i texten ”Spår 2”. Sex 

kommuner har arbetat med verksamhet för unga nyanlända.  Detta kallas i texten ”Spår1”. Projektet 

vände sig till unga nyanlända, 15-24 år i grund- och gymnasieskolan. Deltagarna måste ha 

uppehållstillstånd i Sverige. 

 

Arbetet i spår 1 samt spår 2 syftar till det övergripande målet (långsiktig effekt):

”Att underlätta etableringen i arbetslivet för unga nyanlända kvinnor och män.”

Projektmål gemensamt för spår 1 samt spår 2 är:

”Fler nyanlända ungdomar ska klara måluppfyllelsen i grund-och gymnasieskolan i Värmland och nå så långt som 
möjligt utifrån sina förutsättningar, i alla ämnen.”

Samtliga delprojekt ska genom arbete med respektive projektplaner bidra till ett för spår 1 övergripande mål:

”Nya metoder och arbetssätt för arbete med studiestöd, ökad måluppfyllelse och skolanknytning har utvecklats 
och tillämpats.

Arbetet med projektets mål och dess målgrupp bidrar till ökad jämställdhet, tillgänglighet och icke-
diskriminering. 



                                     
 

 

Målet med projektet är ”Att underlätta etableringen i arbetslivet för unga nyanlända kvinnor och 

män.” För att kunna etablera sig i arbetslivet krävs förståelse för den kultur, de normer och regler 

som finns i Sverige. Det kräver anpassningar av den kultur, de normer och regler varje person har 

med sig. Det kräver av varje person att hitta sitt sätt att leva i Sverige. För att lyckas med det behöver 

personen både förstå vår kultur, vårt samhälle och känna tillit till sig själv. KASAM behöver stärkas.  

För att kunna etablera sig i arbetslivet krävs också goda kunskaper i svenska språket och en 

utbildning. Det finns få okvalificerade arbeten i Sverige och många som konkurrerar för att få dem. 

Det är alltså viktigt att klara av skolan på ett bra sätt.  

Sunnes lokala mål och målgrupp 
De lokala projektmålen var: 

 
 
 
Den lokala målgruppen var: 

 

Den primära målgruppen ökat sin 
KASAM

Deltagarna i den primära 
målgruppen har en förbättrad 

psykisk hälsa

100 % av deltagarna i den primära 
målgruppen har ökat sin skolnärvaro 

med 60 %

Rutin för uppföljning av skolfrånvaro 
efterföljs

Samverkansgrupp har kontinuerliga 
möten kring skolfrånvaro

Nyanlända unga 
kvinnor och män 
i Sunne 
kommun

ålder 15-24 år

med en 
skolfrånvaro 
på ≥10 %

Nyanlända unga kvinnor och män i Sunne 
kommun

ålder 15-24 år, som går i grund- eller 
gymnasieskolan

med

svag av KASAM



                                     
 

 

För att kunna få del av projektets insatser måste de unga ha uppehållstillstånd i Sverige. Antalet som 

tillhörde målgruppen växte dels i och med det nya målet i projektet, dels i och med att fler fick 

uppehållstillstånd. Det uppsatta målet på 30 deltagare under projekttiden blev överskridet pga. att så 

många ungdomar fick uppehållstillstånd på den ”s.k. Nya Gymnasielagen” runt årsskiftet 2018/19. I 

den här gruppen fanns många som saknade anknytning till Sunne, hade svag KASAM och många med 

låg skolnärvaro. Av dem som deltagit i Värmlands Nya hör 30 personer till den gruppen. En av dessa 

var kvinna. 

Ansökan om projektet gjordes av skolan. Inför projektstarten flyttades ägarskapet i Sunne från skolan 

till individstöd. Projektet flyttades pga. att skolan saknade en verksamhetschef och den som täckte 

för vakansen kunde inte åta sig projektet. Då flertalet av ungdomarna befann sig inom 

individstödsverksamhet såg verksamhetschefen för individstöd en vinst med att behålla projektet i 

kommunen och få en möjlighet att påverka skolgången som ett led i att förhindra att ungdomarna så 

småningom hamnade på försörjningsstöd. En möjlighet att i ett tidigt skede möjliggöra bättre 

förutsättningar för att få ungdomarna att lyckas och således också få ett bättre mående.  

Denna organisatoriska ändring innebar att Värmlands Nya inte kunde verka i skolan på övergripande 

nivå. Värmlands Nya har arbetat med deltagarna på deras fritid, raster och håltimmar. Värmlands 

Nya har inte kunnat bidra till eller påverka skolans sätt att möta elevgruppen. Värmlands Nya har 

runt enskilda individer samverkat med skolans personal.  

Deltagarna 
Totalt 71 ungdomar har deltagit. Av dessa var 18 kvinnor och 53 män. Obalansen mellan antal 

kvinnliga och manliga deltagare beror på att det finns fler män i målgruppen. Alla kvinnor på 

SG/Broby som tillhörde målgruppen har valt delta i projektet. De män som tillhörde målgruppen på 

SG/Broby har fått möjlighet att delta i projektet, men alla har inte valt att göra det.  

Målgruppen visade sig vara heterogen: Deltagarna i projektet var ungdomar med olika bakgrund. I 

projektet fanns deltagare som föddes i Afghanistan, Iran, Syrien, Somalia, Eritrea. Deltagarna var 

hazarer, pashtuner, uzbeker, syriska araber, kurder, palestinier, tigreaner, saho, somalier. De var 

ortodoxt kristna, sunnimuslimer, shiamuslimer. De var djupt troende, följde bara sin religions regler 

eller hade helt tagit avstånd från religion. De hade växt upp i fattigdom, med god ekonomi, i 

storstäder, på landet. De hade aldrig arbetat eller arbetat för att tjäna pengar inom industri och 

försäljning i flera år eller hjälpt till med hushållssysslor och jordbruk sedan de var små.  Några hade 

gått i skolan i tolv år och några hade aldrig gått i skolan innan de kom hit. Skolan hade liknat svensk 

skola eller varit väldigt olik svensk skola. De var kvinnor eller män. Hur man lever som man eller 

kvinna såg olika ut i de olika kulturerna, men över lag var kvinnornas rörelsefrihet mer begränsad för 

alla kvinnor än för alla män. Både män och kvinnor hade med sig mindre rörelsefrihet än vi har i 

Sverige. En del deltagare bodde med sina familjer i Sverige, andra bodde själva. En del var del av en 

större grupp från samma kultur i Sunne, andra var den enda från sin kultur i kommunen. En del hade 

nära kontakt med familj i hemlandet, en del hade förlorat all kontakt med familjen.   

Horisontella principer som grund 
Projektet skulle uppmärksamma de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke 

diskriminering. För att kunna göra det skulle projektet ha ett normkritiskt arbetssätt och ett 

interkulturellt förhållningssätt. Projektets arbetssätt ska genomsyras av ett individcenterat fokus.  



                                     
 

 

 

 

 

Vi ville verka för stor tillgänglighet. För att underlätta för att deltagarna lätt skulle kunna kontakta 

projektledaren flyttades projektets lokal på ett tidigt stadie från Sunnes centrum till gymnasieskolan. 

Deltagarna kunde då gå till projektets lokal på raster. För deltagare, men små språkkunskaper, var 

det enklare att gå direkt till lokalen och prata än att ringa och boka tid.   

  

Normkritiskt arbetssätt: 

Med hjälp av ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på, och 
förändra, begränsande strukturer och normer, i stället för att 

försöka få enskilda individer att passa in i mallen. 

Ett interkulturellt förhållningssätt: 

Interkulturell kompetens är ett förhållningssätt för att 
hantera olikheter och insikt i deltagarnas egna ”glasögon ”; 

hur deras sätt att se på världen påverkar tolkningar, 
relationer och beslut. 



                                     
 

 

Arbetssätt/Metod 

Aktiviteter för deltagarna 
De aktiviteter som har genomförts har syftat till att på olika sätt ge deltagarna möjlighet att stärka 

KASAM. Eftersom KASAM är en känsla, känslan av sammanhang är det den egna upplevelsen som 

säger hur stark KASAM en individ har.  

 

Handledarrollen 
Projektledaren har fungerat som handledare för deltagarna.  Handledaren har arbetat för att 

deltagarna ska känna förtroende för handledaren. Tydlighet, tillförlitlighet, trygghet, icke dömande, 

nyfikenhet. Handledaren har haft ett interkulturellt förhållningssätt i mötet med deltagarna.    

Deltagarna är resursstarka, men svaga i mötet med Sverige. De har med sig olika kunskaper och 

erfarenheter. Det är vanligt att deltagarna både har dåligt självförtroende, små kunskaper om 

vuxenlivet i Sverige och dåligt stöd i form av kontakter med vuxna människor. Handledaren har 

arbetat för att deltagarna ska förstå, våga prova, lyckas och lära sig hur man gör i 

myndighetskontakter och andra situationer så att deltagarna ska klara detta själva utan oro. 

Handledaren har också arbetat för att stärka självkänsla och självförtroende hos deltagarna genom 

att fokusera på det de kan, den kunskap de har.  

I alla aktiviteter har språket och möjligheten att utveckla större kunskaper i svenska varit en grund. 

Det har gjort att handledaren i stort sett bara har kommunicerat på svenska.  För att budskap av 

informativ typ ska nå fram har sättet att prata eller skriva anpassats. Korta meningar och bara fakta 

har använts. I längre samtal läggs mycket energi på att se till att parterna i samtalet verkligen förstår 

varandra. Att bildgoogla ett ord och visa bilden ger en garanti för att vi pratar om samma sak. Att 

skriva nya ord på papper under samtalen, gör att de kan bli en del av ett större ordförråd. Ibland 

kombineras det nya ordet med en ritad bild eller ett ord på modersmålet. Att sätta svenska ord på 

KASAM

känsla av 
sammanhang

Hanterbarhet - känslan av att 
resurser och strategier för att 

hantera situationer och 
händelser finns tillgängliga

Begriplighet - känslan 
av att det som händer 

är begripligt

Meningsfullhet - känslan av 
att de utmaningar individen 
möter är värda att engagera 

sig i



                                     
 

 

saker som är bekanta från hemlandet kan stärka den identitet personen har. Att ställa frågor och 

prata om samma sak på olika sätt ger större garantier för att inte missförstånd har uppstått.  

Detta sätt att lära sig språk kallas sociokulturella eller socialkonstruktivistiska perspektiv. Lärande 

utgår från sociala sammanhang mellan individer: först mellan individer och sedan genom individuell 

bearbetning. Språk är en social företeelse och utvecklas genom aktiv användning i interaktion. Språk 

utvecklas genom aktivt deltagande i de sociala sammanhang man ingår i. Ju fler olika sammanhang 

där man är språkligt aktiv, desto större språklig repertoar utvecklar man.  

Alla aktiviteter i Värmlands Nya har gjorts på ungdomarnas fritid, raster och håltimmar. Den mesta 

tiden har gått till individuella aktiviteter, men de gruppaktiviteter som har gjorts har visat sig vara 

populära och många har deltagit. De aktiviteter som genomförts har till stor del utformats på 

lämpligt sätt efter önskemål från deltagarna om den typen av aktivitet. De aktiviteter som har gjorts i 

projektet kan sammanfattas som: Individuella insatser, Aktiviteter i grupp, Nätverkande och 

Föreläsningar. 

 

Individuella insatser 
Eftersom gruppen är heterogen ser behoven av stöd mycket olika ut. Det individuella stödet har varit 

den viktigaste insatsen.  

Samtal 

Att samtala om ett problem eller en tanke är att höra sig själv sätta ord på det. Att samtala är också 

att få reaktioner och reflektioner på problemet eller tanken.   

”Besvär är signaler som kräver tolkning – inte medicinska åtgärder” Sven 

Bremberg 

En stor del av deltagartimmarna i projektet har lagts på individuella samtal. Deltagarna har samtalat 

med handledaren. Samtalen har rört rådgivning, problemlösning, hopp och framtidstro, att få en bild 

av sig själv i sin nya kontext, för att träna svenska och för att slippa ensamhet. Samtal i större eller 

mindre grupp har provats. Vid gruppsamtal hamnar ofta fokus på svenska språket. Ungdomarna 

rättar varandras sätt att uttrycka sig i stället för att lyssna på innehållet i vad som sägs. 

Tillgängligheten har varit en viktig faktor. Det har varit enkelt att söka upp handledaren för att 

samtala. Det har funnits tid för samtal.  

”Vi behöver prata länge. Det tar tid att prata. Det kan vi hos dig.” Deltagare, 18 år 

Samtal om identitet, framtidsplaner, relationer, kulturkrockar, självbild 

Det har funnits möjlighet för deltagarna att samtala med handledaren utan att från början ha en 

tydlig frågeställning. De har pratat om konflikter mellan livet i hemlandet och livet i Sverige, om 

konflikter mellan att leva i enlighet med den kultur och religion de har med sig och att leva som vi 

lever på i Sverige. Deltagarna försöker hitta sina sätt att leva. Ibland förändras den syn på rätt och fel, 

som de har med sig. Det kan skapa skuldkänslor. De kan tvingas leva dubbelliv. De ifrågasätter sig 

själva. I samtalen kan deltagarna få en bild av sig själva i sina nya kontexter. Samtalen har varit 

öppna, utan lösningar eller råd. Handledaren har försökt stötta ungdomarna att hitta den väg som 

passar var och en.  



                                     
 

 

Genom att förstå sig själva kan känslan av begriplighet och känslan av meningsfullhet stärkas, alltså 

kan KASAM stärkas.     

Samtal om konkret problem – stöd i att lösa problem 

En stor del av tiden med deltagare har lagts på att hjälpa ungdomarna att reda ut problem. En del av 

problemen finns i situationen i hemlandet, som ofta drabbar familjemedlemmar. Här har 

projektledaren inte kunnat hjälpa till. En stor del av problemen har uppstått i Sverige.   

 

De uppkomna problemen är konkreta hinder i livet, som kan göra det svårt att fokusera på 

skolarbetet eller att ens komma till skolan.  

För att ge möjlighet att stärka KASAM har handledaren därför valt att se de uppkomna problemen 

som tillfällen att visa ungdomen hur Sverige fungerar och hur ungdomen kan hantera det. 

Handledaren förklarar vad olika myndigheter och samhällsfunktioner gör. Handledaren har suttit 

bredvid när ungdomarna har ringt myndigheter och ibland deltagit i samtalen, ibland förklarat 

efteråt. En del ungdomar har, när de ensamma suttit i telefonsamtal med myndigheter och inte 

förstått, ringt in projektledaren i trepartssamtal. Handledaren har då kunnat lyssna och förstå, och 

hjälpa ungdomen att fråga om och om igen tills hen har förstått. Om deltagaren har bett om det, har 

projektledaren också följt med på möten, som deltagaren haft med myndigheter.  

Uppföljning av låg skolnärvaro 

Uppföljningen av låg skolnärvaro syftar till att öka skolnärvaron, d.v.s. ett av projektmålen. På 

individnivå har handledaren följt upp skolnärvaron hos de ungdomar som har haft låg närvaro. 

Arbetet har inletts med ett kartläggande samtal den enskilda ungdomen. I samtalet söker vi svar på 

varför närvaron är så låg. Ofta finns konkreta problem som antingen praktiskt hindrar personen från 

att gå till skolan eller motivationsproblem. 



                                     
 

 

Vid samtalet erbjuds ungdomen att handledaren ska få ha avisering från skolan vid varje 

frånvarotillfälle för att då direkt kunna kontakta personen och motivera hen att gå till skolan. 

Deltagaren erbjuds också hjälp med att undanröja praktiska problem, stöd vid kontakter med skolan 

o.s.v. 

Läxhjälp 

Ungdomarna har haft möjligt att boka tid med handledaren för individuell läxläsning. Läxläsningen 

har gjorts på svenska.   

Ofta handlar läxläsningen om att förstå svenskan i hemuppgifterna - oavsett vilket ämne läxorna 

handlar om. Ofta har ungdomarna större förståelsen av ämnet än förmågan att uttrycka sig och att 

förstå frågeställningar.  De läromedel som används är sällan anpassade för att ungdomarna ska 

lyckas. Förmodligen är de långsamma processerna ett bra sätt att bygga upp ett ordförråd inom olika 

områden på svenska och ett bra sätt att lära sig begrepp och processer inom olika ämnen. Många 

som kommit in på gymnasiet behöver också läxhjälp eftersom de har luckor i både svenska och 

ämneskunskaper.    

Att begripa hur en skoluppgift ska göras, att klara av(hantera) att göra den och att se meningen med 

att lära sig något kan stärka KASAM hos individen.  

Träning 

Många deltagare har uttryckt att de rör sig för lite, att de sover dåligt och att de möter få människor 

utanför skolan. De har provat att träna på gym. De som har fått gymkort har också fått möjlighet att 

få en genomgång av hur de ska träna. Gymmet är också en plats där spontana möten kan ske mellan 

personer som annars inte skulle mötas.  

Att inse att man kan träna för att kunna sova bättre är ett konkret exempel på hur vi kan hantera en 

situation i vårt samhälle och kan stärka KASAM hos deltagaren. 

Truckkörkort 

Vi provade att köpa in ”truckutbildning för språksvaga” för att öka deltagares chanser att få jobb.   

Aktiviteter i grupp 

Göra film: Min historia – med kameran som verktyg  

Alla de berättelser och tankar som kom fram i de individuella samtalen gjorde att vi valde att arbeta 

med film som ett verktyg för att utveckla deltagarnas språk. Vår tanke var att deltagarna genom att 

berätta om något som de själva väl kände till och hade tankar om och känslor för skulle kunna 

använda svenskan och utveckla sitt ordförråd. Vi ville ge deltagarna möjligheten att lyssna på sig 

själva och på varandra.  Därigenom skulle de kunna få perspektiv på sina berättelser.  

De färdiga filmerna skulle kunna visas för personer som möter eller inte möter nyanlända ungdomar 

för att ge dem en interkulturell förståelse.  

Vi anlitade en professionell filmare, Gro Pedersen Westgård, Origo Film för att göra film med 

deltagarna. Vi hade också med en mentor – en tjej som är född i Sverige och är jämnårig med 

deltagarna i projektet. Hon kunde hjälpa deltagarna att formulera sig på svenska och ge sin syn på 

deltagarnas berättelser. 

Först hade vi kortare träffar med deltagarna för att lära ut filmkunskap. Alla deltagare i projektet 

bjöds in för att göra film. Ett trettiotal deltog. Vi gjorde tre heldagsworkshops där deltagarna fick 

prova att skriva korta manus och göra kortfilmer.  



                                     
 

 

Tio ungdomar valdes ut för att få göra egna filmer under sommaren. Utifrån det de lärt sig på 

filmkursen och workshoparna filmade de på egen hand det de ville filma. De hade regelbundna 

möten med filmaren för att få individuell handledning. Deltagarna skrev ner det de ville berätta till 

filmerna på svenska. De fick hjälp att formulera sig. De läste in texten. Filmerna redigerades. 

Resultatet blev åtta färdiga filmer där deltagarna berättar om sina liv nu och sina tankar om 

framtiden.  

Med anledning av att vi gjorde film kontaktade vi tidningen Fryksdalsbygden och Värmlands 

lokalradio, för att deltagarna skulle få prova att bli intervjuade.  

Filmerna visades för inbjudna gäster på Teaterbiografen i Sunne. Deltagarna äger sina filmer och 

bestämmer själva hur de ska visa dem. Till filmvisningen bjöds vänner till ungdomarna, lärare, 

personer som deltagarna mött i Värmlands Nya, politiker, tjänstemän i kommunen in. Filmerna ska 

också kunna visas i passande sammanhang i framtiden. 

Att sätta ord på sina tankar kan ge en känsla av att hantera sin situation, att lyssna på sig själv och 

andra kan göra ens situation mera begriplig, att slutföra ett arbete och se resultatet kan ge känsla av 

mening. 

Åka på utflykt 

Många deltagare gör ingenting på loven. Många har inte sett andra platser än Sunne. Projektet har 

därför erbjudit några aktiviteter på loven. Vi har åkt till andra orter för att spela bowling, bada på 

badhuset, gå på Boda Borg, till Gunnerudsgården och Alma Löv för att göra film. När det har varit 

möjligt har vi åkt med kollektivtrafik för att prova på hur man köper biljett och hur det går till att åka 

kollektivt.  

Att få prova på nya aktiviteter kan ge känsla av att kunna hantera dessa på egen hand. Att ha roligt 

tillsammans med andra kan ge känsla av mening. Att förstå hur man gör när man köper biljett, byter 

om på badhuset, o.s.v. kan ge en känsla av begriplighet.   

Gå i skogen - naturupplevelser  

Skogen är för många av deltagarna en främmande plats. Vi har gått olika leder och vägar i skogen i 

större eller mindre grupp. Vi har pratat om hur man följer leder, förstår kartor, om allemansrätten, 

om djur som finns i skogen och hur man ska bete sig om man möter dem.  

Att prova på att gå i skogen kan ge en känsla av begriplighet och en känsla av hanterbarhet.  

Prata svenska med ”Sunnekvinnor”  

Några av tjejerna i projektet har önskat sig att få samtala med någon för att träna på svenska. Det 

fanns ett behov hos tjejerna av att se exempel på hur man kan leva som kvinna i Sverige. Dessa båda 

behov blev en aktivitet. Vi samlade tjejerna i projektet två timmar en eftermiddag varje vecka. Till 

samlingarna bjöds olika kvinnor från Sunne in. ”Sunnekvinnorna” är i olika åldrar, har olika yrken, 

olika utbildning, olika intressen och olika sätt att leva. ”Sunnekvinnorna” berättade om sina liv. 

Tjejerna berättade om sina liv. Bra samtal uppstod. Nya kontakter knöts. Att få olika exempel på hur 

kvinnor i Sunne lever kan ge känsla av begriplighet. Att få använda sitt nyvunna språk för att berätta 

om sig själv kan ge känsla av att kunna hantera en situation. Att ha roligt tillsammans och lära känna 

nya människor kan ge känsla av meningsfullhet. 



                                     
 

 

Arbetsmarknadskunskap 

Försök att ha gruppundervisning i arbetsmarknadskunskap gjordes. Det visade sig svårt att hitta en 

tid när flera elever kunde delta samtidigt, eftersom de går i olika klasser och aktiviteten måste ske på 

fritiden/håltimme/rast. Deltagande i aktiviteten blev aldrig stort och vilka som deltog varierade från 

gång till gång. Ingen kunskapsutveckling skedde i gruppen eftersom det aldrig var samma grupp. Det 

fungerade bättre att ge arbetsmarknadskunskap individuellt.  

Många har fått individuell hjälp med att skriva CV och söka sommarjobb. Några har fått hjälp att 

skriva annonser där de erbjuder sig att hjälpa till med trädgårdsarbete eller städning. De som fick 

sådant jobb har också fått kontakt med Sunnebor de annars inte skulle ha mött.  

Att förstå arbetsmarknaden och hur man söker jobb kan ge en känsla av hanterbarhet. Att beskriva 

sin kompetens kan ge en känsla av begriplighet och mening. 

Rektryteringsmässa 

Arbetsförmedlingen och Sunne kommun arrangerar varje vår en rekryteringsmässa dit alla är 

välkomna för att möta olika arbetsgivare och söka jobb. Inför dessa tillfällen har handledaren 

förberett deltagarna genom att förklara vad en rekryteringsmässa är, varför man ska dit och vad man 

ska göra där. Deltagarna i Värmlands Nya har uppmuntrats att gå på mässan. De har fått hjälp att 

förbereda sig inför den, t.ex. genom att skriva CV, genom att diskutera syftet med en 

rekryteringsmässa och i vissa fall träna på hur det skulle kunna gå till att presentera sig för en 

arbetsgivare. Handledaren har tagit med sig de deltagare som vill till rekryteringsmässan och funnits 

på plats för att ge råd, förklara och uppmuntra.  

Att förstå vad en rekryteringsmässa är och att möta olika arbetsgivare och prata med dem kan ge 

begriplighet. Att presentera sig för dem kan ge en känsla av att kunna hantera en situation. Att få 

kontakt med en arbetsgivare som är intresserad kan ge en känsla av mening. 

Workshop om entreprenörskap 

Utifrån de behov vi trodde deltagarna skulle ha bokades vid projektets start en workshop om 

entreprenörskap in med Sunne Kommuns Näringslivsenhet.  

Gruppdiskussion efter föreläsning om hederskultur 

Efter att SG/Broby hade anordnat en föreläsning om hederskultur bjöds projektledaren in för att leda 

efterarbetet i form av diskussioner om hederskultur med eleverna på språkintroduktion. Vid 

efterarbetet delades eleverna på språkintroduktion in i grupper efter kön.    

 

Nätverkande, samverkan och samarbetspartners 

Samverkan och samarbetspartners 

SkIn, kommunala enheter , personalen på Sunne Gymnasium - Broby, det lokala näringslivet, 

Länsstyrelsen.  

SkIn -samverkansmöten mellan skolan, IFO, stödboendet och projektledaren 

Värmlands Nya startade samverkansmöten ”SkIN”, som hölls varje månad. Tanken var att mötena 

skulle ha fokus på de enskilda deltagare som hade hög frånvaro. På mötena deltog projektledaren, 

elevhälsan, personal från stödboendet där många ungdomar bodde och representanter från IFO. När 

ungdomarna succesivt skrevs ut från IFO och stödboendet lades ner återstod till slut bara elevhälsan 



                                     
 

 

och projektledaren på dessa möten. Skolan och IFO har sedan tidigare samverkansmöten på dessa 

möte tas de elever upp som det behövs samverkas runt.  

DUA 

Projektledaren deltog i möten med kommunens DUA-grupp för att få kontakt med de verksamheter 

som kan komma att möta ungdomar som lämnar skolan och Värmlands Nya.  

Kontakt med kommunens Näringslivsenhet, med företag, organisationer och studieförbund 

Projektledaren träffade representanter för Näringslivsenheten för att berätta om projektet och 

diskutera hur vi kan samverka. Projektledaren har haft kontakter med företag och organisationer för 

att berätta om projektet och diskutera samverkan. En representant för ett studieförbund har deltagit 

i träffarna mellan tjejer och ”Sunnekvinnor”.  

Föreläsningar  
En föreläsning om hederskultur med stöd av Värmlands Nya - Spår 2 hölls för alla gymnasieelever.   

Material som tagits fram 
o En enkät för att göra en social kartläggning togs fram för att vi skulle kunna mäta om vi lyckades 

uppnå en ökad känsla av socialt sammanhang. Trots att den förenklades språkligt visade den sig 

för komplicerad för att använda.   

o Vid rekrytering av ungdomar under 18 år – där föräldrarna måste informeras - har projektledaren 

skrivit en kort text med information om vad Värmlands Nya är. Texten har översatts till arabiska 

av en av modersmålslärarna på skolan. Vid behov hade texten även kunnat översättas till andra 

språk, men det har inte behövts eftersom det inte har funnits vårdnadshavare med andra språk. 

Ungdomarna från Afghanistan har svenskspråkiga gode män som vårdnadshavare. I övriga fall har 

ungdomen antingen varit över 18 eller haft föräldrar som förstår svenska. Vid inskrivning av dem 

som är över 18 år har projektledaren informerat ungdomarna muntligt, ibland med telefontolk, 

ibland utan.  

o En bunt vykort från loppis för att starta samtal. När ungdomarna har små kunskaper i svenska 

språket och vi vill träna svenska använder vi en hög med vykort. Ungdomarna får välja varsitt 

vykort. Projektledaren väljer ett vykort. Ungdomarna får berätta vad de ser på vykortet. De pekar 

och sätter ord på det de pekar på. Projektledaren berättar om sitt vykort. Vi skriver ord som är 

nya på ett papper. Ungdomarna skriver eventuellt översättning till modersmål(om de kan). 

Genom att samtala runt korten byggs en kontakt, ett visst förtroende mellan ungdomarna och 

projektledaren.  

o Boken ”Skamlös” av Amina Bile, Sofia Nesrine Srour, Nancy Herz. Boken innehåller korta texter på 

ämnen som berör negativ social kontroll av tjejer. Texterna har använts som startpunkt i 

diskussioner med enskilda individer.  

Aktiviteter som inte har rört deltagare 

Projektledarträffar 

Värmlands Nya har drivits på liknande sätt som i Sunne på fem andra orter, Säffle, Årjäng, Karlstad, 

Storfors, Filipstad. Projektledarna har haft möten ungefär varannan månad. Mötena har gett 

möjlighet till erfarenhetsutbyten. Träffarna har varit viktiga för det lokala projektets utveckling.   



                                     
 

 

Handledning 

Projektledarna har fått handledning i grupp ungefär varannan månad. Handledarna kom från Första 

Linjen. Behovet av handledning är viktigt att tillgodose när projektledarna arbetar med individuellt 

stöd till deltagarna.   

Föreläsningar centralt 

Under projekttiden har Värmlands Nya – Spår 2 arrangerat ett stort antal föreläsningar med olika 

innehåll inom områdena interkultur, arbetsmarknad, övergångar, hälsa. Medlemmar i styrgruppen i 

Värmlands Nya har bjudit in dem i sina nätverk som kan ha nytta av föreläsningarna. Därigenom har 

berörd personal inom individstöd, arbetsmarknadsenhet och skola nåtts.     

Föreläsning om heder 

Under våren 2019 arrangerades i Sunne tre föreläsningar om hederskultur med stöd av Värmlands 

Nya - Spår 2. Projektet ”Metodutveckling och implementering av generellt föräldrastöd för 

nyanlända” hade två föreläsningar av representanter från Team Heder för kommunens personal. 

Syftet med båda föreläsningarna var att öka kunskapen om hederskultur och signalera till de 

nyanlända att all personal har kännedom om hederskultur.  

7tjugo 

Projektledaren och en person, som i sitt arbete möter nyanlända fick gå grundutbildning i 

enpowermentpedagogiken 7tjugo för att bättre kunna arbeta med personlig utveckling och 

förändringsprocesser.  

Samtalsmetoden MI – motiverande samtal 

Två lärare och representanter för Värmlands Nya har grundutbildats i MI – motiverande samtal för 

att bättre kunna möta målgruppen.    

Föräldrarskapsutbildning 

I samverkan med Länsstyrelsen genomfördes en kartläggning av behovet av föräldrarstöd och hur det 

tillgodoses i Sunne. I Sunne fanns redan ett projekt, ”Metodutveckling och implementering av 

generellt föräldrastöd för nyanlända”. Eftersom föräldrarstödet vände sig till föräldrar till mindre 

barn berörde inte detta Värmlands Nya direkt. Indirekt har effekterna av detta föräldrarstöd berört 

några deltagare vars föräldrar har fått gå utbildning för att de har yngre barn.   

 

Deltagande på lika villkor - horisontella principer 
Att ge deltagarna möjlighet att delta på lika villkor innebär att individanpassa aktiviteterna, att fråga, 

lyssna och ifrågasätta.  

Jämställdhet 

Vi har i arbetet med deltagarna utgått från  

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad jämställdhet är att 

verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att 

föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att 



                                     
 

 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.” 

Jämställdmyndighetens hemsida 

Vår utmaning har varit att skillnaderna mellan könen är så mycket större bland de unga nyanlända. Vi 

har därför valt att möta deltagarna där de är och haft målet att gå mot jämställdhet.  

Tillgänglighet 

Att alla deltagare har ett annat modersmål än svenska gör språket är ett hinder vid kommunikation.  

Vi har arbetat med att säkerställa att all kommunikation med deltagarna blir begriplig för båda 

parter. Tolk har använts i mycket liten omfattning, i kontakt med föräldrar.  

Handledarens kontor har funnits på skolan. Deltagarna har lätt kunnat söka upp handledaren.  

 

Icke-diskriminering 

Vi har i arbetet utgått från: 

”Principen om icke-diskriminering handlar om att alla ska vara inkluderade i 

samhället och arbetslivet oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning 

och funktionshinder.” ESF-rådets förklaring 

Vi har utifrån det interkulturella perspektivet verkat för ökad medvetenhet om att olikheter finns och 

måste hanteras för att alla ska bli inkluderade.  

  



                                     
 

 

Projektets resultat, mål och indikatorer  
Här redovisas först de resultat vi nådde mot de uppsatta målen och sedan övriga resultat som 

Värmlands Nya har gett i Sunne. 

Ökad skolnärvaro 
När Värmlands Nya startade var vårt mål ”att den primära målgruppen har ökat sin skolnärvaro”, 

även uttryckt som ”100% av deltagarna i den primära målgruppen har ökat sin skolnärvaro med 

60%”. Här var resultatmålen att ”rutin för uppföljning av skolfrånvaro efterföljs” och att 

”samverkansgrupp har kontinuerliga möten kring skolfrånvaro”. Den primära målgruppen var 

”nyanlända kvinnor och män, med en skolfrånvaro på >10%”.  

Värmlands Nya har inte på organisatorisk nivå verkat i skolan och har inte kunnat påverka skolans 
rutiner. På individnivå har projektledaren stöttat dem som har haft högst frånvaro och är inskrivna i 
Värmlands Nya. Metoden har provats på fjorton ungdomar under ett till två år. 

Metoden består av två delar:  
1. Orsaker till frånvaron kartläggs vid samtal mellan deltagaren och projektledaren. De hinder 
som kan undanröjas undanröjs av deltagaren med stöd av projektledaren.  
2. Projektledaren får frånvaroavisering varje gång deltagare registreras som frånvarnade. 
Projektledaren kontaktar då deltagaren direkt.  

 

 
 
I knappt hälften av fallen har deltagarna högre skolnärvaron vid utskrivning än vid inskrivning i 
Värmlands Nya. Frånvaron hos dessa deltagare har under tiden med stöd varierat. När ett problem 
har lösts blir närvaron högre. Efter en tid uppstår ofta nya problem och närvaron minskar tills 
problemet är löst. Det är bra att ha samtal vid varje frånvarotillfälle. Ungdomen upplever att någon 
bryr sig. Det skapar förtroende. Deltagare har lärt sig vid att söka hjälp av handledaren när nya 
problem uppstår. I något fall har deltagare helt tackat nej till erbjuden hjälp. Ett mindre antal 
deltagare har avbrutit sina studier och därmed skrivits ut ur Värmlands Nya.  
Metoden är bra, men tidskrävande p.g.a. att de konkreta problemen har varit så komplicerade och 
sträckt sig över lång tid. Metoden kräver också att den som använder den har möjlighet att kontakta 
deltagaren ofta. 



                                     
 

 

  
Fyra orsaker till hög frånvaro har visat sig i detta arbete.  

• Deltagare inte ser mening med att gå i skolan. Deltagaren kan ha avslutat sin skolgång i 
hemlandet som mycket ung och arbetat några år innan de kom till Sverige. Deltagarna 
upplever det som ett nederlag att få börja skolan igen. En del av dessa deltagare skaffar sig 
olika enkla jobb att göra på fritiden. Fritiden blir viktigare för individen att prioritera än 
skolan.  

• Deltagaren fått ta emot sin familj genom familjeåterförening. Deltagare blir då den som har 
varit i Sverige längst och som kan språket bäst. Familjen behöver i början mycket stöd, 
eftersom de har kommit direkt från sitt hemland eller annat land. Familjen vänder sig i första 
hand till det barn som de fått flytta till. Här skulle stödet till familjen behöva se annorlunda 
ut.  

• Många deltagare upplever den svenska skolan som svår. De förstår inte vad de ska göra. De 
upplever många misslyckanden. En del ser det som utmaningar att vinna, men en del ger upp 
och misslyckas hela tiden.  

• Sjukdom eller annat som gör att personen avslutar sina studier. 
 

Vid projektstarten, våren 2017 gjordes en mätning av skolfrånvaron. Då mättes frånvaron hos alla 

elever som går på språkintroduktionsprogrammet. De var då 100 stycken. Hösten 2019 mätte vi 

frånvaron hos alla elever som på språkintroduktionsprogrammet. De var 70 stycken. Skolnärvaron i 

gruppen har förändrats. En större andel har mycket god närvaro, medan andelen med 16-20% 

frånvaro har minskat. Andelen med hög frånvaro har inte minskat. Mätningen har inte gjorts på 

projektets målgrupp, utan som en referens.  

 

En orsak till att skolnärvaron har ökat är de skolans förbättrade rutiner. Sedan Värmlands Nya 

startade har skolans rutiner ändå ändrats. Den rutin som finns efterföljs och en samverkansgrupp 

som följer upp frånvaron: Elevhälsoteamet följer upp frånvaron varje månad och samverkar med 

mentorerna vid hög frånvaro hos eleven. Om frånvaro inte minskar rapporteras frånvaron till CSN. 



                                     
 

 

När hög frånvaro rapporteras till CSN dras studiebidraget eller studiemedlet in tills frånvaron 

minskar.  

En annan orsak till ökad skolnärvaro kan antas vara att ett 40-tal elever runt årskiftet 2018/19 fick 

uppehållstillstånd för gymnasiestudier. En förutsättning för att de ska få behålla detta tillfälliga 

uppehållstillstånd är att de studerar och når en gymnasiexamen eller motsvarande. 

Uppehållstillståndet gav dem både krav och trygghet. De flesta i den här gruppen levde i väntan på 

uppehållstillstånd som papperslösa, med inget eller begränsat bistånd och i många fall utan bostad. 

För den gruppen har det senaste året blivit deras första trygga tid i Sverige. Det har i många fall givit 

högre närvaro i skolan.  

 

Ökad känsla av sammanhang - KASAM 
Målet med Värmlands Nya är ”Att underlätta etableringen i arbetslivet för unga nyanlända kvinnor 

och män.” För att kunna etablera sig i arbetslivet krävs förståelse för den kultur, de normer och 

regler som finns i Sverige. Det kräver anpassningar av den kultur, de normer och regler varje person 

har med sig. Det kräver av varje person att hitta sitt sätt att leva i Sverige. För att lyckas med det 

behöver personen både förstå vår kultur, vårt samhälle och känna tillit till sig själv. KASAM behöver 

stärkas.  

De aktiviteter som genomförts har utformats så att de ska kunna ge deltagarna en stärkt KASAM. I 

beskrivningen av aktiviteterna finns förklaring till hur varje aktivitet förväntades kunna stärka 

KASAM. 

Resultatet av arbetet syns i de enskilda deltagarnas personliga utveckling och i deras psykiska 

mående. Här följer några exempel på utveckling under projekttiden: 

 



                                     
 

 

 

”När min familj kom till mig i Sverige blev det så svårt. Jag gick på möten som min 

mamma skulle gå på hos olika myndigheter. Jag frågade dig(projektledaren) 

innan jag gick på möte varför vi skulle gå dit, vad vi skulle prata om och vad vi 

kunde be om hjälp med där. Jag visste inte skillnaden på olika myndigheter. De 

hade alltid tolk, men jag förklarade för min mamma på vårt språk och jag svarade 

åt min mamma, för min mamma förstod ingenting av Sverige.  

Jag har lärt mig mycket de här åren. Nu förstår jag själv varför vi ska gå möte. Jag 

kan lära mamma. Jag förklarar för mamma innan vi går på mötet. Mamma frågar 

mig saker på vårt språk på mötet. Jag översätter. Tolken är aldrig lika bra som 

jag. Snart tror jag att mamma kommer kunna gå på möte själv. Hon har blivit 

duktig. Hon har varit i Sverige i två år nu.” Deltagare, 19 år  

 

Handledarrollen 
En viktig framgångsfaktor har varit att det har funnits en person, som har haft tid och möjlighet att 

möta och stötta deltagarna individuellt och att varje deltagare har bemötts utifrån hens 

förutsättningar och behov.  

”Dagens samhälle är i hög grad organiserat i ”stuprör” och specialiseringar - med 

liten hänsyn till hela människan, som ofta har behov som sträcker sig över flera 

ansvars-/verksamhetsområden. För unga, liksom deltagarna i Värmlands Nya, 

finns behov av funktioner som utgör kittet mellan dessa aktörer, arenor och 

ansvarsområden, och som kan bemöta olika slags frågeställningar och lotsa till 

rätt instans.” Uppföljning av projektdeltagarnas hälsa och hälsoutveckling i ESF-

projektet Värmlands Nya 

I de individuella samtalen har deltagare genom att säga det de tänker, höra sig själva och bli lyssnade 

på av handledaren få en bild av sig själv i sina nya kontexter. 

”Det jag säger hos dig kan jag inte säga hemma. Till min mamma eller mina 

kompisar. De skulle säga att jag tänkte fel. Men jag tänker så och jag tror att jag 

säger rätt.” Deltagare, 18 år     

Handledaren har kunnat anpassa de planerade aktiviteterna efter de behov som framkommit. 

Handledaren byggt upp förtroende hos föräldrar, så att deltagarna kunnat delta i de aktiviteter som 

projektet har haft.   

 

 

 

 



                                     
 

 

Resultat av aktiviteter 
Här redovisas de resultat, väntade och oväntade som de olika aktiviteterna gav. 

 

 

Av projektets 71 deltagare var 53 killar och 18 tjejer. Det har visat sig att de flesta av tjejerna i högre 

utsträckning har deltagit i aktiviteterna i projektet än killarna. Tjejerna har också tagit initiativ till fler 

aktiviteter.  

Samtal 

Tillgängligheten har varit en viktig faktor. Det har varit enkelt att söka upp projektledaren för att 

samtala. Det har funnits tid för samtal.  

”Vi behöver prata länge. Det tar tid att prata. Det kan vi hos dig.” Deltagare, 19 år 

Stöd i att lösa problem 

Deltagarna har kunnat få stöd av handledaren när de kontaktar myndigheter och andra 

samhällsfunktioner. Det verkar som att problemen beror på 

• språkliga svårigheter  

• att deltagarna inte förstår vilka myndigheter som finns i Sverige och vad de har ansvar för  

• att deltagarna blivit ”unga vuxna” i Sverige och inte tidigare haft myndighetskontakter alls  

• myndigheternas/samhällsfunktionernas sätt att kommunicera med ungdomarna  
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Den personal som arbetar med kundkontakter på olika myndigheter förväntar sig en viss grad av 

förkunskaper om samhället och använder fackord. Deltagarna påpekar ofta att den svenska som talas 

med dem i skolan alltid är enklare att förstå än den som de möter i resten av samhället. Genom att 

utsätta sig för samhället kommer ungdomarna på sikt att förstå språket och fackorden. På vägen dit 

behövs extra tålamod och medvetenhet hos myndighetspersoner – ett interkulturellt 

förhållningssätt.  

”Jag ringde CSN och frågade vad jag ska skriva på blanketten för bostadsbidrag. 

Men hon sa att jag hade ringt fel. Vad är fel?” Deltagare, 20 år 

Behovet av att ha någon som kan stötta vid problemlösning finns kvar, även om många har tagit flera 

steg mot att kunna lösa allt själva.  

Läxhjälp 

Både ordförråd och förståelse av begrepp och kontexter växer succesivt hos deltagarna, men det tar 

tid. Individuell läxhjälp kommer att behövas under lång tid för att målgruppen ska klara av skolan.  

“Jag läser frågan på svenska. Jag försöker förstå. Det går inte att översätta till 

mitt språk. Jag kan inte de orden i mitt språk.  Jag tänker ut svaret på mitt 

modersmål. Jag översätter svaret till svenska. Då finns inte alla orden på svenska. 

Det tar lång tid och det blir inte så bra.” Deltagare, 19 år 

”De här ungdomarna behöver ”en till en-stöd” med läxor. Tyvärr kan vi inte ge det 

i skolan. Det skulle behövas.” lärare på IMspråk.  

Läxläsningen är krävande för ungdomarna. I många fall är det så svårt för dem att veta vad de ska 

göra att de ger upp.  

”Ibland, när läraren säger hur jag ska göra, och det låter för svårt, säger jag ja – 

så ska jag göra. Samtidigt tänker jag att jag KAN inte göra så. Det är för svårt. Så 

då gör jag det inte… Om läraren hade delat upp det i mindre steg, som jag trodde 

att jag kan klara hade jag kanske gjort det.” Deltagare, 18 år 

Träning 

Många säger att de mår mycket bättre när de tränar. Många upplever också gymmet som en plats 

där de får möta andra Sunnebor, en plats där småprat uppstår. För en del har träningspassen på 

gymmet varit ett sätt att slippa ensamhet.  

”Jag kunde inte sova på natten. Jag hade mycket oro. I mitt hemland fanns det 

tabletter för sova. Jag frågade dig(handledaren) om det fanns tabletter för sova. 

Du sa att jag ska träna på gymmet. Nu jag tränar nästan varje dag är kroppen 

lugn på natten och jag sover utan tabletter. Och jag får en stark kropp också.” 

Deltagare, 19 år  

Truckkörkort 

Vi provade att ge en deltagare ”truckutbildning för språksvaga” på Lernia. Utbildningen skedde på 

skoltid. Deltagaren måste ta ledigt från skolan för utbildningen. Resvägen till utbildningen tog nästan 



                                     
 

 

två timmar enkel resa. Skolan har det senaste året gett dem som går på yrkesinriktade 

gymnasieprogram truckutbildning som en del av utbildningen. Därför har inte fler skickats på 

truckutbildning.  

Att skaffa sig en ”specialkunskap” längs vägen mot arbete kan ge bättre självförtroende. Det kan för 

individen göra det lite lättare att sortera ut vilka jobb som är lämpliga att söka.  

”Min historia – med kameran som verktyg” 

I arbetet med filmerna fick deltagarna: 

• Uttrycka sig på svenska och utveckla sitt ordförråd 

• Få perspektiv på sig själva och sina upplevelser  

• Skapa något bestående 

• Stärka självtillit 

• Uppnå större förståelse och bättre bemötande från omgivningen genom visning av filmen 

• Lära sig göra film  

Resultatet blev åtta färdiga filmer där deltagarna berättar om sina liv nu och sina tankar om 

framtiden. Arbetsprocessen var dock det viktigaste resultatet. Workshoparna blev positiva, intensiva 

arbetsdagar, som resulterade i färdiga 30-sekundersfilmer och ett stort antal berättelser. 

”Jag tror att det är bra att man filmar och vågar. Du vågar att vad du vill säga och 

vad du vill skriva. Jag tror att det är bra. Det hjälper oss mycket.” Deltagare, 18 år  

”Vi började på morgonen och jobbade hela dagen. På kvällen var filmen klar. Det 

var bra att göra hela på en dag och jag var nöjd.” Deltagare, 19 år 

Med anledning av att vi gjorde film kontaktade vi tidningen Fryksdalsbygden och Värmlands 

lokalradio. Deltagarna fick lära sig hur man kontaktar media och att vem som helst får göra det. 

Deltagarna blev intervjuade och fick uppleva skillnaden mellan en intervju för en tidning och en 

direktsänd radiointervju.  

Filmerna visades för inbjudna gäster på Teaterbiografen i Sunne. Till filmvisningen bjöds vänner till 

ungdomarna, lärare, personer som deltagarna mött i Värmlands Nya, politiker, tjänstemän i 

kommunen. Visningarna av filmerna har gett möjlighet till ökad interkulturell förståelse. 

”Min upplevelse av filmerna var mångfasetterad, kände att det fanns stor 

möjlighet till fri tolkning av budskapen. De gav också en känsla av att vilja se mer. 

Ungdomarnas resa till annorlunda kultur, natur, klimat och i viss mån nyfunnen 

frihet att göra andra val, väcker många tankar. Ger vi möjlighet att få behålla det 

man vill spara och stötta när det är något man vill släppa. När jag funderar på 

betydelsen för ungdomarna som skapat filmerna så tror jag att det är en viktig 

inre resa som har en början men inte en bestämd slutstation. Att få tillgång till 

filmen som ett sätt att uttrycka sig kan förhoppningsvis leda till nyfikenhet och 

mod att även pröva andra uttrycksformer. Är också helt säker på att deras 

självförtroende växte när de fick visa filmerna och stå på scenen och motta 

publikens applåder.” Kommunstyrelsens ordförande, Sunne kommun 



                                     
 

 

Gå i skogen - naturupplevelser 

Att gå i skogen har lett till många bra samtal. Ungdomarna har lärt känna en del av Sunne där de inte 

känt sig trygga tidigare.  

En del deltagare har senare gått själva och tagit med sig familjemedlemmar ut i skogen.     

Prata svenska med Sunnekvinnor 

Mötena mellan tjejerna i Värmlands Nya och olika ”Sunnekvinnor” har gett ökat nätverk för tjejerna 

och nya kunskaper om olika yrken. Båda tjejerna och ”Sunnekvinnorna” har lärt sig om olika sätt att 

leva. Aktiviteten kommer att fortsätta med hjälp av några av ”Sunnekvinnorna” i Studieförbundet 

Vuxenskolans verksamhet.  

Arbetsmarknadskunskap 

Några deltagare har fått hjälp att skriva annonser där de erbjuder sig att hjälpa till med 

trädgårdsarbete eller städning. De som fick göra sådant har också fått kontakt med Sunnebor de 

annars inte skulle ha mött.  

Rekryteringsmässa 

Rekryteringsmässorna är bra som orientering och för nätverkande mellan deltagare och arbetsgivare.  

Workshop om entreprenörskap 

Det visade sig att deltagarna varken språkligt och vad gäller förkunskaper inte kunde tillgodogöra sig 

tankarna om entreprenörskap. Därför valde vi fortsättningsvis att jobba med mer grundläggande 

arbetsmarknadskunskap.  

Gruppdiskussion efter föreläsning om hederskultur 

En insiktsfull diskussion om hederskultur fördes av gruppen.  

Kontakt med kommunens Näringslivsenhet, med företag, organisationer och studieförbund 

Samverkan med näringslivsenheten resulterade i en workshop om entreprenörskap och en 

medvetenhet om deltagarnas situation. En representant för Näringslivsenheten deltog i aktiviteten 

”Prata svenska med Sunnekvinnor” och fick då tillfälle att informera tjejerna i projektet om vad 

Näringslivsenheten gör. En representant för Näringslivsenheten kom på filmvisningen på 

Teaterbiografen.  

Kontakter med företag och organisationer i kommunen har lett till att deltagare har fått 

praktikplatser.  

Ett studieförbund har bjudit in deltagarna till sina aktiviteter och kommer att driva träffarna mellan 

nyanlända tjejer och ”Sunnekvinnor” vidare. De ”Sunnekvinnor” som träffat tjejerna i projektet har 

fått lära sig olika saker om livet i de olika länder tjejerna kommer från och livet i Sunne.   

Kunskap om målgruppen och kunskapsspridning 
Vid projektstart var kunskapen om målgruppen Sunne inte så stor. Under projektets gång har det 

blivit tydligt hur heterogen gruppen är. De flesta i ”målgruppen” inser inte ens att det svenska 

samhället gärna ser dem som en grupp.  

De kunskaper som vi har fått om målgruppen och gruppens behov har spridits både i samverkan runt 

enskilda personer och vid utformning av nya projekt i kommunen. Synliggörandet av kunskapen om 

målgruppen har blivit ett viktigt resultat av arbetet.  



                                     
 

 

o De länder deltagarna kommer från har fungerat på andra sätt än Sverige gör. Ungdomarna möter i 

Sverige en för dem ny samhällsstruktur, nytt språk, nya regler, nytt skolsystem, nya sätt att 

använda teknik, nya sätt att leva på, ny syn på religion, o.s.v. De nyanlända ungdomar som 

projektet vänder sig till har varit barn när de lämnade sina hemländer. De börjar bli vuxna. De 

förväntas klara av många saker som vuxna födda i Sverige klarar av samtidigt som de förväntas 

förstå och ”göra rätt”, trots att de befinner sig i en helt ny kontext. Det är svårt. Behovet av stöd 

är stort.  

 

o Förutsättningarna för livet i Sverige ser olika ut. Ett antal deltagare är redan svenska medborgare, 

eftersom de var så unga när de kom till Sverige. En del har permanent uppehållstillstånd. Båda 

grupperna vet att de alltid får stanna i Sverige. Några har tillfälligt uppehållstillstånd, som måste 

förnyas fram tills de är 25 år och har försörjning. Då kan de söka permanent uppehållstillstånd. 30 

deltagare har tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier runt årsskiftet 2018/19. En 

förutsättning för att de ska få behålla detta tillfälliga uppehållstillstånd är att de studerar och når 

en gymnasiexamen eller motsvarande. För att kunna få ett permanent uppehållstillstånd krävs att 

de efter avslutad utbildning har en anställning i minst två år. Att ha ett tidsbegränsat 

uppehållstillstånd gör framtiden mer oförutsägbar. Osäkerheten påverkar ungdomarnas mående. 

Kraven påverkar också vilka utbildningsvägar de kan välja. De olika formerna av uppehållstillstånd 

beror på att svensk lagstiftning har ändrats.  

Jag vill flytta till (namn på stad), där det finns mycket jobb. Så att jag kan börja 

om, men jag kan inte flytta för att jag har det här uppehållstillståndet(TUT)”  

o Skolbakgrunden hos deltagarna är väldigt olika. Många har aldrig gått i skolan, eller gått några få 

år. Hur snabbt en person tar sig genom den svenska skolan verkar dock inte bara bero på det. 

Några av dem som nu går på gymnasiet har ingen skolbakgrund. Några av dem som gått många år 

i skolan i hemlandet har gått flera år på språkintroduktion. Utbildning i olika länder ser olika ut. 

Motivation och möjlighet att fokusera på sina studier verkar vara viktiga faktorer för hur 

studieresultat blir.      

     



                                     
 

 

                                      
 

Mötet med den svenska skolan är svårt. Även om deltagarna är unga har många arbetat innan de 

kom till Sverige och är mogna för sin ålder. När de kommer till Sverige får de veta att de behöver 

ha en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb. Vägen går via några år på språkintroduktion 

för att få grundskolebetyg att söka gymnasieutbildning på. Många deltagare upplever att tiden på 

språkintroduktion och gymnasium är frustrerande och svår att överblicka. Behovet av 

studievägledning är stort.  

”Det här är min sista chansen. Sista chansen till vad? Sista chansen att komma in 

på gymnasiet. Sedan är jag för gammal. För gammal? Du är ju 18 år? Du är ju 

ung.” Deltagare 18 år och ”Sunnekvinna” 

”Jag önskar att jag fick lära mig svenska och sedan lära mig ett jobb i skolan. 

Varje år får jag veta att jag måste stanna nästa år här(språkintroduktion). Inte 

börja på gymnasiet. Inte jobba.” Deltagare 18 år  

”När jag slutar gymnasiet – ger skolan mig ett jobb då?” Deltagare 17 år  

o Deltagarna upplever den väg de börjat gå i Sverige som lång och svår att överblicka. När de kan 

sätta upp delmål och klara av dem blir livet lättare.  

 

o Det har visat sig att många ungdomar på loven inte gör något alls. De sitter hemma. En del 

studerar. För dem som bor själva blir ensamheten påtaglig. En del av dessa träffar inte en enda 

människa på loven. De har däremot ofta kontakt med gamla vänner och familj genom sociala 

medier. En del säger att de inte har pratat ett enda ord svenska under loven. För många deltagare 

har skolan varit den enda plats där de möter andra människor i Sunne. Dessa deltagare säger att 

de försöker fylla den ensamma tiden med extrajobb eller träning och att det skulle behövas 

platser där människor kan mötas. 
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De sista tio dagarna av lovet var jag hemma. Jag gick inte ut alls. Jag hade 

neddragna gardiner. Ingen kontaktade mig på telefon. Ingen kontaktade mig 

på messenger. Ingen knackade på min dörr. Jag är så glad över att skolan har 

börjat igen.  

Det finns en sak som jag behöver hjälp med, men det kan ni inte hjälpa mig med. 

Jag känner mig så ensam. Jag har inga kompisar. 

 

o Hur man lever som man eller kvinna ser olika ut i de olika kulturerna, men över lag är kvinnornas 

rörelsefrihet mer begränsad för alla kvinnor än för alla män. Både män och kvinnor har med sig 

mindre rörelsefrihet än vi har i Sverige.  

Bland deltagarna har tjejerna över lag färre kontakter med omgivningen än killar. Färre av tjejerna 

har jobbat innan de kom till Sverige. Få av tjejerna har haft sommarjobb i Sverige. Tjejer har 

uttryckt att de inte ser positivt på framtiden. I enskilda samtal har framkommit att deras bilder av 

vad de kommer att göra, jobba med och hur de kommer leva är begränsade. De flesta är ändå 

medvetna om och lyckliga över att Sverige är ett land där kvinnor har stor frihet och stora 

möjligheter. Skolan är en viktig plats för tjejerna. De allra flesta har mycket hög närvaro.  

”-Varför har tjejer så hög närvaro i skolan?  

-För att skolan är det som finns för tjejer att göra. Som är bra.  

-Är det så att tjejer tycker att det är roligt i skolan?  

-Nej. Tjejer ska bara inte göra dåliga saker.” Deltagare   

 

”Jag är glad över att jag inte är där jag kommer från. Här får jag göra det jag vill. 

Jag ska göra det jag vill. Men ingen kommer att vilja ha mig som fru när jag gör 

det. För de blir rädda då.” Deltagare 

o Drygt hälften av deltagarna har kommit till Sverige som ensamkommande barn. Knappt häften 

bor nu med sin familj i Sverige. En del har hittat någon ”Sunnebo” som kan lotsa dem in i livet i 

Sverige. De som bor med föräldrar får både stöd och får stötta sina föräldrar.   

 

o Deltagare som har kommit själva till Sverige och sedan fått familjeåterförening har en svår tid när 

familjen kommer. De som får familjeåterförening är under 18 år. De får som ensamkommande 

barn ett bra stöd från samhället. Stödet från samhället försvinner i och med att föräldrarna, som 

är vårdnadshavare kommer till Sverige. Det innebär att dessa ungdomar är de som förstår mest av 

Sverige. De fungerar en tid som föräldrar till sina föräldrar. De flesta missar mycket tid i skolan. 

Här skulle stöd till föräldrarna behövas för att avlasta barnen.  

 

o Deltagarna har än så länge låg utbildningsnivå. Många skulle vilja jobba på loven. När de söker 

sommarjobb finns få jobb som de är kvalificerade för. Konkurrensen om jobben blir hård. Det har 

visat sig svårt att hitta den typ av okvalificerade jobb som de här ungdomarna i det här skedet 



                                     
 

 

passar bäst för att göra. Många har sökt uppåt 25 sommarjobb utan att få något. Det har varit 

tungt för dem. De som fått ett sommarjobb har oftast fått det via någon kontakt.  

”Jag sökte många jobb. Alla sa nej. Om jag inte sökte var bättre. Nu vet jag att de 

inte vill ha mig. Jag är ledsen.” Deltagare, 20 år 

”Att få ett jobb är SÅ viktigt. Alla borde få sitt första jobb genom en svensk som 

hjälper oss in.” Deltagare, 19 år 

o Det sociala nätverket en viktig faktor. Få deltagare har känner många ”svenskfödda” i Sunne. Få 

”svenskfödda” Sunnebor har kontakt med deltagarna. De flesta deltagarna har ett socialt nätverk 

av personer från ursprungskulturen även i Sverige. Personer med samma kulturella bakgrund 

hjälper varandra att hitta jobb, bostad o.s.v. De som inte hittar jobb i Sunne reser till orter där de 

har fler kontakter från egna kulturen för att jobba på loven. Några har flyttat till andra orter där 

det finns många personer från ursprungskulturen för att jobba. Om inte de unga knyter kontakter 

med ”svenskfödda” finns risken för att segregerade samhällen uppstår på en del orter i Sverige 

och att Sunne på sikt förlorar många av sina nya, unga invånare. 

o Många deltagare uttrycker att de ibland upplever social kontroll från personer från samma kultur. 

En del har valt att minimera kontakten med personer med samma kultur.  

 

Deltagarna 

Antal deltagare  

Totalt 71 ungdomar har deltagit. Av dessa var 18 kvinnor och 53 män. Det uppsatta målet på 30 

deltagare under projekttiden blev överskridet pga att så många ungdomar som fick uppehållstillstånd 

på den ”s.k. Nya Gymnasielagen” runt årsskiftet 2018/19. I den här gruppen fanns många som 

saknade anknytning till Sunne och därför hade svag KASAM och många med låg skolnärvaro. Av dem 

som deltagit i Värmlands Nya hör 30 personer till den gruppen.  

Ett tiotal personer som står utanför målgruppen har deltagit i gruppaktiviteter tillsammans med 

deltagarna. Det handlar om syskon, som varit i ”fel” ålder och personer utan uppehållstillstånd.  

Skolform/sysselsättning vid avslut i Värmlands Nya 

När deltagarna avslut i Värmlands Nya studerade 38 på språkintroduktion, 23 på nationellt program, 

3 på vuxenutbildning(med yrkesinriktning), 1 på universitet, 2 på folkhögskola, 2 gör annat, 2 arbetar. 

Under projektperioden har 17 av 71 deltagare bytt skolform, d.v.s tagit ett steg vidare i skolsystemet. 

De flesta har gått vidare från språkintroduktion till nationellt program, några till kommunal 

vuxenutbildning eller folkhögskola. En person har gått från nationellt program till universitet. 

”Stegförflyttning” mellan utbildningsformer syns tydligare än den ”stegförflyttning” som en person 

som aldrig har gått i skolan kan vara med om på några år på introduktionsprogrammet.   



                                     
 

 

 

 

 

Deltagande på lika villkor – horisontella principer 
De individuella samtalen har varit ett viktigt verktyg för att ge lika villkor. Förmågan att uttrycka sig är 

så olika stor hos deltagarna. Det är viktigt att möta varje person där den är språkligt och 

tankemässigt(kognitivt?) och låta samtalen utvecklas på den nivån.  

Jämställdhet 

Aktiviteter för bara tjejer har gjort att deltagandet blir stort. Tjejer som annars inte deltar i aktiviteter 

deltar. Deltagarna i projektet är ungdomar med olika bakgrund. Många är ovana att umgås över 

könsgränsen. Vi är tydliga med att vi i Sverige vill att alla oavsett kön ska kunna delta i 

gruppaktiviteter. På sikt kommer de alla att hitta sätt att leva så, men det måste få ta tid. Vi har valt 

att ibland dela upp aktiviteter efter kön, ibland ta med både tjejer och killar. Alla individer behöver få 

ta plats och vara sig själva. Därför har vi erbjudit trygga sammanhang, med bara tjejer eller bara 

killar. Alla behöver också hitta sätt att kunna vara sig själva i vilken grupp som helst. Därför har vi 

erbjudit aktiviteter där alla är med.  

Individuella samtal med tjejer och killar om negativ social kontroll har förekommit.  

Vi har arbetat för att både tjejer och killar ska få se exempel på hur olika människor valt att leva, vad 

de arbetar med och vad de gör på fritiden. På sikt kan detta påverka hur deltagarna väljer att leva. Vi 

har verkat för att tjejerna ska lära känna fler kvinnor från Sunne för att utvidga sina nätverk.   

Tillgänglighet 

All information och alla samtal anpassas efter deltagarens språkliga nivå. Handledaren har varit lätt 

att kontakta både på telefon och på kontoret. 



                                     
 

 

Icke-diskriminering 

Projektledaren har verkat för att det interkulturella perspektivet ska finnas med i arbetet med 

enskilda individer vid samarbete med skolan och i kontakter med andra samhällsfunktioner.  

En visning av de filmer som gjordes i filmprojektet ”Min historia – med kameran som verktyg” för alla 

lärare på SG/Broby planeras för att ge lärarna den bild av deltagarna som deltagarna ger i sina filmer. 

Därigenom kan den interkulturella förståelsen öka. 

Skolan uppmärksammades på att den bild som ges av skolan i säljmaterial och i sociala medier är att 

det inte går någon som inte är etniskt svensk på skolan. Genom att även presentera ungdomar med 

annan etnisk bakgrund i skolans säljmaterial kan fler ungdomar lockas till skolan. Skolans 

medvetenhet om detta har ökat.  

 

Den lokala styrgruppen    
Värmlands Nya i Sunne har haft en stark styrgrupp vad gäller positioner i kommunen. I styrgruppen 

har Verksamhetschefen för individstöd, Verksamhetschefen för ungas och vuxnas lärande   

Kurator/SYV/samordnaren på Språkintroduktion, Rektor Vuxenutbildningen, en Kvalitetssamordnare 

och Utvecklingsledare Spår 2, en SYV/coach på grundskolan och projektledaren ingått. Styrgruppen 

har förändrats något under projektets gång. En person har lämnat för att han fick andra 

arbetsuppgifter och kunde inte ersättas av någon annan.  

Sedan 2018 har de sakkunniga i Spår 2 medverkat vid mötena för att informera om vad som händer i 

saknätverken i Spår 2 och ta del av behov och resultat i Spår 1. De sakkunniga har varit en handledare 

på Arbetsmarknadsenheten som suttit i saknätverket ”Interkultur och arbetsmarknad”, en 

hälsokonsulent som suttit i ”Hälsa” och Kurator/SYV/samordnaren på Språkintroduktion som suttit i 

saknätverket ”Övergångar”. 

Styrgruppen har haft ett övergripande grepp om arbetet och har tagit beslut vid behov. Styrgruppen 

har varit ett forum för återkoppling av det praktiska arbete som pågått.  Det är bra att 

representanter för olika enheter i kommunen får mötas i styrgrupp runt gruppen nyanlända. Det har 

lett till många viktiga diskussioner. Projektet inte varit del av de flestas verksamhet. Det har gjort att 

inga organisatoriska förändringar har kunnat göras.  

I framtida projekt bör medlemmar i styrgruppen ha möjlighet att göra projekten till del av 

verksamheten.  

Central organisering – projektkontoret  
Värmlands Nya har funnits i elva värmländska kommuner, varav sex kommuner har arbetat praktikst 

med deltagare. Projektet har samordnats av projektkontoret i Karlstad. Projektkontoret har varit 

mycket bra. De olika delprojekten har kunnat fokusera på att arbeta på lokal nivå, medan 

projektkontoret har stått för att driva, samordna, vara bollplank, administrera, organisera på central 

nivå.  

Det som möjligen kan förbättras är formen för hur ekonomisk redovisning ska ske.  

 



                                     
 

 

Arbetssätt att tillämpa  
De arbetssätt/metoder som använts och som är enkelt tillämpbara i framtiden är:  

o Handledarrollen som projektledaren har haft för deltagarna. Arbetet för att stärka KASAM. Det 

individuella stödet, tillgängligheten och det interkulturella förhållningssättet.  

  

o Min historia – med kameran som verktyg: Att jobba med film för att träna svenska, få kontroll 

över sin situation, bli stolt, bli förstådd 

 

o Kunskapen om målgruppen. Kunskapsspridning. 

Utifrån projektet har arbetssätt och metoder förändrats då målgruppen har förändrats. En 

mottagningsrutin har tagits fram för att rätt information och stöd ska ges när någon kommer till 

Sunne kommun. Personalen på skolan har fått större kunskap av att möta människor från olika 

länder och genom ny kunskap kan också ett bättre stöd ges. En ny tjänst inrättades på skolan under 

början av projektet för att fånga upp och möta den nya målgruppen. Det har visat sig att de stöd som 

antogs behövas mest, bl a kuratorer var fel, då målgruppen själva sökte sig till skolsjuksköterskorna 

för stöd. Rutiner har tagits fram gällande vilken organisation som hanterar vilka frågor i en 

integrationsplan.  

Att arbeta vidare med 

Några områden som inte rymts helt inom projektet, men som skulle ge resultat att arbeta vidare med 

för att målgruppen ska klara skolan bättre och komma in på arbetsmarknaden:    

o Att sätta fokus på det interkulturella förhållningssättet hos personal som möter nyanlända.  

    

o Mötesplats och stöd för tjejer.  

 

o Myndigheters kommunikation med nyanlända. 

 

o Kartlägga vilket stöd unga som får ta emot sina familjer genom familjeåterförening behöver.   

  



                                     
 

 

 

Kommunikation, spridning och påverkansarbete  
Min historia – med kameran som verktyg 

Filmerna från filmprojektet ”Min historia – med kameran som verktyg” ger en bild av de nyanlända 

ungdomarnas vardag i Sunne nu, deras tankar, framtidsplaner och drömmar. Genom att låta dem 

berätta det de vill själva har vi fått en samling spretiga bilder av dem. Filmerna ägs av ungdomarna 

själva, men vi får använda delar av filmerna för att visa i olika sammanhang. Att visa filmerna är ett 

sätt att sprida förståelse för att varje person måste mötas där hen är och hur olika de här 

ungdomarna är. 

Media 

I arbetet med filmprojektet ”Min historia – med kameran som verktyg” kontaktade vi lokaltidningen 

Fryksdalsbygden. En journalist kom och gjorde en längre intervju med ungdomarna. Journalisten 

intervjuade projektledaren om Värmlands Nya och syftet med att göra film. Artikeln publicerades i 

Fryksdalsbygden, som också når Nya Wermlandstidningens prenumeranter i hela länet.  

Inför visningen av de färdiga filmerna i filmprojektet bjöd vi in P4 Värmland. De gjorde ett direktsänt 

reportage där de intervjuade några av filmskaparna och projektledaren. I samband med reportaget 

beskrevs också projektet Värmlands Nya för lyssnarna.  

Att kontakta media hade tre syften: Dels att presentera projektet Värmlands Nya. Dels att visa 

ungdomarna i Värmlands Nya hur man gör när man kontaktar media och hur en intervju i tidning 

respektive radio går till. Dels att visa nå ut till ganska många värmlänningar med fina bilder av vilka 

de här ungdomarna är och hur de tänker.  

Skolpersonal 

Projektledaren har medverkat i olika samtal med personal på skolan för att försöka fördjupa den 

interkulturella förståelsen för de nyanlända ungdomarna på skolan.  

Nya projekt i kommunen 

Styrgruppen har bjudit in projektledarna i projektet IM-prove och i projektet ”Hitta rätt väg” för att 

ha en dialog om vilket stöd som finns för målgruppen i framtiden och vilka erfarenheter som gjorts i 

Värmlands Nya. 

Kommunens politiker och viktiga personer 

Socialnämndens politiker och kommunalråden bjöds in till visningen av filmerna. Chefen för 

näringslivsenheten och kommunens informatör bjöds också in och tog del av filmerna. 

Frivilligorganisationer 

Vid aktiviteten ”Prata svenska med en Sunnekvinna” har en representant för Studieförbundet 

Vuxenskolan deltagit. Hon har informerats om tjejernas behov av stöd och mötesplatser.   

 



                                     
 

 

Spridning av projektresultat 

 

o Projektets resultat presenteras för lärarna på Språkintroduktion på SG/Broby. 

 

o Projektets slutrapport ska presenteras i socialutskottet under februari 2020 för att sedan gå 

vidare till kommunstyrelsen för kännedom. Projektledaren kommer också att bjudas in till 

ledningsgruppen i kommunen för att berätta om framgångsfaktorer och behov som framkommit 

under projekttiden.  

 

o Slutrapporten kommer publiceras på kommunens hemsida och vara tillgänglig. 

 

o Prata svenska med en Sunnekvinna fortsätter i lite annan form i ett studieförbunds verksamhet. 

 

  



                                     
 

 

Uppföljning och utvärdering  
Den externa utvärderaren Apel har följt arbetet kontinuerligt genom alla projektets skeden genom 

möten med projektägare, projektledare och deltagare. De reflektioner som vi har fått har varit till 

stor hjälp med att se helheten i arbetet. Apel har tagit de stora greppen om projektet, men har 

samtidigt sett till att känna till vårt arbete in i detalj. Förtroendet för Apel har varit fullkomligt.   

Region Värmlands utvärderingar bestod dels av djupintervjuer med några deltagare, dels en 

hälsoenkät som varje deltagare besvarade vid tre tillfällen. Denna utvärdering resulterade i 

rapporten ”Uppföljning av deltagarnas hälsa och hälsoutveckling i ESF-projektet Värmlands Nya”. 

Resultaten överensstämmer väl med de resultat vi sett i Sunne och har gett oss stöd i vårt arbete.  

I båda formerna av utvärdering har de deltagare som blivit intervjuade var förvånade och stolta över 

att någon lyssnar på och är intresserad av vad de har att säga.   

Intern uppföljning 

Projektledaren har vid styrgruppsmöten beskrivit hur arbetet i projektet fortlöper och vilka 

framgångsfaktorer som finns. De synpunkter som kommit från utvärderarna under vägen har 

redovisats. Projektledaren har haft regelbundna möten med projektägaren. Projektet har löpt på 

enligt plan. De hinder som har uppstått har undanröjts.  

  



                                     
 

 

Användande av resultat/Implementering 
Två projekt som berör ungefär samma målgrupp har startats i kommunen: IM-prove och Hitta rätt 

väg. Viss kunskapsspridning har skett till dessa projekt: 

- IMprove är ett ESF-projekt, som på går i tre år från januari 2019. Syftet med projektet är att 

utveckla användbara och verksamma modeller som underlättar för unga nyanlända att komma 

vidare från introduktionsprogram, i synnerhet språkintroduktion, till vidare studier eller 

arbete. Tanken är att metoderna ska kunna fungera lika bra för “svenskfödda” som nyanlända 

ungdomar.  Målgruppen i Sunne är de ungdomar som går på språkintroduktion (IMS2 och IMS3). 12 

av dessa är inskrivna och kommer att följas, men hela de båda klasserna tar del av 

verksamheten. Gruppen får bl.a stöd av en studiecoach på lektionstid i att planera sina studier. 

De läser ett mindre antal ämnen med målet att bli redo för fortsatt utbildning på Komvux alternativt 

folkhögskola.   

- Projektet “Hitta rätt väg” finansieras av Länsstyrelsen. Projektet pågår från 1 november 2019 till 31 

augusti 2020. Målgruppen är ensamkommande ungdomar med tillfälligt uppehållstillstånd och några 

ensamkommande med permanent uppehållstillstånd och särskilda behov. “Hitta rätt väg” ska hjälpa 

med de frågor som inte är skolans. Det kommer att vara öppet för ungdomarna tre eftermiddagar i 

veckan. Det kommer att finnas telefontid måndag-fredag. Verksamheten öppnar 4 november 2019 

för en testperiod. Kartläggning av de behov ungdomarna har görs under januari-februari 2020. Under 

våren kommer man att ha temakvällar.  

Implementering 

 Ägarskapet i Värmlands Nya i Sunne flyttades från skolan till Individstöd vid projektets start. En 

förutsättning för att skolan skulle vara med, var att skolan inte skulle ansvara för ledarskapet. 

Samarbetet med skolan har skett på individnivå, runt enskilda deltagare i de fall där deltagaren har 

bett om det. Det är viktigt att frågor/utvecklingsarbete drivs parallellt på alla plan/nivåer. Vi inser nu 

vikten av var i organisationen ett projekt hamnar. Det spelar stor roll vid implementering. Det arbete 

som gjorts med deltagarna hade behövt stöd i en implementeringsfas. Metoderna som använts i 

arbetet med deltagarna kommer delvis att användas i ordinarie verksamhet och de nya projekten.  
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