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Overordnet formål med Erasmus+ projekt: 

Pedagogical Approaches for Enhanced Social 

Inclusion in the Classroom – PAESIC 
 

Motivationen for dette projekt er anerkendelsen 

af migrationskrisen i Europa i dag, som skaber 
mange forhindringer, men også muligheder for 

Europæiske borgere, da de indvandrere og 
flygtninge, der søger en "sikker havn" i Europa, 

bidrager til ændring i sammensætningen af elever 
på uddannelsesinstitutionerne og lærings-

miljøerne. Vores motivation stammer fra et ønske 

om at nå ud til og støtte lærere, der arbejder med 
unge med indvandrer og flygtningebaggrund - 
fremmer gensidig forståelse og respekt i 
klasselokalet. Derfor sigter projektet mod at 

fremme social inklusion, gensidig forståelse og 
respekt blandt unge og give praktisk uddannelse 

af undervisere, der arbejder i frontlinjen med 
modtagelse af nye borgere og kulturer. Dette 

kræver fælles indsatser på at bidrage til 
opbygningen af et mere sammenhængende 

europæisk samfund med et styrket socialt 

inkluderende miljø.  

 

Europæiske lande bliver mere og mere 

forskelligartede, hvilket kan forklares med en 
stigning i indvandring fra tredjelande såvel som 

mobilitet inden for Europas grænser. Omkring 10 

procent af befolkningen i EU i 2015 var migranter, 
og fem procent af disse var under 15 år (Janta & 

Harte, 2016i). Således ser vi i øjeblikket en 
stigning i antallet af elever med 

indvandrerbaggrund i europæiske 

skolesystemer. Det kunne argumentere for, at en 
mere forskelligartet elevpopulation er positiv i 

betragtning af vores viden om blandede skoler og 
den positive indflydelse, disse skoler har på 

elevernes præstationer. Forskellige 
problematiske tendenser vedrørende elever med 
indvandrerbaggrund dukker dog op i skoler i EU. 
Det er muligt at identificere flere og 
sammenhængende forklaringer på hvorfor der er 

forskel på uddannelsesmæssige præstationer 
mellem elever med og elever uden en indvandrer- 

baggrund. Her er en forklaring eksempelvis, at 

værtslandets kultur udgør en barriere. Desuden 
kan tests og vurderinger mindste muligheden for 

at modtage støtte, hvilket kan gøre elever med 
migrant baggrund præsterer dårligere (Janta & 

Harte, 2016). En anden udfordring er, at elever 
med migrant baggrund ikke føler de hører til i 

deres respektive skolefællesskaber. Det er 

afgørende, at elever har oplevelsen af at høre til 
og eleverne har tætte relationer, da det har 
betydning for deres trivsel, selvforståelse og 
selvværd (Engsig, 2015). Europæiske lande 

forsøger at håndtere udfordringer, men har svært 
ved at finde metoder, der kan styrke den sociale 

inklusion. 
 

Dette projekt forsøger derfor at støtte 
folkeskolelærere i at fremme social inklusion i 

klasseværelset, særligt iblandt elever med 

migrant og flygtningebaggrund, gennem 

undervisningsaktiviteter med fokus på, hvordan 

antidiskrimination, diversitet og fælles værdier 

kan italesættes.  
 

Det vil give lærerne de interkulturelle 

kompetencer, som kræves for at bekæmpe 
diskrimination, ulighed og racisme. At fremme 

den sociale inklusion i klasserummet vil øge 
adgangen, deltagelsen og læringen hos elever 

med læringsvanskeligheder, særligt elever med 

migrant og flygtningebaggrund. Det vil på den 
måde mindste forskellen i læringsudbyttet hos 

eleverne. 
 

Det vil yderligere understøtte læreres adgang til 
nye tilgange og metoder, især banebrydende 
pædagogiske tilgange og metoder tilpasset 
lærernes oplevelser og behov for at forbedre 
social integration. Disse metoder og vores 

empiriske udbytte i projektet vil blive omdannet 
til en tilgængelig uddannelsesressource i form af 
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onlinekurser og onlinematerialer som lærere kan 

støtte sig op ad i håndteringen af mangfoldige 
klasserum. Samarbejdet vil desuden blive styrket 

i på skolerne og iblandt eksterne interessenter, da 
skoleledere og skolepolitikker vil blive involveret 

i projektet.  
 

Vi vil bidrage til at øge kvaliteten af 
undervisningen med innovative undervisnings-

metoder, og på den måde styrke lærernes 
professionelle profil.  
 

At støtte social inklusion I klasseværelset vil 
ydermere forbygge, at elever vil droppe ud af 

skolesystemet, særligt elever med lærings-
vanskeligheder med migrant og 

flygtningebaggrund, da de vil føle sig mere set, 
hørt, forstået og inkluderet i klasseværelset. 
 

Mål 
 

De følgende mål er blevet udviklet for at 

imødekomme disse behov:  

● At give undervisere et læringsrum til at 
dele metoder, samt tilegne sig bedre 
kreative og innovative egenskaber til at 

skabe en socialt inkluderende klasse.  

  
● At skabe en platform for lærere, hvor de i 

fællesskab kan udvikle løsnings-

muligheder og strategier for inklusion af 

udfordrede elever med migrant og 
flygtningebaggrund.  

  
● At skabe dialog mellem skoleledere 

omkring promoveringen af social 

inklusion i skoler.  
 
● At engagere relevante uddannelses-

mæssige autoriteter i følgende lande: 

Danmark, Grækenland, Italien og 
Tyskland, i at prioritere et socialt 

inkluderende uddannelsessystem.  
  

● At identificere eksisterende forskning og 

forbinde den med reel praksis og 
eksperimentere med den for at 
imødekomme reelle behov i 
klasselokalet.  

  

● At opmuntre og inspirere lærerne til 
gennem kompetenceudvikling at føle sig 

kompetente til arbejdet med at skabe 
social sammenhængskraft.  

  
● At skabe et rum til dialog og solidaritet i 

læringsfællesskaberne med fokus på 
strategier for inklusionen af elever i 

skolen.  
 
● At øge opmærksomheden på den positive 

effekt af migrationen i Europa, samt 
bidrage til at sikre social 

sammenhængskraft i europæiske 
læringsfællesskaber og samfund. 

 

Behovet for samarbejde i 

målgruppen 
 

Udveksling af erfaringer på skoleniveau på kryds 

og tværs af undervisningsområder kan gøre det 
muligt for skoler og lærere i Europa at 
implementere tilgangene hurtigere og bedre. 

Inklusionsproblematikkerne udgør en kæmpe 

fælles udfordring i hele Europa, men på samme 

tid skaber de en mulighed for at implementere en 

mere inkluderende tilgang i undervisningen. 
Fælles udfordringer kæver en fælles indsats. 
En udveksling af viden og fri adgang til kurser 

omkring undervisningsmetoder og kompetencer 

vil skabe et fundament for bedre 
fremgangsmåder i europæiske lande og et fælles 
grundlag for yderligere udvikling på skoler med 

børn og unge med migrant og 
flygtningebaggrund. 

 

Målet med rapporten 
 

Denne rapport er resultatet af det første 

intellektuelle output (IO1) af projektet PAESIC 

med formået at præsentere lighederne og 
forskellene på et europæisk plan, da resultaterne 
undersøges på kryds og tværs af lande i Europa 

med udgangspunkt i deres behov for bedre 

inklusion i skolen. Denne rapport og resultaterne 
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udgør et vigtigt fundament for udviklingen af 

projektet. 
Rapporten er baseret på nationale rapporter 

udarbejdet af partnerne i landene; Tyskland, 
Grækenland, Italien og Danmark efter, at hvert 

land har foretaget fokusgruppeinterviews og 
dybdegående interviews med lærere og 

skoleledere. Partnerlandene anvendte de samme 
interviewguides og protokoller til interviewene 

(Bilag 1 og 2). Tematikkerne der kom frem under 
interviewene, blev brugt som en del af den 
sekundære undersøgelse, der undersøgte 

temaerne frembragt af informanterne. Desuden 
havde den sekundære undersøgelse til formål at 

give indblik i de vigtigste lokale, regionale og 
nationale problematikker i forhold til styrkelsen 

af social inklusion. En oversigt over den 
sekundære undersøgelse kan findes i bilag 3 i 
denne rapport.    
 

Elementer fra den indledende 

tværnationale 

undersøgelsesrapport 

 
Baseret på principperne af den komparative 

metode og gennemgangen af litteraturen 

beskrevet i den indledende tværnationale 
rapport (bilag 4), blev vi imellem partnerne 

involveret i projektet enige om grundlaget for de 

dybdegående interviews, der er beskrevet i hver 
af de fire nationale rapporter. Det er ud fra 
nedenstående punkter, at grundlaget for 
interviewene blev skabt.  

 

1) Tid og ressourcer 
2) Opfattelse af inklusion 
3) Vidensbehov 
4) Inkluderende tilgange 

5) Sprog og kommunikation 

6) Genkendelse 
7) Kultur 

8) Læreruddannelse 

9) Definition 
10) Professionelt samarbejde 

11) Data  

12) Elev/forældre deltagelse 
 

 

Nationale rapporter 
 

De nationale rapporter fra hver 

partnerorganisation involveret i projektet er 
udarbejdet på baggrund af de interviews, der er 

blevet fortaget med undervisere og skoleledere i 
hvert af de fire lande. I første omgang blev 
fokusgruppeinterviewsne foretaget med der blev 

fortaget finjusteringer af ´kategorierne´ gennem 

komparativ analysemetode, der er 

gennemgående i hele projektet. De finjusterede 
kategorier blev efterfølgende anvendt i de 
dybdegående interviews med de samme 
deltagere fra hver af landende. De fire nationale 

rapporter vil blive præsenteret i følgende. 
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Social Inklusion i tyske 

klasseværelser
Introduktion til føderale politikker 

og regional respons 
 

Tysklands føderale struktur medfører, at ansvaret 

for uddannelsespolitikkerne er placeret i og 
udført af hver af delstaterne i Tyskland.  
Det Føderale Uddannelsesministerium 
(Bundesbildungsministerium, BMBF)1 håndterer 

overordnede udfordringer i uddannelses-

systemet så som udviklingen af heldagsskoler. 
Ifølge Uddannelsesrapporten i 2016 

(Bildungsbericht)2, fremgik, at det er en 

tilbagevendende problematik i Tyskland, 

hvordan elever med forskellige evner skal 
undervises og udvikle deres faglighed sammen i 
skolen. Antallet af skoler, hvor elevgrupper med 

forskellige evner undervises sammen, er 

stigende. Det fremgår, at det giver eleverne en 
række færdigheder til, når de er færdig med 
folkeskolen. 

 

Heldagsskoler (Ganztagsschulen)3 er indrettet 

med en infrastruktur, der tager hensyn til elever 
med forskellige evner, både indenfor og udenfor 

for klasseværelset. Desuden tilbyder de sports, 

kulturelle og andre aktiviteter til børn og unge. 
Den føderale og statslige regering har brugt i alt 4 

billioner euro på programmet “The future of 
education and childcare” (Zukunft Bildung und 
Betreuung, IZBB)4, herunder særligt på 

udviklingen af heldagsskoler. De lokale 

 
1 http://www.bmbf.de/ 

2http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-

2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-

2016/d_web2016.pdf 

3 http://www.ganztagsschulen.org/ 

autoriteter og andre skoleorganisationer har 
bidraget med mindst 10 % af det samlede beløb.  

Grundet Tysklands føderale system er delstaterne 
ansvarlige for beslutninger vedrørende 

heldagsskolerne, hvilket er grunden til reglerne 

på heldagsskolerne varierer fra delstat til delstat. 

Der er dog lavet rammeaftaler mellem 
autoriteterne ansvarlige for uddannelse og de 
forskellige paraplyorganisationer, som i detaljer 

fastlægger de organisatoriske og finansielle 
grundsten for samarbejdet mellem skoler, 

delstater og institutioner om heldagsskolernes 
aktiviteter.  

 

Tyskland har mange redskaber til at fremme 
uddannelse for alle, især for unge fra familier med 

lavere økonomisk indkomst. Der er bl.a. 
lovgivningen om Føderal Uddannelseshjælp 

(Bundesausbildungsförderungsgesetz, BAföG)5 
hvor elever kan søge og modtage BAföG støtte 

som et stipendium i stedet for et lån.  
 

Forbundsregeringens ”uddannelsespakke” 
(Bildungspaket)6 bidrager med assistance til børn 
og unge op til deres 18 eller 25 års fødselsdag, hvis 

deres familier modtager kontanthjælp II 

(Arbeitslosengeld II) eller social ydelse 
(Sozialgeld), integrationsydelse, supplerende 
børnetilskud eller boligydelse. 
Uddannelsespakken inkluderer økonomisk støtte 

til: 

 

4 https://www.ganztagsschulen.org/de/868.php 

5https://www.bafög.de/de/bundesausbildungs--

foerderungsgesetz---bafoeg-204.php 

6 http://www.bildungspaket.bmas.de/ 

http://www.bmbf.de/
http://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2016/pdf-bildungsbericht-2016/d_web2016.pdf
http://www.ganztagsschulen.org/
http://www.bildungspaket.bmas.de/
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● Læringsstøtte (ekstra undervisning, 

normalt begrænset til 35 timer pr skoleår) 
● Skolematerialer (et beløb bliver givet til 

blyanter, kompas, gymnastiksæt, atlasser 
osv.) 

● Deltagelse i sociale og kulturelle 
aktiviteter7. 

 
Den permanente konference mellem 

ministerierne for Uddannelse og kulturelle 
anliggender (Kultusministerkonferenz, KMK)8 gør 
opmærksom på at minimere og eliminere 

diskriminerede kønsstereotyper. Dette specielt i 
forhold til undervisningsplaner, eksamens-

spørgsmål, undervisningen, undervisnings-
materiale, strukturerne (beslutningsprocesser, 

skolernes faglige og undervisningsmæssig profil, 
kvalitetssikringen, statistikker), personlig 
udvikling og skoleudstyr9. KMKs beslutning om 
interkulturel uddannelse i skolerne 

(Interkulturelle Bildung und Erziehung in der 

Schule)10 opstiller desuden principper og mål for 

mangfoldighed i skolerne. Skolerne skal arbejde 
bevidst imod social, kulturel og sproglig 

mangfoldighed blandt eleverne11, samt undgå 

direkte og indirekte diskrimination i skolerne. 

 
Konferencen under Ministerierne for uddannelse 

og kulturelle anliggender (KMK), har i betragtning 

af den stigende migration til Tyskland, arbejdet 

for at få børn og unge med flygtningebaggrund 
hurtigst muligt indskrevet på en skole. 

Curriculum og læringsplaner er blevet tilpasset og 
sprogundervisningen er blevet forbedret. I 

forlæggelse heraf er kravene for 
læreruddannelserne, især for sprogundervisning 

(særligt for elever med tysk som deres andet 
sprog) blevet forbedret markant.  

 
7 http://www.bildungspaket.bmas.de/ 

8 http://www.kmk.org/ 

9 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_besc

hluesse/2016/2016_10_06-Geschlechtersensible-

schulische_Bildung.pdf 

Interkulturelle kompetencer er i dag blevet en del 

af de fleste læreplaner på læreruddannelsen. I 
nogle af delstaterne udbydes tilbud til de skoler, 

der ønsker at udvikle deres interkulturelle profil. 
Den strukturerede udvikling af 

uddannelsespartnerskaber er endnu ikke 
implementeret i hele landet. I mange delstater er 

der programmer, der understøtter skoler i 
samarbejdet med ikke-skole partnere inden for 

integrationsområdet. Disse indsatser skal 
yderligere intensiveres i fremtiden og 
eksisterende foranstaltninger skal integreres 

bedre12. 
 

Velkomst og sprogklasser – 

Eksempel fra delstaten Berlin 
 

Elever med migrant baggrund uden tyske 
sprogkundskaber i Berlin deltager indenfor de 

første to år i sprogklasser, normalt ved siden af 
deres normale skolegang. Hvis der er behov for 

det deltager de i velkomstklasser fra tredje klasse. 
 
Velkomstklasserne kører samtidig med den 

normale skolegang på folkeskoler, integrerede 

gymnasier og andre ungdomsuddannelser. 

  

Velkomstklasserne bliver etableret i samarbejde 
mellem skolebestyrelsen og skolens ledelse på en 
skole hvert år.  

 

En skole med en eller flere velkomstklasser 
udvikler et skolebaseret sprog-
uddannelseskoncept, der inkluderer elever uden 

tyske sprogkundskaber. De bliver undervist på 
tysk ud fra det niveau de er på og så vidt som 

muligt inden for standardemner der passer til 
deres klassetrin. Skolen sætter passende 

10 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1

996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf 

11 

http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1

996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf 

12 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/

2017-05-11-Berichte_Interkulturelle_Bildung.pdf 

http://www.bildungspaket.bmas.de/
http://www.bildungspaket.bmas.de/
http://www.kmk.org/
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_10_06-Geschlechtersensible-schulische_Bildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2016/2016_10_06-Geschlechtersensible-schulische_Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-05-11-Berichte_Interkulturelle_Bildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-05-11-Berichte_Interkulturelle_Bildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-05-11-Berichte_Interkulturelle_Bildung.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-05-11-Berichte_Interkulturelle_Bildung.pdf
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rammer, og målet er altid en flydende og vellykket 

overgang ind i en `normal` klasse. 
 

Omfanget af undervisning i velkomstklasser er på 
folkeskoler 28 timer om ugen.  

Der er er mange lærere ansat i velkomstklasserne, 
der ikke har studeret pædagogik, men har 

erfaring eller er uddannede til at undervise i tysk 
eller tysk som fremmedsprog. Mange af 

underviserne, der tidligere har arbejdet med 
voksenundervisning eller integrationskurser, der 
er obligatoriske for nytilkomne flygtninge. 

 

Modersmålskurser 
 

Modersmålskurser er et tilbud til elever fra første 

til tredje klasse og fortsætter ofte op til fjerde eller 

sjette klasse. Undervisningen er tilrettelagt af 
undervisere i forbundsstaten Berlin som 

supplement til faste timer og er gratis. Der er to 
gange undervisning pr uge og forgår på 

deltagernes modersmål. 

 
Deltagelse i kurset er frivilligt, men efter eleven 

har indskrevet sig, er deltagelsen i kurset 
obligatorisk. Der skal mindst være 12 deltagere 

for at etablere en gruppe, men i tilfælde af der er 

for få interesserede elever, kan der formes en 
gruppe bestående af elever fra forskellige skoler. 
 

I Berlin bliver klasser udbudt på tyrkisk, arabisk, 
mens andre grupper af migranter deltager i tilbud 

udbudt af andre (eksempelvis kirker, NGO’er, 
virksomheder eller konsulater). 
 

Modersmålsklasserne bliver ofte undervist af de 
samme lærere, der har migrant baggrund eller 
sprogfærdigheder passende til gruppen af 
migranter. Der er kurser til lærere omkring social 

integration, men de er ikke obligatoriske. 

 

Lærerperspektiv - resultater af fokusgruppe-

interviews 

 

Fokusgruppeinterviewet fortaget i Tyskland blev 
afholdt med to folkeskoler med 400-1000 elever i 
Berlin. De to skoler var oprindeligt halvdagsskoler 

før den ene blev en heldagsskole og den anden 

blev en specialskole med fokus på 

sprogundervisning. De er begge offentlige skoler, 
som er placeret i hver deres del af byen. Vi 

interviewede seks lærere, tre kvindelige og tre 
mandlige. Fire af de interviewede er lærere og to 

af dem er pædagoger. Pædagogerne arbejder 
oftest i heldagsskolerne, hvor de bruger tid med 

eleverne i deres fritid eller i ferierne. 
Interviewene blev afholdt i afslappede omgivelser 

udenfor skolen med et kaffemøde, der er en 
metodisk tilgang. I anden omgang blev lærerne 
præsenteret for udtalelser fra det første interview 

med formål at give plads til yderligere refleksion 
og inputs. Begge interviews varede mellem 45-60 

minutter. 
 

Inklusionsbegrebet 

 

Inklusion er generelt forstået som inklusionen af 
elever med handicap i hverdagens klasserum. 
Begrebet blev brugt i politik til at beskrive 

inklusionen af handicappede elever ind i 
folkeskoler, hvilket farvede forståelsen af 

begrebet.   
 

Social inklusion beskrev deltagerne under 

interviewet var at give lige muligheder til rige og 

fattige elever. Den interkulturelle version af 
begrebet bliver anset som integration, hvis der er 

migrant baggrund involveret i den sociale 

inklusion, mens “Willlkommenskinder” eller 

“Willkommensklasse”, blev under interviewet 
brugt til at henvise til elever med migrant 
baggrund uden tyske sprogkundskaber. Gruppen 

virkede meget enige om betydningen af de 

forskellige begreber, da de bliver brugt i deres 

dagligdag og i skoleadministrationen, samt i 
begrebsapparatet på deres lærer eller 
pædagoguddannelse. Ansvaret for social 

inklusion blev beskrevet som værende et delt 
ansvar mellem skolelederen, lærerne, eleverne, 

forældrene og politikkerne. Det blev 
understreget, at en succesfuld social inklusion 
afhænger af om skolen er villig til at 

implementere en social inklusion på et politisk og 
administrativt niveau.  

 
Udfordringerne med inklusion er relateret til 

spørgsmålet om: Hvem vil implementere hvilke 
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foranstaltninger? Grundet autonomien af den 

enkelte skole afhænger de programmer de vil 
implementere og initiativer de vil understøtte af 

skolelederen og skolens ressourcer. 
 

Her kan skolelederens alder have en betydning, 
da ældre generationer ofte har en overbevisning 

om, at al undervisning i folkeskolen skal være på 
tysk og derfor skal skolens ressourcer anvendes til 

at understøtte tosprogede børn til at lære tysk. I 
de seneste år er universiteter begyndt at opfatte 
tosprogethed som en styrke, hvilket har påvirket 

de yngre generationer af skoleledere, der oftest er 
mere åben for nye sprog og kulturer. 

 
Under interviewet sagde informanterne, at de 

følte sig godt klædt på metodisk, men de stadig 
har brug for mere støtte og flere hænder til at 
skabe en succesfuld integration af eleverne. Der 
kom en interessant betragtning frem i 

samarbejdet mellem lærere og pædagoger. I 

heldagsskolerne udgør lærerne og pædagogerne 

en enhed, idet de arbejder sammen hele dagen 
med den samme klasse, oplever deres konflikter 

og udarbejder strategier sammen, mens lærerne i 

de ´normale´ folkeskoler underviser om 

morgenen og pædagogerne er til stede om 
eftermiddagen. Det kan skabe nogle 

forhindringer i samarbejdet mellem de to 

grupper, der kan påvirke den succesfulde 

integration af elever. 
 

Det er på de fleste skoler en udfordring at 
kommunikere med forældrene, da der er 

sproglige barrierer. Skolen har tolke tilknyttet og 
ellers kan børnene ofte oversætte, men den 

generelle kommunikation mellem lærere og 
forældre er kompliceret. Det er især tilfældet, hvis 

der ikke er lærere eller pædagoger med etnisk 
minoritetsbaggrund eller med de fornødne 
sproglige færdigheder. 

 

Pædagogiske kompetencer og social 

Inklusion 

 

Læreren har brug for en styrket interkulturel 

viden og forhandlingsevne. De bliver ofte 
undervist inden for området på pædagog eller 

læreruddannelsen, men med den stigende 

diversitet på skolerne er der behov for mere viden 

og flere redskaber. 
 

Det er ikke mange tilbud i form af tosprogede 
klasser, da undervisningen ofte sker på et sprog til 

enkelte individer og ikke til hele klassen. 
Undervisning omkring diversitet omhandler ofte 

religiøse begivenheder eller ferier, mad, myter, 
bøger, men omhandler sjældent andre sprog. 

Efteruddannelsen til lærere fokuserer på 
elevernes udvikling, mens den interkulturelle 
eller tosprogede del af uddannelsen er valgfri, 

hvorfor den retning udelukkende bliver valgt af de 
lærere, der har en personlig og/eller faglig 

interesse inden for området. 
 

Lærerne beskriver under interviewet, at de gerne 
ville dele deres erfaringer og fremgangsmåder, 
men de ikke har tid til rådighed. De fleste føler sig 
dog klædt på metodisk og praktisk til deres 

arbejde. Da vi under interviewet spørger ind til, 

hvilke fremgangsmåder, der er særligt gode til at 

styrke social inklusion iblandt elever med migrant 
eller flygtningebaggrund, blev de fleste 

informanter stille. Det kan udledes fra 

interviewet, at de fleste lærere er meget optaget 

af deres hverdagsarbejde, hvor social inklusion er 
et sideemne, der kun bliver taget op nogle gange, 

men de ikke har tid til at snakke og reflektere i 

dybden omkring problematikkerne. Lærerne 

beskriver, at der er den rette mængde støtte fra 
skolelederen, da der blandt andet er kommet 

mere personale med børnene migrant og 
flygtningebaggrund. 

 
I forhold til dette er såkaldte “Sonderpädagogen” 

blevet ansat til at arbejde med mindre grupper af 
“Willkommenskinder” og andre elever, der har 

sproglige udfordringer, men eleverne skal 
forblive det meste af tiden i de ́ normale´ klasser.  
 

Lærerne understreger vigtigheden af, at børnene 
med sproglige udfordringer forbliver i klasser 

med andre børn, da det er den bedste måde de 
kan lære sproget og motivere elever og forældre 
til at lære sproget. I fag med mindre behov for de 
sproglige færdigheder så som matematik, musik, 

gymnastik eller billedkunst oplever eleverne, at 
de deltager på lige fod som de andre i stedet at 
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blive separeret fra de andre, hvilket giver et større 

læringsudbytte. 
 

Resultater af dybdegående 

interview med en lærer  
 
Den interviewede lærer var en erfaren pædagog 
med mere end 25 års erfaring i skolebestyrelsen i 

Berlin. Hun blev uddannet fra GDR. Den folkeskole 

hun arbejder på, har omkring 500 elever med 71% 
børn og unge med migrant eller 
flygtningebaggrund. 
 

Kultur, sprog og viljen til kulturel udveksling 

 

De vigtigste og afgørende færdigheder en lærer 
skal besidde for at fremme social inklusion er 
personlige færdigheder. Hun mener, at lærer skal 

have mere viden om andre kulturer, samt besidde 

interkulturelle kompetencer eller have en anden 

etnisk baggrund selv, da det kan gøre en stor 
forskel for den sociale inklusion i klasseværelset. 

I Tyskland er antallet af lærere med anden etnisk 

baggrund stigende. Desuden beskriver læreren, 

at migranternes accept af den tyske kultur også er 
vigtig, da det ikke er alle nytilkomne migranter 

eller flygtninge, der vil acceptere de tyske 
kulturelle normer.  

 
Der udbydes muligvis nogle kurser med fokus på 

inklusion af regeringen i Berlin, men læreren 
siger, at hun ikke kender til sådanne kurser. Hun 

siger, at det ville være givende, hvis der i større 
grad kunne udveksles erfaringer mellem erfarne 

lærere på de forskellige skoler i landet, men det er 
ikke nemt påpeger hun, da der er mangel på tid. 
Det er dog muligt, at lærerne der arbejder 

sammen på en skole, kan udveksle deres 
erfaringer internt. Lærer, der underviser i de 

normale klasser, siger, at de bringer det 
interkulturelle element ind i klasseværelset ved 

bl.a.:  
For example, By asking pupils how they celebrate 
some holy days, birthdays or other traditions like 
Christmas, Easter, etc. Some of the children do not 
know all the Christian traditions or Sugar holy day.  

 

Det kan være svært for de yngre elever at svare på, 

da de ikke nødvendigvis ved, hvorfor man fejrer 
eksempelvis Ramadan og derfor ikke kan forklare 

det til de andre elever. Der er en del 
folkeskoleelever, som ikke besidder de sproglige 

færdigheder til at beskrive komplekse eller 
komplicerede kulturelle emner. I 

religionsklasserne bliver det religiøse og 
kulturelle taget op til diskussion, men det er mest 

på de ældre klassetrin. 
 
Der er et behov for ekstra hænder, der kan hjælpe 

med eksempelvis børn, der ikke snakker det tyske 
sprog eller børn med særlige behov. Det kunne 

være en social pædagog, der kan samarbejde 
med læreren for en kortere periode, da lærernes 

løsning på sproglige udfordringer ofte er at få 
andre elever til at hjælpe med at oversætte eller 
forklare. 
 

Desuden er forældrenes tilgang til integration 

afgørende, da nogle forældre forholder sig 

skeptisk til skolen, som de mener skal minde 
mere som skolerne i deres hjemland. Der er dog 

andre, der har den helt modsatte holdning. De 

fleste forældre vil dog gerne dele deres kultur ved 

bl.a. at tage mad fra deres hjemland med til 
skolearrangementer.  

Den største udfordring er dog stadig det 

sproglige, da den er relaterer til 

kommunikationsproblemer som bl.a. fremgår af 
nedenstående: 

Sometimes parents are not coming … to parent – 
teacher evenings because they think that they 

would do not understand anything. There are as 
well parents who even with small knowledge of 

German show that they are taking care, they are 
coming to school and communicate very well.  

 
Det er særligt en udfordring, når børn uden 
kendskab til et eneste ord på tysk deltager i 

´normal´ klasseundervisning. I sådanne tilfælde 
bliver tosprogede børn bedt om at hjælpe med at 

oversætte i starten af timen. I de første par år af 
folkeskolen lærer børn et nyt sprog meget hurtigt, 
da de lærer sproget fra de andre elever i klassen. 
Det bliver altid forklaret, når et barn ankommer til 

klassen, at han eller hun ikke snakker eller forstår 
tysk og de andre børn bliver bedt om at tale tysk, 

vise og forklare alting til de nytilkomne. For jo 
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flere børn, der snakker tysk i skolen – jo hurtigere 

kan de lære sproget. Her skal læren være et godt 
forgangsbillede ved at snakke rigtigt og tydeligt 

tysk.  
 

Mange politikker er ikke implementeret i 

virkeligheden 

 

Læreren har ikke kendskab til nogen konkret 

politik, der er blevet implementeret til at styrke 
social inklusion. Her er udfordringen på mange 
skoler, at de bliver lovet mange ting  det kan være 
lovning om ekstra lærere eller pædagoger til 

klasseundervisningen; men disse initiativer bliver 
sjældent implementeret fuldt ud, pga. 

manglende finansiering. Lærere og pædagoger på 
skolerne står overfor en stor udfordring i deres 
sociale inklusionsarbejde, da de ikke får de ekstra 

hænder og ressourcer de er blevet lovet. 
 
Konflikter er oftest nogle, der ikke omhandler 

kulturelle aspekter i folkeskoleklasserne – især 

iblandt de mindre børn, der ofte ser bort fra 

kulturelle forskelligheder hos dem selv eller 
andre. De børn, der vokser op i områder med en 

stor diversitet blandt beboerne, har en følelse af 
diversitet og rumlighed med sig. Hvis der opstår 

konflikter af kulturel karakter, så bliver 
diskussioner taget op i klasserne omkring 

menneskelige værdier, samt kulturelle forskelle 
og ligheder med de elever der er involveret.  

 
Inklusionen og integrationen af elever med 
migrant eller flygtningebaggrund er generelt 
mest succesfuld i folkeskolerne, men i nogle 

tilfælde er der faktorer, der gør det udfordrende 

som eksempelvis hos elever med 
indlæringsvanskeligheder. Det er dog stadig en 
vigtig opgave da: 
 

The idea of living together with many cultures will 
be more and more important. 

 

Perspektiver set fra en 

skoleleders vinkel 
 
Resultaterne er baseret på Interview med en 

skoleleder på en af heldagsskolerne i Berlin-

Wedding, der er et kulturelt mangfoldigt område. 

Skolen består af 73 % af elever med international 
baggrund, men det er en skole med færre 

procentdel af internationale elever i forhold til 
andre skoler i området.  

 
De ansatte på skolen består af halvt af lærere og 

halvt af pædagoger, der arbejder tæt sammen i 
overensstemmelse med skolens koncept.  

Den tyske rapport indeholder ikke et 
fokusgruppeinterview med skoleledere, da det 
var vanskeligt at finde en gruppe, der havde tid til 

at deltage. 
 

Koncepter inden for inklusion og integration 

 

Hvis børn skal integreres godt i skolen, så skal de 

føle sig som ligeværdige medlemmer af 

skolefællesskabet. De skal behandles godt og 
tages seriøst af lærere, der skal opfordre og 
respektere elever uden at forskelsbehandle 

mellem dem. Lærere skal være åbne, autentiske, 
nemt tilgængelige, kreative og støtte udviklingen 

af børnenes individuelle færdigheder. 
Pædagogerne skal forstå elevernes individuelle 

forskelle og kunne diagnosticere eleverne, hvis de 

har problemer. Det er vigtigt at planlægge støtte 

til barnet og gerne tidligst muligt. 
 

For at forbedre den sociale inklusion i skolen, skal 

antallet af elever i hver klasse være mindre, da der 

er for mange elever i hver klasse på nuværende 
tidspunkt, hvilket giver læreren mindre tid til hver 
enkelt på en skoledag. De ansatte, der allerede er 

på skolerne, har brug for mere undervisning. Der 

er brug for flere hænder, frivillige og undervisere 

med fokus på integration. På trods af de fleste 
materialer kan findes i Berlin, så har skolen brug 
for flere materialer med nye og kreative metoder, 

der kan understøtte integrationen i klasserne. 
Nedenstående er en udtalelse fra skolelederen: 

 
The number of pupils in the classroom is still too 
high (about 26), by reducing them to 18 we will give 

the teacher and educator more time for each pupil. 
If you think about the lesson time – 45 minutes, 

divided it through 26 pupils (minus time for the 
introduction and end summery), there are few 

seconds for each child left. And of course, if there 
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are 18 students, their situation looks much better. 

More teachers and more integration and special 
pedagogues (right now we have 2 students 

working as special pedagogues in our school), 
helping persons are of course needed. Pedagogues 

needs more educational support (special 
education as special and integration pedagogues). 

Teachers or educators who can divide their hours 
and work with smaller groups. We need volunteers 

who help with reading and writing, more 
neighbourhood mothers who support Wilkommen 
classes, especially with Turkish and Arabic. 

 

Udfordringer og løsninger 

 

Den største udfordring er, ifølge skolelederen, 
sproget hos eleverne og deres forældre. Der er 

behov for at forældrene også forstår skolen, og 

derfor er der tolke til at hjælpe dem som 
eksempelvis Område mødrene (Kiezmutter) eller 
tyske sprogklasser for voksne. En anden 

udfordring er at integrere forældrene i skolelivet, 
da de skal arbejde sammen med pædagogerne 

tilknyttet deres barn. Der er nogle forældre, der er 
bange for skolen som autoritær offentlig 

institution eller ikke samarbejder med skolen på 

grund af frygt for sanktioner. 

 
Det er vigtigt at forstå børnenes tidlige 

udfordringer i deres udviklingsforløb for at få 

indsigt i, hvilken slags hjælp de har brug for. 

Brugbare redskaber er forskellige 
fremgangsmåder eller standardiserede diagnose 
tjeks, migrations sprogstøtte (Baerenstark, 

Laube, Hamburg writing rehearsal, 

standadiesierte MitSprache Förderung). Det 

vigtigste er dog lærerens observation af det 
enkelte barn og hans/hendes reaktionsmønstre. 
Personalet er ansat af byen Berlin, hvilket giver en 

stor økonomisk sikkerhed og sikkerhed for de 
ansatte (permanente kontrakter og højere 

lønninger), samt en følelse af sikkerhed for 
skolens overlevelse. 
 

Nationale, regionale politikker og regler til 

understøttelse af integration 

 

I Tyskland skal alle skoler følge Grund- 

skoleforordningen (Grundschulverordnung) og 
Skoleloven (Schulgesetz). Det basale princip i de 

love er, at alle børn skal tilbydes støtte ud fra 
deres kompetencer og præstationer så meget 

som muligt.  
 

I delstaten Berlin er værdier så som dialog, 
konsensus og demokratisk deltagelse højt 

værdsat. På skoler er der et særligt 
adfærdskodeks for elever og lærere, hvori der 
står, at alle kulturer skal behandles på samme 

måde og med respekt. Det er der særligt fokus på 
i klasseværelserne og alle burde blive behandlet 

ligeledes uden for klasseværelset. 
 

Reevaluering af specialskolers rolle 

 

Lærere med fokus på integration og 
specialpædagoger understøtter børn med 
særlige behov. De arbejder tæt sammen med 

lærerne og ungdomskontoret (Jugendamt). Her 
bliver brugt et særligt redskab, når børn skal 

udredes af pædagogerne, nemlig en diagnose 
rapport, men der er ofte for få til at bruge 

redskabet i forhold til skolernes behov. Desuden 

er antallet af folkeskolelærere og pædagoger 

begrænset, og der er ofte mangel på disse rundt 
omkring på skolerne. Mange af respondenterne 

ansætter folk, som er under karriereskifte 

(Quereinsteiger, som ikke er uddannede lærere), 

til at understøtte skolens ansatte.   
 
Børn med større udviklingsudfordringer skal 

tilbydes mere støtte i ´normale´ skoler eller skal 

overføres til specialskoler, der er mere 

specialiserede med uddannede pædagoger. Det 
er meget vigtigt, at der er specialtilbud til børn 
med særlige behov. Særligt disse specialskoler, 

mener skolelederen, har brug for mere støtte fra 
systemet: 

 
With a good plan and support those children could 
be included much faster there than in the regular 

school. 
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Opsummering 
 
Skolerne spiller en afgørende rolle for børn og 

unges sociale integration i Tyskland. På trods 

heraf er der ikke lige uddannelsesmuligheder for 
alle, da elevernes sociale baggrund og forældres 
uddannelsesniveau ofte har betydning for elevers 

præstationer i folkeskolen. Der er særligt ulige 

muligheder for elever med handicaps, 
indlæringsvanskeligheder og migrant eller 
flygtningebaggrund.  
For at skabe lige muligheder for børn og unge bør 

forbindelsen mellem egenskaber som social 

baggrund, handicap eller indvandrerbaggrund og 

deltagelse i uddannelse permanent afkobles. 
 
Der er generelt forhindringer i forhold til 

udnyttelsen af det fulde potentiale af social 
inklusion. Det er for det første grundet, at social 
inklusion ofte bliver brugt som et buzzword, der 

ikke altid bliver handlet på i virkeligheden. Den 
anden grund er, at beslutninger tages i 

delstaterne, og derfor findes ingen overordnede 
retningslinjer eller regler for social inklusion 

nationalt. Det en udfordring at begrebet 
´inklusion´ er abstrakt og definitionen er 

forskellig mellem de 16 delstater i Tyskland og 
regeringen. Der er stadig forvirring om begrebets 

betydning i diskussioner, især fordi det er blevet 
brugt at beskrive inklusionen af elever med 

handicap og inklusionen af elever med 
migranteller flygtningebaggrund. Disse 
diskussioner tager ikke kun forskellig form 

mellem delstaterne, men også imellem de 
forskellige uddannelsessektorer. 

 
Generelt gør den uklare positionering politisk og 
den manglende viden om diskussionsniveauet i 

forskellige sektorer (nationalt, kommunalt, i 

skolen), processen omkring inklusion langsom, 

men det giver samtidig hver region plads til at 
eksperimentere og finde potentielle løsninger, 
der kan fungere for alle. 

 

Set fra skolens perspektiv hæmmer yderligere 
strukturelle barrierer social inklusion. Klasserne 

er for store til at arbejde individuelt med alle 
elever, og det ansatte personale er for lille eller for 

dårligt kvalificeret (hvis overhovedet). 
 

En yderligere udfordring er kommunikationen 
mellem skolen, forældrene og eleverne, da de i 

mange tilfælde har sproglige udfordringer, hvilket 
udgør en barriere for en god integration af eleven. 
Det er især fordi skoler ofte fremstår som en del af 

et statsligt system, som forældrene ikke forstår. 
 

Der er stor forskel på de forskellige skolelederes 
og lærers holdning til diversitet, da undervisning i 

interkulturelle kompetencer først er kommet ind 
i læreruddannelsen i de senere år. De ældre ikke 
har fået uddannelse i dette, deres tilgang er i 
stedet improvisation på baggrund af elevernes 

forslag og råd fra andre lærere. Disse 

respondenter er samtidig ikke bevidste om de 

efteruddannelsestilbud der er tilgængelige. Her 
afhænger svaret af den enkelte lærer og dennes 

mulighed for at inddrage de andre elever mere i 

den sociale inklusion eller få en specialpædagog 

tilknyttet klassen. 
 

I forhold til de børn som kommer i skole i en ung 

alder, og endnu ikke er blevet påvirket af 

samfundsdiskurserne omkring eks. migration og 
diversitet, føler lærerne sig kompetente nok til at 

arbejde med den sociale og kulturelle inklusion i 
klasseværelset.  

 
De interviewede skoler føler sig metodologisk 

parate til at arbejde med social integration. De 
ansatte på skolerne vil dog gerne have inspiration 

til anvendelse af mere kreative metoder, 
holistiske løsninger, opnå mere erfaring med 
interkulturelle færdigheder og samarbejdet med 

forældrene. Desuden er der en kritik af, at mange 
ambitiøse fremgangsmåder er dårligt 

implementeret og underfinansierede, og alle 
respondenter er enige om at flere ansatte er 
afgørende for en vellykket integration af eleverne. 
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Græske skoler og 

inkluderende læring 
Introduktion 
 

En af de største og mest presserende udfordringer 
i Grækenland i forhold til de store 

flygtningestrømme, der i de seneste år er kommet 
ind i landet, er at uddannelsessystemet er under 
et enormt pres og skal tilpasses de nye 

omstændigheder. 

Nytilkomne flygtninges ret til uddannelse i 

Grækenland har skabt stor bekymring og er blevet 

en prioritet hos Ministeriet for Uddannelse, 

Forskning & Religiøse anliggender siden skoleåret 
i 2016-2017. 

 

Et af hovedmålene er, at integrationen af elever 
med migrant og flygtningebaggrund i det græske 

skolesystem skal ske glat ud fra et princip om at 

alle børn har ret til viden. Det Hellenistiske 

Uddannelsesministerium har gjort en stor indsats 
for at integrere alle børn og unge med migrant 

eller flygtningebaggrund til almindelige klasser13. 

Bestræbelserne på at integrere børn og unge med 

migrant eller flygtningebaggrund har medført to 
omfattende initiativer: 1) Oprettelsen af 
modtagelseskurser (ReceptionCourse) sammen 
med 2) understøttende læringskurser 

(SupportiveLearingCourse) (eller de såkaldte ZEP 

eller DYEP klasser). De to initiativer opfylder de 
basale uddannelsespolitiske krav til inklusionen 
af elever fra socialt sårbare grupper i skolen. Disse 

programmer bidrager til elevernes uddannelses-

 
13 https://www.eliamep.gr/wp-

content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-

_%CE%9D%CF%84.-

%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%C

F%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-

%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%

CE%B1.pdf 

proces ved at acceptere, respektere og anerkende 
elevernes forskellighed i form af sproglige 
færdigheder og kultur, samt ved at bruge denne 

forskellighed som en ressource i undervisningen 
af alle eleverne. 

Elever på alle uddannelsesniveauer har mulighed 

for at blive indskrevet i de ovennævnte 
programmer, der placeret på fastlandet og på 
øerne i det Ægæiske hav (hovedsageligt Lesbos, 

Samos, Chios og Kos), samt de større byområder i 
Grækenland. Eftermiddags SLC-klasserne 

henvender sig til nyankommne flygtningebørn, 
der snakker lidt eller intet Græsk og forgår i 

skolerne tæt på de officielle flygtningelejre. 

Flygtningebørn, der deltager DYEP-klasserne, 
deltager i den generelle morgen skole sammen 

med etnisk græske elever og modtager 
supplerende uddannelsesstøtte14.  Ved siden af 

modtageklasserne deltager eleverne i et intensivt 
græsk sprogundervisningsprogram. Derudover 

deltager eleverne med migrant eller 
flygtningebaggrund, som en del af en glidende 

integration, i nogle af timerne i sammen med en 
almindelig klasse i eks. billedkunst, matematik, 
gymnastisk, musik, IT og fremmedsprog. 

Ifølge Undervisningsministeriet blev der i løbet af 
skoleåret fra 2018 til 2019 udbudt ZEP klasser i 72 
folkeskoler, 33 gymnasier og 32 børnehaver15. Der 

blev desuden etableret omkring 1.000 modtage 

klasser (DYEP) på alle uddannelsesniveauer. Det 
blev af Departementet for Koordination og 

Overvågning af flygtninge i samme skoleår 

angivet, at 12.867 elever med migrant eller 

14 https://blog.refugee.info/greek-schools-open-for-refugees/ 

15 

http://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/B_SYNHMMENOPROS

FYGES.pdf 

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2017/10/84_2017_-WORKING-PAPER-_%CE%9D%CF%84.-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_-%CE%9C%CE%B1%CF%81.-%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1.pdf
https://blog.refugee.info/greek-schools-open-for-refugees/
http://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/B_SYNHMMENOPROSFYGES.pdf
http://www.airetos.gr/UsersFiles/Documents/B_SYNHMMENOPROSFYGES.pdf
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flygtningebaggrund blev indskrevet på alle 

uddannelsesniveauer. 4.577 af disse elever blev 
indskrevet i eftermiddagsklasserne (DYEP), 4.050 

i modtagelsesklasserne (ZEP) og de resterende 
4.240 elever blev indskrevet på skoler uden disse 

tilbud16. 

 

Det er vigtigt at nævne, at der er nogle 
udfordringer, som skaber problemer og 
begrænser elevernes deltagelse i skolen. Det er 

bl.a. den begrænset uddannelseserfaring hos de 

lærer, der er ansat i RC og SLC-klasserne, samt 
lærernes manglende erfaring i arbejdet med børn 

og unge med traumer. Det er derfor afgørende, at 
alle lærere og flygtningeuddannelses-

koordinatorer tilegner sig den nødvendige viden 
om, hvordan man underviser flersprogede og 

multikulturelle klasser. Både de interviewede 
lærere og skoleledere påpeger de overvejelser og 

problematikker, der skal tages i betragtning, når 
man arbejder med elever med migrant eller 

flygtningebaggrund. 

 

Feedback fra lærere / 

dybdegående interview 
 
Det overordnede fokus i interviewet med lærerne 

var på følgende: 
 

● Definition på social inklusion i 
klasseværelset 

 
● De forskellige måder at forstå og 

implementere social inklusion i 

klasseværelset  
 

● Ansvar for succes med social inklusion i 
klasseværelset 

 
● Udfordringer med social inklusion i 

klasseværelset 

 
● Nødvendig pædagogisk viden for at 

styrke social inklusion i klasseværelset.  

 
16 https://www.minedu.gov.gr/tothema-prosfigiko-m 

 

Det kan efter interviewet konkluderes, at alle 
lærerne er utrolig optaget af social inklusion i 

klasseværelset. Desuden har den øgede diversitet 
og de sociale udfordringer i Grækenland haft en 

stor indflydelse på lærerne, skolen, samfundet, 
forældre og elever.  

 
Det blev beskrevet af størstedelen af lærerne, at 

hovedprioriteten er alle skoler skal være et sted, 
hvor eleverne kan:  

● Socialisere med klassekammerater 

● Interagere 
● Samarbejde 

● Danne grupper 
● Lære hvordan de opsætter mål og opnår 

dem  
 

Lærernes bidrag og forskellige holdninger var 
særligt brugbare for at få indsigt i følgende: 

 

● Social inklusion kan blive styrket ved at 

tydeliggøre, alle elevers ret til at blive 
inddraget i undervisningen i 

klasseværelset kombineret med lærernes 

indsats i at styrke elevers græsksproglige 

færdigheder. Lærere skal benytte 
elevernes forskellige sproglige 

færdigheder som en ressource i 

klasseværelset og udforske mulighederne 

for at styrke elevernes græske sprog. 
 

● Alle skoler skal tilbydes de rette 
faciliteter, der muliggør afholdelsen 

modtagelseskurser eller understøttede 
læringskurser til styrkelse af den sociale 

inklusion på skolen. 
● Inklusion kan styrkes ved at behandle alle 

med respekt. 
 

De udfordringer lærerne møder i inklusion af 

elever med migranteller flygtningebaggrund er 
komplekse og på mange niveauer. Det kræver, at 

lærerne tilpasser den ensproglige 
undervisningspraksis (kun på græsk) til elevernes 
behov ved at skabe et flersproget og multimodalt 
læringsmiljø, der anerkender og udnytter det 

https://www.minedu.gov.gr/tothema-prosfigiko-m
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kulturelle og sproglige potentiale, som eleverne 

med migrant eller flygtningebaggrund bidrager 
med til undervisningen. Dette kan opnås ved at 

styrke lærernes opmærksomhed og viden 
omkring de kulturelle, sociale og psykologiske 

aspekter som eleverne oplever i inklusions-
processen på skolen i værtslandet. Hvis lærerne 

kan anerkende og interagere med eleverne 
omkring de kulturelle forskelle, kan de anvende 

en interkulturel pædagogik til at gøre inklusionen 
lettere. Desuden skal der opbygges gode 
relationer til forældrene, da det essentielt for at 

forstå den enkelte elev og styrke dennes 
læringsevne og udbytte.  

 
Diskrimination kan påvirke elevers 

uddannelsesmæssige udvikling – det kan være 
kommentarer om elevernes udseende, race eller 
etnicitet. Dette kan føre til, at eleven oplever frygt, 
stress og på længere sigt føre til en dårlig 

præstation i skolen. 

 

Lærernes forslag til, hvordan skolepolitikken kan 
skabe bedre muligheder for social inklusion i 

klasseværelset, kan opsummeres således: 

● Pensummet i skolen skal tage højde for 

alle elevers behov.  
● Læreren skal være opmærksom på 

elevernes individuelle behov, hvordan 

eleverne interagerer i grupper og den 

måde de ser sig selv. 
● Forældre skal være opmærksomme på 

deres børns udvikling og trivsel. 
● Mange lærere mangler erfaring i forhold 

til social inklusion og derfor skal 
kompetenceudvikling social inklusion 

være obligatorisk for lærere, der arbejder 
med børn med migrant eller flygtninge-

baggrund. 
● De fleste lærere ved ikke, hvordan de skal 

håndtere de problematikker, der opstår i 

klasseværelset. Det fører til at de 
reproducerer stereotyper. De bruger 

eksempelvis den såkaldte `color-blind´ 
tilgang ved at tage udgangspunkt i, at alle 
elever i klasseværelset har samme behov, 
færdigheder og lærer på samme måde.  

● Der burde være en evaluering af de 
pædagogiske tilgange som lærere 

benytter i klasseværelset. 

● Lærere skal opfordre eleverne til at dele 

deres holdninger i klasseværelset og på 
den måde skabe et inkluderende 

læringsmiljø. 
 

Desuden er statens bidrag, uanset skolens 
indsats, af afgørende betydning for etablering af 

social inklusion i klasseværelset.  
 

Dette kan opnås ved: 
● Finansiering af nye faciliteter på skolerne, 

der kan bruges til afholdelse af 

modtagelseskurser.  
● Ansættelse af flere lærere på skolerne, 

socialpædagoger og flygtninge-
koordinatorer. 

● Udvikling af understøttende kurser efter 
skoletid, så elever med migrant eller 
flygtningebaggrund kan følge med i 
undervisningen og udvikle deres græsk 

sproglige færdigheder, da det afgørende 

at elevernes kan følge undervisningen på 

græsk. 
 

De vigtigste pædagogiske tilgange, beskrevet af 

lærerne under interviewet, til effektivt at styrke 

den sociale inklusion i klasseværelset, er 
følgende: 

● Læring gennem musik. 

● Læring gennem kunst. 

● Gruppearbejde og udveksling af gode 
praksisser på baggrund af de forskellige 

kulturelle baggrunde, der er 
repræsenteret. 

● Imødekomme elever ud fra deres tidligere 
erfaringer og kulturelle baggrund med 

brug af IKT-teknologi. 
● Interaktive aktiviteter; rollespil, 

diskussioner, storytelling, debatter, quiz 
og meget mere. 
 

Hovedfokus i det dybdegående interview med 
lærerne var følgende:  

● Etableringen af social inklusion I 
klasseværelset. 

● De kompetencer lærere skal besidde for 
at få indsigt i de sociale inkluderende og 

ekskluderende processer. 
● Vigtigheden af konsensus om et 

inkluderende mindset. 
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● De faktorer der udfordrer social inklusion 

i klasseværelset. 
● Eksempler på lærernes praksis.  

● Samarbejdet med forældrene, 
udfordringer og gode praksisser. 

● Skolepolitikker, der udfordrer gode 
inkluderende praksisser. 

● Anerkendelsen af elevernes individuelle 
behov.  

● Behov for videreuddannelse af lærere. 
● Udfordringer med hensyn til 

lærersamarbejdet, elevernes støtte til 

hinanden og gode eksempler. 
 

En lærer sagde, at: “the establishment of social 
inclusion depends on how the teacher 

communicates with the students; the way he/she 
addresses them, the frequency of their 
communication and the development of non-
verbal communication.” 

 

Alle lærere burde være klædt på til at gribe ind i 

udfordrende situationer, der opstår i 
klasseværelset. Desuden beskrev læreren, at god 

kommunikation og rådgivning skal ydes til 

forældrene, hvis den sociale inklusion af 

elevernes skal fremmes. 
  

I forhold til spørgsmålet om, hvilke kompetencer, 

der er brug for i forbindelse med at få indsigt i de 

socialt inkluderende og ekskluderende processer, 
beskrev læreren: “inclusive education is a process 

of strengthening and enhancing the capacity of the 
teachers to reach the needs of all students in the 

classroom and especially those with refugee and 
migrant background. Teachers need to be 

interested in both content and pedagogical 
dimension. For example, a teacher wants to make 

a student happy, but is that enough? He/she should 
be aware about what education is and why school 
is like this.” 

 
Læren beskrev desuden, at det er utrolig vigtigt at 

der er et godt samarbejde på skolen, såfremt 
social inklusion skal styrkes i klasseværelset, 
hvilket fremgår af følgende: “Consensus may not 
totally remove all tensions and contradictions but 

develops a compatibility and support to the effort 
of the teachers when developing inclusive 

educational techniques”. 

 

I forhold til samarbejdet med forældrene beskrev 
læreren stolt, at de udbød yderligere 

undervisning til forældrene i eftermiddags-
timerne ud over de faste morgenkurser. Hertil 

sagde læreren: “we have created conditions for 
parents to feel familiar and to contribute in their 

own way to school activities”. 
 

Finansiering og ressourcer er afgørende, når der 
skal etableres social inklusion i et klasseværelse. 
Særligt elever med migrantbaggrund har brug for 

økonomisk støtte, da størstedelen af dem ofte 
lever under økonomisk dårligere vilkår end øvrige 

elever, i nogle tilfælde mangler de basalt 
skoleudstyr. 

 
Lærerens sagde: “The reception Facilities for 
Refugee Education (RFRE) tried to provide us with 
an interactive blackboard as well as Internet 

connection in the classroom. The same happened 

in another school where I was earlier. We couldn’t   

support innovative practices without them. For 
example, we could not speak about creating a real-

time dictionary using images from the internet, 

without them”. 

 
Nationale og regionale skolepolitikker udgør en 

barriere i forhold til at skabe en god og 

inkluderende praksis på skolen bl.a. i tilfælde 

hvor elever med flygtningebaggrund har haft 
timer på andre tidspunkter end de græsketniske 

elever, dette kan modarbejde inklusionen af 
eleverne. Læreren forklarede, at på den anden 

side ville skolen muligvis opleve problemer med 
de etniskgræske elevers forældre, hvis eleverne 

med flygtningebaggrund deltog i den fælles 
undervisning. Dette rejser spørgsmålet: “If they 

are in the class alone, how would teachers speak 
about inclusion?”. 
 

I forhold til anerkendelsen af den enkelte elev og 
dennes kulturelle baggrund, beskrev læreren, at 

den skole hun arbejdede på for et par år siden, 
introducerede interaktive aktiviteter rettet mod 
social inklusion. I en af aktiviteterne blev nogle 
elever sendt rundt i de forskellige klasseværelser 

for at spille spil med forskellige temaer baseret på 
gensidig tillid, dermed skabte eleverne relationer 

på kryds og tværs på skolen. 
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Læreren forklarede, at de mest egnede seminarer 
fokuserede på hvordan teater kan bruges som et 

undervisningsværktøj og hvordan man bedst 
muligt underviser i græsk som fremmedsprog. I 

den forbindelse understregede læreren: “Training 
needs to include multimodal ways of teaching”. 

 
I slutningen af interviewet sagde læreren, at godt 

samarbejde mellem lærerne og støtten fra 
skolelederen på hendes skole har bidraget til, at 
eleverne føler sig velkomne uanset deres 

baggrund. Det har dermed ført til en vellykket 
etablering af social inklusion.  

 

Feedback fra skoleledere / 

dybdegående interviews 
 

Social inklusion hænger, ifølge skolelederne, 

sammen med et skolemiljø, hvor alle elever 

uanset deres nationalitet, hudfarve, religion eller 
kultur kan snakke, interagere, lære, samarbejde 
og lege sammen ligeværdigt. 

 

I løbet af fokusgruppeinterviewet beskrev 

skolelederne følgende: 

● Familiernes uddannelsesmæssige 
baggrund spiller en afgørende rolle for, 

elevens sociale inklusion. Et eksempel 
fremhævet under interviewet var en ung 

pige med kurdisk baggrund hvis far var 
tidligere medlem af et kurdisk politisk 

parti. Skolelederne fortalte, at dette 

indikerede et højt uddannelsesniveau, 
der førte til, at den unge pige hurtigt blev 

inkluderet i skolen. 
 

● Familiernes økonomiske baggrund har 

ligeledes en afgørende betydning for 

elevernes sociale inklusion. Her delte 
skolelederne eksempler på elever fra 

familier med lavere økonomisk indkomst, 

der var droppet ud af skolen for at hjælpe 
deres familier med at forsørge sig selv. 
 

Med hensyn til skolepolitikken påpeges det, at for 

at forhindre skolen i at blive kategoriseret som en 
"Ghettoskole", skal der være en ligelig fordeling af 

elever med migrant eller flygtningebaggrund 

mellem alle skoler. Desuden nævnte de under 
interviewet, at det er vigtigt at psykologer eller 

socialrådgivere er tilknyttet skolerne. 
 

Hver skoles politik skal være i overensstemmelse 
med undervisningsministeriets rammer og 

løsninger må søges tilvejebragt til ansattes fælles 
bedste. Derudover skal nye politikker med fokus 

på bekæmpelse af diskrimination på baggrund af 
etnicitet og kultur etableres og implementeres. 
For så vidt angår uledsagede mindreårige 

påpegede skolelederne, at det er meget vigtigt at 
skolepolitikken er i stand til at imødekomme de 

specifikke behov hos denne minoritetsgruppe 
elever og levere en omfattende og forskelligartet 

uddannelsespolitik. 
 
Nye pædagogiske tilgange er, som beskrevet af 
skolelederne, nødvendige for at lærerne kan 

tilpasse deres undervisning, møde de individuelle 

læringsbehov hos eleverne, forbedre deres viden 

om undervisningsteknikker og metoder og få 
mere erfaring i at undervise i græsk som 

andetsprog. 

 

Målet er for enhver skoleleder at give eleverne en 
følelse af at høre til og dette kan kun opnås 

gennem følgende: 

● Samarbejde med organisationer der 

arbejder med elever. 
● Samarbejde med universiteter. 

● Samarbejde mellem lærere og elevernes 
forældre. 

● Sikring af systematisk efteruddannelse af 
lærere i skolen. Dette omfatter 

læringsstrategier, undervisningsma-
terialer, vurderingsmetoder og udvikling 

stærke pædagogiske kompetencer. 
● Information og uddannelsesmuligheder 

bliver udbudt til forældrene med henblik 

på at give dem en forståelse for, hvordan 
uddannelsessystemet fungerer og hvilke 

muligheder, det giver for deres børns 
fremtid. 
 

Hovedfokus på det dybdegående interview med 

skolelederen var på følgende: 
● Etablering af social inklusion. 
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● Lærernes kompetencer og behov for 

yderligere uddannelse.  
● Inkluderende Mindset og betydningen af 

konsensus.  
● Udfordringer i forhold til social inklusion i 

klasseværelset.  
●   

● Samarbejde mellem forældre, lærere og 
elever. 

● Nationale og regionale skolepolitikker.  
 

Skolelederen beskrev, at social inklusion kan 

opnås bl.a. ved hvordan eleverne sættes sammen 
i klassen eller ved at organisere spil på kryds og 

tværs af elevgrupper i skolegården.  
Undervejs i interviewet blev et interessant 

eksempel nævnt. Baseret på ideen om, at elever 
ofte kopierer de ting, der udfordrer eller 
interesserer dem, blev der lavet en aktivitet med 
maling, hvor de græske elever skulle kopiere 

malerier malet af elever med minoritets- 

baggrunds.  

 
Da skolelederen blev spurgt om, hvilke 

kompetencer det er nødvendige for en lærer at 

besidde i forhold til at styrke den sociale 

inklusion, sagde hun, at det er vigtigt med 
løbende opkvalificerende kurser i arbejdet med 

elever med migrant eller flygtningebaggrund. 

Hun sagde mere specifikt:  

 
“The majority of Greek teachers have several years 

of experience, but unfortunately only a few of them 
have been trained in gaining new knowledge and 

adopt new pedagogical approaches and diverse 
teaching methods that meet the learning need of 

all students. However, the point is that the teacher 
apart from his/her good will, should receive further 

support from the whole school community and the 
human resources and need to understand that 
there is always space foe extra knowledge and 

training”. 
 

Skolelederen havde en særlig vigtig pointe, da 
hun snakkede om det inkluderende mindset i 
skolemiljøet. Hun sagde, at: “The school unit 
consists of three main components. The teachers, 

the students, and parents. All these three 
components are usually important for the learning 

process. As a result, when one of these components 

malfunctions, the whole system automatically 

collapses. To avoid that and achieve social 
inclusion teachers, students and parents should 

leave aside their negative attitude towards 
integration in the classroom”. 

 
Derudover fortalte skolelederen, hvordan det kan 

undgås at skolen bliver en såkaldt ´Ghetto 
skole´. Hertil beskrev hun, at elever med migrant 

eller flygtningebaggrund skal inkluderes i 
modtageklasser hvor de har deres egen lærer og 
på den måde nemmere kan sluses ind i det 

ordinære skolesystem og det omgivende 
samfund.  

 
Skolelederen gav nogle eksempler på, hvordan 

forældre havde reageret kraftigt og måder hvorpå 
ansatte kan håndtere disse situationer. Det er 
eksempelvis en god fremgangsmåde at fastlægge 
møder mellem lærere, skoleleder og 

forældrebestyrelser. På disse møder bør 

socialrådgivere og andre eksperter desuden 

deltage. Hun understreger, at:  
 

“The most essential thing is the conversations to be 

held under a calm environment, avoiding 

sharpened spirits and trying to achieve coherent 
and sufficient discussions in a frequent level”.   

Ud fra skolelederens perspektiv er indikatorer på, 

hvorvidt en elev er blevet socialt accepteret, 

måden hvorpå de etniske elevers forældre er 
overfor forældrene til elever med anden etnisk 

baggrund. Det er måden de hilser eller ikke hilser 
på, måden hvorpå de ser dem og taler om dem. 

 
Social inklusion og integration i klasseværelset 

kan yderligere blive styrket gennem forskellige 
aktiviteter eller fortællinger fra eleverne omkring 

deres oprindelsesland, musik, sange og spil.  
De nationale skolepolitikker, der understøtter 
uddannelsessystemets, opgave med social 

inklusion, er: Modtagelsesklasser for Flygtninge 
og Modtagelsesfaciliteter til Uddannelse af 

Flygtninge. Grundet manglende finansiering og 
ressourcer er det svært at etablere en god 
inkluderende praksis i skolerne.  
 

Afslutningsvis beskrev skolelederen lærernes 
samarbejde og gav eksempler på gode inklusive 

fremgangsmåder. Hun fortalte, at der er et godt 
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og effektivt samarbejde mellem lærerne på 

hendes skole, særligt inden for 
undervisningsprogrammer efter skoletid og 

morgenundervisningen, hvilket bidrog til at 
eleverne nemt blev integreret og accepteret af 

deres skolekammerater i klasseværelset. 
 

Konklusion 
 

Ud fra de empiriske data indsamlet via de 
dybdegående interviews med lærere og 

skoleledere kan det konstateres, at der er nogle 
faktorer som skal tages i betragtning, hvis elever 

med migrant eller flygtningebaggrund med 

succes skal inkluderes i skolen og den enkelte 
klasse. Det er vigtigt at støtte og guide eleverne på 
den bedst mulige måde, for at de kan følge de 

egentlige undervisningsplaner og ikke føle sig 

dårligere stillede i forhold til deres 

klassekammerater. Det blev bl.a. forslået, at 
elever med migrant eller flygtningebaggrund skal 

involveres i forskellige aktiviteter så som fysiske, 
boglige aktiviteter og kurser i græsk som 

andetsprog. På den måde kan de undgå at blive 
social ekskluderet fra skolefællesskabet. I 
forlængelse er det vigtigt, at der skabes et godt 

samarbejde og god kommunikation mellem 

lærere, forældre og lokalsamfund, hvis der skal 
skabes et positivt fundament for en styrket accept 

og inklusion af eleverne. 
 
Det blev desuden nævnt, at der skal gøres noget 

ved de generelle udfordringer, der forhindrer en 

vellykket social inklusion af eleverne i 
skolefællesskabet. Dertil er det essentielt at 
implementere nye didaktiske metoder mange de 

forskellige sprog herunder det begrænsede 
engelsk som mange af eleverne med 

migrantbaggrund har tillært sig skal udnyttes. De 
skal lære det græske sprog gennem deltagelse i 

eksperimentelle projekter. Der skal ansættes flere 

flygtningeuddannelseskoordinatorer på de 
understøttende læringskurser, og de skal 
forberedes på at imødekomme det stigende antal 
børn og unge med migrant eller 

flygtningebaggrund.  
 
Alle skolelærere skal uddannes behørigt inden for 
følgende: 

● Håndtering af problematiske og svære 

situationer i klasseværelset. 
● Interkulturel kommunikation gennem 

brugen af medieværktøjer 
● Særlige undervisningsmetoder til elever, 

der ikke har græske sprogfærdigheder 
● Effektive undervisningsmetoder til elever 

med migrant eller flygtningebaggrund 
● Formidling uden brug af verbal 

kommunikation  
 

Derfor er det særlig vigtigt for alle lærere og 

skoleledere, at de lærer om andre landes historie 
og kulturer. Desuden er der behov for at bruge 

alternative uddannelsestilgange og processer i 
klasseværelset. Det burde være en af regeringens 

prioriteter at sikre at modtagerkurser og øvrige 
understøttende læringskurser i hele landet 
fungerer på bedst mulig vis.       
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Sprog og forældre – 

nøglen til inklusion i 

italienske skoler 
Introduktion 

 
De store strømme af flygtninge, der har krydset 
Italiens grænser, har skabt stor debat i landet. På 

den ene side er der behov for at håndtere 
situationen med hensyn til familie-
sammenførelser og erhvervelse af 

statsborgerskab, men på den anden side bliver de 

nytilkomne flygtninge mødt med en 

flygtningefjendtlig politik, der modarbejder 
inklusion og integration. Den Italienske regering 

har lukket flere grænseovergange, hvilket har 

skabt kulturelle udfordringer i Europa og i 

middelhavsområdet. Disse udfordringer påvirker 
skolerne, der oplever store udfordringer med 

integrationen på grund af eksklusion, 
stigmatisering og diskrimination. 

 
Ifølge statistikker fra Statistics and Studies Office 
– MIUR (Ministry of Education University and 

Research) udgjorde elever uden italiensk 

statsborgerskab 9.7 % i skoleåret 2017 - 2018, 
hvilket var 11.000 mere end det forrige skoleår. 
Den region med flest elever uden italiensk 
statsborgerskab er Emilia Romagna (16%), fulgt 

af Lombardiet (14.7%), Umbrien (13.8%), Toscana 

(13.1%), Veneto and Piemonte (13.0%) og 

Ligurien (12.3%). I den region med færrest elever 
uden italiensk statsborgerskab er Campanien 
(2.4%). 

 
I februar 2014 udstedte MIUR nye retningslinjer 
for modtagelse og integration af udenlandske 
elever i en national protokol. De ændrede de 

tidligere retningslinjer på baggrund af de 
operationelle indikatorer og modeller for 
integration og didaktisk støtte som nogle skoler 
havde implementeret, men retningslinjerne er 

ikke overholdt på et nationalt plan, da skolerne 
udvikler deres egne retningslinjer tilpasset deres 

forskellige situationer. 
 

Hvis nationale politikker ikke er inkluderende, er 
det ofte lokalsamfundet, der spiller en vigtig rolle 

i at byde migranter velkommen. Selv i disse 
tilfælde kompenserer kun få gode oplevelser som 
Riace og Acquaformosa næppe et dystert 

scenarie, som MIPEX-rapporten tegner over 

uddannelsespolitikkerne i Europa, rapporten gør 
det klart, hvordan udenlandske elever ofte 

betegnes som en "Problematisk gruppe". Her 

tages elevernes individuelle behov ikke i 
betragtning som eksempelvis, hvordan 
forskellige undervisningsmetoder kan tilpasses 

og anvendes til første generations-, anden 
generations- elever eller nytilkomne elever med 

flygtningebaggrund. 
 
Italien er i blandt de lande med ringeste adgang 

til forskellige typer af skoler for migranter og 

flygtninge. Der er for eksempel stor chance for at 

nytilkomne børn eller unge med migrant eller 
flygtningebaggrund bliver placeret på det 
forkerte uddannelsesniveau, og mindre end 
halvdelen af de elever, der er født i et andet land, 

bliver placeret på et alderstilsvarende klassetrin. 
Omkring 1/3 del af eleverne, dropper ud af skolen, 
hvilket er 9 % flere end gennemsnittet i Europa 
(22%). Derudover er antallet af elever, der ikke går 
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videre til næste klassetrin særligt foruroligende 

(8,7%), hvilket er fire gange højere end elever med 
italiensk etnisk baggrund (2.7%). Elever med 

anden etnisk baggrund præsterer oftest dårligere 
i skolen sammenlignet elever med italiensk etnisk 

baggrund. Forskellene på elevers præstationer 
fra omkring 15 årsalderen er en af de højeste i 

OECD-landene. 
 

Inklusion er vigtigt på arbejdsmarkedet, 
uddannelsessystemet og i samfundet. I den 
politiske debat bliver flygtninge ofte set som 

mindre værd, og derfor får de ikke en ordentlig 
modtagelse i landet. Der skal i stedet 

implementeres inkluderende politikker med 
fokus på velfærd på skoler, arbejdspladser og i 

samfundet, for behovet har aldrig været større og 
mere presserende. 17 

 

Feedback fra lærere 
 

I en af regionerne, et mindre område placeret i 

midt i det sydlige Italien med landbrug som 
hovederhverv, er der få muligheder for at 

inkludere elever med migrant eller 
flygtningebaggrund. Selvom regionen stadig er 

under pres fra flygtningestrømme fra 

hovedsageligt Afrika medfører manglen på 
infrastruktur og faciliteter, at de mange 
nytilkomne ikke får den nødvendige støtte i deres 

integrationsproces. 
Der er få byer i regionen (ca. 60.000 borgere) og de 

fleste er små landsbyer, som konstant modtager 
familier med flygtningebaggrund.  
Der er udviklet forskellige integrationssystemer i 

disse landsbyer på kommunalt niveau, der 
tilbyder hjælp til de nytilkomne familier. Den 
støtte, der udbydes på skolerne, afhænger af 
skolernes størrelse og organisering. 

De fleste af elever har muslimsk baggrund og 

deres familier er oftest involveret inden for 
landbrugssektoren og sælger deres varer på de 

 
17Kilder: https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-

content/uploads/2019/07/Notiziario-Stranieri-1718.pdf 

    

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1112886

.pdf 

lokale markeder. Der er oftest mindst fire i en 

familie og de har ofte boet i landet i længere tid. 
På trods af det, er de ikke blevet integreret i 

lokalsamfundene, men lever i parallelsamfund. 
De har oftest kun kontakt til de lokale borgere 

gennem handel.  
Eleverne tager ofte til deres oprindelseslande på 

længere ferier, hvilket gør det svært for lærerne at 
følge med i deres udvikling. Der er i mange 

tilfælde brug for skræddersyede strategier til den 
enkelte elev for at få dem op på samme 
præstationsniveau som resten af deres klasse.  

 
Yngre elever tager i større grad del i aktiviteter 

sammenlignet med ældre elever. Det er derfor 
nemmere at etablere gensidig respekt og 

samarbejde, når eleverne er yngre, når de bliver 
ældre, udviser de mere modstand i forhold til at 
tage del i traditioner, lokalsamfund, kultur og 
aktiviteter.  

 

Der er som før nævnt udarbejdet en national 

protokol med retningslinjerne for 
integrationsprocessen, men de er oftest ikke fulgt 

på et nationalt plan, så skolerne bestemmer ofte 

deres egne retningslinjer og regler for den sociale 

inklusion. Nogle skoler har psykologer tilknyttet, 
nogle har et internt korps med fokus på inklusion 

af eleverne, mens andre ikke har nogen formelle 

retningslinjer.   

 
Der er en del kaos, og store forskelle mellem 

regionerne på, hvordan de håndterer den sociale 
inklusion af eleverne. Ifølge lærerne selv 

afhænger succesen af social inklusion af lærernes 
personlige kvaliteter. Bortset fra protokoller, 

noter, papirer og strategier er det ofte læreren 
alene, der skal bruge hans eller hendes erfaringer 

og definition af social inklusion til at styrke den 
inklusion i klasseværelset.  
Størstedelen af de interviewede lærere er positive 

over for at skulle at deltage i kurser med fokus på 
udvikling af deres kompetencer og på at lære nye 

 https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-

accoglienza/immigrazione-inclusione-lavoro-politiche-  

daccoglienza-e-le-sfide-del-welfare.html 

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Notiziario-Stranieri-1718.pdf
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Notiziario-Stranieri-1718.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1112886.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1112886.pdf
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/immigrazione-inclusione-lavoro-politiche-
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/immigrazione-inclusione-lavoro-politiche-
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/immigrazione-inclusione-lavoro-politiche-daccoglienza-e-le-sfide-del-welfare.html
https://www.secondowelfare.it/immigrazione-e-accoglienza/immigrazione-inclusione-lavoro-politiche-daccoglienza-e-le-sfide-del-welfare.html
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undervisningsmetoder, der kan styrke den sociale 

inklusionsproces.  
 

Derudover blev der ikke nævnt større 
udfordringer i forbindelse med social inklusion. 

Alle lærerne beskrev, at de var tilfredse med deres 
arbejde og de føler et stort ansvar for at eleverne 

klarer sig godt. Dog nævnte de, at der mangler 
ressourcer på skolerne i forhold til at øge den 

sociale inklusion af elever med migrant eller 
flygtningebaggrund. 
 

 
 

Dybdegående interviews: 

Lærere 
 

Det vigtigt, at eleverne med migrant eller 
flygtningebaggrund lærer italiensk og at lærerne 

kender til elevernes kulturelle baggrund, hvis den 

sociale inklusion skal styrkes. Der skal være en 
konsensus blandt personalet på skolen omkring 

social inklusion, hvis lærerne skal forbygge at 
eleverne bliver ekskluderet. I vores region er 

elever med migrantbaggrund fuldt integrerede. 
Det drejer sig hovedsageligt om elever fra 

Marokko og Rumænien. 
 

Lærerne har en protokol (udarbejdet af skolen 
omkring inklusion) med socialt inkluderende 

aktiviteter, som løbende videreudvikles. De 
familier med migrant eller flygtningebaggrund, 
der har boet i landet i længere tid, snakker 

italiensk, og det er derfor lettere at få dem til at 
føle sig inkluderet.  Protokollen har indregnet en 
administrativ fase organiseret af skolens 
sekretær. Der udarbejdes brochurer på forskellige 

sprog. Tosprogede moduler udsendes for at få 

information om familierne. 
  

Fase 2 indeholder en samtale med familierne for 
at få indsigt i elevens baggrund, både elevens 

personlige og faglige baggrund, samt information 
om uddannelsessystemet i deres oprindelses-
land. Derudover får familierne information om, 

hvilken støtte de kan modtage bl.a. i forhold til 

transport til og fra skolen, måltider m.fl. og 

reglerne på skolen. Man har nedsat en 

kommission som er ansvarlig for disse samtaler. 

Desuden afholdes møder med eleven med formål 
at vurdere hans eller hendes sproglige 

færdigheder og generelle viden. Her skal eleven 
tage en optagelsestest for at afgøre, hvilket 

klassetrin eleven skal indskrives på, da alderen 
ikke er det eneste kriterie, der skal tages i 

betragtning.  
 

Optagelsestesten indeholder lytte-opgaver med 
letforståelige historier, eventyr, tegninger og 
beskrivelser af farver, kropsdele, tøj m.m. Efter at 

eleverne er blevet vurderet og indskrevet på et 
klassetrin, begynder deres uddannelse. 

● Inklusionsfasen kaldes ´Accoglienza´ og 
forgår de første par måneder efter at 

eleven er ankommet til den nye skole.  
● Lærerne samarbejder om, hvilken 

strategi de skal benytte i forhold til 
elevernes individuelle behov for at disse 

føler sig inkluderet.  

● I inklusionsfasen tages der bl.a. også 

højde for elevernes behov eksempelvis 
om de spiser kød mm.  

● Eleverne skal lege, deltage i aktiviteter 

sammen og interagere for at lære deres 

klassekammerater at kende.  
● I inklusionsfasen forgår desuden et 

kulturelt møde, hvor eleven eksempelvis 

tager mad, billeder og andet med fra sit 

oprindelsesland for at præsentere sin 
kultur for klassekammeraterne.  

● Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at 
fortælle sin egen historie og er stolt af at 

fortælle den. 
 

Det er en stor udfordring, når elever tager på 
månedlange ferier og de ikke kan følge med 

resten af klassen. I sådanne tilfælde er der ofte 
brug for understøttende læringsindsatser. En 
anden udfordring er, at eleverne ændrer sig, når 

de bliver ældre. Når eleverne vokser op, virker de 
mindre åbne overfor nye kulturer og de bliver 

mere passive, mens det er nemmere at skabe 
dialog mellem børnene på kryds og tværs, når de 
er yngre. Eksempelvis deltager de oftere i 
fællesaktiviteter, mens de er små, mens de ofte 

melder sig ud af skolefællesskabet, når de bliver 
ældre. Elevernes forældre forstår oftest ikke 

sproget, men ældre brødre agerer tolke mellem 
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lærere og forældre. I hjemmet tales alene 

modersmålet. Til møder med lærerne er det 
fædrene og brødrene, der deltager, mens mødre 

bliver hjemme.  
 

Ud over de institutionelle protokoller er 
anvendelse af lærernes personlige erfaring og 

viden den bedste måde at støtte eleven i 
inklusionsprocessen.  Desuden skal lærerne have 

mulighed for at deltage i kurser med formål at 
give dem de interkulturelle kompetencer de har 
brug for i undervisningen af elever med en anden 

kulturel baggrund, men der er oftest ikke de 
nødvendige økonomiske ressourcer til at afholde 

sådanne kurser.  
 

Feedback fra skoleledere  
 

Baseret på skoleledernes meninger (som har 

deltaget i fokusgruppen) ser det ud til, at 
begrebet inklusion er forstået, accepteret og delt 

i de teams, der arbejder i deres skole på 

forskellige niveauer (lærere, skoleledere, 
medhjælpere ...). Samtidig føler skolelederne 

ikke, at de kan garantere, at alle ansatte på deres 
skoler har en klar forståelse af forskellen mellem 

fysisk integration og social inklusion. 

 
Skolelederne er bevidste om, at det ikke er alle 
deres medarbejdere, der har kendskab til gode 

socialt inkluderende praksisser, og derfor skal der 
ifølge dem, være klare retningslinjer til at 

understøtte deres arbejde. 
 
Der er blevet implementeret mange indsatser 

med formål at styrke inklusionen på skolerne i 
Italien i de seneste år. Disse indsatser er stadig i 
gang, men de seneste politiske udspil udfordrer 
den måde inklusion er opfattet og værdsat i det 

italienske skole og lokalsamfundet.  

 
Holdningen iblandt skolelederne i 

fokusgruppeinterviewet er, at deres medar-
bejdere er ansvarlige for en vellykket integration 

på skolerne, da alle de ansatte kan bidrage på på 
hver sin måde. Lærerne er i højere grad i kontakt 
med eleverne, men en vellykket inklusion 
afhænger af, at alle ansatte gør deres bedste for 

at styrke den sociale inklusion på skolen. 

Skolelederne mener ikke, at der er specifikke 

barrierer, der hindrer en vellykket social inklusion 
i den nuværende undervisningspolitik.  

 
Tilskyndet af det italienske undervisnings-

ministerium har der blandt professionelle været 
et øget fokus på inklusion på det seneste. 

Hovedfokus har været på elever med mentale 
eller fysiske handicaps, der er dog også fokus på 

elever med flygtninge eller migrantbaggrund. 
Desuden skal lokalsamfundet bidrage til at skabe 
et inkluderende miljø. Uanset elevernes 

baggrund, så har alle ret til ligeværdig behandling 
og lige muligheder i uddannelsessystemet. Det er 

vigtigt, at skolerne underviser alle elever i dette 
budskab. 

På lokalt plan understøtter den førte politik 
omkring. Det er politisk bestemt hvor mange 
elever der må være på hver skole og den giver 
anvisninger i hvordan inklusionsprocessen skal 

organiseres. I nogle tilfælde er synergien mellem 

politik og skole virkelig god.   

I skolerne i Italien er skolelederen ansvarlig for de 
bureaukratiske og administrative processer, samt 

relationen til elevernes familier og 

samarbejdspartnere, mens lærerne er mere 

fokuserede på forholdet til eleverne.  
 

Skolelederne beskriver, at det hovedsageligt er 

lærerne, der er ansvarlige for den vellykkede 

sociale inklusion af elever. Skoleledere og lærere 
har forskellige og supplerende roller, men begge 

grupper beskriver, at der mangler klare rammer 
for inklusionsprocessen i samspillet mellem den 

fysiske integration og den sociale inklusion. 
Politikkerne beskriver den fysiske integration, 

men skolerne har ikke den nødvendige viden til at 
styrke den sociale inklusion. Ifølge skolelederne 

mangler skolerne de nødvendige redskaber, når 
ukendte situationer opstår.  
 

I sådanne tilfælde oplever skolerne, at de 
implementerer initiativer, men de er ikke sikre på 

udfaldet af disse initiativer. På det seneste har et 
par skoler taget initiativ til at beskrive proceduren 
for, hvad skolerne skal gøre med en nytilkommen 
elev fra han/hun ankommer til skolen til eleven 

kan betragtes som integreret i skolen. 
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Efter mange års arbejde uden de nødvendige 

redskaber eller ressourcer, er skolerne begyndt at 
indsamle gode fremgangsmåder og nedskrive 

dem til fremtidig brug. 
 

De to største udfordringer skolelederne oplever i 
forhold til inklusionen af elever med migrant eller 

flygtningebaggrund er sproget og kulturen. Den 
sproglige barriere skyldes, at de nytilkomne 

migranter eller flygtninge ikke kender det 
italienske sprog og mange lærere oftest ikke 
snakker andre sprog end italiensk. Derfor er det 

den første og største barriere som elever med 
migrant eller flygtningebaggrund oplever, når de 

starter i skolen i Italien. 
 

Den anden udfordring som lærerne oplever i 
arbejdet med eleverne med migrant eller 
flygtninge baggrund er manglende kendskab til 
kultur. Det er nemlig også afgørende, hvorvidt 

lærerne kender til elevens baggrund og 

oprindelsesland. Oftest kender lærerne ikke til 

elevernes oprindelsesland, familier eller 
kulturelle forskelle. Det er desuden svært at få 

indsigt i ovennævnte, da familierne ofte er 

tilbageholdne med information, da de ikke kan 

snakke sproget eller det er svært for dem at åbne 
op omkring de udfordringer de oplever, og det 

tager tid at skabe en relation til læreren baseret 

på tillid. Dette er ifølge deltagerne i fokusgruppe 

interviewet særligt tilfældet med de arabiske 
familier. 

 
Skolelederne beskrev, at de vigtigste 

pædagogiske kompetencer hos lærere i arbejdet 
med inklusionen af elever med migrant eller 

flygtningebaggrund er sproglige færdigheder og 
empati. Der er mange lærere, der ikke er bevidste 

om de tilgange, der bliver anvendt i andre lande, 
hvilket ellers kunne være utrolig brugbar viden i 
forhold til at få elever med migrant eller 

flygtningebaggrund til at føle sig inkluderet i 
klassen. 

 
Pensum er forskellig fra land til land, men 
metodologier og tilgange til arbejdet med 
inklusion kunne sagtens benyttes til at styrke den 

social inklusion i klassen. 
 

Under interviewet beskrev nogle af skolelederne, 

at lærerne skal have mulighed for at deltage i 
programmer med formål at styrke og nytænke 

deres metodiske kompetencer og redskaber, da 
mange stadig bruger gamle undervisnings-

tilgange og metoder. De skal i stedet bruge aktive 
og inddragende metoder, da disse ifølge 

skolelederne, er mere effektive i arbejdet med 
nytilkomne elever med migrant eller 

flygtningebaggrund. 
 
Lærere, der håndterer forskellige problemer 

relateret til den sociale inklusion af eleverne, har 
særligt behov for at udvikle deres kendskab til 

aktive og inddragende metoder, men mange 
lærere har svært ved at ændre deres 

undervisningsteknik og tilgang. Derfor er der brug 
for, at de får kendskab til gode fremgangsmåder 
anvendt i andre lande. Desuden skal de lære at 
anvende tilgængelige teknologier, der kan skabe 

en bedre forståelse og kommunikation.  

 

Der er mange ressourcer tilgængelige for lærere, 
der ønsker at udvikle deres undervisnings-

metoder, men desværre er intet pensum særligt 

designet til at styrke den sociale inklusion af 

elever med migrant eller flygtningebaggrund 
tilgængelig. Skolelederne pointerede, at der 

generelt mangler en designet og struktureret 

proces for den sociale inklusion, samt indsigt i de 

kompetencer der skal i spil i arbejdet med at 
guide eleverne gennem denne proces, da dette 

endnu ikke er blevet implementeret i Italien.  
 

De seminarer som lærerne har mulighed for at 
deltage i, er bestemt af Undervisningsmisteriet, 

og ofte har skolerne mindre eller ingen 
indflydelse på de seminarer, der bliver udbudt, 

hvorfor de ikke tager udgangspunkt i lærernes 
oplevelser og erfaringer i praksis.  
 

Skolelederne siger også at de burde kunne 
supervisere ud fra de resultater lærernes 

kompetenceudvikling, og de valg som man 
træffer omkring didaktikken på skolen burde 
udbredes til alle ansatte på skolen. Skolen burde 
være ansvarlig for at opstille klare retningslinjer 

for, hvilke metodiske tilgange lærerne bruger i 
undervisningen med formål at opnå resultater, 
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men dette besværliggøres af det italienske 

skolesystem. 
 

Ud fra skoleledernes erfaringer mener de, at det 
er nemmere at etablere social inklusion i en 

mindre landsby eller samfund, da den katolske 
kirkes kritiske syn på integrationen af flygtninge 

stadig har stor indflydelse i landet. Oftest er det 
første sted flygtninge ankommer til nemlig kirken, 

hvorefter de bliver fordelt ud i de forskellige 
regioner. 
 

Desuden virker det til, at den fysiske integration af 
flygtninge og migranter er lettere når den sker til 

lavere sociale klasser idet de ser ud til at være 
mere åbne for forskellighed.  

I Potenza er der stadig stærk modstand iblandt 
borgerne imod at modtage flygtninge. Der er 
mange familier som ikke lærer deres børn at være 
åbne overfor forskellighed, og ikke modtager de 

nytilkomne flygtninge fra andre lande og kulturer 

på en positiv måde.  

Der er stadig meget arbejde, der skal gøres i 
forhold til integrationen af familierne i 

lokalsamfundene, og skolerne er delvist 

ansvarligere for denne proces bl.a. fordi de har 

kontakt til både forældre og elever.  
 

Under interviewet blev nogle situationer med 

elever med migrant eller flygtningebaggrund 

fremhævet, hvor de havde mobbet andre elever 
og opført sig dårligt i skolen. Disse situationer 

blev reporteret til en socialrådgiver, der 
understøtter lærerne i arbejdet med elever med 

migrant og flygtningebaggrund. Ifølge 
skolelederne er dette en særlig effektiv og 

brugbar metode til at styrke den sociale inklusion, 
men metoden har oftest været en tilfældig praksis 

og uden nogen garanti for kontinuitet. 
 

Fra viden til praksis 

 

De tilgange, der blev fremhævet under 
fokusgruppeinterviewet af skolelederne som 
særligt succesfulde, er følgende: 

- Elev til elev støtte benyttes i mange 

skoler. Tilgangen er effektiv da børnene 
hjælper hinanden og ved at gøre dette 
motiverer de sig selv. 

- Kulturmediatorer: Det er en tilgang, der 

bliver brugt ofte og indebærer, at der er 

en professionel kulturmediator til stede i 
lokalsamfundet, som samarbejder med 
skolen om at styrke elevernes sociale 

inklusionsproces. 

 

Dybdegående interviews: 

skoleledere 
 

I Italienske skoler er det lærerne og skolelederen, 
der håndterer opgaver relateret til etablering af 

social inklusion i klasseværelset. Alle 

medarbejdere, har dog mulighed for at tage del i 
denne proces, da alle har noget at bidrage med. 

 
Nogle skoler har psykologer tilknyttet til at tilse 

og styrke den sociale inklusionsproces i 

klasseværelset, men det er dog lærerne, der har 
den tætteste kontakt til eleverne, og derfor det 
største ansvar for en vellykket social inklusion.  

Hver skole har mulighed for at igangsætte 

initiativer med fokus på social inklusion, da der 

ikke er klare og ensrettede nationale 
/regionale/lokale retningslinjer. I regionen 
Basilicata, hvor de interviewede skoleledere og 

lærere kommer fra, beskriver en skoleleder, at 
regionen er åben over for nye initiativer til social 
inklusion og bidrager med mere finansiering til 
disse. 
 

Skoler kan beslutte at samarbejde i projekter og 
lærerne kan selv vælge, hvorvidt de vil være 

involverede i projekterne. 
 

Skolerne kan beslutte at bruge ekstra 
budgetmidler til kompetenceudvikling af lærere 
inden for social inklusion. Pengene kan også 
bruges til at ansætte professionelle til at 
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understøtte lærerne i deres arbejde med og elever 

med migrant eller flygtningebaggrund. 
 

Både lærere og skoleledere har et delt ansvar for 
den sociale inklusion både på aktivitetsniveau og 

på overordnet beslutningsniveau. 
 

Skolelederen beskriver, at kommunen bidrager til 
at skabe de rette rammer for social inklusion bl.a. 

via deres lokalpolitikker, finansiering af skolen og 
samarbejde med skolen.  
Sammenlignet med mange andre regioner i 

Italien er der særlig opmærksomhed på social 
inklusion i regionerne Potenza og Basilicata, og 

dette kan skolelederne, mærke i deres daglige 
arbejde. 

 
Ifølge lovgivningen i Italien skal børn og unge med 
mentale eller fysiske funktionsnedsættelser 
tilbydes støtte.  

 

Der tilbydes en lignende støtte til elever med 

migrant eller flygtninge baggrund, dog med fokus 
på sproglig udvikling. Det er kommunens ansvar 

at stille professionelle til rådighed til skolen, 

såfremt der ikke er den ekspertise iblandt 

medarbejderne på skolen, der er brug for. 
 

Psykologer eller frivillige kan også blive involveret 

i specifikke projekter bl.a. i arbejdet med både 

elever og forældre. 
 

Skolerne i Italien er meget optaget af at styrke 
den sociale inklusion bl.a. ved at byde eleverne 

velkommen med et smil og få dem til at føle sig 
trygge.   

 
Skolerne lægger stor vægt på børnene og på 

lærerne, at de får den rette støtte og hjælpe dem 
med at blive mere effektive i inklusionsprocessen. 
Desuden er skolen meget opmærksom på at 

regler i henhold til politik / politikker, 
læreruddannelsesbehov, der er specifikke for 

inkludering af indvandrere, er overholdt, og at 
skoler fremmer kompetenceudvikling mest 
muligt. 
 

Skolelederen forklarer: “I had a professional 
expert coming once from Milan to train teachers on 

how to properly use their voice in the class in order 

to facilitate the relationship with the students and 

teach the words that have to be used and the words 
that don’t have to be used” 

 
Hun fortæller at 65 ud af ca. 100 lærere på hendes 

skole deltog i seminaret:  
“The teachers – she follows – when asked to take 

part to training session that’s really helpful always 
respond very positively.” 

 
Lærerne, beskriver hun, er særligt interesserede i 
praksisorienterede seminarer, der tager 

udgangspunkt i deres egne erfaringer og skolens 
behov snarer end teoribaserede seminarer. 

 
Disse seminarer er for alle interesserede og er 

gratis at deltage i og skal ikke forveksles med de 
seminarer som Uddannelsesministeriet udbyder 
og som er obligatoriske. 
 

Da skolelederen fortæller om den generelle 

situation i Italien siger hun: “We can admit that in 

these days we are experiencing in our country a 
true attack to inclusion”.  

 

Det er særligt ét politisk parti, der modarbejder 

inklusionsarbejdet, idet partiet har en 
antiflygtninge og racistisk agenda. 

 

Skolelederen tror dog på, at det nuværende 

uddannelsessystem i Italien bidrager til 
inklusionen af elever med migrant og 

flygtningebaggrund, hvilket hun understøtter 
med kommentaren: “Our schools are still human”. 

 

Konklusion 
 

Ifølge statistikker er der et stadig stigende antal 
elever med migrant og flygtningebaggrund i 

Italien. Ud fra interviewene med lærerne og 

skolelederne fremgår det, at den sociale inklusion 
er en vigtig del af elevernes integrationsproces. I 

Basilicata, som er den region i Italien lærerne og 
skolelederne kommer fra, er der ligeledes et 

stigende antal elever med migrant og 
flygtningebaggrund, og derfor pointerer de, at der 
brug for at arbejde med den sociale inklusion af 
denne gruppe elever. Det er vigtigt, at elever med 

migrant eller flygtningebaggrund bliver opfattet 
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som almindelige elever og de ikke føler sig 

dårligere stillede end deres klassekammerater. 
Hertil pointeres det, at samarbejdet mellem 

lærere, forældre og lokalsamfundet er særlig 
vigtigt i forhold til at skabe et positivt skolemiljø 

for eleverne. Lærerne skal derfor undervises i, 
hvordan de skaber den bedst mulige 

undervisning til denne gruppe som deltager i 
modtagelses- og støtteklasser. 

 
I nogle tilfælde er der dårlig kommunikation 
mellem skoler og politikere, men i de fleste 

tilfælde fungerer samarbejdet mellem de 
offentlige indsatser og skolerne godt eksempelvis 

i forhold til implementering af nationale 
retningslinjer, samarbejde med kommunerne 

eller til at få adgang til finansiering. Skolerne 
tilpasser de pædagogiske tilgange til konteksten 
og elevernes specifikke behov og lærerne 
anvender skræddersyede fremgangsmåder i 

forhold til den enkelte elev. Skoler uden 

ressourcer har sværere ved at implementere de 

nationale retningslinjer og styrke den sociale 
inklusion på skolen.  

 

Både de lærere og skoleledere, der deltog i 

interviewet, mener, at den nuværende situation 
giver muligheder snarer end problemer, så længe 

alle ansatte på skoler bidrager til den sociale 

inklusion af elever med migrant og 

flygtningebaggrund. De ved at inklusion 
involverer alle ansatte på skolerne. Skolelederne 

har i højere grad fokus på politik, samarbejdet 
med lokalsamfund og samarbejdspartnere, mens 

lærerne har fokus på eleverne, deres trivsel og 
præstationer i skolen. Begge parter er 

passionerede, entusiastiske, motiverede og 
arbejder sammen om at opnå det samme mål. 

 
Selvom der er udbud af kompetenceudvikling, er 
man dog enige om at der mangler noget i 

læreruddannelsen.  
Lærerne har særligt brug for uddannelse i forhold 

til:  
● Træning i at blive mere effektive i arbejdet 

med inklusionen af elever med migrant 
og flygtningebaggrund 

● Lettere tilgængelige ressourcer der kan 

styrke den sociale inklusion 
● At få adgang til praktiske ressourcer, 

eksempler, demonstrationer, redskaber, 
der nemt kan bruges i klasseværelset til at 

skabe den bedst mulige relation mellem 
eleverne og resten af klassen. 

● At få adgang til ressourcer fra andre 
europæiske skoler, der kan støtte lærerne 

i at vælge aktiviteter og vælge den rette 
tilgang i deres undervisning. 

● At få sproglige og kulturelle ressourcer, 

der kan mindske forskellen mellem 
eleverne med migrant eller flygtninge 

baggrund og de italiensk etniske lærere 
og elever. 

 
Dette scenarie kan let ændres hvis regeringen 
viser stærkt engagement og handling.  
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Tilpasning af 

uddannelsespolitikker i 

Danmark 
 

Introduktion 
 

I mange Europæiske lande har der været en 
stigning i antallet af elever med migrant eller 
flygtningebaggrund18 Det er også tilfældet i 

Danmark, hvor der i 2015 var 1 ud af 4 elever med 

migrant eller flygtningebaggrund. Det var det 

samme som gennemsnittet i OECD-
landene (OECD, 201819). 
 

 Ifølge statistikker fra Uddannelsesministeriet20 i 

Danmark blev 708.829 elever indskrevet i 
folkeskole eller gymnasie i 2018. Ud af disse var 

83.814 migranter eller flygtninge eller 
efterkommere. Der er 5 regioner i Danmark og 

antallet af børn og unge med migrant baggrund 

varierer fra region til region. De regioner i det 

 
18 UN defines a migrant as someone who changes his or her country 

of usual residence irrespective of the reason for migration 

19 OECD (2018). The resilience of students with an immigrant 

background: Factors that shape well-being. Located on www August 

20th, 2019. http://www.oecd.org/education 

/school/Denmark_note_Resilience.pdf 

20 Ministry of Education (2018). Data on students. Located on www 
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med social baggrund og elevers præstation i 

skolen skal mindskes.  
 

Derudover blev der indført en såkaldt ´inklusions 
lov´ af den danske regering. Denne lov var en 

ændring af den uddannelseslov, hvori ideen om 
specialuddannelse blev redefineret og det særligt 

tilrettelagte uddannelsessystem blev reformeret.  
 

Ifølge loven skal elever, der bliver vurderet til at 
have brug for mere end ni timers ugentlig støtte, 
modtage specialuddannelse og den økonomiske 

støtte, der følger med denne vurdering (e.g. 
Engsig & Johnstone, 2015; Qvortrup & Qvortrup, 

201522). Hvis det bliver vurderet, at eleven 
fungerer i det normale uddannelsestilbud med 

mindre end 9 timers ugentlig støtte, så skal eleven 
ikke tilbydes specialuddannelse. Dette ændrede 
opfattelsen af specialuddannelse og antallet af 
elever, der blev indskrevet på special-

uddannelser, samt uddannelsessystemets 

specialuddannelsespraksis.  

 
Selvom inklusionsloven i Danmark særligt var 

rettet mod elever med særlige 

uddannelsesmæssige behov, blev hele 

tankegangen om specialuddannelse og 
inkluderende uddannelse ændret. Det var et 

resultat af det nye inklusionsparadigme i 

uddannelsessystemet, der medførte, at 

nytilkomne elever med migrant- eller 
flygtningebaggrund blev placeret i almindelige 

klasser i stedet for modtagelsesklasser. Det er 
endnu ikke blevet dokumenteret, hvilken 

påvirkning det har haft på elevernes læring, 
trivsel og følelse af at høre til. 

Uddannelsesministeriet publicerede materialet 
Hele vejen rundt henvendt til lærere. Materialet 

støtter lærerne i at vurdere nyankommne og 
flersprogede elevers sproglige færdigheder og 
kompetencer, og har til formål at støtte elevernes 

individuelle udvikling og læring.   
 

 
22 Qvortrup, A. & Qvortrup, L. (2015). Den inklusionskompetente 

lærer, pædagog og elev [The inclusion competent teacher, 

pedagogue and student]. Copenhagen: Hans Reitzels Forlag 

 

Kommunalbestyrelsen, i hver af Danmarks 98 

kommuner har det overordnede ansvar for 
folkeskolerne, hvilket betyder at kommunen 

bestemmer indholdet i skolepolitikkerne. Det er 
ligeledes et lokalt ansvar, at alle børn og unge 

modtager den uddannelse de har krav på. I en af 
de nordligste kommuner i Danmark har de indført 

en vision, som de kalder A place for everything, der 
involverer forskellige politikker og strategier som 

bl.a. en strategi til udvikling af sprog, en strategi 
målrettet inklusions, en strategi målrettet 
modtagelse af flygtninge og en strategi målrettet 

integration. 
 

Skolelederen er, inden for lovens rammer, de 
kommunale beslutninger og beslutninger truffet 

af skolebestyrelsen ansvarlig for kvaliteten af 
undervisningen og de lokalt inkluderende 
initiativer. DSA-vejledere tilbyder rådgivning til 
lærere, da de har en særlig viden og kompetencer, 

der tillader dem at udbyde rådgivning, guidning 

og undervisning til deres lærerkollegaer inden for 

danskundervisning til elever med migrant og 
flygtningebaggrund. Vejledere i DSA har til 

opgave at fokusere på den sproglige dimension i 

både dansk og kompetenceudvikling på skolen, 

og de kan deltage i undervisningen af et fag, 
eksempelvis med at facilitere sproglige aktiviteter 

inden for faget.  

 

DSA-vejlederne tester årligt 5 klassernes og 7 
klassernes sproglige kompetencer i de nationale 

tests. Dette resultat bliver diskuteret mellem 
lærerne på en klassekonference, som sammen 

planlægger yderligere indsatser for de enkelte 
elever og hele klassen. Eleven får også lov til at se 

resultaterne af de nationale tests, og tage dem 
med hjem.  

 

Fokusgruppe og dybdegående 

interviews: Lærere 
I interviewet med lærerne, fulgte intervieweren 
en interviewguide og protokol for at sikre, at 
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resultaterne efterfølgende kunne sammenlignes 

på tværs af deltagerlandene i en tværnational 
tematisk analyse. Temaerne var følgende: 

 
● Definitioner og forståelse af begrebet 

social inklusion  
● Udfordringer i forhold til inklusion af 

elever med migrant eller 
flygtningebaggrund i klasseværelset  

● Ansvaret for en succesfuld inklusion i 
klasseværelset  

● Tegn på inklusion  

● Pædagogiske praksisser som styrker 
social inklusion  

● Barrierer for social inklusion i de førte 
politikker  

● Nødvendig pædagogisk og didaktisk 
viden og kompetencer  

● Kompetenceudvikling af lærere  
 

De empiriske fund fra interviewene indikerer, at 

begrebet social inklusion er forstået forskelligt, 

men at det overordnet bliver forklaret med et 
pædagogisk og etisk mindset, der skaber plads til 

diversitet og har fokus på den enkelte elev, samt 

hendes eller hans forudsætninger og behov for at 

trives og lære i skolen.  
 

Derudover sagde nogle af lærerne, at social 

inklusion er forbundet med antimobning og den 

enkelte elevs følelse af at høre til i skolemiljøet. 
Desuden gjorde nogle af lærerne det klart, at 

social inklusion afhænger af det fag, som der 
bliver undervist i. Med andre ord, så er social 

inklusion ikke et neutralt begreb og praksis, men 
har forskellige betydninger relateret til forskellige 

kontekster. Lærerne beskrev, at begrebet social 
inklusion er uafhængigt forbundet til elevernes 

kulturelle identitet. I diskussionen af betydningen 
af begrebet blev begrebet demokrati brugt i 
forhold til deres måde at forstå social inklusion, 

da det er en af kerneværdierne i skolesystemet.   
 

I forhold til det konkrete arbejde med social 
inklusion, sagde lærerne, at de anvender et sæt af 
indikatorer på social inklusion i deres arbejde 
med børn med migrant eller flygtningebaggrund. 

Disse indikatorer forholder sig til, om eleven har 
legeaftaler, deltager i forskellige aktiviteter og 

miljøer, snakker og socialiserer med andre elever, 

anerkender og respekterer andres kulturelle 

baggrunde. De beskriver, at der mangler den 
nødvendige finansiering i forhold til at 

overkomme de barrierer og udfordringer, som de 
oplever i arbejdet for at fremme social inklusion.   

 
Følgende kan udledes af data i om de forskellige 

typer af barrierer:  
 

● Fokus på test og vurdering af eleverne kan 
være en barriere for social inklusion  

● Uddannelsespolitikker i forhold til at 

klargøre eleverne til videreuddannelse 
(gymnasiet)  

● Mangel på forældreengagement i skolen  
● Oplevelsen af utilstrækkelige støttende 

praksisser i klasseværelset   
● For mange elever i klasseværelset  
● Utilstrækkeligt med tid til at forberede 

god kvalitet i undervisning  

● Kontekstuelle og overgangsbaserede 

problemer mellem skole til SFO (efter 

skoleaktiviteter)  
● Utilstrækkeligt med tid til at undervise 

elever med migrant eller 

flygtningebaggrund  

  
I forhold til spørgsmålet omkring nødvendige 

pædagogiske og didaktiske kompetencer og 

tilgange til at styrke den sociale inklusion i 

klasseværelset, beskriver lærerne følgende:  
 

● Læring i fællesskab har socialt 
inkluderende potentiale   

● En klar struktur (klasseledelse)   
● Legegrupper i de mindre klasser kan 

skabe en variation i elevernes relationer  
● Mulighed for at lære modersmålet 

sideløbende med danskundervisningen  
● Undervisning med fokus på kultur 
● Viden om elevernes baggrund og 

implementeringen af denne viden i 
undervisningen  

● DSA- vejledere  
● Lærere med forskellig kulturel baggrund 

(rolle modeller)  
● Viden om specialuddannelse   

● En undervisningsplan der tager højde for 
og inkluderer kultur   

● Mere viden om samarbejde med forældre 
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● Samundervisning og implementering af 

specialiseret viden i undervisningen  
● En fundamental demokratisk tilgang til at 

undervisning og tilrettelæggelse af 
undervisningsplaner 

● Bruge elevrådet  
● Professionelle læringsfællesskaber  

 
Data fra lærerens fokusgruppeinterview 

indeholder også central viden om synspunkterne 
på læreruddannelsen set i forhold til det 
pædagogiske og didaktiske arbejde med at 

forbedre social inklusion. En af de kompetencer, 
der blev særligt fremhævet som nødvendig for at 

fremme social inklusion af flere af lærerne, var 
differentieret undervisning. Hertil blev det nævnt, 

at faget dansk som andetsprog i 
læreruddannelsen som særlig vigtigt.  
 
Mulighederne for at praktisere former for 

professionel coaching eller videns udveksling i 

professionelle læringsfællesskaber fremhæves 

også som noget, der både skal være en del af 
læreruddannelsen og noget, der burde være 

muligt i skolerne.   

 

I de dybdegående interviews med lærere blev 
centrale fund fra fokusgruppeinterviewene 

undersøgt og uddybet. Et centralt tema, der kom 

frem i de dybdegående interviews, var 

betydningen af at inkorporere et elevperspektiv i 
arbejdet med at styrke social inklusion. Mere 

specifikt indebærer dette, at viden set fra 
elevperspektiv om elevernes trivsel og følelse af 

at høre til indsamles. Et andet tema i empirien var, 
at lærerne udtrykte et behov for at modtage en 

mere kvalificeret læreruddannelse, der specifikt 
har fokus på en inklusiv undervisning af elever 

med migrant eller flygtningebaggrund. Lærerne 
understregede, at en del af dette program eller 
fag skal give lærerne de kompetencer og 

færdigheder, som er nødvendige for at tilbyde en 
kulturelt tilpasset undervisning. Det var 

endvidere et synspunkt, at nye lærere til en vis 
grad mangler tilstrækkelig viden om interkulturel 
pædagogik. 
 

En respondent rapporterede, at lærere i en dansk 
kommune blev tilbudt et kursus i DSA (dansk som 

andetsprog), men at meget få lærere havde 

tilmeldt sig. Dette blev betragtet som enten en 

mangel på interesse eller utilstrækkelig tid og 
ressourcer, hvoraf læren beskrev, at det 

sidstnævnte var mere sandsynligt. 
 

Fokusgruppe og dybdegående 

Interviews: Skoleledere 
 

I lighed med proceduren og de metodiske 
tilgange i interviewene med fokusgrupper og 
dybdegående interviews med lærere fulgte 

fokusgruppe- og dybdegående interviews med 
skoleledere specifikke scripts og protokoller for at 

kunne sammenligne og analysere på tværs af 

deltagerlandene i partnerskabet. Spørgsmålene i 

disse protokoller dækkede følgende temaer:  
 

● Begrebet social inklusion  
● Pædagogisk lederskab i forhold til social 

inklusion  

● Tegn og indikatorer på social inklusion  
● Pædagogiske tilgange som styrker social 

inklusion 
● Videndeling  

● Uddannelsespolitikkens rolle i forhold til 
inklusionen af elever med migrant eller 

flygtningebaggrund  
● Hvilke udfordringer lærer møder  

● Nødvendig pædagogisk og didaktisk 
viden og kompetencer   

● Kompetenceudvikling  
 

Skolelederne i fokusgruppeinterviewet udviste 

konsensus omkring deres forståelse og 
konceptualisering af social inklusion. Ud fra deres 
perspektiv er social inklusion ikke kun rettet mod 
en enkelt gruppe af elever, men et pædagogisk 

mindset og praksis, hvori alle elever skal 

indtænkes. Skolelederne påpegede dog, at de 
forskellige grupper af elever har forskellige 

udfordringer, der skal tages i betragtning i 
undervisningen. Det er bl.a. anerkendelsen og 

kendskabet til elevernes kulturelle og sproglige 
baggrund, som de påpegede, var altafgørende at 
tage i betragtning. Dette kræver, at læreren har 

kendskab til de forudsætninger eleven har for at 

deltage i skoleundervisningen.   
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En af skolelederne pointerede, at det en 

udfordring at nå ud til alle elever med 
differentieret undervisning, da der er er for mange 

elever i klassen. Dette forstærkes yderligere, når 
læreren mangler den nødvendige viden og 

kompetencer til at undervise elever med 
indlæringsvanskeligheder eller flersprogede 

elever.  
 

Et andet centralt fund i data fra fokusgrupper og 
interviews med skoleledere er holdningen, at de 
nationale tests i Danmark ender med at 

ekskludere og marginalisere elever. En af 
skolelederne sagde, at undervisningen rettet 

imod de nationale tests og elevernes præstation i 
de nationale tests, tager tid fra den gode 

inkluderende undervisning da fokus ligger på 
præstationer. Desuden pointerede en anden 
skoleleder, at eleverne føler sig pressede og 
stressede over de obligatoriske nationale tests, 

især elever uden sproglige færdigheder i dansk.   

 

Det er vigtigt at lærerne besidder viden om det 
gode samarbejde mellem lærere og forældre, da 

det er afgørende for læreren i forhold til at få 

indsigt i elevens kulturelle baggrund og sproglige 

udfordringer. I forlængelse heraf er viden og 
kompetencer omkring arbejdet i professionelle 

praksisfællesskaber, hvor lærerne kan udveksle 

erfaringer, beskrevet som centralt i arbejdet med 

at fremme social inklusion. Det er desuden vigtigt, 
at skolelederen har mulighed for at dele viden, 

støtte og guide lærerne i forhold til deres arbejde 
med social inklusion.  

 
Under interviewene med skolelederne fremgik, at 

fordelingen af økonomiske ressourcer i 
kommunerne kunne være mere retfærdig, hvis de 

blev uddelt på baggrund af socioøkonomiske 
faktorer. Dog beskrev en af skolelederne, at 
kommunen tildeler ekstra økonomisk støtte til 

dennes skole på baggrund af socioøkonomiske 
faktorer, da elever med særlige udfordringer har 

brug for flere ressourcer til bl.a. 
sprogundervisning. 
 
 

 

Konklusion 

 

Dataene indsamlet i fokusgrupperne og de 
dybdegående interviews med danske lærere og 
skoleledere indikerer, at selve forestillingen om 
social inklusion fra et pædagogisk, didaktisk og 

etisk perspektiv stemmer godt overens.  

I statistikker fra Uddannelsesministeriet fremgår, 
at antallet af elever med migrant og 
flygtningebaggrund er steget. Det fremgår 

desuden, at der er variation i antallet af disse 

elever i de 5 forskellige regioner i Danmark. I de 
nationale og lokale uddannelsespolitikker er det 

gjort det klart, at der er brug for mere 
inkluderende undervisning i forhold til elever 
samlet set men også til specifikke grupper af 

elever såsom dem med migrant eller 

flygtningebaggrund.  

 
I nogle tilfælde fremgår det af data, at der er 

uoverensstemmelser mellem det politiske fokus 
på inkluderende undervisning og mulighederne 
for at implementere denne undervisning i praksis. 

Det blev bl.a. fremhævet i forhold til de nationale 
tests i danske skoler, at de har nogle negative 

konsekvenser, idet de resulterer i en række 
udfordringer for elever med særlige 

uddannelsesbehov eller med en anden kulturel 
og sproglig baggrund.   

 
Af forslag til inkluderende undervisning og 

praksisser kan nævnes:       
 

● Læring i fællesskab   
● En klar struktur og strategi rettet mod 

forskellige grupper af elever   

● Legegrupper på de mindre klassetrin med 
fokus på at udvide elevernes relationer til 

andre elever  
● Mulighed for at modersmålsundervisning 

parallelt med danskundervisningen  
● Interkulturel undervisning 

● Opmærksomhed og viden omkring 

elevens baggrund og implementering af 
denne viden i undervisningen  

● Inddragelse af DSA-vejledere  
● Inddragelse af lærere med en anden 

kulturel baggrund (rollemodeller)  
● Viden om specialundervisning   
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● Et dybere kendskab til samarbejdet med 

forældre med migrant eller 
flygtningebaggrund   

● Co-teaching og inddragelse af 
specialviden  

● En grundlæggende demokratisk tilgang 
til undervisning og opbygning af lokale 

undervisningsplaner 
● Vidensudveksling i professionelle 

læringsfællesskaber  
● Etableringen af en inkluderende etos på 

skoler  

● Socialretfærdig fordeling af økonomiske 
midler  

● Inkorporering af elevperspektivet i 
indsamlingen af viden om social 

inklusion. 
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Ligheder og forskelle i 

europæiske skoler 
Der er blevet brugt en systematisk tilgang for at 
identificere ligheder og forskelle i de nationale 
rapporter. Der blev foretaget en indledende 

gennemgang af de fire nationale rapporter, og der 

blev efterfølgende taget uddrag fra hver af 

rapporterne på baggrund af de interviewguides 
og protokoller, der blev anvendt i under de 
indledende fokusgruppe interviews og de mere 

dybdegående interviews med lærerne og 
skolelederne.  

 
De temaer, der blev præsenteret og diskuteret 

blandt lærerne, var følgende: 

● Definition og forståelsen af begrebet 
social inklusion 

● Udfordringer i sikringen af inklusionen af 
elever med migrant eller 

flygtningebaggrund i klassen 

● Ansvaret for en succesfuld inklusion i 

klassen 
● Tegn på inklusion 

● Pædagogiske praksisser, som styrker 
social inklusion 

● Politiske barrierer for social inklusion  

● Nødvendig pædagogisk og didaktisk 

viden og kompetencer  
● Kompetenceudvikling 

 
Samme tilgang blev brugt i interviewene med 

skolelederne, hvor følgende temaer blev taget op: 

● Begrebet social inklusion 

● Pædagogisk lederskab i forhold til social 
inklusion 

● Tegn og indikatorer på social inklusion 

● Pædagogiske tilgange til at styrke social 
inklusion 

● Vidensudveksling 
● Den undervisningspolitikkens rolle i 

inklusion af elever med migrant eller 

flygtningebaggrund 

● Udfordringer lærer møder 
● Nødvendig pædagogisk - og didaktisk 

viden og kompetencer  

● Kompetenceudvikling 

 

Empirien er efterfølgende blevet analyseret og 
bearbejdet ved at tilføje elementerne fra de 
oprindelige 4 nationale rapporter. Det var med 

den yderligere bearbejdelse af empirien muligt at 
identificere nogle ligheder mellem rapporterne. 

 

Forskelle og / eller ligheder i 

skolesystemerne 
 

Der er blevet fortaget en analyse af hvert af de fire 

landes skolesystemer baseret på uddrag fra de 

fire nationale rapporter.  
 

Grækenland  

 

Bestræbelserne på at integrere børn og unge med 

migrant eller flygtningebaggrund har medført to 
omfattende initiativer: 1) Oprettelsen af 
modtagelsesprogram (RC) sammen med 2) 
understøttende undervisningsprogram (SLC) 

(eller de såkaldte ZEP eller DYEP-klasser). De to 

initiativer opfylder de basale 
uddannelsespolitiske krav til inklusion af elever 
fra socialt sårbare grupper i skolen. 

 

Eftermiddags SLC-klasserne henvender sig til 
nyankommne flygtningebørn, der snakker lidt 
eller intet Græsk og forgår i skolerne tæt på de 

officielle flygtningelejre. Flygtningebørn, der 

deltager DYEP-klasserne, deltager i den generelle 
morgenskole sammen med etnisk græske elever 
og modtager supplerende uddannelsesstøtte.  
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Modtagelsesklasserne (RC) deltager eleverne i et 

intensivt græsk sprogundervisningsprogram. For 
at gøre inklusionen så flydende som muligt, 

deltager de også i den almindelige 
klasseundervisning i fag som, billedkunst, 

matematik, gymnastisk, musik, 
informationsteknologi og fremmedsprog. 

 
De ovenstående udtræk af den græske nationale 

rapport kan opsummeres med følgende punkter:  
● Modtagelsesklasser – intensiv græsk 

sprogundervisning 

● Støtteklasser – eftermiddagsklasser for 
nytilkomne børn og unge med migrant 

eller flygtningebaggrund 
● Deltagelse den almindelige undervisning i 

bestemte fag. 
 

Italien 

 

I februar 2014 udstedte MIUR nye retningslinjer 

for modtagelse og integration af udenlandske 
elever i en national protokol. De ændrede de 

tidligere retningslinjer på baggrund af de 
operationelle indikatorer og modeller for 

integration og didaktisk støtte, som nogle skoler 

havde implementeret, men retningslinjerne er 

ikke blevet overholdt på et nationalt plan, da 
skolerne skaber deres egne retningslinjer 

tilpasset deres forskellige situationer og behov. 

 

Det er ofte lokalsamfundet, der har en afgørende 
rolle i forhold til at byde flygtninge velkommen, 
særligt i tilfælde af de nationale retningslinjer 

ikke er inkluderende. Selv få gode eksperimenter 

som Riace og Acquaformosa, kan ikke 

kompensere for det dystre scenarie beskrevet i 
MIPEX-rapporten om uddannelsespolitik i 
Europa, at elever med anden etnisk baggrund ofte 

bliver beskrevet som en ’problematisk gruppe’ 
uden en præcis refleksion over individuelle behov 

(eksempelvis tilpasning og differentiering i 
undervisningen af børn af første– og 
andengenerationsindvandrere og nyligt 

ankomne uledsagede børn). 
 

God Inklusion er kun et resultat af en fin balance i 
grænsefladen mellem arbejdsmarked, 

uddannelse og den sociale sfære. I den politiske 

debat bliver flygtninge ofte set som værende 

mindre værd, og derfor får de ikke en ordentlig 
modtagelse i landet. Der skal i stedet 

implementeres inkluderende politikker med 
fokus på velfærd, inkluderende politikker som 

forbinder skoler, arbejdspladser og samfund, for 
behovet har aldrig været større og mere 

presserende. 
 

Der er som før nævnt en national protokol med 
retningslinjer for integrationsprocessen, men de 
er oftest ikke fulgt på nationalt plan, da skolerne 

ofte bestemmer deres egne retningslinjer og 
regler for den sociale inklusion. Nogle skoler har 

psykologer tilknyttet, nogle har internt fokus på 
inklusionen af eleverne, mens andre ikke har 

formelle retningslinjer.   
Der er ofte megen forvirring og store forskelle på 
regionerne i, hvordan de håndterer den sociale 
inklusion af eleverne. Ifølge respondenterne 

afhænger succesen af social inklusion af lærernes 

personlige kvaliteter. Bortset fra protokoller, 

noter, papirer og strategier er det ofte læreren 
alene, der skal bruge sine egne erfaringer og 

definition af social inklusion til at styrke den 

sociale inklusion i klasseværelset. 

 
Eleverne skal tage en optagelsestest for at afgøre, 

hvilket klassetrin vedkommende skal indskrives 

på, da alderen ikke er det eneste kriterie, der skal 

tages i betragtning. 
Optagelsestesten indeholder lytte-opgaver med 

letforståelige historier, eventyr, tegninger og 
beskrivelser af farver, kropsdele, tøj m.m. Efter at 

eleven er blevet vurderet og indskrevet på et 
klassetrin, begynder uddannelsen. 

● Inklusionsfasen kaldes ´Accoglienza´ og 
forgår de første par måneder efter at 

eleven ankommer til den nye skole.  
● Lærerne samarbejder om hvilken strategi 

de skal benytte i forhold til elevens 

individuelle behov, for at eleven kan føle 
sig inkluderet.  

● I inklusionsfasen skal der desuden tages 
højde de traditioner som eleven følger.   

● Eleverne leger og deltager i aktiviteter 
sammen og interagerer for at lære deres 

klassekammerater at kende.  
● I inklusionsfasen forgår desuden et 

kulturelt møde, hvor eleven eksempelvis 
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tager mad, billeder og andet med fra sit 

oprindelsesland for at vise sin kultur til 
klassekammeraterne.  

● Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at 
fortælle sin egen historie og er stolt af at 

fortælle den. 
 

For at opsummere på de ovennævnte uddrag af 
den italienske nationale rapport: 

● Retningslinjerne for modtagelsen og 
integrationen af udenlandske elever i den 
nationale protokol er ikke fulgt på 

nationalt plan. 
● Skolerne tilpasser og nedskriver deres 

egne inklusionsregler. 
● I vurderingsfasen er der optagelsestests, 

som afgør det klassetrin eleven skal 
indskrives på. 

● Under elevernes skolegang skal den 
sociale inklusion styrkes. 

 

Tyskland 

 

Heldagsskoler (Ganztagsschulen) er indrettet 
med en infrastruktur, der tager hensyn til elever 

med forskellige evner, både inden for og uden for 

klasseværelset. Desuden tilbydes sports, 

kulturelle  og andre aktiviteter til børn og unge. 
Grundet Tysklands føderale system er delstaterne 

ansvarlige for beslutninger vedrørende 
heldagsskolen, hvilket er grunden til reglerne på 

heldagsskolerne varierer fra delstat til delstat. Der 

er rammeaftaler mellem autoriteter ansvarlige for 
uddannelsespolitik og diverse paraply-
organisationer og foreninger, som fastlægger 
grundstenene for samarbejdet omkring 

heldagsskolernes aktiviteter. 

 
I Berlin deltager elever med migrant eller 
flygtningebaggrund baggrund uden tyske 

sprogkundskaber i sprogklasser inden for de 
første to år - normalt ved siden af deres normale 
skolegang. Hvis der er behov for det kan de 
deltage i velkomstklasser fra tredje klasse.  

 

Velkomstklasserne kører samtidig med den 
normale skolegang på folkeskoler, integrerede 
overbygninger i folkeskolen, gymnasier eller 
øvrige ungdomsuddannelser.  

 

Velkomstklasserne bliver etableret i samarbejde 
mellem skolebestyrelsen og skolens ledelse for at 

skoleår ad gangen. De får egne lærere og er ikke 
finansieret af strukturfondene til sprogindlæring. 

Mange af lærerne ansat i velkomstklasser har 
ingen pædagogisk uddannelse, i stedet har de 

erfaring eller er uddannede til at undervise i tysk 
eller tysk som fremmedsprog. Mange af 

underviserne, har tidligere arbejdet inden for 
voksenundervisning eller i obligatoriske 
integrationskurser nytilkomne flygtninge. 

 
Modersmålsundervisning er et tilbud til elever fra 

første til tredje klasse og fortsætter ofte op til 
fjerde eller sjette klasse. Undervisningen er 

tilrettelagt af undervisere i delstaten Berlin som 
supplement til de ordinære timer og udbydes 
gratis. Der er undervisning to gange ugentligt og 
den forgår på deltagernes modersmål. 

Modersmålsklasserne bliver ofte undervist af de 

almindelige lærere, der har migrantbaggrund 

eller sprogfærdigheder i det udbudte sprog. Der 
er kurser til lærere omkring social integration, 

men de er ikke obligatoriske. 

 

Opsummering af de ovennævnte uddrag af den 
tyske nationale rapport: 

● Velkomstklasser løber parallelt med de 

normale klasser og varer to år inden for 

samme kontekst som normale klasser 
● I Velkomstklasserne er lærerne ofte ikke 

pædagogisk kvalificerede, men har 
undervisningserfaring eller uddannelse i 

for tysk som andetsprog 
● Modersmålsundervisning starter fra 

første klasse til tredje klasse og fortsætter 
til fjerde eller sjette klasse med 2 lektioner 

ugentligt og undervisningen foregår på 
modersmålet 

● Meget af det, der bliver lovet fra officiel 

side, bliver ikke implementeret, da der 
ikke er tilstrækkelig finansiering. 

 

Danmark 

 

Undervisningsministeriet publicerede et 
materiale til skoler og lærere med titlen: Hele 

vejen rundt (All the Way Around). Materialet 
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hjælper lærerne med at vurdere nyankommne og 

flersprogede elevers sproglige færdigheder og 
kompetencer, og har til formål at støtte elevernes 

individuelle udvikling og læring.  
 

Den nuværende uddannelsespolitik spiller en 
rolle, både på et nationalt og et lokalt niveau i 

inklusion af alle elever i Danmark, men særligt 
inklusionen af bestemte elevgrupper. Det er bl.a. 

elever med særlige behov eller elever med 
migrant eller flygtningebaggrund.  
 

I 2014 blev det danske uddannelsessystem 
reformeret og de to vigtigste mål blev: 1) enhver 

elev skal udnytte sit fulde potentiale 2) 
sammenhængen mellem social baggrund og 

elevers præstation i skolen skal mindskes. 
Derudover blev der i 2012 indført en såkaldt 
Inklusionslov af den danske regering. Loven som 
var en ændring i loven om uddannelse, 

redefinerede begrebet specialundervisning og 

reformerede systemet omkring 

specialundervisning. Loven foreskrev at elever 
som var vurderet til at behøve mere end ni timers 

ugentlig støtte skulle have specialundervisning 

samt den økonomiske støtte der følger med 

vurderingen (f.eks. Engsig & Johnstone, 2015; 
Qvortrup & Qvortrup, 2015). 

 

Hvis det bliver vurderet, at eleven fungerer i det 

normale uddannelsestilbud med mindre end 9 
timers ugentlig støtte, så tilbydes eleven ikke 

specialuddannelse. Dette redefinerede dramatisk 
begrebet specialundervisning, antallet af elever 

som fik specialundervisning og skolesystemets 
undervisningspraksis. Selvom inklusionsloven 

hovedsageligt var målrettet elever med særlige 
behov, må det anerkendes at den redefinerede 

hele begrebet både omkring specialundervisning 
og inkluderende uddannelse. 
 

Som en konsekvens af dette paradigme betød det 
at modtagelsesklasser i mange kommuner blev 

sløjfet og at nytilkomne elever med migranteller 
flygtningebaggrund i stedet for blev placeret i 
almindelige klasser. Det er endnu ikke blevet 
dokumenteret, hvilken påvirkning det har haft på 

elevernes læring og trivsel. 
 

Byrådene i hver af de 98 kommuner har det 

overordnede ansvar for folkeskolerne, hvilket 
betyder at kommunen bestemmer indholdet i 

skolepolitikkerne. Det er ligeledes et lokalt 
ansvar, at alle børn og unge modtager den 

uddannelse de har krav på. 
 

Skolelederen er, inden for lovens rammer, de 
kommunale beslutninger og beslutninger truffet 

af skolebestyrelsen ansvarlig for kvaliteten af 
undervisningen og de lokalt forankrede 
initiativer. DSA-vejledere tilbyder rådgivning til 

lærere, da de har en særlig viden og kompetencer, 
der giver dem mulighed for at udbyde rådgivning, 

guidning og undervisning til deres lærerkollegaer 
inden for danskundervisning til elever med 

migrant og flygtningebaggrund. Vejledere i DSA 
har til opgave at fokusere på den sproglige 
dimension i både dansk og kompetenceudvikling 
på skolen, og de kan deltage i undervisningen af 

et fag, eksempelvis med at facilitere sproglige 

aktiviteter inden for faget.  

 
DSA-vejlederne tester årligt 5 klassernes og 7 

klassernes sproglige kompetencer i de nationale 

tests. Dette resultat bliver diskuteret mellem 

lærerne på en klassekonference, som sammen 
planlægger yderligere indsatser for de enkelte 

elever og hele klassen. Eleven får også lov til at se 

resultaterne af de nationale tests, og tage dem 

med hjem. 
 

Opsummering af ovennævnte uddrag af den 
danske nationale rapport:  

 
● Der er ikke længere modtagelsesklasser i 

alle kommuner 
● Vanskeligheder og negative 

konsekvenser af de nationale tests 
● DSA-vejledere tilbyder rådgivning og 

samundervisning til lærere 

● DSA-vejledere fokuserer på den sproglige 
dimension  

● Uddannelsespolitikker fokuserer på at 
forberede eleverne på videreuddannelse 
(ungdomsuddannelse) 
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Konklusion 
 

Den måde børn og unge med migrant eller 
flygtningebaggrund bliver modtaget og 
introduceret til uddannelsessystemet er forskellig 
i de fire lande, og selvom de fleste lande har 

modtagelsesklasser, er varigheden af elevernes 

deltagelse i disse klasser forskellig. Italien har dog 
ikke modtagelsesklasser og modtagelsesklasser 
udbydes i Danmark kun i nogle af landets 

kommuner. På et nationalt plan er inklusionen af 

elever med migrant og flygtningebaggrund blevet 
diskuteret og ændringer i uddannelsespolitikken 

er blevet fortaget for at imødekomme nuværende 
behov, men disse politikker virker ikke til at blive 
implementeret på et nationalt plan. Det er ofte, at 

skolerne selv tager initiativ til at implementere 

bestemte retningslinjer for social inklusion, 

hvilket er tilfældet i både Italien, Tyskland og 
Danmark.  

 

Inklusion som begreb  

 

Et passende udgangspunkt for at identificere 

forskelle og ligheder på tværs af de nationale 

rapporter er først at undersøge de forskellige 

forestillinger om inklusion. Nedenfor er 
forskellige uddrag, der er taget fra hvert 

partnerlands nationale rapport fra både lærerens 
og skolelederens perspektiver.  

 

Danmark – lærere og skoleledere 

 

De empiriske fund fra interviewene indikerer, at 

begrebet social inklusion er forstået forskelligt, 

men at det overordnet bliver forklaret med et 
pædagogisk og etisk mindset, der skaber plads til 
diversitet og har fokus den enkelte elev og er 
forbundet til: 

● Den enkelte elevs forudsætninger for at 
trives og lære i skolen. 

● Antimobning og den enkelte elevs følelse 
af at høre til i skolemiljøet 

● Faget, der bliver undervist i 

● Elevens kultur og kulturelle identitet 
 

Skolelederne i fokusgruppeinterviewet udviste 

konsensus omkring deres forståelse og 
konceptualisering af social inklusion. Ud fra deres 

perspektiv er social inklusion ikke kun rettet mod 
en enkelt gruppe af elever, men et pædagogisk 

mindset og praksis, hvori alle elever skal 
indtænkes. Skolelederne påpegede dog, at de 

forskellige grupper af elever har forskellige 
udfordringer, der skal tages i betragtning i 

undervisningen. Det er bl.a. anerkendelsen og 
kendskabet til elevernes kulturelle og sproglige 
baggrund, som de påpegede, var altafgørende at 

tage i betragtning. Dette kræver, at læreren har 
kendskab til de forudsætninger eleven har for at 

deltage i skoleundervisningen. 
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Politikker til fremme af social 

inklusion (uddrag af ”Desk 

research”) 
 

National plan 

 

Skolereformens tre nationale mål i 2014: 

1. Folkeskolen skal fremme elevers fulde 
potentiale 

2. Folkeskoler skal mindske 
sammenhængen mellem social baggrund 

og akademisk præstation.  
3. Selvtilliden og trivslen skal styrkes bl.a. 

ved at respektere den professionelle 

viden og praksis. 
 
Folkeskolens formål: 

● Folkeskolens formål er at give eleverne de 

kompetencer og kvalifikationer, som de 
videre får brug for i deres uddannelse, 

give dem lyst til at lære mere, gøre dem 
velkendte med den danske kultur og 

historie, samt det menneskelige forhold 

til naturen og give dem en forståelse af 

demokrati og andre landes kulturer. 

● Folkeskolen bør samarbejde med 

forældre og elever, så de forstår skolens 

formål. 

● Folkeskolen skal udvikle elevers 
forskelligartede kompetencer. 

● Folkeskolen skal forberede eleverne på 

deres deltagelse i og ansvar i et 
demokratisk samfund. 

 
Fællesmål, obligatoriske fag og valgfag: 

Der er en undervisningsplan og instruktionsguide 

til folkeskolens fag. 
 

Børne og undevisningsministeriets udgivelse: 
Hele vejen rundt: 

Materialet vurderer nytilkomne migranter eller 
flygtninge og andre flersprogede elevers 
kompetencer. Det kan bruges både til den første 
vurdering af nytilkomne elever eller til en 
kontinuerlig opfølgning elevernes udvikling. 

Materialet skal understøtte den enkelte elevs 
udvikling. 

Grundlæggende om materiale: 

 

• Et holistisk syn på den enkelte elev 
• En ressourcefokuseret tilgang og vurdering. 

• Et samtalebaseret materiale. 
 

Kommunal plan 

 

Byrådene i kommunerne har det overordnede 
ansvar for folkeskolerne, hvilket betyder at 
kommunen bestemmer indholdet i 
skolepolitikkerne. Det er ligeledes et lokalt 

ansvar, at alle børn og unge modtager den 

uddannelse de har krav på og uddannelsen er 

gratis.  
 
I en af de nordligste kommuner i Danmark har 

man indført en vision som de kalder: Noget at 
have det i. Den involverer forskellige politikker og 
strategier som bl.a. en sproglig strategi, 

inklusionsstrategi, modtagelsesstrategi- og en 

integrationsstrategi for flygtninge 

 

Lokal plan  

 

Skolelederen har, Inden for de juridiske rammer, 

byrådets og skolebestyrelsens beslutninger, 

ansvaret for kvaliteten af undervisningen på sin 
skole. 

 
Der blev præsenteret et værdisæt på 

Herningvejens Skole, som blev beskrevet med: 
”Når alle er forskellige, er ingen forskellige”. 

Et værdisæt der inkluderer retningslinjer for god 
opførsel på skolen og mål for, hvordan trivsel kan 

opnås iblandt elever og lærer. Et værdisæt skal 
promovere et sæt fælles værdier baseret på 
engagement og ansvarlighed som eksempelvis 

’demokrati’, ’åbenhed, tillid og omsorg’, 

’motivation og professionalisme’ og ’kultur og 

traditioner’. 
 

Italien  

 

Der var ikke en entydig forståelse af begrebet 

inklusion i rapporten, men følgende blev nævnt: 
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Ifølge Ministeriet for Offentlige Skoler i Italien har 

der været et stort fokus på inklusion i landet. Det 
har hovedsageligt været inklusionen af elever 

med mental eller fysik funktionsnedsættelse eller 
elever med migrant og flygtningebaggrund. 

Skolen skal være en rollemodel i forhold til 
inklusionen i det omkringliggende samfund. 

 
Uanset elevers funktionsnedsættelse eller 

baggrund, så er der muligheder i 
uddannelsessystemet for alle elever. Det skal 
skolen lære dem.  

Ud fokusgruppeinterviewene med skolelederne, 
kan det antages, at de forstår inklusion som 

koncept, samt bruger i deres arbejde på 
forskellige niveauer (lærere, skoleledere, 

assistenter). I forlængelse heraf beskriver de, at 
ikke er sikre på, hvorvidt deres medarbejdere 
skelner mellem den fysiske integration og den 
sociale inklusion. 

 

Politikker til fremme af social inklusion 

(uddrag af ”Desk research”) 

 

Ofte er der ikke udviklet retningslinjer inden for 

social inklusion på et nationalt plan, men lærerne 
holder øje med inklusionsindikatorer bl.a. om 

eleverne er bliver budt velkommen, eleverne 
leger sammen, om de deltager i de samme 

aktiviteter og sidder sammen i kantinen. Social 
inklusion afhænger af disse indikatorer og skal 

konstant promoveres og synliggøres. 
 
Det blev fremhævet som en god praksis, at 
eleverne med migrant eller flygtningebaggrund 

fortæller resten af klassen om deres 

oprindelseslande med billeder, bøger eller søde 
sager. Det er en måde at få eleverne til at føle sig 
som hovedpersonen i deres eget liv, samt få dem 
til at føle sig værdsat. Det er en af de mest brugte 

inklusionspraksisser som lærere anvender i 
skolen. 

 

Grækenland – lærere 

 

Ud fra interviewsne med lærerne fremgik 
følgende om social inklusion: 

” Inclusive education is a process of strengthening 

and enhancing the capacity of the teachers to 
reach the needs of all students in the classroom 

and especially those with refugee and migrant 
backgrounds. Teachers need to be interested in 

both content and pedagogical dimension” 
 

Grækenland – skoleledere 

 

Skoleledernes forståelse af social inklusion er 
relateret til et skolemiljø, hvor alle elever uanset 
deres baggrund, hudfarve, religion eller kultur 

kan snakke, interagere, lære, samarbejde og lege 

ligeværdigt. 
 

Politikker til fremme af social inklusion 

(uddrag af ”Desk research”) 

 

Modtagelsesklasserne (RC) og de understøttende 

læringskurser (SLC) er de basale 
uddannelsestilbud i skolen med fokus på social 
inklusion af elever fra socialt sårbare grupper. 

Modtagelsesklasserne og de understøttende 

læringskurser blev etableret i 1980 med 

regeringensgazette 1105 (4.11.1980) og det var 
hovedsagligt med fokus på Romaelever eller 

repatrierede elever. I løbet af 1980erne blev de 

juridiske rammer for modtagelsesklasserne 

ændret flere gange. 
 

I loven 3879/2010 introducerede man 
Uddannelsesprioritetszoner med følgende 

formål: "the equally integration of all students 

into the education system through the operation 
of supportive actions to improve learning 

performance, such as the operation of reception 

courses and supportive learning courses...” 
I denne kontekst krævede etableringen af 

modtagelsesklasser og understøttende 
læringskurser, at integration i skolen blev et 

uddannelsesmæssigt prioriteret område med 

specifikke kriterier. Desuden skabte nytilkomne 
elever med flygtningebaggrund et stort behov for, 
at modtagelseskurser blev etableret. I skoleåret 
2016-2017 blev det muligt for alle folkeskoler at 

tilbyde uddannelse til elever fra forskellige socialt 
sårbare grupper. 
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Tyskland – lærere 

 

Inklusion er generelt forstået som inklusionen af 
elever med handicap i hverdagens klasserum. 
Begrebet blev brugt i politik til at beskrive 

inklusionen af handicappede elever i folkeskoler, 

hvilket farvede forståelsen af begrebet.  
 
Deltagerne i interviewene beskrev social 
inklusion som at give lige muligheder til elever 

uanset herkomst. Den interkulturelle version af 

begrebet bliver anset som integration, hvis der er 
migrant baggrund involveret i den sociale 
inklusion, eller “Willlkommenskinder” eller 

“Willkommensklasse” hvis det blev brugt til at 

beskrive elever med migrant baggrund uden 

tyske sprogkundskaber. 
 

Tyskland – skoleledere 

 

Hvis børn skal integreres godt i skolen, så skal de 

føle sig som ligeværdige medlemmer af 
skolefællesskabet. De skal behandles godt og 
tages seriøst af lærerne, der skal opfordre og 

respektere elever uden at forskelsbehandle 

mellem dem. Lærere skal være åbne, autentiske, 

nemt tilgængelige, kreative og støtte udviklingen 

af børnenes individuelle færdigheder. 
 

 

 

Politikker til fremme af social inklusion 

(uddrag af ”Desk research”) 

 

Tysklands føderale struktur bevirker, at ansvaret 
for uddannelsespolitikkerne er placeret og udført 
af hver delstat i Tyskland. Det Føderale 

Uddannelsesministerium 

(Bundesbildungsministerium, BMBF) håndterer 

overordnede udfordringer i uddannelses-
systemet såsom udviklingen af heldagsskoler. 
 
Ifølge Uddannelsesrapporten i 2016 

(Bildungsbericht) fremgik, at det er en 

tilbagevendende problematik i Tyskland, 
hvordan elever med forskellige evner skal 
undervises og udvikle deres færdigheder sammen 

i skolen. Antallet af skoler, hvor elevgrupper med 

forskellige evner undervises sammen og tilbydes 
forberedende kvalifikationer til videre-

uddannelse, er stigende.  
 

Heldagsskoler (Ganztagsschulen) er indrettet 
med en infrastruktur, der tager hensyn til elever 

med blandede evner, både indenfor og udenfor 
for klasseværelset. Desuden tilbyder de sports, 

kulturelle og andre aktiviteter til børn og unge. De 
føderale og den statslige regering har brugt i alt 4 
billioner euro på programmet “The future of 

education and childcare” Zukunft Bildung und 
Betreuung (IZBB), herunder særligt på 

udviklingen af heldagsskoler. De lokale 
autoriteter og andre organisationer har bidraget 

med mindst 10 % af det samlede beløb. Føderale 
midlergik til 8262 heldagsskoler i hele landet. 
Grundet Tysklands føderale system er delstaterne 
ansvarlige for beslutninger vedrørende 

heldagsskolerne, hvilket er grunden til reglerne 

på heldagsskolerne varierer fra delstat til delstat. 

Der er dog rammeaftaler mellem de ansvarlige for 
uddannelse og de forskellige 

paraplyorganisationer, som fastlægger 

detaljerne grundstenene af samarbejdet omkring 

heldagsskolernes aktiviteter mellem skoler, 
foreninger, delstater og institutioner.  

 

Tyskland har mange redskaber til fremme af 

uddannelse for alle, især for unge fra familier med 
lavere indkomst. Der kan bl.a. søges legater 

tilgængelige inden for loven af 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

Eleverne modtager BAföG bevillingen som et 
legat og ikke et lån.  

 
Forbundsregeringens uddannelsespakke 

(Bildungspaket) bidrager med assistance til børn 
og unge op til deres 18- eller 25-års fødselsdag, 
hvis deres familier modtager kontanthjælp II 

(Arbeitslosengeld II) eller social ydelse 
(Sozialgeld), integrationsydelse, supplerende 

børnetilskud eller boligydelse. 
Uddannelsespakken inkluderer finansiel 
assistance til: 

• Læringsstøtte (ekstra undervisning, normalt 

begrænset til 35 timer pr skoleår). 
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• Skolematerialer (et beløb bliver givet til 

blyanter, kompas, gymnastiksæt, atlasser 

osv.) 

• Deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter 

 

Retningslinjerne og resolutionerne vedtaget af 
ministerierne for uddannelse og 
kulturanliggender (Kultusministerkonferenz, 
KMK) og de føderale staters undervisnings- og 
uddannelsesplaner indeholder vigtige tilgange til 

fremme af social samhørighed og lige muligheder 
i den formelle uddannelsessektor (KMK 
Rechtsvorschriften, Lehrpläne).  
 

KMK-retningslinjerne for beskyttelse af lige 
muligheder gennem kønsfølsom uddannelse og 
børnepasning (Geschlechtersensible schulische 

Bildung) beskriver de nødvendige aktioner til 

dette formål, som er tæt tilpasset KMK's 
beslutninger og anbefalinger. Retningslinjerne 

henviser til behovet for at give en skarpere 
definition af skolernes uddannelsesmæssige rolle 
med hensyn til at minimere og eliminere 

diskriminerende kønsstereotyper. Dette vedrører 
lektionsplaner, eksamensspørgsmål, 

undervisningsog læringsmateriale, 
læreruddannelse og kompetenceudvikling, 

strukturer (beslutningsprocesser, skolers faglige 
og uddannelsesmæssige profil, kvalitetssikring, 

statistik), personaleudvikling og skoleudstyr 
 

Beslutningen fra KMK om at styrke demokratisk 

uddannelse (Stärkung der Demokratieerziehung) 

beskriver, hvad skoler kan gøre for at lære 
eleverne demokratiske værdier, tolerance og 
respekt for deres medmennesker. Skolefag, hvor 

disse spørgsmål spiller en rolle, inkluderer 
historie, politik og samfundsvidenskab, etik og 
fremmedsprog. 
 
Beslutningen fra KMK om interkulturel 

uddannelse i skolerne (Interkulturelle Bildung 
und Erziehung in der Schule) opstiller også 

principper og mål for mangfoldighed i skolerne. 
Skoler skal være fri for åben og skjult 

forskelsbehandling og bevidst arbejde hen imod 
social, kulturel og sproglig mangfoldighed blandt 
eleverne. 
 

I lyset af øget migration til Tyskland har især 

ministerierne for kultur og uddannelse i føderale 
stater arbejdet for at gøre det muligt for unge 

flygtninge at tilmelde sig skolen så hurtigt som 
muligt, så de kan få en uddannelse og nyde 

mulighederne. Læreplaner og lektionsplaner er 
blevet tilpasset og udviklet. Sprogundervisning er 

blevet integreret i alle skoler og typer skoler. 
Derudover blev kravene til læreruddannelse og -

udvikling, især med hensyn til sprogundervisning 
(især tysk som andetsprog), øget betydeligt. I 
nogle føderale stater er disse emner obligatoriske 

dele af grundlæggende læreruddannelse. I 
mellemtiden er erhvervelse af interkulturelle 

færdigheder inden for og uden for klasseværelset 
blevet gjort til en del af de fleste læseplaner. 

Nogle føderale stater tilbyder hjælp til skoler, der 
ønsker at udvikle deres interkulturelle profiler. 
Den strukturerede udvikling af 
uddannelsespartnerskaber er endnu ikke 

almindelig i hele landet. I mange føderale stater 

er der programmer til at hjælpe skoler med at 

arbejde med ikke skolepartnere inden for 
integration. Denne indsats skal intensiveres i 

fremtiden, og de eksisterende foranstaltninger 

skal integreres bedre. 

 

Konklusionen på inklusion som begreb 

 

Der er ligheder i forståelsen af inklusion, da 

begrebet er relateret til anerkendelsen af den 
individuelle elev og en pædagogisk tilgang og 

praksis i forhold til eleverne. Ud fra de nationale 

rapporter, relaterer inklusionsbegrebet sig ikke 

udelukkende til elever med migrant eller 
flygtningebaggrund, men ligeledes til elever med 
funktionsnedsættelser eller elever fra familier 

med lavere økonomisk indkomst. Begrebet blev 
ligeledes brugt i forhold til elever, der bliver 
mobbet I skolen. 

 

Inklusion er ligeledes en proces, der forbedrer 

lærernes kompetencer og redskaber til at 
imødekomme eleverne i klasseværelsets behov 

og inddrage elevernes kultur i undervisningen. 
 

 

https://www.kmk.org/dokumentation-und-statistik/rechtsvorschriften-lehrplaene.html
https://www.kmk.org/dokumentation-und-statistik/rechtsvorschriften-lehrplaene.html


 

48 

 

Inkluderende tilgange 
 

Der er en del forslag til, hvordan inkluderende 
tilgange burde implementeres i skolerne i de 
lande projektet omhandler på baggrund af de 
tilgange, der allerede er blevet implementeret. 

Det var til tider svært at finde ud af, hvilke tilgange 

og initiativer, der var blevet implementeret og 
hvilke der blot var forslag. Derfor er alle nævnt i 
nedenstående liste over tilgange, der er omtalt af 

lærere eller skoleledere i interviewene: 

● Læring gennem musik 
● Læring gennem kunst 

● Gruppearbejde 
● Interaktive aktiviteter 
● Rollespil  

● Diskussioner 

● Historiefortælling 

● Debatter 
● Spørgsmål / svar 

● Lege sammen 
● Skifte plads i klassen 
● Modersmålsklasser 

● Lærere bør opfordre elever til at dele 
deres holdninger i klasseværelset for at 

styrke den social inklusion. 
● Spil på kryds og tværs af grupper på 

legepladsen 
● Legegrupper på de mindre klassetrin for 

at variere børnenes relationer 
● Multimodal undervisning 

● Drama som læringsredskab 
●  

Den mest almindelige inkluderende praksis til at 
styrke den sociale inklusion var baseret på ideen 
om, at elever skal interagere, både i klassen og i 

skolegården.  
 

Et uddrag fra den danske nationale rapport: 
“Regarding identifying and working with signs of 

inclusion, respondents mentioned in the interviews 
that it is possible to work with a set of signs or 

indicators of social inclusion. These concerns when 

students have play appointments and thus 
participate in different communities, talk with 
other students and socialize, recognize and respect 
others and diversities in cultural backgrounds.” 

  

Et uddrag fra den græske nationale rapport: 

”Skolelederen siger om social inklusion in the 
classroom can be accomplished by the proper 

sitting arrangement in the classroom. 
Furthermore, social inclusion can be achieved by 

organizing mixed group games in the schoolyard.” 
 

I forlængelse kan det ud fra ovenstående tilgange 
udledes, at social interaktion er den bedste 

tilgang til at fremme inklusion i skolen. 
 

Tid og Ressourcer 

 

Tid og ressourcer er et område, som alle 
partnerlande kunne genkende, især mangel på 

støtte og mangel på personale. 
Kompetenceudvikling var også et område, der 

skabte stor bekymring såvel som det store antal 

af elever i en klasse. Nedenfor er en liste over de 
identificerede punkter, der er beskrevet i de fire 
nationale rapporter: 

● Mere støtte og mere personale 
● For mange elever i klasserne 

● Utilstrækkelig tid til at forberede 
undervisning af høj kvalitet 

● Utilstrækkelig tid til at undervise elever 

med migrant eller flygtningebaggrund 

● Mangel på finansiering af nye faciliteter 
på skoler, der afholder 

modtagelseskurser  

● Ansættelse af flere lærere, 

socialpædagoger og flygtninge-
uddannelseskoordinatorer. 

● Behov for flere hænder generelt  

● Mere kompetenceudvikling  

● Folkeskolen har brug for flere 

integrationspædagoger og frivillige 
● Opgradering af læreruddannelsen 

(interkulturel undervisning) 

 

Videndeling 

 

En interessant tendens, der blev identificeret med 

empirien fra rapporterne, var behovet for deling 
af viden: 

• Udveksling af gode praksisser med fokus på 

kulturel baggrund 

• Deling af viden 
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• Oplevelsen af utilstrækkelig understøttende 

praksis i klasserne 

• Manglende viden om interkulturel pædagogik 

• Lærerne er uvidende om tilgange, der 

anvendes i andre lande 

• Konsensus om forskellige undervisnings-

metoder 

• Forbedre viden om undervisningsteknikker 

• Praktiske ressourcer, demonstrationer, 

eksempler og instrumenter 

• Ressourcer til tilrettelægning og udvælgelse 

af aktiviteter 

• Professionelle læringsfællesskaber 

• Læring i samarbejde 

• Videndeling i professionelle lærings-

fællesskaber 

Der er enighed i alle fire partnerlande om, at 

videndeling er en nødvendighed, når effektive 
inkluderende tilgange udarbejdes og anvendes. 

 
 

Opsummering 
 

De nationale rapporter, der blev modtaget fra de 
fire partnerlande, var yderst brugbare i forhold til 

at få indblik i, hvordan hvert af landenes 
uddannelsessystem fungerer, og hvordan 

landenes politik bestemmer retningslinjerne og 
tilgangene til håndteringen af inkludering i 

klasseværelserne.  
 

Alle landene involveret i projektet har en 

lovgivning omkring integration, som 
kommunikeres på et nationalt plan. Det er dog 

tydeligt afspejlet i konklusionerne i de nationale 
rapporter, at det er en fælles udfordring at 

implementere disse politikker og lovgivningen i 

praksis, da der ofte er mangel på finansiering og 
mangler klare retningslinjer for gennemførelsen 

fra højere niveau, hvilket påvirker integrationen 

på skolerne. 
 
Både lærere og skoleledere fra de respektive 
skoler i hvert partnerland bidrog med værdifuld 

viden og potentielle løsninger, der kan 

implementeres i fremtiden. Ovenstående afsnit i 
denne rapport har identificeret 3 kerneområder, 

hvor de fleste ligheder forekom på tværs af de fire 

nationale rapporter, som er: 1) Tid og ressourcer, 
2) vidensdeling og 3) inkluderende tilgange. Det 

førstnævnte område (tid og ressourcer og 
vidensdeling er den udfordring, som flest lærerne 

og skolelederne påpegede. De to sidste områder; 
videndeling og inkluderende tilgange kan 

sammenflettes, da begge områder har et fælles 
mål, nemlig at introducere eller dele gode 

inkluderende tilgange som lærerne kan bruge i 
praksis i klasseværelset. Dette kan på længere 
sigt mindske udfordringerne med tids- og 

ressourcebegrænsningerne. 
 

Eksemplerne kunne her være: 
● Udveksling af gode praksisser baseret på 

kulturel baggrund (videndeling) 
● Bedre videndeling i skoler (videndeling) 
● Praktiske ressourcer, demonstrationer, 

eksempler, instrumenter (videndeling)) 

Videndeling i professionelle lærings-

fællesskaber (videndeling) 

● Interaktive aktiviteter (inkluderende 
tilgang) 

● Rollespil (inkluderende tilgang) 

● Læring gennem musik (inkluderende 

tilgang) 
● Læring gennem kunst (inkluderende 

tilgang) 

Gennem deling af viden (ideelt på tværs af 

landene) kan lærere dele materialer og ideer til at 
implementere inkluderende praksisser i 

klasseværelset. Det kan som tidligere indikeret 
hjælpe med at overkomme den nedenstående 

udfordring. 
● Utilstrækkelig tid til at forberede 

undervisning af høj kvalitet 
● Utilstrækkelig tid til at undervise elever 

med migrant eller flygtningebaggrund 
 
Ud fra analysen af interviewene er det nødvendigt 

at dele viden mellem skoler, nationalt og på tværs 
af grænser, hvis en effektiv tilgang til inklusion i 

klasserne skal etableres. Uanset om det er lærere 
i Tyskland, Italien, Danmark, Grækenland eller i et 
helt femte land, så deler de oftest de samme 
udfordringer og søger de samme løsninger.  

  



 

50 

 

 

 

 

 

LÆRER GUIDE 

HVORDAN DU KAN GØRE DIN 

KLASSE MERE INKLUDERENDE 



 

51 

 

Introduktion  
PAESIC (akronym for Pedagogical Approaches for 
Enhanced Social Inclusion in the Classroom) er et 
KA2 Erasmus+ projekt, hvis formål er at støtte 

lærere i folkeskolen i arbejdet med social 

inklusion i klasseværelset, især for elever med 
indvandrer- og indvandrerbaggrund. 
 
Projektet skal bidrage til øget forståelse for 

mangfoldighed, oparbejdelse af fælles værdier og 

ikke forskelsbehandling gennem 

uddannelsesaktiviteter, fremme af læreres 
interkulturelle kompetencer og bekæmpelse af 
forskelsbehandling, segregation og racisme. Ved 

at fremme social inklusion i klasseværelset øges 

adgangen til, deltagelse og læringsresultater for 
svagere stillede elever, især elever med 

indvandrer og flygtningebaggrund, og dermed 
mindskes forskellene i læringsresultater. 

 
Projektet vil yderligere støtte adgangen til 

pædagogiske tilgange og metoder, der er 
tilpasset læreres erfaringer og behov for at 

forbedre den sociale integration og gøre disse 

tilgængelige via en ”Open Educational 

Ressource” i form af et onlinekursus og online-
materialer. Projektet består af 4 produkter: 

 
Output #1 – En målgrupperapport, der tager 
afsæt i Nationale rapporter fra hvert partnerland 

og en undersøgelse af førte politikker i 
forbindelse med inklusion både lokalt, regionalt 

og på landsplan. De nationale rapporter er blevet 
til på baggrund af fokusgruppeinterviews og 
dybdegående interviews med lærer og 

skoleledere. 

 
Output #2 - En vejledning rettet imod lærer, der 

skal give input til fremme af social integration i 
klasseværelset og som indeholder beskrivelser af, 
hvordan der arbejdes med inklusion i hvert af 

projektets partnerlande. 

 
Output # 3 - Et sæt værktøjer der giver et bud på: 
- Hvordan skoleledere kan understøtte lærere der 

arbejder med social inklusion i klasseværelset 

- Hvilken support skoleledere med fordel kan yde 
- Hvilke interventioner der er de vigtigste 
 

Output nr. 4 - En Moodle-baseret platform der 

indeholder teori og øvelser for lærere samt andre 
relevante læringsressourcer til undervisere. 
Platformen er er et ”e-learning-hub”, der gør det 
muligt at dele erfaringer og læringsprocesser med 

ligesindede inden for det europæiske fællesskab. 

 

Specielt om output # 2 
Denne guide, som behandler fire udvalgte temaer 

relateret til inklusion, er af både teoretisk og 

praktisk relevans for den gruppe af 

folkeskolelærere, der arbejder med inklusion af 

deres elever. Den er designet med henblik på at 

hjælpe lærere med at fremme social inklusion i 

klasseværelset ved hjælp af de nyeste metoder og 

tilgange, og den inkluderer også tilgængelige 

ressourcer, i form af online-værktøjer og 

organisationer, der understøtter lærernes 

arbejde med inklusion. 

Guiden skal ses som en læringsressource, som 

lærere kan bruge til at få indsigt i brugen af en 

række online værktøjer, udvide deres netværk og 

fremme samarbejdet på tværs af klasseværelser i 

hele Europa. 

Guiden vil være oversat til alle projektpartnernes 

sprog (Dansk, tysk, græsk og italiensk) tilgængelig 

for download som pdf (på www.paesic.eu). Den 

vil inkludere teoretiske og pædagogiske tilgange 

til fremme af social inklusion i klasseværelset 

såvel som casestudier og øvelser. Guiden vil 

adressere interkulturelle problemstillinger, den 

vil hjælpe lærere med at håndtere psykiske 

problemer i forbindelse med migrant og 

flygtningebørn, og den vil styrke og motivere børn 

og unge med migrant og flygtningebaggrund.  

https://www.paesic.eu/
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Inkluderende professionelt 

samarbejde i og uden for 

klasseværelset  
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Introduktion 
Det siger sig selv at samarbejde mellem 
forskellige professionelle aktører er et afgørende 

element i fremme af inkluderende praksis i 

klasseværelset, når det kommer til undervisning 
af børn og unge med særlige behov eller børn med 
migrations- eller flygtningebaggrund, hvis 

beherskelse af modtagerlandets sprog halter eller 

i værste fald er ikkeeksisterende. 
 
I de senere år er integration i pædagogisk 
kontekst defineret i henhold til UNESCOs 

Inclusive Education Agenda (2008) som "a 

process intended to respond to students’ 

diversity by increasing their participation and 
reducing exclusion within and from education, 
(som) is related to the attendance, participation 

and achievement of all students, especially those 
who, due to different reasons, are excluded or at 
risk of being marginalized” Inklusion er blevet et 

endnu vigtigere koncept.23 Dets oprindelse går 
tilbage til pædagogiske debatter i Nordamerika 

(USA og Canada) i 1970'erne, hvor det blev brugt i 
kontrast til såkaldt mainstreaming af forældre til 

børn med handicap til at kritisere mekanismerne 
indenfor akademisk udvælgelse. Siden da har 

talsmænd for inklusion opgivet sondringen 
mellem elever med særlige behov og dem uden, 

og tolker nu konceptet som tagende hensyn til en 
mangfoldighed af personlige egenskaber. Det er 

således blevet sagt, at ”Inclusion implies a radical 
reform of the school in terms of curriculum, 
assessment, pedagogy and grouping of pupils. It 

is based on a value system that welcomes and 
celebrates diversity arising from gender, 

nationality, race, language of origin, social 
background, level of educational achievement or 
disability.”24 Samtidig har inklusion givet 

anledning til en lang række uddannelsesmæssige 

praksisser på tværs af lande og i forskellige 

sammenhænge. Alligevel er det stadig et åbent 
spørgsmål, om inklusion er blevet implementeret 
i signifikant grad i den faktiske undervisning. 
 

 
23 http://www.inklusion-lexikon.de/Inclusion_Koepfer.pdf   

På nuværende tidspunkt har 

undervisningssektorerne i de fire lande, der 
studeres her, i det mindste erklæret, at de har til 

hensigt og også taget skridt til at reformere 
uddannelsessystemerne for bedre at kunne 

understøtte elever med migrations- eller 
flygtningebaggrund. Dette sker efter at adskillige 

studier, såsom PISA, har vist at mange af disse 
elever halter bagefter i undervisningen. 

Foranstaltninger, der er på vej eller er indført, 
inkluderer fremme af sproglige færdigheder i det 
nationale uddannelsessprog (deres 

fremmedsprog) og deres modersmål ved at 
tilbyde supplerende kurser; udarbejde nye 

læseplaner og undervisningsmateriale; reform  af 
læreruddannelsen med udvidet samarbejde 

mellem andre undervisere, psykologer og 
socialarbejdere i forsøget på at tage højde for den 
stigende sproglige og kulturelle mangfoldighed i 
klasseværelserne; og rekruttering af lærere med 

migrationsbaggrund. 

Øget arbejdsmigration og ankomsten af et stort 

antal flygtninge har sat yderligere fokus på 
området. 

Organisering af skolegang og 

inklusion i projektets 

partnerlande 
 

Grækenland 

 

På lokalt plan har man 
oprettet modtagelsesklasser 

og efteruddannelses-
programmer ligesom 
tosprogede skoler, børnehaver 

og vuggestuer er oprettet. I 

Grækenland har regeringen 
således siden 2010 optaget 
børn af migranter og 
flygtninge i modtagelses-

klasser i  for det meste byområder – som er 

erklæret zoner med fokus på uddannelse (ZEP) og 

i 2016 etableret modtagelses- / 
forberedelsesklasser til uddannelse af flygtninge ( 
DYEP), det vil sige understøttende 

undervisningskurser for studerende i alderen 6 til 

24 Mittler (2000,10) quoted in Koepfer„ Inclusion “, see above. 
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15 år, på visse offentlige skoler, der er 

tilgængelige fra de forskellige officielle 
flygtningesteder som en del af det obligatoriske 

formelle uddannelsessystem, med lærere 
rekrutteret fra Uddannelsesministeriets officielle 

listeover "substitutionslærere” og organiseret af 
flygtninge uddannelses koordinatorer. 

 
 

Tyskland 

I Tyskland deltager 
nyankomne elever i 

modtagelsesklasser 
Willkommensklassen), der 

drives af folkelærere eller 
lærere i voksenuddannelse 
som underviser i tysk som 
andetsprog, indtil elevens 

færdigheder i tysk anses for 

at være tilstrækkelige til at 

deltage i en almindelig 
klasse. Gennem sin "uddannelsespakke" 
(Bildungspaket) yder den føderale regering 

økonomisk støtte til elever, der dermed får del i 
de forskellige økonomiske støtteforanstaltninger, 

der giver mulighed for ekstra undervisning, 
deltagelse i sociale, kulturelle og sportslige 

aktiviteter og køb af skoleartikler. Nogle skoler 

eller grupper af skoler tilbyder også yderligere 
undervisning på elevers egne modersmål. I andre 
tilfælde tilbydes disse lektioner af tredjepart. I 

Berlin testes elevers færdigheder i tysk, når de 

kommer ind i skolesystemet og igen på et senere 
tidspunkt; de, der ikke har nået et vist niveau, er 

forpligtet til at deltage i yderligere sprogkurser. 
 

Det menes, at heltidsskoler (Ganztagsschulen), 
som i øjeblikket tegner sig for mindre end 
halvdelen af skolerne i Tyskland, bedre dækker 

dårligt stillede elevers behov ved at tilbyde bedre 
læringsdynamikker og supplerende 

undervisning, som kan have obligatorisk, delvis 
obligatorisk eller frivillig karakter. Imidlertid har 
boligsegregering og forældres valg af skoler til 
deres børn resulteret i, at nogle skoler har store 

majoriteter af elever med migrationsbaggrund. 

Der gøres også forsøg på at undervise elever med 
særlige behov i almindelige klasser, undertiden 
ved hjælp af skoleassistenter til samlæsning, men 
Tyskland har også en lang tradition for at bedrive 

undervisning for elever med særlige behov, og 

debatten om, hvordan man bedst kan undervise 
disse elever, er stadig igangværende. 

Italien 

I Italien har Ministeriet for 

Uddannelse, Universiteter 
og Forskning udsendt en 
revideret retningslinje for 

modtagelse og integration 
af udenlandske elever og 

studerende i en national 
protokol i februar 2014. 

Mens alle børn op til 16 år 
har ret og pligt til at deltage 

i det nationale uddannelsessystem, er 
forberedelsesklasser for asylsøgende børn og 
børn af asylansøgere ikke en del af protokollen. 
Faktisk er implementeringen af retningslinjerne 

stort set decentraliseret, og hver (region og) skole 

opretter sin egen protokol, hvor nogle tilbyder 

sprog- eller læseklasser mens andre ikke tilbyder 
noget. 

 

Danmark 

Danmark er det den 
nuværende uddannelses-

politiks  på både nationalt 

og lokalt niveau - intention 

at fremme inklusion af alle 
elever, og især dem med 

særlige uddannelses-
mæssige behov eller med 

indvandrer- eller 
flygtningebaggrund. Mens skolereformen i 2014 
stadfæstede værdier forbundet med paradigmet 

for inkluderende skolegang, var den tidligere 
inkluderingslov fra 2012 hovedsageligt rettet mod 

elever med særlige behov og man indførte en 
behovsvurdering for hver enkelt elev, der 
definerede, om de skulle drage fordel af 

yderligere støtte eller ikke. Derfor har nogle 

kommuner lukket modtagelsesklasser for 

migranter og flygtninge, som derefter er blevet 
tvunget til at deltage i almindelige klasser. Børne- 
og Undervisningsministeriet giver lærere 
værktøjer til at diagnosticere og teste 

færdigheder i dansk og andre fag. Mens 
skolelederen på den enkelte folkeskole og i 
samarbejde med sin skolestyrelse og den 
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pågældende kommune har det overordnede 

ansvar for kvaliteten af undervisningen og 
fremme af inklusion af elever med indvandrer- 

eller flygtningebaggrund inden for de gældende 
juridiske rammer, har specielt udpegede DSA 

(Dansk som andetsprog) vejledere til opgave at 
give vejledning til lærere og deltage i samlæsning 

som supplement til danskundervisning. 
 

Derudover foretager DSA-vejledere årlige 
vurderinger på femte og syvende klassetrin, på 
elever hvis modersmål ikke er dansk, i henhold til 

national testprotokol. Testresultater diskuteres 
derefter på konferencer om den enkelte klasse og 

der gives input til en specifik koordineringsplan 
for hver elev og for klassen som helhed. 

 

Sammenfatning 

 

Kort opsummeret er inklusion blevet et stadig 

mere centralt begreb i pædagogiske debatter og 
har inspireret undervisningssektoren til at 

fremme det i programmer og handlingsplaner, 
især hvad angår elever med særlige behov eller 

elever med en migrant eller flygtningebaggrund. 
Mens der er gjort fremskridt på det øverste niveau 
i uddannelsessystemet (nye retningslinjer, nye 

læseplaner og undervisningsmateriale; 

læreruddannelse osv.), er implementering på 

klasseniveau meget forskellig fra skole til skole, 
og det er ikke på alle skoler inkluderende praksis 
er blevet introduceret eller det sameksisterer 

med anden undervisning. Interessant nok har de 

to nævnte hovedmålgrupper for inklusion ikke 
været genstand for en enkelt strategi, men 

diskuteres og behandles generelt separat. 

Selvom en mere systematisk beskrivelse af den 

aktuelle situation ligger uden for denne rapport, 
vil det være interessant at se, hvordan lærere, 

undervisere og andre fagfolk, der er involveret i 
undervisningen, forsøger at fremme mere 

inkluderende praksis på lokalt niveau, og hvordan 
de samarbejder om at opnå dette mål. Dette vil 

være genstand for den næste del, der 
præsenterer de empiriske fund i denne 

undersøgelse. 
 
Lærere og skoleledere, der er interviewet eller 

hørt i løbet af denne undersøgelse, bekræfter 
situationsbilledet præsenteret ovenfor. I alle fire 

lande erklærer de sig fortrolige med begrebet 
social inklusion og tegner sig generelt for de 

værdier, der er forbundet med inklusion. 
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Omstændigheder, vilkår og 

betingelser for peer-samarbejde 

i projektpartnernes lande 
 

Tyskland 

 

De tyske lærere, der blev 
interviewet, understregede 

vigtigheden af et tæt 
samarbejde mellem lærere og 
undervisere og advokerer for 

fuldtidsdagsskoler, hvor begge 
arbejder sammen om den 

samme klasse i løbet af hele 
dagen og koordinerer deres 
respektive aktiviteter med 

andre skoler, fremfor efter-skoleprogrammer 

hvor man arrangerer adskilt fra stamklassen, og 
hvor elever er i grupper, der er forskellige fra 

stamklassens. Mere generelt menes, at små 
klasser og samlæsning er af afgørende betydning 

for social inklusion, og dette afspejles i 

efterspørgsel på flere ansatte. Selv med 

samlæsning ser det imidlertid ud til, at der ikke er 
nogen specifikke pædagogiske tilgange til 
fremme af social inklusion, da lærere ikke kunne 

navngive nogen, når de blev spurgt, hvilke 

metoder der mest sandsynligt ville favorisere 
inklusion. 

 

Snarere svarede respondenter at kvaliteten af 
undervisningen hang sammen med personlige 
evner eller egenskaber og henviste til peer 

support eller en skoleleder, der kunne skabe 
gunstige betingelser for undervisning. 

Undervisningsmetoder eller problemer i en klasse 
diskuteres ofte med kolleger, men aldrig på en 
systematisk måde. Meget afhænger også af 

individuelle behov eller interesser. De fleste 

respondenter påberåber sig mangel på tid, fordi 

de føler, at dagligdags undervisning og 
administrative aktiviteter ikke giver tid til en mere 
omfattende form for udveksling af erfaringer. 
Selvom officielle skolepolitikker ofte lover ekstra 

midler, såsom støttelærer til blandede klasser, er 
implementering ikke sikret, fordi ekstra 
personale og ressourcer ikke finansieres. På 
andre skoler er respondenterne ikke 

opmærksomme på politikker der er målrettet 

social inklusion. Derudover udtalte de fleste 
respondenter at de ikke var opmærksomme på 

særlige kompetenceudviklingskurser målrettet 
social inklusion, selvom skoleledere gerne ser, at 

deres personale får supplerende uddannelse på 
dette område. 

 
På grund af fokus på individuelle lærere er der 

ingen enighed om, hvordan man bedst 
implementerer social inklusion i klasseværelset. 
Respondenter påberåber sig således en række 

læringsstile, der reflekterer forskellige værdier 
eller forskelle i erhvervserfaring. For eksempel 

siges det at ældre lærere understreger 
vigtigheden af tysk som værende det nationale 

undervisningssprog og er tilbageholdende med at 
tolerere brugen af andre sprog i klasseværelset, 
mens yngre lærer mere åbne i denne henseende. 
 

Der er også spændinger mellem lærere, der er 

fuldt kvalificerede, og de, der på grund af 

manglen på lærere, har skiftet karriere for et job 
som lærere efter at have gennemgået en kortere 

uddannelse. Dette betyder ikke, at lærere føler, at 

de ikke er forberedt på deres opgave, men de 

fleste tilskriver problemerne eksterne 
omstændigheder, såsom manglen på finansiering 

eller ekstra specialiseret personale. 

 

Grækenland 

 
I modsætning til ovenstående 
var de fleste græske 

respondenter bekymrede over 

græske læreres manglende 
erfaring med hensyn til at arbejde 
med social inklusion i 
klasseværelset og opfordrede til 

obligatorisk træning på dette felt. 

De gik også ind for en evaluering af de 

pædagogiske tilgange, der bliver anvendt af 

lærere, ud over at klage over utilstrækkelig 

finansiering og opfordring til mere personale 
(lærere såvel som socialarbejdere og 
flygtningeuddannelseskoordinatorer). 
Professionelt samarbejde inden for skolen synes 

generelt at fungere godt, og skoleledere bliver 

rost for deres støtte og deres bidrag til at skabe 
gunstige betingelser for udvikling af inkluderende 
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uddannelsesteknikker uden dog at nævne 

specifikke eksempler. En lærer nævner behovet 
for konsensus for at undgå uoverensstemmelser 

og spændinger, men det fremgår ikke af citatet, i 
hvor høj grad en sådan enighed er opnået. 

Respondenterne henviste også til støtte, de har 
modtaget fra eksterne institutioner, som f.eks. 

Reception Facilities for Refugee Education 
(RFRE), som i to tilfælde gav skolen en interaktiv 

tavle og en internetforbindelse, hvilket således 
gjorde det muligt for lærerne at oprette en ordbog 
i realtid med billeder downloadet fra websteder. 

Respondenterne var mere kritiske over for 
nationale og regionale skolepolitikker, der har 

ført til separate klasser for flygtninge og dermed 
har hindret social inkluderende 

undervisningspraksis. 
 
Skoleledere roste også det gode samarbejde 
mellem lærere og især mellem dem, der kører 

efterskoleprogrammet og dem, der underviser i 

stamklasserne. De foreslog systematisk 

uddannelse af alle lærere i skolesystemet for at 
gøre dem fortrolige med nye undervisnings- og 

evalueringsmetoder og brugen af nyt 

undervisningsmateriale. De beklagede, at kun få 

lærere på trods af mange års erfaring har nydt 
godt af denne uddannelse. De opfordrede også til 

mere samarbejde med organisationer (fra non-

profitsektoren), der arbejder med elever, men 

også med universiteter. En stor udfordring for 
inklusiv undervisningspraksis er negative 

holdninger fra græske forældre, der frygter, at 
kvaliteten af undervisningen vil lide under 

optagelsen af elever med få færdigheder i det 
græske sprog. Her nævnte skoleledere adskillige 

eksempler på vellykkede møder mellem 
skoleleder, lærere og forældreforening, der var i 

stand til at modvirke uoverensstemmelser. De 
erklærede, at sådanne møder ville drage nytte af 
deltagelse af socialarbejdere og andre eksperter. 

 

Italien 
 

Italienske respondenter 
understreger den store 
mangfoldighed af situationer på 

grund af en betydelig lokal 
autonomi blandt folkeskolerne. 

Undervisningsministeriet 

tilvejebringer kun retningslinjer, 
som endda ikke implementeres 

overalt. Faktisk bedes hver skole 
sørge for at udvikle sin egen 

strategi for social inklusion. Nogle skoler har 
således et specifikt internt organ, der har til 

opgave at etablere en protokol, andre bruger 
eksperter, og stadig andre følger ikke en formel 

proces eller overlader endda denne opgave til de 
enkelte lærere. Det mest intensive professionelle 
samarbejde på skoleniveau ser ud til at finde sted 

i den indledende fase ved tilmelding 
(accoglienza), når flere lærere samarbejder i 

planlægningen af en strategi for inklusion, der er 
designet til at imødekomme hver enkelt elevs 

behov og overvåge dennes fremskridt indtil fuld 
integration i en almindelig klasse er opnået. 
Værktøjer til måling af resultater er imidlertid ofte 
ikkeeksisterende eller udvikles kun langsomt, et 

problem, der især fremhæves af skoleledere. 

Samlet set er lærerne tilfredse med deres job, 

men hilser dog flere uddannelsesmuligheder 
velkommen. Skoleledere indtager en afgørende 

position i skolehierarkiet, men også i forhold til de 

lokale myndigheder og forældrene. De tager 

initiativ til at ansøge om ekstra finansiering og 
endda indgåelse af samarbejdsaftaler med 

eksperter til træning ”på stedet”. 

 

Således forklarede en skoleleder, hvordan han 
“havde hyret en professionel ekspert, fra Milano 

for at uddanne sine lærere i, hvordan man korrekt 
kunne bruge sin stemme i klassen til at facilitere 

og styrke forholdet til eleverne og undervise dem 
i hvordan de skulle tale”, og at to tredjedele af 

skolens lærere deltog i dette forløb. For at kunne 
løse problemer i klassen er skolerne også 

afhængige af samarbejde med psykologer og 
familierådgivere samt såkaldte kulturformidlere 
på landsbyniveau. 

Endelig yder frivillige også hjælp. Her spiller især 
kirken en central rolle i landdistrikterne. 

Situationen i Italien er således meget 
forskelligartet, hvilket på den ene side har ført til 
en stærk fragmentering af praksis og på den 
anden side til nye innovative løsninger, hvor 

nogle kommuner, såsom Riace og Acquaformosa, 
har fået et landsdækkende ry for deres bedste 

praksisser. 
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Danmark  
 
I Danmark synes social 

inklusion i undervisningen at 
være mest avanceret i forhold 

til elever med særlige behov, 
især takket være 

Inklusionsloven fra 2012, der 
giver fast finansiering til dem, 

der har behov for mere end ni ugentlige 

støttetimer, baseret på en national 
vurderingsprocedure. Et lignende system er 

blevet oprettet for elever med 
indvandrerbaggrund. Her tilbyder DSA-vejledere 

rådgivning til lærere og er ligeledes involveret i 
samlæsning. Disse vejledere gennemfører også 
årligt nationale prøver for femte og syvende 
klassetrin for at observere tilegnelsen af dansk og 

planlægger derefter sammen med klasselærerne 

det videre undervisningsforløb for den enkelte 

elev. Nogle skoleledere i fokusgruppen gav 
imidlertid udtryk for kritik af den obligatoriske 

nationale vurdering for at være ekskluderende og 

endda marginaliserende, og fordi man mener at 

de ressourcer der anvendes, bedre ville kunne 
anvendes til forbedring af 
undervisningskvaliteten. 

 

 Derudover rapporterede en interviewet lærer, at 
et uddannelsesforløb i dansk som andetsprog 

introduceret af kommunen vandt ringe genklang 
blandt lærerne i kommunen, muligvis fordi de 

ikke var interesseret eller, mere sandsynligt, 
allerede følte sig overbelastede af andre opgaver. 

Derimod fremhævede respondenterne den 
positive virkning af et lignende 

uddannelsesforløb for undervisere inden de 
begynder som lærere. De opfordrede også til 
muligheder for at drage fordel af professionel 

coaching og videndeling inden for deres 
professionelle undervisningsnetværk. 

Skoleledere lykkes ofte med at hente ekstra 
finansiering til målrettet støtte af forskellige 
tiltag, såsom supplerende sprogundervisning. 
 

 

 

Konklusioner 
 
I løbet af det sidste årti er social inklusion i 

klasseværelset - oprindelig begrænset til elever 
med særlige behov blevet et mainstream-koncept 

i den professionelle undervisningsverden. Denne 
konsensus afspejles i konceptets stigende 

vigtighed i officielle retningslinjer, 
uddannelsesstrategier og læreruddannelse, men 
også i en generel forpligtelse blandt lærere og 

andre fagfolk, der er involveret i undervisning til 
at følge de værdier, der er forbundet med 

inklusion. Dette kan ikke siges om dens 
implementering i undervisningspraksis, som i vid 

udstrækning synes at afhænge af lokale initiativer 
eller lærernes personlige interesser. Der er endnu 
ingen veletablerede standarder eller 
undervisningsmetoder, og der er heller ikke været 

en vurdering af resultatet af forskellige 

undervisningspraksisser. På den anden side har 

nye innovative tilgange set dagens lys i de fire 
lande, som projektet omfatter, dels fordi skoler 

nyder et vist selvstyre, når de definerer nye 

strategier og protokoller. Socialt inkluderende 

undervisning har ført til nye specialiseringer 
såsom Skoleassistent i Tyskland, Flygtninge-
uddannelses-koordinator i Grækenland eller DSA-

vejleder i Danmark, for kun at nævne dem, der har 

modtaget institutionel anerkendelse. 
 

Interviews med skolelærere og skoleledere viser, 
at social inklusion i klasseværelset kun kan opnås 

gennem deltagelse af en bredere vifte af aktører: 
undervisere, skolepsykologer, familierådgivere, 

socialarbejdere og frivillige såsom 
kulturformidlere. Det er en arbejdskrævende 

form for undervisning, hvilket den øgede brug af 
co-teaching (to-lærer-timer) vidner om. Dette har 
ført til et stærkere fagligt samarbejde. Eksempler 

på dette er de koordinerede 
efteruddannelsesprogrammer i tyske 

heltidsskoler, den kontrollerede modtagelse af 
elever med andet modersmål i Italienske skoler i 
den første periode kaldet Accoglienza, 
bestræbelser fra græske 

flygtningeuddannelseskoordinatorer på at sikre, 

at et stort antal flygtningebørn har adgang til 
skolegang og endelig den rådgivende og 
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tilsynsførende rolle som DSA-vejledere har i 

Danmark. 
Der er dog stadig forhindringer. Næsten alle 

uddannelsesaktører klager over utilstrækkelig 
finansiering og manglen på personale, men de 

værdsætter dog de fremskridt, der allerede er 
gjort. Et andet vigtigt spørgsmål, der blev rejst, 

var, at lærerne allerede føler sig overbelastede af 
deres undervisnings- og administrative opgaver, 

hvilket giver for lidt tid til yderligere uddannelse 
og til mere formaliserede muligheder for 
udveksling af viden om socialt inkluderende 

undervisningspraksis. 
Professionelt samarbejde er således ofte 

begrænset til uformel peer support inden for en 
skole eller til personlige initiativer fra skoleledere, 

når det gælder deltagelse af aktører uden for 

skolen. Sidstnævnte betragtes som særlig vigtigt, 
fordi alle forældre endnu ikke er overbevist om 

det bedre læringsudbytte af socialt inkluderende 
undervisning. 

 

Referencer  
  

1. http://www.inklusion-
lexikon.de/Inclusion_Koepfer.pdf  

2. Mittler (2000,10) quoted in Andreas Köpfer„ 

Inclusion “, se ovenfor 
3. https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-

laeringsmiljoe/inklusion/regler-om-inklusion
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Skoleassistance: 

Frivillige eller fagfolk? 
 

En praksis fra Tyskland
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Overblik over casen 
 
I Tyskland er skoleassistenter personer, der 
hjælper børn og unge med fysiske eller psykiske 
handicap, så de kan deltage i almindelige klasser 
eller i andre tilfælde klasser i en skole for elever 

med særlige behov (Förderschule). Juridisk set er 

kravet om støtte nedfældet i tysk socialret 
(Sozialgesetzbuch) og defineret som en individuel 
foranstaltning baseret på en vurdering af en 

persons specifikke behov inden for læring, 

adfærd, kommunikation, lægebehandling 
og/eller håndtering af problemer i dagligdagen og 
inden for rammerne af pensum og 

fritidsaktiviteter. Der findes ingen overordnet 

betegnelse for disse assistenter. andre 
betegnelser er Schulbegleiter, Integrationshelfer, 
Individualbetreuer og Schulhelfer. 

Støtteformerne varierer alt efter regional 

lovgivning. 
 

Praksis 

 
Skoleassistenter adskiller sig fra 
sundhedspersonale, der er tilknyttet skoler og 

allokeret til en specifik elev fordi de i stedet yder 

støtte til en enkelt eller flere klasser afhængigt af 

efterspørgsel. Forældre skal indgive en ansøgning 

om, at deres børn skal modtage denne form for 
støtte, som, hvis den ydes, fører til ansættelse af 
assistenten enten af forældrene selv, af skolen 

eller af en af de administrative myndigheder, der 

er ansvarlige for personer med særlige behov. 
Denne type beskæftigelse anses i stigende grad 
for at være problematisk, og der gøres en indsats 

for at ensrette forhold. På baggrund af FN-
konventionen for personer med særlige behov 

forventes det, at skolebistand vil spille en stadig 
vigtigere rolle for god social inklusion i 

klasseværelset. Mens uddannede lærere 

understreger, at disse assistenter ikke kan 
betragtes som "sekundære lærere" er denne 
skelnen svær at opretholde i praksis, idet 
skoleassistentens støtte spænder lige fra det at 

klare daglige aktiviteter til at give 
undervisningsbistand. 
 

 

 

Overførbarhed 

Selv om det er let at forestille sig en skalering af 

skoleassistance til andre lande eller til andre 
områder, såsom undervisning af elever med 
indvandrer og migrationsbaggrund, synes de 

institutionelle barrierer at være store, idet det er 

komplekst både juridisk, administrativt og 
pædagogisk at sætte rammer for denne praksis. 
Den bedste måde synes at være igangsætning af 
modelprojekter, da der allerede findes anlæg for 

denne form for institutionel støtte i de 

undersøgte lande. 
 

Hen imod en professionalisering 

I øjeblikket behøver skoleassistenter ingen 
særlige kvalifikationer. De rekrutteres ofte blandt 

medlemmer af en af de nationale 

volontørtjenester eller gennem 
nonprofitorganisationer. 
Men de komplekse opgaver, de ofte udfører, især 

som assisterende lærere, har rejst spørgsmålet 

om behovet for en certificeringsproces, i det 

mindste for dem, hvis aktiviteter er ikke 
begrænset til kun at hjælpe med 

dagligdagsproblemer, såsom at hjælpe eleverne 
med at komme fra deres hjem til skolen. Dette er 

allerede tilfældet for personer, der har til opgave 
kun at praktisere lægehjælp. Den føderale stat 

Thüringen har således startet et modelprojekt, 
kaldet QuaSi , for at sikre en grundlæggende 

samlet ensrettet kompetenceudvikling til 
fremtidige skoleassistenter. Lignende 

uddannelsesprojekter drøftes for 
skoleassistenter, der allerede er aktive. Målet er at 

etablere flere niveauer af assistenter, lige fra 

ufaglærte assistenter til hjælpelærere og fagfolk 
for at kunne tilbyde den mest hensigtsmæssige 

hjælp til elever, baseret på deres specifikke behov 

 

Resultat 

Der mangler desværre systematisk forskning 
vedrørende ansættelse af skoleassistenter, især 
omkring hvor meget disse ansættelser har 
fremmet den sociale inklusion af elever med 

særlige behov. 
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“Even though students may learn in many ways, 
the essential skills and content they learn can 
remain steady. That is, students can take different 

roads to the same destination” 
- Carol Ann Tomlinson 

 

Hvad er differentiering? 
 

Ikke alle elever er ens. I et givet klasseværelse 
grupperes elever ud fra en række evner, 

Tema 2: 

Differentiering 
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interesser, læringsformer og profiler og forventes 

at lære noget materiale i en given tidsperiode. At 
elever adskiller sig fra hinanden på så markante 

områder, udgør en af de største udfordringer for 
undervisere overalt. Hvordan kan undervisning 

foregå på en måde, der når alle elever, uanset 
deres forskelle? Differentiering er en 

undervisningsramme og filosofi, der sigter i mod 
at adressere dette spørgsmål. 

 
”Differentiering, også kendt som differentieret 
undervisning, tilvejebringer forskellige veje til 

læring, der møder elever, på det niveau de er på. 
Med andre ord er det en ramme, der giver lærere 

mulighed for at komme nærmere den personlige 
undervisning baseret på individuelle elevers 

behov. De vigtigste værktøjer til differentieret 
læring inkluderer oprettelse af organiserede, 
fleksible lektionsplaner med forskellige opgaver, 
forventede output og vurderinger for forskellige 

grupper af elever baseret på deres niveau, 

interesse og evne på et givet tidspunkt” 

(Tomlinson, 1999). 
 

Der er mange måder, hvorpå en lærer kan 

differentiere undervisning for elever.  

 
” Differentiering starter ud fra vurderingen af 

elevers forudgående viden og færdigheder og 

valget af individuelle læringsmål” (Munro, 2012). 

Det involverer en konstruktiv respons fra læreren 
på, hvad eleverne ved, og tilvejebringer forskellige 

læringsveje til at give passende læringsmuligheder 
(Ibid)”. 

 
I et differentieret klasseværelse bygger læreren 

på den forudsætning, at eleverne er forskellige. 
Derfor skal lærerne være klar til at engagere 

eleverne i undervisning gennem forskellige 
læringsmetoder (Tomlinson & Moon, 2013). 
 

Hvor kommer det fra og hvorfor 

er det vigtigt? 

 
Differentieret instruktion har dybe historiske 
rødder over hele verden - skønt den måske ikke 

altid har været kendt ved det navn. Skoler med ét 
undervisningslokale, der har eksisteret eller 

fortsat eksisterer i de fleste dele af verden, kræver 

differentiering i kraft af de forskellige 
aldersgrupper, der er repræsenteret i et enkelt 

klasseværelse. I dag praktiserer mange 
undervisere over hele verden differentiering, 

måske uden endda at vide det (Gundlach, n.d.). 
 

Som en moderne, akademisk ramme finder 
differentiering imidlertid sine rødder i U.S.A. i 

1975, da kongressen vedtog loven om uddannelse 
af personer med handicaps, som indeholdt 
retningslinjer for differentieret undervisning for 

elever med særlige behov. Dette udløste en 
tendens inden for forskning og praksis, som siden 

er blevet en mere normaliseret del af uddannelse 
(Weselby, 2014). 

 
Differentieret undervisning har gjort store 
fremskridt siden sin start inden for uddannelse af 
handicappede. I dag bruges det til at 

imødekomme alle former for mangfoldigheder, 

der kan eksistere i klasseværelset, herunder 

migrant og flygtningeelevers behov. Disse elever 
står ofte over for store udfordringer som 

manglende evne til at tale, læse eller skrive på det 

lokale sprog eller manglende skolegang generelt. 

Andre udfordringer, såsom problemer med social 
integration, kan alle studerende møde, men kan 

især være udtalt blandt unge med indvandrer- 

eller flygtningebaggrund, især når de er blandet 

med andre udfordringer. Selvom der ikke er 
nogen konkrete eksempler her, kan disse unge 

komme med visse udfordringer, såsom: 
 

• En anden skoleklassekultur fra deres 

hjemland 

• Mangel på sprogkompetencer inden for 

andetsproget 

• Aldersforskelle på grund af manglende 

skolegang i hjemlandet 

• Problemer med social integration 

• Psykologiske problemer relateret til tidligere 

traumer (EURYDICE et al. 2019) 

• Negativ perception og diskrimination fra 

skolepersonale og kammerater (Swan, 2016) 

 

Gennem øget fokus og planlægning baseret på 
imødekommelse af individuelle elevers behov, 
kan differentiering være et nyttigt redskab til at 
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skabe en mere inkluderende klasse for elever med 

alle typer baggrunde. 
 

For mere information om det grundlæggende i 
differentieret instruktion, se videoer nedenfor: 

1. Differentiated primary school classroom in 
Australia 

2. Differentiation: It's not as hard as you think 
3. Five Key Aspects of Differentiated Instruction 

with Carol Ann Tomlinson 
 

Kerneidéer 

 
Fleksibilitet 

Fleksibilitet er en central idé inden for 

differentiering. For at imødekomme elevers 

forskellige behov anvender lærerne fleksibilitet i 
tempo, materiale og gruppering. Fleksibel 

gruppering betyder, at hele klassen undertiden 
arbejder sammen, og andre gange opdeles i små 

grupper, når det giver mening. Til dette er det 

vigtigt at grupperne er dynamiske alt efter 
formålet med lektionen. For eksempel er 

gruppering af elever i starten af skoleåret 
ineffektiv. Godt implementeret, fleksibilitet giver 

elever mulighed for at arbejde sammen med 
andre, der har lignende indlæringsstil, beredskab 

og interesser (Cox, n.d.). 
 

Studerendes valg 

Valg er en vigtig motivation for elever til at sætte 

deres individuelle interesser i spil. Lærere kan 

tilbyde forskellige muligheder baseret på elevens 

interesser og indlæringsstil. Disse muligheder kan 

omfatte aktiviteter, læringscentre, selvstudium, 

arbejde i små grupper o.a. 

Nogle strategier til tilvejebringelse af mulige valg 

i klasseværelset er: 

• Forhandling om alternative opgavetyper, 

bedømmelser og produkter 

• Planlægning af åbne opgaver 

• Design af opgaver baseret på elevernes 

interesser 

• Tilladelse af en mangfoldighed af 

kommunikationsformer (NSW Government, 

2019) 

 

Ændring af indhold, bearbejdning og 

produkter 

For at forstå og lette implementeringen af 
differentieringsmetoder kan lærere opdele 
lektionsplaner i tre kategorier: Indhold, 

bearbejdning og produkter (Tomlinson 1999). 

 

 
 

Indhold henviser til, hvad elever skal lære, og de 
materialer eller mekanismer, som det sker 

igennem. Ved at justere indholdet leverer lærerne 
forskellige dele af læseplanen til forskellige elever 
afhængig af deres startniveau. 

Differentierende indhold inkluderer anvendelse 

af forskellige leveringsformater såsom video, 
læsning, forelæsning eller lyd. Indhold kan også 

leveres gennem grafik, puslespilsgrupper eller 

andre former for gruppearbejde. 
 

Processen beskriver aktiviteter, der er designet til 
at sikre, at elever bruger grundlæggende 
færdigheder til at forstå væsentlige ideer og 

information (Tomlinson, 1999). Det relaterer til, 

hvad elever får ud af indholdet. Bearbejdning 
hjælper studerende med at vurdere, hvad de 
forstår og ikke forstår. Det er også en formativ 
vurderingsmulighed for lærere til at overvåge 

elevernes fremskridt (McCarthy, 2015). 
 

Eksempler på differentierede processer 
inkluderer logbogsføring, dialog med en anden 
klassekammerat eller oprettelse af 

interessebaserede ”hjørner”. Disse aktiviteter kan 
virke for hele klassen, mens de stadig giver 
eleverne mulighed for at behandle forskellige 

https://www.youtube.com/watch?v=t7kcFkRgiV4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=t7kcFkRgiV4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=h7-D3gi2lL8
https://www.youtube.com/watch?v=3TRGl3iXoAE
https://www.youtube.com/watch?v=3TRGl3iXoAE
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cnkKHL_dyGE
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dele af undervisningen i klassen baseret på hvad 

de personligt synes er interessante (McCarthy, 
2015). 

 
Produkter er udtryksmidler, gennem hvilke 

eleverne demonstrerer og udvider det, de har lært 
(Tomlinson, 1999). Produktdifferentiering kan 

udføres på to måder: 

1. Elever vælger fra flere produktformater 

præsenteret af læreren 

2. Elever foreslår deres egne produktdesign 

 
Lærere kan bruge rubrikker, der matcher 

elevernes forskellige kvalifikationsniveauer og 
giver eleverne mulighed for at vælge deres egen 

produkt, for eksempel. Alternativt kan lærere 

opfordre eleverne til at oprette deres egne 
produktopgaver. Elever kan også få valget 
mellem at arbejde alene eller i små grupper på 
deres produkter. Disse strategier giver eleverne 

muligheder for at udtrykke sig, hvilket fører til 
større engagement i klasseværelset (Boutelier, 

2018). 
 

De forskellige læreplanelementer, der 

præsenteres ovenfor, bør tilpasses baseret på 
elevers forskelle kun når: 

• Der er et behov fra elever 

• Når ændringen øger sandsynligheden for, at 

eleven vil forstå og bruger de vigtige ideer 

mere grundigt. 



 

66 

 

Generelle 

differentieringsstrategier i aktion 
 

Sammensatte aktiviteter og opdelte opgaver 

 
Oprettelse af flere opdelte opgaver er en af de 

mest almindelige metoder til differentieret 

instruktion. Denne strategi er en form for proces- 
eller produktdifferentiering, der giver eleverne 
mulighed for at arbejde på de samme koncepter 
og ideer, men på forskellige 

kvalifikationsniveauer. 
 

Kort sagt, lærere sætter en række opgaver af 
varierende kompleksitet, som tildeles eleverne 
efter deres individuelle behov. Alle elever skal 

være fokuseret på det samme indhold eller 

læseplanmål, men processen eller produktet er 
fleksibelt afhængig af elevens parathed og evne. 

Elever er i stand til at vælge deres udgangspunkt 

og kan derfor arbejde inden for deres zone med 

proksimal udvikling og med støtte og feedback 
fra læreren og gradvist gå videre til de mere 

udfordrende opgaver i deres eget tempo 
(Differentiation in Action! n.d.). 

 

Oprettelse af et differentieret læringsmiljø 

Denne differentieringsteknik ændrer det fysiske 

layout i klasseværelset. Tanken er at organisere 

klasseværelset i fleksible arbejdsstationer. Dette 

kræver ofte at flytte møbler rundt for at skabe 

plads til både individuelt og gruppearbejde 

(ClasstimeBlog, n.d.). For eksempel kan lærere 

oprette tabeller til gruppearbejde i det ene hjørne 

og en undervisningstabel til lærerstyret 

undervisning i det andet. Hver arbejdsstation skal 

være fokuseret på forskellige materialer. 

Det lærerstyrede bord kan fokusere på mere 

udfordrende og nyt materiale, imens elevstyrede 

områder f.eks. kan være mere målrettet mod 

praksisarbejde. Denne strategi giver læreren 

mulighed for at præsentere den samme 

information på forskellige måder, der engagerer 

alle elever, og dermed nå alle i klassen (Cox, n.d.). 

 

Build, Act, Write, or Draw (BAWD) 

 

Denne teknik giver elever mulighed for at vise 
deres forståelse af et koncept. De kan enten vælge 

at opbygge en model, handle, skrive eller tegne en 

repræsentation af, hvad de har lært. Denne teknik 
kan bruges til enten at vurdere forudgående viden 
eller viden opnået efter undervisningen. Det 

gælder for ethvert indholdsområde, aldersgruppe 

og klassestørrelse og er baseret på ideen om, at 
eleverne udtrykker deres viden på forskellig 
måde. Gennem denne strategi giver lærerne 

forskellige muligheder for elever til at vise 

forståelse på en kreativ måde (Boutelier, 2018). I 
slutningen af dette kapitel er der en 
prøveundervisningsplan, der viser, hvordan 

denne teknik kan anvendes i en biologiklasse. 

 

Anvendelse af Informations og 

kommunikationsteknologier (IKT) 

I sig selv er brugen af IKT ikke en 

differentieringsstrategi. Imidlertid er IKT et 

fleksibelt værktøj, der kan lette et differentieret 
læringsmiljø og understøtte andre aktiviteter. IKT 
er især relevant for det differentierede 

klasseværelse, fordi det forenkler selvstudium for 

elever ved at give dem mere tid til at gennemføre 
aktiviteter og give mulighed for gentagelse. Det 
tillader også brug af multisensorisk 

undervisningsmateriale, der åbner flere veje for 

eleverne til at forstå indhold, bearbejde ideer og 
udvikle produkter (Differentiation in Action! n.d.). 
 

 

Differentieringsstrategier, der er 

specifikke for migrant og 

flygtningestuderende 
 

Det kan være en stor udfordring at anvende 
differentieret undervisning for elever, der 

mangler basale sprogfærdigheder i andetsprog. 
Resultater fra PAESICs IO1-rapport antyder 

imidlertid, at læring gennem musik, kunst, 

rollespil, historiefortælling og debat kan være 
nyttige redskaber til at hjælpe den sociale 
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integration af migrant og flygtningeelever. Brug af 

disse forskellige former for kreativ læring har vist 
sig at støtte peer-to-peer-relationer, hindre 

stigmatisering og bekræfte elevernes identiteter 
(Reynolds & Bacon, 2018). 

 
Endelig kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, 

at skoler opretter lokalsproglige klasser specifikt 
for børn med flygtninge og indvandrerbaggrund. 

Brugen af tosprogede hjælpere i klassen er en 
anden strategi til at hjælpe elever, der kæmper 
med sprog. Forskning advarer imidlertid om, at 

disse teknikker, selvom de er nyttige til 
sprogtilegnelse, har tendens til at øge elevernes 

isolering (Usman, 2012). Af denne grund foreslås 
det, at lærere prioriterer kreative 

læringsmetoder, såsom dem, der er anført 
ovenfor, sammen med andre former for interaktiv 
læring og leg, såsom gruppearbejde, pladsskift, 
digital læring og opmuntring til blandet gruppe-

spil på legepladsen. 

 

Udfordringer 
Hvor finder jeg tiden? 

En ofte citeret udfordring med differentiering 
blandt lærere er tidsstyring. At finde den ekstra 

tid til at differentiere kan føles afskrækkende, 

især når ideen først introduceres; dette kan dog 
delvis forklares med, at differentiering ofte 
misforstås. 

 

Differentieret undervisning betyder ikke, at 
læreren skal skabe personligt indhold til enhver 
elev. I stedet er ideen at give svar på elevers behov 

ved at tilvejebringe flere veje mod en fælles 
læseplan. Faktisk har nogle lærere rapporteret, at 

skiftet til differentiering har frigjort deres tid i 
klasseværelset ved at inkorporere flere 
elevstyrede aktiviteter. Kernen er 

opmærksomhed og lydhørhed over for elever 

(Westwood & Westwood, 2016). 

 

Forklaring til elever og forældre 

Differentiering kan være vanskeligt at forklare for 

elever og forældre. Elever vil helt sikkert føle, at 
deres arbejde nogle gange er "sværere" eller 
"lettere" end deres klassekammeraters. Hvis 

konceptet ikke tidligere er blevet forklaret, kan de 

føle, at denne særskilte behandling er urimelig. 

Lærere kan hjælpe eleverne med at forstå, at 
”fair” ikke nødvendigvis betyder ”det samme” 

(Giddens, n.d.). Hvad forældrene angår, er det 
vigtigt at forsikre dem om, at alle studerende 

bliver passende udfordret i det differentierede 
klasseværelse. 

 
Mere generelt fremhæver forskning behovet for 

initiativer, der inkluderer lærere, familier og 
studerende i samarbejdende samtaler, hvor 
lærere fungerer som bindeleddet mellem familier 

og skolesystemet. Denne rolle er især vigtig, når 
det drejer sig om indvandrerfamilier, som 

muligvis ikke er bekendte med lokale 
uddannelsestraditioner (Rodriguez-Valls & 

Torres, 2014). For både elever og forældre er det 
vigtigt at skabe en klar forståelse af, hvordan 
klasselokalet fungerer og hvordan succes måles. 
 

Generelt kan stærke forhold mellem lærere, 

forældre, skoleledere og lokalsamfundet hjælpe 

med at skabe tillid og lette integrations- og 
læringsprocessen for eleven. Med hensyn til 

differentiering kan disse relationer hjælpe lærere 

til bedre at forstå elevernes behov og hvilke 

uddannelsesmæssige og sociale normer, som 
eleven bringer med. På den måde kan læreren 

bedre identificere hvornår der skal gribes ind og 

dermed skabe mere nuancerede 

differentieringsteknikker (Baak, 2019). 
 

Præcis differentiering 

Differentieret instruktion handler om at 

imødekomme alle elevers behov men hvad er 
disse behov? Forskning viser, at lærere o.a. 

ubevidst kan forvente forskellige ting fra 
forskellige elever baseret på faktorer som race, 
kultur, køn, alder eller immigrationsstatus, 

hvilket fører dem til at behandle elever forskelligt. 
Dette kan føre til unøjagtig differentiering, der 

ikke er nyttig for nogen. Det er derfor, det er 
vigtigt for lærerne at reflektere over deres 
ubevidste fordomme og foretage løbende 
vurderinger af deres differentieringsstrategier. At 

tale med elever, spørge dem, hvad de har brug for, 

og give fleksible muligheder sikrer også, at de 
elevens behov vurderes nøjagtigt og opfyldes 
(Staats, 2016).
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Differentiering i danske 

klasser 
Samlæsning: 

en levedygtig vej til at undervise differentieret 
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Denne case er hentet fra en skole i Aalborg, hvor 

skolepersonalet i løbet af tre år har arbejdet med 
samlæsning som en strategi for at udvikle 

grundskolelærernes kompetencer inden for 
sprogbaseret undervisning. 

 

Generel information om praksis 
På skolen er der 450 elever fra 0 til 9 klasse. Ud af 
disse elever har 180 en anden sproglig baggrund 
end dansk, og i alt er cirka 30 nationaliteter 

repræsenteret. De 70 pædagogiske medarbejdere 

samarbejder i mindre teams kendt som 
Professional Learning Communities (PLC). Med 
støtte fra en specialiseret personalevejleder 

arbejder hver PLC sammen om at sikre de 
pædagogiske mål for to eller tre klassetrin. PLC-

teamene designer ugentlige planer for deres 

klasser. Holdene stræber efter at basere deres 
planer på de individuelle læringsmål for hver elev 
og på klart formulerede metoder. Vægten på 

individuelle læringsmål sikrer, at skolepersonalet 
ikke planlægger, underviser eller evaluerer 
lektioner baseret på ideen om en gennemsnitlig 

studerende. 
 

På skolen er PLC'er blevet brugt i de sidste 3 år til 
at udvikle differentieringsmetoder i realtid for 

tværfaglig pædagogisk tilgang, hvor 
sprogindlæring indarbejdes i alle klasser. I dette 

casestudie vil denne tilgang blive kaldt "sproglig 
pædagogik". 

 
Samlæsning, differentiering og sproglig 

pædagogik kræver deltagelse af både faglærere 
og øvrige lærere i alle faser af 
undervisningsprocessen.  

 

 
Kompetencer og færdigheder 
Det er skolens antagelse, at et pædagogisk fokus 
på sproglige kompetencer er vigtigt for både 
indfødte og ikke-indfødte dansktalende. Ifølge 
skolelederen mener skolen, at "integrationen af 

tosprogede elever har stor værdi ved, at den 
udvikler store og brede inkluderende samfund”, 
og at ”inklusion og sprogpædagogik også er 

social uddannelse ”. 

 

Praktisk implementering 
Skolen har udviklet en ramme på flere niveauer til 
at skabe dialog mellem lærere og mellem lærere 
og vejledere, der arbejder sammen i PLC'er. 
Rammerne har hjulpet lærere og undervisere på 

skolen til at afdække og udvikle deres kapacitet til 

at skabe inkluderende undervisningspraksis og 
implementere den sproglige pædagogik på 
skoleniveau. Niveau 1 af denne ramme er 

indledningsfasen. Lærere eller andet 

skolepersonale indleder en skoleomfattende 
samtale om at udvikle og implementere en 
tværfaglig sproglig pædagogik. 

 
Niveau 2 - her arbejder lærerne med at 

identificere de sproglige mål, der er relateret til 

deres klassefag med vægt på erhvervsmæssig og 
præ-erhvervsfagligt ordforråd. 
 

På niveau 3 arbejdes der systematisk med elevens 
sprogudvikling i klasseværelset. Dette kan være i 
form af sprogundervisere i klasseværelset, 

implementering af sprogudviklings-forløb for alle 
lærere eller integration af akademiske og 

sproglige læringsmål på en skolebaseret skala 
o.a. Det fjerde niveau handler om opfølgning. 

Dialogen fortsætter på skoleniveau, og samtaler 
om sprogindlæring reguleres. 

 
Endelig er det femte niveau den fulde integration 

af sproglig pædagogik i kulturen på skolen. 
 

Overførbarhed 
Skolens erfaring med det treårige projekt 
indikerer, at delt ansvar mellem lærere og 
vejledere giver de mest effektive resultater. 

Samlæsning kan støtte udviklingen af 

differentierede undervisningsmetoder inden for 
skolens kontekst gennem disse delte 

ansvarsområder og konsekvent dialog. Imidlertid 
erstatter samlæsning alene ikke vejledning og 

støtte fra skoleledelse og vejledere. Støtten fra 
disse aktører er afgørende for at indføre et 
samlæsningsprogram, udvikle differentierings-

metoder og implementere en sprogbaseret 

pædagogisk tilgang, der overskrider specifikke 
fag, hvilket i sidste ende fører til et mere 
inkluderende skolemiljø.
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Implementering af 

systematisk 

sprogbaseret læring og 

differentieret 

undervisning for alle 

elever 
Et casestudie fra Danmark
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Generel information om praksis 
Projektet skaber systemer og sætter 
karakteristiske mål for lærere, der arbejder med 
at styrke den sproglige udvikling af flersprogede 
elever og dermed hæve gruppens faglige 

færdigheder. 

Ca. 600 elever går på denne grundskole. 20% har 
en anden etnisk baggrund end dansk. 
 
I denne skole arbejder medarbejdere i autonome 

teams eller faglige grupper, som sammen 
organiserer, implementerer og evaluerer 

undervisningen. 
 
Interviewpersonen arbejder som en ”Dansk-som-

andetsprog-rådgiver”. (DSL-rådgiver), som 
faciliterer lærere i deres arbejde med inklusion. 
Hun understreger vigtigheden af at skabe 

strukturer for lærere for at lette elevernes læring 

og trivsel, herunder arbejdet med flygtningebørns 

og unges integration. 
 

Kompetencer og færdigheder 
”De (eleverne) skal involveres (...) og de skal føle, at 
undervisningen er baseret på deres tidligere læring 

og erfaringer”. 
 

De gør dette på skolen ved at arbejde med en 

omfattende struktur for undervisning og dermed 

til uddannelsesdifferentiering: 

• Før - under - efter 

• Tydelige uddannelsesmæssige, personlige og 

sociale læringsmål 

• Særlige sprogpædagogiske mål i alle fag 

 

Uddannelsesdifferentiering er et didaktisk 

princip. På skolen stræber lærerne efter proaktivt 
at tilpasse undervisningsindhold og metoder for 
alle elever i alle klasseværelser. 

 

Praktisk Implementering 
På skolen skal sprogundervisning være inkluderet 
i alle fag. For at differentiere og organisere 

inkluderende undervisning skal faglæreren: 

• Overveje elevernes akademiske og sproglige 

mål i den aktuelle undervisning 

• Have kendskab til elevens akademiske og 

sproglige forudsætninger 

• Vælge opgaver og typer af aktiviteter, der 

giver mulighed for både faglig og sproglig 

læring 

• Organisere undervisning til professionel og 

sproglig progression 

 

Eksempel på DSL-rådgiveropgaver: 

At sprede ny viden og forskning om DSL samt om 

flersproget og kulturel mangfoldighed. 

• At sprede ny viden om og praksisrelaterede 

temaer for udvikling af sprogligt stimulerende 

læringsmiljøer. 

• Observere, undervise og rådgive kolleger om 

sprogopgaver, differentiering og inklusion. 

• At koordinere samarbejdsindsats for at skabe 

visioner, mål og konkrete handlinger og 

muligheder i flersprogede og kulturelle 

miljøer. 

 

Overførbarhed 
Det er afgørende for implementeringen af et 
sprogligt stimulerende miljø, at der i alle 

klasseværelser udføres systematisk arbejde med 
sprog. 

 

Skolen skal samarbejde om en fast struktur i 
forbindelse med sprogopgaven. 

Sprogundervisning, tosprogede didaktikker og 
integration af flygtningebørn og indvandrerbørn 

bør løbende være på dagsordenen for alle 
holdmøder. 

 
I alle fag skal der udvikles klare akademiske, 
personlige og socialt differentierede og 

progressive læringsmål for alle studerende. 
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Generel information 

om praksis 
Denne case præsenterer en dansk 
grundskolelærer og hendes erfaring med 
differentiering i klasseværelset. For hende skaber 
differentiering et miljø, hvor "det er ok, at der er 

forskellige niveauer, forskellige aktiviteter for 

hver elev, og de føler sig trygge ved at arbejde på 
forskellige niveauer. ”Differentiering er en 
almindelig, næsten universel praksis i Danmark. 
 

”I Danmark er alle lærere forpligtet til at bruge 
det. Når vi læser til lærere, de træner os til at gøre 

det. Men i praksis er det ikke alle lærere, der gør 

det”, hvilket hun reflekterer over og tilføjer ”vi 

arbejder alle på forskellige måder, det er meget 
vanskeligt at nå det perfekte niveau af 

differentiering ”. 
 

Kompetencer og færdigheder 
Baseret på erfaringerne fra den interviewede er 
det vigtigt at have et tæt forhold til eleverne, 
forstå deres personlige motivation og forhold i 

klassen. Derfor er differentieringsteknikker 

forskellige og kan tilpasses, når klassedynamik 

udvikler sig. ”Jeg kender mine elever meget godt, 

så jeg ved, hvordan man kan motivere dem efter 
deres evner. Det er vigtigt at genkende, hvem der 

har brug for ekstra opmærksomhed eller hjælp til 

at regulere opgaverne ordentligt, som for 

eksempel niveauet eller mængden af læsninger.” 
Den interviewede udtrykker en generel opfattelse 

af ikke at have tid nok til at skabe og tilpasse 

materiale til alle elever, derfor er 
internetmateriale en af de stærkeste søjler i 

hendes undervisning. 
 

”Man når aldrig det som man gerne vil, men der er 

meget online materiale” siger hun. 
 

 

Praktisk Implementering 
Praktisk set foreslår interviewpersonen, at man 
accepterer elevernes valg med hensyn til 

opgaver, men at man danner arbejdsgrupper 
forud for at undgå spændinger i klassen. 

 
”Jeg anbefaler at forberede forskellige opgaver 

og lade dem vælge. Det er meget vigtigt at 
forklare den overordnede arbejdsramme for at 
undgå, at eleverne føler sig dumme når de vælger 

opgaver, der måske synes lettere. ” 
 

”Det er også meget vigtigt at reflektere over, 
hvordan man laver grupperne, de vil normalt 

gerne gå sammen med deres venner, ikke med 
dem, de arbejder bedre sammen med. Så for at 
undgå at usikkerhed og popularitet kommer i 
vejen, danner jeg normalt grupperne forud. ” 

 

Hun understreger også, at det er vigtigt, at 

differentiering sker på alle niveauer, inklusive 
evalueringer og eksamener ved slutningen af året. 

Ideelt set bør de nationale politikker for at gøre 

differentiering så effektiv og grundig som muligt.  

 
”Først og fremmest afhænger denne måde at 
undervise meget på de formelle 

karaktersystemer. Hvis alle elever i slutningen af 

året står over for en national eksamen, giver det 
ikke mening at skabe et individuelt 

bedømmelsessystem i løbet af kurset.” 
 

Overførbarhed 
Disse teknikker er meget overførbare, især når 

lærere får frihed til at træffe beslutninger om 
deres klasse og læseplan baseret på den 

specifikke klasses behov. 
 
”Det er også vigtigt, at lærerne har frihed til at 

beslutte, hvilke materialer der skal bruges. Hvis 

læseplanen er for streng, kan lærerne ikke 

implementere denne metode korrekt. ” 
 
Under de rette betingelser kan der således opnås 
differentiering i ethvert klasseværelse. 



 

77 

 

Tema 3: 

Udfordring

er i 

sprogunde

rvisning  

 

Tema 3: 

Udfordringer i 

sprogundervisning 
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Introduktion
 
Et stort antal elever, der går i skole i dag, har en 
migrant/flygtningebaggrund, nogle af dem er fra 

mindretalsgrupper som romaer (IPODE 2003-
2004, IMEPO 2004). Selv hvis 

uddannelsesinklusion af mennesker, der hører til 
minoritetssamfund, er en ret og statens 

forpligtelse, er skolesocialisering en meget 
vanskelig opgave for dem og for 

skolefællesskabet. Disse elevers begrænsede 

færdigheder i andetsprog, de dårlige 
skolepræstationer (Skourtou 2005), fordommene 

i forhold til sprog og det samfund, de kommer fra, 
diskriminationen (Piller 2011), den ideologiske 
negation over for tilstedeværelsen af 

mindretalssprog i skolerne (Bauman & Briggs, 

2003), usikkerheden, som lærerne oplever med 

hensyn til håndtering af kommunikation og 
undervisningsprocessen, er nogle af de 
parametre, der beskriver den aktuelle 

uddannelsestilstand. 

 

På institutionelt plan er der i EU's lande 

implementeret forskellige projekter, der 
omhandler skolernes inklusion af elever med et 

modersmål, der adskiller sig fra andetsproget (se 

f.eks. https://www.coe.int/fr/web/language-

policy/migrants). Derudover etableres ’Zones of 
Educational Priority’ (ZEP), der sigter mod at 

styrke elevernes deltagelse og præstationer. På 

trods af de sekundære forskelle mellem landene, 
er der i de fleste af dem a) modtagelsesklasser, 

hovedsageligt for nyankomne migranter / 
flygtninge, hvor de får undervisning i 

værtslandets sprogs grundlæggende 

færdigheder, b) klasser med 
"ekstraundervisning" indeholdt i skolens 

undervisningsplaner, med vægt på 

sprogundervisning. I nogle tilfælde og kun på 

bestemte skoler med en eksplicit interkulturel 
orientering foreslås kurser til undervisning af 
elevernes første sprog. 
 

I denne institutionelle planlægning på 
implementeringsniveau vises der dog ikke altid 

tilstrækkelig forståelse for sprogets skiftende 

betydning mellem at være en kommunikativ 
ressource og et undervisnings- og læringsværktøj. 
I modsætning til den nuværende teoretiske 

opfattelse af sprogkommunikation og læring i 
tosprogede/flersprogede miljøer har traditionelle 

andetsprogsfordybelsesprogrammer, 
sprogkompensationsprogrammer samt 

overgangssproglig tosproget uddannelse 
tilsluttet sig (ideologiske) forudsætningen om 

monosproglighed.  

 
Sprog opfattes som et stabilt, lukket system, der 

altid realiseres på samme måde, elevernes 
kulturelle/sprogressourcer ignoreres systematisk 
og i forbindelse med skolens kommunikation 

(uddannelsesmateriale, uddannelsesprocesser, 

interaktion mellem lærer-elev og elever i mellem) 

anvendes udelukkende ét sprog - det formelle 
sprog og/eller målsproget for sprogundervisning. 
Enhver form for krydsning i sprogbrug betragtes 

som en barriere, der hindrer uddannelsesmæssig 

trivsel for elever med indvandrerbaggrund. Som 

Spotti & Kroon (2016: 3) påpeger, fungerer 

monosproglighed, der er indført i 
undervisningen, som ”et instrument til 

produktion af ensprogede børn i flersprogede 

klasseværelser”.  

 
I den aktuelle litteratur om interkulturel 

kommunikation og læring er bestræbelserne på 

at etablere en inkluderende politik for 
minoriserede samfund af elever en konstant 

kamp for at bevæge sig fra en ensproget til en 
flersproget habitus. Det er således indlysende, at 

flersprogethed i uddannelse og samfund kan 

betragtes som en ressource, et positivt element 
for læring og udvikling af alle elever (Kroon & 

Vallen 2006 som nævnt i Spotti & Kroon 2016). 

Modsætningspar, der traditionelt er blevet brugt 

til sprogbeskrivelser og undervisningspraksis 
[f.eks. første versus andet eller tredje sprog (L1 vs. 
L2 / L3), ensprogede versus tosprogede individer 
eller mundtligt versus skriftlig osv.] er teoretiske 

konstruktioner, som bringer de endelige 
referencepunkter til noget, der faktisk er et 
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kontinuum af forskellige egenskaber (Hornberger 

& Link 2012).  
 

Disse specifikke egenskaber former hver elevs 
repertoire, som forbliver inaktiv i det 

”ensprogede” klasseværelse. Denne tilstand 
reproducerer et narrativ, med den konklusion, at 

elever med en migrant (eller/og flygtning)-
baggrund har brug for støtte for at forbedre deres 

præstationer i skolen, både i 
sprogundervisningen og andre fag (Skourtou & 
Kazouli 2015). 

 
Ville vi påstå det samme, selvom lærernes praksis 

var mere inkluderende og/eller hvis de brugte alle 
deres elevers sprogkulturelle træk i løbet af 

lektionen? 
 

Sprog i skolen 
De tekster og sprogressourcer, der findes i skolen 

og former det sproglige landskab, afspejler 
normalt ikke den meget forskelligartede 
virkelighed, der præsenteres detaljeret i det 

følgende diagram. 

 

I sprogklassen er der følgende "kategorier" af 

sprog: 

• Skolesprog: det handler normalt om det 

officielle sprog på skolen eller et lands 

officielle sprog. Det handler om det sprog, 

hvorpå den akademiske diskurs bygger, det er 

den ønskede type af en elevs udvikling i 

skolen. Skolesprog kan henvise til: 

• sprog/flere sprog som skolen vedtager til 

undervisning i alle eller de fleste fag, som 

matematik, historie, fysik osv. 

• sprog/flere sprog som undervisnings-

/læringsfag. I dette tilfælde er der følgende 

forskel: 

 

1. Undervisnings-læringssprog, især det 

dominerende sprog (f.eks. græsk eller 

italiensk). Dette eksempel er en del af 

virkeligheden for nogle af de elever, men 

også en del af hverdagen i 

kommunikationen med familien til andre 

elever. Det er vigtigt at bemærke, at for 

nogle elever er læring af skolesprog en af 

de alternative måder til 

uddannelsesmæssig og social inklusion. 

 

2. Undervisning-læring af et eller flere 

fremmedsprog. Fremmedsprog er 

udelukkende en del af de læseplaner, 

som lærere og elever, der går på skolen, 

skal følge. Forholdet mellem 

fremmedsprog og elevers hverdag kan 

ikke karakteriseres som intimt. Læring af 

fremmedsprog realiseres for det meste i 

sammenhæng med udvikling af 

sprogfærdigheder, der vil hjælpe elever i 

deres fremtidige faglige sigte. 

 
Sprog i de nære familierelationer: Det handler 

normalt om det/de sprog, som eleverne bruger 
derhjemme, hvor de bor med deres forældre og 

deres familie. Selvom det er tydeligt, at kontakten 

med disse sprog er lige så afgørende som 
elevernes sprogfærdighedsudvikling, som en del 

af deres identitet og deres hverdag, forbliver de 
ofte usynlige i klasseværelset.  

 
Denne kategorisering er dog ikke så striks, hvis vi 
for eksempel henviser til uformelle 

kommunikative begivenheder, der finder sted i 

timen eller oftest i pauserne. I disse tilfælde 
bemærkes det, at eleverne blander sproglige 
strukturer, sproglige træk, udtaler osv. For at 
kommunikere, dele deres hemmeligheder, 
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reagere eller udtrykke vrede (se Farmer & Prasad 

2014, Prasad 2015, Tsioli 2019). 
 

Tosprogede og flersprogede 

elever 

 
Tosproglighed er et komplekst fænomen, der 

kendetegner nogle grupper af elever, og for at 
definere det er vi nødt til at tage parametre i 
betragtning som den nødvendige tid til at 
erhverve sig et eller flere sprog, sted, alder, 
niveauet for udvikling af sprogfærdighed osv. 

(Baker 2011). Der er dog en almindeligt accepteret 

videnskabelige kategorisering som følger: 

  

• Det første sprog (L1): henviser til det sprog, 

som børnene har lært som et første sprog; de 

kender dette sprog og bruger det mere 

ubesværet; det er det mest almindelige sprog, 

de bruger i deres hverdag (Skutnabb-Κangas 

1984: 12-57). Det er også sproget for deres 

tanker og drømme (ibid.). 

• Det andet sprog (L2): henviser til det sprog, 

som børnene lærer efter at have erhvervet det 

første sprog. Normalt er det at lære dette 

specifikke sprog en del af elevernes 

integration (Baker 2011) i et nyt land. 

 

 

Forholdet mellem det første og det andet sprog, 
de sproglige, psykologiske og sociale processer, 
som deres brug og læring er forbundet med, og 
den måde, man formidler undervisning/læring på 

i skolekonteksten, er spørgsmål, der konstant 

bekymrer forskning og uddannelsesmiljøet. 

Cummins (2001) henviser til to modeller, nemlig 

to forskellige opfattelser af udviklingen af 
sprogfærdigheder, og derfor undervisnings-

/læringsprocesser. a) Den separate 
grundlæggende færdighedsmodel og b) den 

fælles grundlæggende færdighedsmodel. 
 

Den separate grundlæggende 

færdighedsmodel 

 
Denne model opfatter sproget som et lukket og 
unikt system, der ikke er påvirket af andre sprog. 

De to sprog fungerer separat, hvert sprog påvirker 

ikke det andet. Denne proces er repræsenteret 

med metaforen om de to balloner i hjernen på 
den tosprogede taler, der har en diskret funktion. 

De færdigheder, der udvikler sig, når vi lærer et 
sprog, er ikke relevante for færdighederne på det 

andet sprog. Dette angår en ensproglig model, 
hvor det ene sprog er en byrde for det andet, og 

som i uddannelsesmæssig sammenhæng former 

tre sekundære antagelser (Cummins 2007): 

1. Antagelsen om "direkte metode", 
hvorefter undervisning-læring 
udelukkende skal realiseres på 

målsproget. 

2. Antagelsen om "ingen oversættelse", 
hvorefter "oversættelse" mellem sprog 

(sproglige interferenser, kodeblanding 
osv.) Ikke tages i betragtning i 

undervisnings-læringsprocessen. 
3. Antagelsen om "to ensomheder": de to 

sprog - i tilfælde af tosproget uddannelse 
- er tilgængelige som separate systemer. 

 

Den fælles grundlæggende 

færdighedsmodel 

 
Denne model tager afstand fra modellen for de 

separate, konkurrerende sprog og opfatter 
sproget som en del af en større helhed formet 
hver gang af forskellige parametre. Grundlaget for 
den specifikke model er samspillet mellem sprog, 

der komponerer talerens repertoire og de 

relationer, der er dannet blandt dem. I denne 
sammenhæng overfører et sprog elementer til det 

andet. Som Baker bemærker (2011), kan talernes 
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oplevelse med hensyn til et sprog også have 

indflydelse på deres færdigheder på et andet 
sprog (se figur 3). 

 

De aktuelle videnskabelige undersøgelser om 
tosproglighed tilslutter sig og udvikler den fælles 
grundlæggende færdighedsmodel, hvor to sprog 

eksisterer sammen i det samme rum og fodrer 
hinanden. Denne specifikke tilgang til tosprogede 

kompetencer er repræsenteret ved metaforen om 
isbjerget (Cummins 2001). I dette tilfælde 

reflekterer toppen af isbjerget sprogets 
overfladekarakteristika (L1, L2), imens resten af 

isbjerget "afspejler" en fælles grundlæggende 
sprogkompetence, som et lager af færdigheder og 
kompetencer, der bruges på de sprog som taleren 

benytter. 

 

Det er vigtigt at understrege, at det første og det 

andet sprog ikke er uforanderlige. De kan ændre 
sig over tid og er baseret på børns oplevelser. Det 
er det samme for sprog i skolekonteksten (se figur 

1). For eksempel kan sproget i elevens bredere 

familiemiljø falde sammen med skolesproget 
eller ej. 
 
Derudover er sprog som engelsk eller fransk, der 

undervises i som fremmedsprog, muligvis sprog i 

familiemiljø for nogle elever. Det er dog vigtigt at 
påpege, at de kategorier, der er nævnt ovenfor, i 

sprogundervisning, men også i alle andre fag, ikke 

inkluderer sådanne diskrete grænser. Det er 
indlysende, at relationer og karakteristikker af 
sprog er flydende, komplekse og foranderlige, 
ligesom elevers flydende og komplekse 

identiteter. 
 
Når man kritisk nærmer sig sidstnævnte 
konklusion, bemærkes det, at fluiditet, mobilitet 

og kompleksitet, der fremkommer i hverdagen 

og/eller fra en mere sociopolitisk tilgang til sprog 
og sprogundervisning, ikke tages i betragtning i 

læseplanerne og undervisningen (Tsioli 2019). 
Denne tilstand er blevet karakteriseret af 

Tsokalidou (2005) som ”usynlig” 
tosproglighed/flersproglighed, et udtryk, hun har 

brugt til at beskrive fraværet af brugen elevernes 
tosprogede færdigheder. 

 
Dette drejer sig med andre ord om etablering af 
en tvungen ensproglighed i skolens flersprogede 

landskab, som kommer i modstrid med de 
videnskabelige resultater om måderne, som 

tosprogede/flersprogede elever fungerer og lærer 
på. 

 
Ikke desto mindre former det ensprogede 
paradigme, der hersker i den flersprogede skole, 
en skjult tilstand af uretfærdighed (Tsioli, 2019), 

der fører til den begrænsede udvikling af 

elevernes (sprog) færdigheder og potentielt til 

erkendelsesmæssige eller læringsmæssige fejl 
(Duarte 2011, Skourtou 2005). 

 

Skelnen mellem samtale og 

skole-/akademiske 

sprogfærdigheder 

 
Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) 
and Cognitive Academic Language Proficiency 
(CALP) bruges ofte i diskussionen om tosproget 

uddannelse. Disse begreber stammer fra det 
tidlige arbejde hos Cummins (1984), hvor han 
demonstrerede to principielle continua inden for 
indlæring af andet sprog. BICS beskriver 
udviklingen af samtaleevne i andet sprog, mens 

CALP beskriver brugen af sprog i de 
dekontekstualiserede akademiske situationer. 

 
Mange lærere, der underviser elever med anden 

sproglig baggrund, finder ofte en forskel mellem 
det sprog, disse elever bruger til samtale, og det, 
der bruges til skoleformål (Baker 2011, Cummins 

2001, Skourtou 2005). Tosprogede elever, der 
kommer i hverdagskontakt med det andet sprog - 

det dominerende sprog på det sted, de bor, 
udvikler interpersonelle færdigheder på kort tid, 

The Dual-Iceberg Representation of Bilingual Proficiency 
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ca. 2 år, men det tager 5-7 år at blive dygtig til det 

kontekstreducerede sprog som bruges i 
klasseværelset. 

 
Cummins (2001) påpeger vigtigheden af at skelne 

mellem hverdagens flydende sprog og det 
akademisk sprog, og foreslår tre dimensioner af 

sprogfærdigheder, som skal tages i betragtning i 
uddannelsespolitikker for at kunne kultiveres og 

udvikles i undervisningen. Målet med hans forslag 
er at give elevernes nuværende viden 
fremtrædende karakter og at bruge dem i 

uddannelsesprocessen. 
 

På dette grundlag skelner vi mellem tre aspekter 
af sprogfærdigheder (Cummins 2001 som citeret i 

Cummins 2005: 103): 
1. Samtalefærdighed: Henviser til den 

sprogkompetence, som elever udvikler 
på deres andetsprog gennem deres 

eksponering i skolegang eller i et bredere 

socialt miljø. Det inkluderer deres evne til 

at deltage i hverdagssamtaler. 
2. Diskrete sprogfærdigheder: Henviser til 

den viden om skrivning, læsning, 

sprogstruktur osv., som elever tilegner sig 

gennem formelle, men også uformelle 
typer af læring. 

3. Akademisk sprogfærdighed: Henviser til 

de sprogfærdigheder, der vedrører den 

formelle skolekontekst. Disse 
færdigheder inkluderer elevernes evne til 

at håndtere det ”dekontekstualiserde” i 
relation til den umiddelbare oplevelse af 

diskursen om skolepraksis. På 
sprogniveau er akademisk 

sprogfærdighed forbundet med 
ordforråd for abstrakte begreber og 

komplekse sproglige strukturer, som 
normalt ikke bruges i hverdagsdiskursen. 
 

Derfor bør en inkluderende skole tage hensyn 
til elevernes eksisterende viden, og dermed 

de sproglige egenskaber, de bringer ind i 
klasseværelset. To hovedbegreber spiller en 
nøglerolle i at give disse egenskaber en 
fremtrædende rolle og legitimere deres 

anvendelse i den uddannelsesmæssige 
proces: Begrebet repertoire og begrebet 

translanguaging.  

Begge koncepter trækker på sociolingvistisk 

forskning i sprogundervisning i flersprogede 
miljøer og bruges i den aktuelle litteratur 

vedrørende omdannelse af den formelle 
skolepraksis til ”kulturfølsom undervisning” 

(Kleyn & Garcia, 2019). 
 

Begrebet repertoire 

 
Begrebet repertoire har sine rødder i Gumperz's 

definition (1964 som citeret i Busch 2012: 2), 
hvorefter repertoire er forbundet med et 
talefællesskab og inkluderer alle de sproglige 
ressourcer, der er tilgængelige for en taler, til 

facilitering i processen med at oprette en besked 
og kommunikere. Hymes (1972/1986 & 1974) 
udvider termen til at bringe en mere aktiv version 

frem i lyset. 
 

Han støtter, at det at have et specifikt repertoire 

betyder, at du ved, hvordan man kombinerer og 
bruger forskellige ressourcer (som citeret i 

Blommaert & Backus 2013: 12). Forskellige 

ressourcer kan vedrøre sprog, sproglige træk, 
dialekter, praksis for sprogkommunikation osv., 

som kan være en del af talerens biografi eller en 
del af dennes læringserfaring (Blommaert & 

Backus 2013). 

 
Elever har de ovennævnte elementer til rådighed 
og baseret på hver kommunikativ begivenhed, 

vælger de dem, der er passende (Busch 2012). De 

måder, hvorpå en elev kan bruge elementer i sit 

repertoire på, er forskellige. For eksempel kan en 
elev kende et sprog uden at bruge det, han/hun 
kan genkende visse ord osv. (Blommaert & 

Backus 2013: 14). 

 
Konceptualiseringen af repertoiret, der siden 
dens fremkomst straks har været relateret til det 
verbale aspekt, har, som mange andre tilgange og 

koncepter, tilpasset de nye lokale og globale 
sociopolitiske forhold. Busch (2012) diskuterer 

om en drejning i det sproglige repertoire, som hun 
relaterer til begrebet lokalitet, dvs. behovet for i 

undervisningspraksis at inkludere sproglige træk, 
der dukker op i øjeblikket af (sprog) læring. I 
denne sammenhæng identificerer hun, gennem 
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andre videnskabelige studier, følgende typer 

repertoire (Busch 2012: 4): 

• Repertoiret, som præsenteres gennem 

begrebet metrolingualisme, Otsuij & 

Pennycook 2010: 248) er relateret til 

sprogideologier, praksis og sprogfunktioner. 

 

• Polyglot-repertoiret (Blommaert 2008: 16) 

fokuserer på bevægelseselementet i den 

mobile ressource (Blommaert 2010 som 

citeret i Busch 2012). Dette aspekt distancerer 

forholdet mellem sprog og tilstand og 

påpeger forholdet mellem sprog og 

studerendes ruter (Blommaert 2008). 

 

• Det sproglige repertoire (Blacklegged & 

Creese 2010: 224 som citeret i Busch 2012) 

understreger kompleksiteten ved at 

komponere sproglige repertoirer og giver 

fremtrædende stilling til egenskaber, der 

opstår gennem sameksistensen af den lokale 

og den globale karakter af elevers oplevelser. 

Translanguage som redskab og 

som kommunikativ praksis 

 
den aktuelle litteratur er begrebet sprogligt 
repertoire relateret til begrebet Translanguaging, 

og introducerer en anden opfattelse af 

tosproglighed/ flersproglighed. Som Kleyn & 
García (2019) nævner: Ved Translanguaging, går 
går de talende ofte videre end de fastsatte 
sprogregler (García & Li Wei 2014; Li Wei 2011 som 
nævnt i Kleyn & García 2019) ved at vælge 

sproglige træk fra deres repertoirer, der hjælper 
dem med at kommunikere. I stedet for 
sameksistens eller interaktion mellem to 
forskellige eller flere sproglige systemer placerer 

translanguaging tosproglighed/flersproglighed i 

et rum, hvor sprog og sproglige træk blandes.  
 

Det er en proces, der blander sprog med elevers 
komplekse virkelighed, og deres oplevelser i 

forskellige rum såsom hjem og skole (García 
2009). Især i skolen anvendes de to eller flere 
sprog, der sammensætter elevernes repertoire 
"på en dynamisk og funktionelt integreret måde 

til at organisere og formidle mentale processer i 

forståelse, tale, læseevne og ikke mindst læring." 

(Baker 2011: 288). 
 

Translanguaging er undersøgt i mange 
sammenhænge, og er af mange grunde blevet det 

vedtagne i mange undersøgelser og 
uddannelsesmæssige interventioner. De fleste af 

de videnskabelige undersøgelser er enige om 
følgende: 

• At oversættelse ikke er baseret på at nærme 

sig sprog som et absolut lineært system. 

Tværtimod vedtages en mere aktiv tilgang til 

sprog, der er baseret på begrebet spredning: 

nemlig som en proces, der er i konstant 

forandring og er co-formet af den talendes 

sprog og miljøet (Jørgensen 2008). 

 

• Modsat opfattelsen af tosproglighed / 

flersproglighed som værende sameksistens 

eller samspil mellem to forskellige enheder, 

sætter Translanguaging 

tosproglighed/flersproglighed i et rum, hvor 

sprog og sproglige træk blandes. Det henviser 

til en enhed, der blander sprog med elevers 

komplekse virkelighed og deres oplevelser i 

forskellige rum såsom hjem og skole (García 

2009). 

 

 
Translanguaging foreslår, at klasseværelset med 

elever med forskellige kulturelle og sproglige 
baggrunde omdannes til et tredje rum (Bhabha 

1994) eller et Translanguaging rum (Li Wei 2011: 
1222), inden for hvilket forskellige 

sprogidentiteter og diskurspraksisser, ikke kun 
eksisterer side om side, men indgår i dialog med 
de forskellige erfaringer, ideologier og elevers 
viden, så der kan opstå nye identiteter, værdier og 
praksis (Busch 2012: 3). 

From Languages to translanguaging (Kilde: Kleyn and 

Garcia, 2019, p. 71). 
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García, Johnson og Seltzer (2017 som nævnt i 
Garcia & Kleifgen 2018: 110-111) skelner mellem 

tre indbyrdes forbundne valg, der former 
translanguaging-pædagogik, hvis kombination 

kan resultere i en flersproget økologisk tilgang, 
hvilket betyder at lærere som arbejder efter 

denne pædagogik bør: 
 

• Nærme sig klasseværelset som et rum, der 

tilskynder til at blande diskursive praksisser, 

forskellige overbevisninger, ideer, elementer, 

der kommer fra forskellige sociale rum (f.eks. 

bredere familiemiljø, hjem, osv.). 

• Udforme lektionen på en måde, så den lægger 

vægt på at bruge flersprogede ressourcer, 

translanguaging som en proces for 

meningsskabelse og elevers deltagelse eller 

endog vedtagelse af anvendelse af 

translanguaging evaluering. 

• Tage hensyn til, hvad der sker i klasseværelset 

i løbet af sproglektionen, og re-designe og 

omdanne de uddannelsesprocesser, der 

imødekommer elevernes behov. 

 

Derudover er der to vigtige dimensioner, der 

kaster lys over og tilskynder til translanguaging: 
 

• Multimodalitet accepterer eksistensen af 

mange parametre og indflydelsen fra dem på 

undervisning-læring og udvikling af læse og 

skrivefærdigheder (Garcia & Kleifgen 2018). 

Sproglige, visuelle, lydlige, kinæstetiske og 

rumlige elementer er inkluderet i disse 

specifikke parametre (Espinosa, Ascenzi-

Moreno & Vogel 2016: 14 som nævnt i Garcia & 

Kleifgen 2018) 

• Synaesthesia (Skourtou 2002, Lvovich 2012): 

som ifølge Tsokalidou (2016) direkte relaterer 

til translanguaging. "Synaesthesia refererer 

ikke kun til et multimodalt udtryk ved hjælp 

af forskellige sanser, men til blanding af 

sanser, der på denne måde skaber en række 

transæstetiske kombinationer" (Lvovich 

 
25 The title of this unit is influenced by Roma Chumak-

Horbatsch’s book (2012). 

2012: 216 som nævnt i Tsokalidou 2017: 24). 

Derfor kan lærere acceptere udtryk fra elever, 

der kan se musik, som kombinerer farver med 

personligheder (ibid.), farver med sprog, 

sprog med dufte osv. 

Sprogligt hensigtsmæssige 

Praksisser25  

 

Translanguaging som en 

pædagogisk praksis 
 
I forbindelse med refleksive processer 

(Meierkord, Staring & Day 2018: 13) vælger 

eleverne bevidst eller ubevidst at bruge 

forskellige sprogkulturelle egenskaber, enten 

som sprogindlæringsstøtte eller til et vellykket 

kommunikativt arrangement. For eksempel 

oversætter de ord, de blander sprog, de skriver 

ordene fra et sprog ved hjælp af skrivesystemet 

på et andet sprog, de sammenligner sproglige 

strukturer, konventioner og praksis, de læser på 

et sprog, men de kommunikerer den betydning, 

de har konstrueret i en anden osv. 

 
Undervisning gennem "identitetstekster" 
(Cummins & Early 2011). Eleverne skaber visuelle, 

skriftlige, mundtlige eller multimodale tekster, 

monologisk eller interaktivt (f.eks. i simuleringer), 

for at udtrykke betydninger i forbindelse med 
deres personlige erfaringer: For eksempel 

henviser de til individuelle eller familiemæssige 

karakteristika, rum og (f.eks. navne, beskrivelser 
af hjem, formel, dagligdags  eller faglig praksis, 

sociale roller i familien osv.), kulturelle 
virkeligheder (f.eks. mad, historier, sociale eller 
fantasifuld symbolik), migrationsoplevelser 

(f.eks. lande, de har krydset, betyder, at de har 
brugt, positive eller negative begivenheder, de 
har oplevet osv.), personlige visioner (f.eks. 
scener i det liv, de forestiller sig). Lærere kan 

supplere med grafiske værktøjer som KWL-
diagrammer, så eleverne kan fremhæve 
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sætninger, ord og spørgsmål på flere sprog for at 

dele, hvad de ved om et bestemt emne, selv om 
de endnu ikke har udviklet de færdigheder til at 

udtrykke sig uafhængigt. Elever kan også arbejde 
med andre elever, de deler fælles hjemmesprog 

med til at konstruere første udkast til 
overbevisende eller informerende tekster. 

Eleverne diskuterer emnet i grupper og tager 
noter på deres fælles sprog. De kan diskutere 

emnet, lave en liste over ord, de kender på deres 
fælles sprog og bestemme en række ord eller 
sætninger, de ønsker at lære og bruge i eks. deres 

engelsktekster. Når det er på tide at skrive en 
tekst, kan eleverne både arbejde individuelt eller 

i grupper og frit bruge deres sproglige ressourcer 
til at facilitere kompositionsprocessen. Denne 

proces kan se anderledes ud for elever med 
forskellige sprogkundskaber. Elever, der er 
nybegyndere og begyndere kan komponere et 
helt første udkast i deres modersmål om, hvad de 

ved om et emne i deres nye sprog (kilde: Schulze, 

Ittner, & Marquez - Translanguaging i Multilingual 

Classroom) 
 

Multi-literacies  
 
De pædagogiske rammer for multiliteracies tager 

afstand fra konventionelle tilgange til sprog og 
læsefærdigheder, da den vedtager og påpeger 

forskellige måder/former for kommunikation og 
meningsskabelse. Disse måder/tilstande kan 

omfatte det visuelle, lytte/lyd, sprog, rum, osv. 
Som udtrykket udviklede sig, støtter Kalantzis, 

Cope, Chan & Dalley-Trim (2016) at hvis vi ønsker, 
at multiliteracies praksis responderer på "nu" 
tilstanden, burde vi tage hensyn til to aspekter: 

 
• Den ændrede karakter af meningsskabelse i 

forskellige kulturelle, sociale eller særlige 
sammenhænge og deres indflydelse ud fra 
forskellige parametre, såsom kultur, køn, 

erfaring osv.  

• Forholdet mellem meningsskabelse og nye 

informations og kommunikationsmedier og 
den multimodalitet, de "pålægger" 
(mundtlige, visuelle, visuelle, lyd, 
gestikulerende, taktile og rumlige mønstre). 

 
 

Relevant links: 

      https://newlearningonline.com 
 

Kritiske flersprogede forståelses-

programmer 

 
Denne særlige praksis peger på en mere social 

karakter. Konceptet kritisk hænger sammen med 
konceptet børns bevidsthed om "handlinger i 
sociale, racemæssige, politiske og økonomiske 
kampe", som støtter variation af sprog og deres 
anvendelse (se også Fairclough 1992 som nævnt i 

Garcia & Kleifgen 2018). En sådan dimension gør 

det lettere for eleverne at reflektere over 

årsagerne til, at nogle sprog er udelukket 
(Shohamy 2006) i skolen, i deres 

klassekammeraters sproglige valg eller endog i 
deres egne personlige valg og holdninger til sprog 

og relevante tilgange såsom, "andre", "fremmed" 
eller "mangelfulde" (Flores & Rosa 2015, Garcia & 

Kleifgen 2018). 

 

Relevant links: 
Association for Language Awareness: 
http://www.languageawareness.org/ 

 

CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) 
 

Denne praksis vedrører sprogindlæring i 
forbindelse med skolefags indhold. Den er en 
almindelig anerkendt uddannelsesmæssig og 

sproglig inklusionspraksis af elever med en 
indvandrerbaggrund. Kendskab til indholdet og 

de processer, der tilbydes i undervisningsforløb, 
såsom historie, matematik, etc. er forbundet med 

ordforråd og grammatik, strukturer og 

tekstmæssige applikationer, der er optaget i de 
erkendelser de refererer til. En systematisk og 

eksplicit drevet undervisning i at forbinde 
konceptuelt indhold og sprogstrukturer er 

inkluderet. Denne praksis kan gennemføres på 
alle uddannelsesniveauer og kan anvendes af 
sproglærere såvel som af lærere i andre fag 

(Coyle, Hood & Marsh 2010). 

 
 

https://newlearningonline.com/
http://www.languageawareness.org/
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Relevant links: 
https://www.ecml.at/Thematicareas/Contentan

dLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/langu
age/en-     GB/Default.aspx 

 
http://press-

project.eap.gr/toolkit/login/index.php 

 

Applikationer 

 
Denne enhed henviser til praktiske anvendelser, 
der er baseret på den teoretiske baggrund 

beskrevet i de tidligere afsnit. De applikationer, 
der foreslås her i forbindelse med teori, forventes 

at spille rollen som forslag, der vil blive 
gennemført med det formål at lette og fremme 

elevernes sociale inklusion.
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Identitetstekster 
Værdsættelse og styrkelse af elevers identitet - en casestudie 

fra Grækenland

General information om praksis 
Denne praksis henvender sig til elever, der vil 
skabe identitetstekster i samarbejde med deres 

lærere med henblik på at fremhæve elementer af 

deres identitet, som normalt ikke er synlige på 

grund af politikker og tilgange vedtaget af lærere, 
der resulterer i deres usynlighed. 
Identitetstekster kan oprettes på forskellige 

punkter i uddannelses-processen, nemlig i 

begyndelsen, i løbet af eller ved udgangen af 

skoleåret baseret på elevernes behov og formålet 
med denne aktivitets anvendelse i hvert enkelt 
tilfælde. 

 

Kompetencer og færdigheder 
formålet med denne praksis er at give eleverne 
mulighed for at fremstå/dele sprogkulturelle 

karakteristika i deres identitet ved hjælp af 

forskellige udtryksmåder. 

  

Kompetencer 

 

• Aktivering af allerede eksisterende viden, 

interesser, selv elevernes ønsker. 

• Udvikling af sproglige færdigheder 

• Udvikling af akademiske sprogkundskaber, 

som eleverne allerede har udviklet eller som i 

øjeblikket er under udvikling. 

• Dyrkning af sprogkulturel bevidsthed 

gennem refleksive processer, der vil blive 

realiseret. 

• Skabelse af processer, der relaterer til 

dagligdags diskurs (sprog, der anvendes i 

hjemmet) og til akademisk diskurs (sprog, der 

anvendes i skolen). 

Færdigheder: 

• Udvikling af metasproglige færdigheder, der 

faciliterer elevernes præsentation af og tale 

om vigtige aspekter af deres personlige 

historie. 

• Dyrkning af multimodale færdigheder, da det 

giver mulighed for brug af haptiske, auditive 

og kinæstetiske elementer. 

• Udvikling af færdigheder i fantasi og 

kreativitet. 

Resultaterne af denne specifikke praksis er 

baseret på elevernes fortælling og fortolkes 

kvalitativt.  

 

’Identitetstekster’ er en praksis, der tilskynder til 
at synliggøre elevernes karakteristika inden for 

rammen af klasseværelset. Disse karakteristika er 
en del af elevernes oplevelser og identiteter. 

Ifølge relevante undersøgelser, med deling af 

identitetstekster deres klassekammerater og 

lærere, får eleverne positiv feedback og accept. 
En sådan dimension kan være en form for arbejde 
med inklusion i skolen og i det bredere sociale 

miljø. 

 

Praktisk Implementering 
Til forberedelse af denne praksis er hvide A4-

papirark nødvendige (alternativt kan du bruge 

elevernes notesbøger). Foregår aktiviteten i 
skolens klasseværelse havende en multimodal 

karakter, bør eleverne blive bedt om dagen før at 
tage hjælpematerialer med sig. 

Nødvendigt materiale: A4 papir, lim, saks, 

blyanter, tuscher, pc, højttalere osv. Til 

gennemførelse af aktiviteten:  

Som aktivitet i skolens klasseværelse eller som 
hjemmearbejde bliver eleverne bedt om at tænke 
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over erfaringer, der relaterer til sprog, kulturelle, 

religiøse, smage, lydmæssige karakteristika og 
som udtrykker aspekter af dem selv. Eleverne 

præsenterer derfor gennem refleksive processer 
og gennem forskellige måder aspekter af deres 

identitet, som de ønsker at dele med resten af 
klassen. Teksten kan have forskellige udtryk 

(skriftlig tekst, collage, digt, video osv.) ud fra de 
muligheder, eleverne kan vælge i mellem at 

udtrykke sig. Endelig skal det bemærkes, at den 
formulering, som hver lærer anvender, kan 
variere, da det afhænger af det mål, han/hun har 

for denne praksis. 

Overførbarhed 
 

Denne aktivitet kan gennemføres ved at følge de 
trin, der er beskrevet ovenfor i alle skolemiljøer i 
ethvert land. Desuden kan anvendelsen af 
identitetstekster praktiseres i mere uformelle 

uddannelsesmæssige sammenhænge også, f.eks. 

kan børn sammen med forældre og/eller sammen 
med de øvrige familiemedlemmer være med til at 
skabe identitetstekster og dele dem.
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Sprog & kulturportræt 
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General information om praksis  
 

Denne praksis kan gennemføres af lærere, men 
også elever. Den kan gennemføres på forskellige 
tidspunkter i uddannelsesprocessen baseret på 
gruppens behov: 

a. som startkursus som et redskab til 
synliggørelse af sproglige, kulturelle og andre 

karakteristika, der udgør elevernes repertoirer. I 

dette tilfælde er varigheden to 
undervisningstimer.  

b. Den kan foregå enten i begyndelsen, midt i eller 

i slutningen af timerne med det formål at 
observere og identificere mulige ændringer i de 

sprog, som eleverne ønsker, skal fremkomme i 
klasseværelset. 

 

Kompetencer og færdigheder 
Kompetencer: 

• Aktivering af sprogkulturelle elementer, der 

normalt ellers er usynlige. 

 

• Dyrkning af refleksiv praksis til at fuldende 

portrættet. 

 

• Udvikling af elevernes formidlings-

kompetencer til at fortælle om deres valg og 

de nye sprogkulturelle elementer, der 

fremkommer ud af deres portrætter. 

Færdigheder:  

• Udvikling af fantasi og kreative færdigheder 

 

• Udvikling af metasproglige færdigheder med 

henblik på at tale om og præsentere de sprog, 

som eleverne kommer i kontakt med.

 

 

Resultaterne af denne praksis fortolkes kvalitativt 

baseret på elevernes fortællinger. 

"Sprog & kulturportræt" er en praksis, der 
fremmer tilsynekomsten af egenskaber, der har 

været usynlige i skolens klasseværelse, men som 

dog er en del af elevernes oplevelser og 

identiteter. Via dette perspektiv, kan det være en 
form for inkluderende elementer, der normalt 
ellers er udelukket fra skolens rum, samt 

undervisningstimer. 
 

Praktisk Implementering 
 

Til forberedelse af denne aktivitet er det 
nødvendigt at udskrive portrættet (Busch 2010) i 

A4-størrelse i svarende til antallet af elever, der 
deltager. 

De nødvendige materialer: A4-ark, forskellige 
farver (blyanter, tusch). 
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Til implementeringen: Eleverne bliver bedt om at 

tænke på, hvilket sprog de ønsker at 
repræsentere på portrættet. De kan vælge sprog, 

de kender, sprog de i øjeblikket er ved at lære, 
sprog de vil gerne lære, sprog de har mødt i 

skolen, hos familie eller i et bredere socialt miljø. 

De bliver derefter bedt om at kombinere en eller 
flere farver med hvert sprog, og visualisere det, 

dvs. elevernes valg skal være bevidste og 

forventes at være baseret på deres erfaringer eller 
ønsker. 

Endelig fortæller eleverne om deres valg 
individuelt eller/og i grupper. 

Overførbarhed  
 

Denne aktivitet kan gennemføres i henhold til de 

trin, der er beskrevet ovenfor i ethvert 

uddannelsesmiljø. Alt efter målgruppens behov, 

kan aktiviteten tilpasses i overensstemmelse 

hermed ved at ændre figuren fokuserende på en 

bestemt kropsdel, tilføje en dialogsky osv.  
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Tema 4: 

Inkluderende 

forældreengagement 

  

 

Teme 4: 

Inkluderende forældreengagement 
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Introduktion
Hvad betyder forældre- 

engagement i skolen? 
Forældreengagement har en stor og positiv 
indvirkning på børns læring. Det er derfor en 
prioritet at identificere interventioner, der er 

effektive til at støtte forældrenes engagement, 
især de forældre, der enten ikke er væsentligt 

involveret i deres børns uddannelse, eller som 
slet ikke er involveret. 
 

Forældreengagement i skolerne kan fremme 

positiv adfærd blandt børn og unge. For eksempel 

er elever, der føler sig støttet af deres forældre, 
engageret i skole og læring. Desuden har 

skolernes bestræbelser på at fremme inklusion af 

indvandrere vist sig at være mere vellykkede, når 
forældrene er involveret. F.eks. har indgreb med 

et overordnet element af engagement vist sig at 
øge positiv adfærd. Når forældre og skoler 

arbejder sammen, kan de levere klare, 
konsekvente budskaber til børn, fremme fysik og 

akademisk udvikling. 
 

Hvordan blev disse strategier 

udviklet? 
 

I hele EU har børn med indvandrerbaggrund 
tendens til at klare sig mindre godt i skolen og er 
mere tilbøjelige til at forlade skolen tidligere end 
deres jævnaldrende indfødte klassekammerater. 

En række tværgående årsager kan have en vis 

indflydelse på denne tendens, herunder 
potentielle socioøkonomiske ulemper, social 

isolation og spørgsmål med 

undervisningssproget. Det er værd at bemærke, 
at nogle af disse udfordringer ikke er endemiske 

for migranter. Mens kulturelle og sproglige 
faktorer kan spille en rolle i et barns succes, og 

deres sociale og uddannelsesmæssige 
integration og progression, er andre faktorer, 
såsom socioøkonomiske ulempe kritiske og bør 
have behørig opmærksomhed. 

Derfor er en række komplementære politikker og 
tilgange på forskellige niveauer (nationale, lokale 
osv.) mulige og skal omfatte en række 
interessenter (f.eks. skoleadministratorer, 

undervisere, forældre, politikere, tredje sektor). 

Denne politiske opgave fremhæver nogle 
løftestænger og politiske muligheder til 
overvejelse, som kunne gøre det muligt at blive en 

succes og måske reducere frafald i uddannelse 

blandt indvandrerbørn. Disse foranstaltninger 
omfatter undervisning i værtssproget, opbygning 

og opretholdelse af relationer med migrantbørns 
forældre, afsætning af flere ressourcer til skoler 
med en høj koncentration af migranter, så de kan 

være fleksible over for elevernes behov, sikring af 
adgangen til ECEC (Early Childhood education 

and Care) og imod demotiverende 
opdelingspraksis i forbindelse med evner og 

socioøkonomiske faktorer. 

 
Nogle EU-medlemsstater har allerede vedtaget 

foranstaltninger, der fokuserer på inklusion af 

migrantbørn i deres uddannelsessystem. Det er 

klart, at initiativer inden for uddannelsessystemet 
kan have indvirkning på indvandrerbørns 

uddannelsesmæssige succes og hjælpe dem med 
at nå deres fulde potentiale. Der er imidlertid 

behov for et stadigt voksende evidensgrundlag 
for, hvad der virker for indvandrerbørns 
uddannelse, for at gøre det muligt for 

uddannelsessystemer, praktikere og 
indvandrerfamilier effektivt at imødegå de 

udfordringer, som migrantbørn i hele EU står over 
for. 
 

Forsøg fra skolernes side på at engagere forældre 

i deres børns læring vil sandsynligvis ikke blive en 

succes, hvis de repræsenterer en "bolt-on" til 
etablerede aktiviteter. En strategi for 
forældreinddragelse bør derfor integreres i hele 

skolens tilgang til forældreengagement. 
Skolebaserede familie og forældrestøtte-
aktiviteter bør have en forbedring af børns læring 
som et klart og konsekvent mål. 
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De anbefalede strategier og aktioner er baseret på 

de retningslinjer, der er offentliggjort af MIUR 
(Undervisningsministeriet, Universiteter og 

Forskning) med henblik på modtagelse og 
integration af udenlandske elever og studerende 

– februar 2014 - "Retningslinjer for modtagelse og 
integration af udenlandske studerende. 

Inddragelse og deltagelse af familier". 
 

Antallet af elever med ikke italiensk 
statsborgerskab i skolerne er faktisk gået fra 
430.000 i 2006 (det år, hvor de seneste 

retningslinjer blev udsendt) til 830.000 i 2014 og i 
2017 med en procentdel på 7%. Fordelingen af 

dem er også ændret, hvor flere gradvist er flyttet 
fra grundskolen til første- og andet klassetrin i 

gymnasier. Især er 200.000 elever med ikke-
italiensk statsborgerskab indskrevet på andet 
klassetrin, 80% deltager i tekniske og 
professionsrettede institutioner. Det 

karakteristiske ved strategien er at den tilbyder 

den bedste praksis inden for modtagelse og 

ledsagelse af de stadig flere børn af ikke-italiensk 
oprindelse, der deltager i dem. Nedenfor er nogle 

sammenfattende elementer, der først og 

fremmest vedrører familiernes involvering. 

 

Familiernes involvering og 

deltagelse 
Modtagelsestidspunktet og den første 
indsættelse er afgørende for en korrekt 

integrationsproces, fordi grundlaget på forhånd 
er lagt i denne fase til en positiv uddannelsesvej. 
 

Ud over oplysninger om eleven og de 
organisatoriske og administrative aspekter får 

forholdet til de studerendes familier således stor 
betydning. Det er faktisk nødvendigt for skolen at 
etablere et lyttende forhold til familien for at 

forstå dens specifikke forhold og behov. 

 

At byde familien velkommen og ledsage dem til 
en gradvis integration er at inddrage dem og få 
dem til at deltage i skolens initiativer og 
aktiviteter og dele et pædagogisk projekt, der 

styrker elevens særlige egenskaber. På denne 

måde kan skolen gøre brug af kulturformidlere 
eller tolke, til at overvinde sproglige 
vanskeligheder og til at lette forståelsen af 

skolens uddannelsesvalg. Erfaringen viser, at det 

er nyttigt at oprette et informationsark, der er 
oversat til forskellige sprog, der beskriver skolens 

organisation og de forskellige 
undervisningsmuligheder, indeholdende en 

kalender for skole-hjemsamtaler og et kort 
resumé af anvendte metoder til vurdering af 

færdigheder osv. 
 

Forældreforeninger er også vigtige for den 
korrekte integration af eleverne. I denne 
forbindelse kan den gensidige udveksling af 

erfaringer og forslag mellem familier, den ene til 
støtte for den anden, yde et positivt bidrag til 

integrationen af hele familiegruppen (se 
dokument MIUR: Retningslinjer 

"Forældredeltagelse og uddannelsesmæssigt 
medansvar "af 22. november 2012). 
 
Inddragelsen af familier og information på 

forskellige sprog er af afgørende betydning, især i 

overgangen fra første til anden fase. 

 
Aktiviteter for nyankomne elever: Til støtte af 

sproglige udvikling hos ikke italiensktalende 

udenlandske elever er der behov for kvalitetstid, 

værktøjer og ressourcer. Især i første fase bør en 
effektiv intervention omfatte ca. 8-10 timer om 

ugen, der er afsat til italiensk L2 for en aktiv 

deltagelse af de sproglige laboratorier, der fortsat 

er det afgørende led i integrationssystemet. 
Erfaringen fortæller os, at "sprogkurser" ofte viser 

sig at være ineffektive på grund af manglen på 
forventede timer, men erfaringen viser også, at 

målrettet undervisning for små grupper og med 
aktiv deltagelse af forældre bør foretrækkes. 

 
Den fremherskende model i Europa med 

undervisning i andetsprog til fremmedsprogede 
elever, og som betragtes som positiv og effektiv 
(Eurydice, 2004 og 2009) er den integrerede. 

Eleverne tilegner sig sproget for at kunne 
kommunikere hurtigere og mere effektivt, især i 

daglige interaktioner med jævnaldrende. 
 
Denne vej repræsenterer helt sikkert et intensivt 
pædagogisk og didaktisk håndværk. Det er også 

en mulighed for alle elever - italienske og 
udlændinge, for hele skolen og familier, til at 

sætte sig ind i at lære landets sprog og dermed 
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skabe en mulighed for intensivt møde mellem 

kulturer blandt de unge generationer bor i vores 
land. 

 
I disse år har en vis bevidsthed og 

opmærksomhed i vores skoler spredt sig, som 
skal konsolideres. 

 
Blandt disse: 

• Vigtigheden af at kende elevernes sproglige 

situation 

 

• Den opmærksomhed, der skal gives til 

elevernes modersmål i skoleområderne 

(indikationer, bekendtgørelser, tidsplaner, 

flersprogede budskaber) 

 

• Forbedring, når det er muligt, af sproglig 

mangfoldighed, gennem fortælling, 

tilgængeligheden af tosprogede tekster og 

bøger, laboratoriebaserede skriftlige tekster, 

sammenligning mellem elever og familier om 

"hvordan man siger", "hvordan man staver", 

etc. ... 

I den forbindelse har Europarådet taget endnu et 

skridt fremad og foreslår en vejledning om 

udvikling og gennemførelse af læseplaner for 
flersproget og interkulturel uddannelse«" 

(Europarådet 2010). Vejledningen lyder: 
"Flersproget og interkulturel uddannelse 
reagerer på den enkeltes ret til en uddannelse af 

høj kvalitet: Erhvervelse af færdigheder, viden, 

strategier og holdninger; mangfoldighed af 

læringserfaringer opbygning af individuelle og 
kollektive identiteter. 
 

Migrantintegrationsportaler: Adgang til 

information er endnu en udviklingsfaktor, der er 
knyttet til erfaring og læring. 
 

Hvorfor er forældreengagement i 

skolen vigtig? 
 

I italienske skoler forbindes forholdet mellem 
skoler og familier generelt til begrebet 

"deltagelse". Interessant nok er dette begreb om 
medindflydelse faktisk nedfældet i den italienske 
forfatning, som taler om statens pligt til at fjerne 

økonomiske og sociale hindringer, der begrænser 
borgernes frihed og lighed, som hindrer den fulde 

udvikling af det menneskelige potentiale og den 
effektive deltagelse af alle arbejdstagere i den 

politiske, økonomiske og sociale organisation i 

landet". 
 
Carlina Rinaldi, forfatter til "In Dialogue with 
Reggio Emilia: Listening, Researching and 

Learning" (Routledge, 2006), taler i en artikel med 

titlen "Deltagelse som kommunikation", om 
deltagelse som fremme af "former for kulturel 

mægling" og produktion af "nye kulturer, der 

kæmper med omfamget af den moderne verden 

og globaliseringen." 
 
Samspillet mellem forældre og skole er primært 

vigtigt for at forhindre minoritetselever i at 

forlade uddannelsessystemet på et tidligt 

tidspunkt. Den stigende tilstedeværelse af børn af 

indvandrere i de europæiske skolesystemer er en 
af de mest slående demografiske og sociale 

ændringer i de seneste årtier. Børn af indvandrere 
bliver stadig vigtigere i de europæiske samfund, 

og i skolerne har mange børn 
indvandrerbaggrund i dag. 

 

Artiklen har til formål at definere, i hvilket omfang 
både skolekontekst og forældrenes baggrund og 

inddragelse i skolen kan være nyttige til at forme 
de uddannelsesmæssige forventninger hos 

indvandrere og indfødte i fire europæiske lande: 

Belgien, Irland, Italien og Portugal. 
Skole og familie formodes at samarbejde med det 
formål at give alle børn mulighed for at forfølge 

sin ambition, det er da vigtigt derefter at opbygge 

et stærkt samarbejde mellem disse to 
institutioner. Så vidt vi ved, er der ingen 
eksisterende undersøgelser, der fokuserer på 
forholdet mellem forældrenes engagement eller 

skolens ressourcer og uddannelsesforventninger. 
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Det er rimeligt at antage, at et opmuntrende 

familie- og skolemiljø kan stimulere børn til at 
udvikle akademiske ambitioner. 

 
Forskere bekræfter et positivt forhold mellem 

skole initierede praksisser til at informere, styrke, 
og inddrage forældre og børnenes 

uddannelsesmæssige resultater. Det er klart, at 
det at styrke skoleressourcer og forældrenes 

engagement er en god måde at mindske de 
uligheder, der opstår på grund af familiens 
baggrund. 

Kvaliteten af uddannelsesressourcer og 
tilstedeværelsen af højt kvalificerede lærere i 

skolen er afgørende. Det skal bemærkes, at også 
den rolle, som forældrenes uddannelsesniveau 

spiller, synes at være afgørende. 
 
I skoler, der har gode ressourcer, er forskellen i 
uddannelsesforventningerne mellem indfødte og 

indvandrere reduceret. Skoleressourcer er 

afgørende for at kun tilbyde den støtte og 

resourcer, som indvandrerfamilier har brug for, 
og som ofte er knappe på grund af 

migrationsprocessen. 

 

Som en indikator for inklusion i samfundet 
mindsker forældrenes engagement, som 

forventet, forskellene mellem indfødte børn og 

indvandrerbørn. Politikerne må mene, at de to 

største hindringer for at få indvandrerforældre 
involveret i skolerne er sprogproblemer og 

kulturforskelle mellem skoler og familier. 
 

Børnehaver med en høj tilstedeværelse af 
indfødte børn og børn med migrationsbaggrund 

kan faktisk være et godt eksempel på 
pædagogiske heterogene grupper. Ifølge MIUR-

dataene fra det akademiske år 2016/2017 er 
andelen af børnehaver med tilstedeværelse af 
mere end 30% udenlandske børn lig med 6,7%. 

Det fremhæves ofte af lærerne, hvordan 
børnehaven i dag kan konkurrere i social 

sammenhæng og kulturelt heterogent om at 
fremme samhørighed, og fordi den i stigende grad 
opfordres til at spille en uddannelsesmæssig 
rolle, ud over dens pædagogisk funktion, der 

deles med familier. 
Det er ofte blevet understreget det vi kan kalde 

værdien af heterogenitet for en pædagogisk 

mulighed, til at fremme dialog, læring, refleksion 

i betydningen af undervisningspraksis, samt 
brugen af en mangfoldighed af metoder (I det 

seneste ministerielle dokument dedikeret til 
nationale og nye indikationer scenarier -MIUR, 

2018, s. 8-9). 
 

Data indsamlet under en empirisk undersøgelse i 
2006 i Lombardiet – en region i Norditalien, som 

tæller et stort antal udenlandske elever, der bor i 
Italien – blev viste via stikprøver af unge 
indvandrere, der deltager i flere typer 

uddannelsesinstitutioner, at familiens og 
skolemiljøets rolle i Italien er meget vigtig for at 

kunne arbejde effektivt med social integration. 
 

Tilstedeværelsen af indvandrerelever synes 
koncentreret i visse områder, i store byer og i 
italienske skoler; på den anden side er 
tilstedeværelsen af udenlandske mindreårige 

også udbredt i små og mellemstore byer, der 

udgør de primære tiltrækningscentre for 

indvandrere i Italien. 
 

Nogle sammenhængende elementer er nu 

konsolideret i litteraturen, såsom den centrale 

rolle, som familien og skolerne spiller i nye 
generationers veje og projekter. 

 

Familien repræsenterer bindeleddet mellem 

arbejdsmarkedet og børnenes uddannelsesforløb 
og hvor oprindelsesland og værtsland mødes. 

Indvandrerbørns uddannelsesmæssige forløb 
kan således kun forstås som et element i 

familieprojekter, og kan være støttende eller 
begrænsende. 

 
Familiebaggrund spiller forskellige roller i 

integrationsprocessen af udenlandske børn og 
unge, såsom: 
 

a) Hvordan dagligdagen opleves og hvordan det 
former børnene og de unge (grundet 

mindre/større grad af tilpassethed afhængig af 
integration) 
b) Tilvejebringelse af ressourcer (stærke eller 
svage), som får indflydelse på børns og unges 

videre vej. 
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c) Tilvejebringelse af værdier, der viser 

betydningen af opofrelse og opfyldelse, og som er 
en stor motiverende faktor for unge indvandrere. 

 

Hvordan kan skolen øge 

forældres engagement i skolen? 

 
Opbygning af partnerskaber med forældre til 
børn med indvandrerbaggrund: 
Forældreintegrering kan påvirke eleveres 
færdigheder, og forældres inddragelse i 
uddannelse kan gavne elevernes præstation og 

forbedre uddannelsesresultater. 

 

På grund af en række faktorer (såsom 
sprogvanskeligheder, ringe viden om 

uddannelsessystemet eller mangel på tid/penge) 
er forældre til børn med indvandrerbaggrund 

mindre tilbøjelige til at søge kontakt med skoler, 
og er mindre involveret i deres børns læring og 

skole aktiviteter end indfødte forældre. 

 

For at tilskynde forældres engagement, foreslår 
Nusche (“What works in Migrant Education? A 
review of evidence and policy options” OECD 

Education Working Papers, No. 22, OECD 

Publishing, 2009), at skoler proaktivt bør nå ud til 
disse forældre og tilbyder support. Med det 

formål at opbygge forældrekapacitet til at støtte 
deres børn, kan denne støtte (til forældrene) 

organiseres gennem kulturformidlere eller 
sociale tolke under forældre- / 
lærerkonsultationer samt på hjemmebesøg og 
ved andre arrangementer. Sirius-forskere 

(http://www.sirius-migrationeducation.org/) 
siger, at denne støtte burde være udviklet og 
finansieret gennem offentlige instanser snarere 
end via frivillige organisationer, da dette vil skabe 
et mere imødekommende miljø og sikre bedre 

kommunikation mellem skolen og forældrene. 

 

Samtidig hedder det i litteratur om emnet, at 
forældre med indvandrerbaggrund for det giver 

tilbyder socio-emotionel støtte og ikke praktisk 
støtte. Derfor bør skoler (og lærere) fokusere 
mere på at støtte børnene på de praktiske 

aspekter som kompensation på denne mangel. 
 

Det er almindeligt anerkendt, at 

uddannelsesmæssige rammer spiller en stor rolle 
for integrationsprocessen af børn med 

indvandrerbaggrund i værtslandene. Samtidig 
hævder Nusche, at fagfolk, der er ansvarlige for 

integrationsindsatsen (skolelærere, 
børnehavepersonale, specialiserede undervisere 

osv.) Ikke honoreres tilstrækkeligt, og at disse job 
generelt ikke betragtes som ønskelige 

karrierevalg. 
 
En strategi for forældreengagement: Forældrenes 

engagement skal planlægges og indlejres i en 
overordnet skole eller servicestrategi. 

Planlægningscyklussen vil omfatte en 
omfattende behovsanalyse; etablering af 

gensidige prioriteringer, løbende overvågning og 
evaluering af interventioner; og en offentlig 
opmærksomhedsproces for at hjælpe forældre og 
lærere med at forstå og forpligte sig til en 

strategisk plan. 

 

Forældreengagement kræver aktivt samarbejde 
med forældrene fra skolens side og den bør være 

proaktiv snarere end reaktiv. Den skal være 

forstående over for alle familiers forhold, 

anerkende de bidrag, forældre kan yde, og sigte 
mod at styrke forældrene. 

 

Personalet skal have en god forståelse for 

forældrenes behov, baggrunde og kulturelle 
normer og forventninger. Beviser viser værdien af 

forældres og det omkringliggende samfunds 
inddragelse på alle niveauer: forældre bør ikke 

kun konsulteres, men inkluderes i planlægning, 
præsentation og evaluering af programmer 

målrettet arbejdet med engagement. 
 

Et forældreengagementsprogram ledes ofte af en 
fremtrædende leder, skønt ledelse også kan 
distribueres i sammenhæng med et program eller 

en klynge af skoler og tjenester, der arbejder i en 
klar strategisk retning. Skolepersonale bør 

modtage uddannelse i forældreengagement i 
forbindelse med læreruddannelse eller fortsat 
faglig kompetenceudvikling. 
 

Forældres engagement i børns læring 
understøttes effektivt, når de modtager klare, 

specifikke og målrettede oplysninger fra skolen. 
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Opbygning af skole-hjemsamarbejde gennem 

fritidsklubber, forældremøder, efter-skole-
aktiviteter og opsøgende arbejde er en stærk 

håndtag til at forbedre børns præstation. 
 

Støtte og træning til fordel for forældre: 
Væsentlige resultater af støtteprogrammer 

målrettet forældre inkluderer: Forældres 
anerkendelse af at der eksisterer et problem, 

opnåelse af viden og færdigheder til at håndtere 
børns adfærd, og tillid og empati til at bruge disse 
færdigheder effektivt. 

 
Og forældrestøtteprogrammer, der fokuserer på 

både akademiske resultater og træning i 
forældrefærdigheder, er mere effektive end 

interventioner, der ikke inkluderer sådan 
træning. I alle tilfælde har forældre brug for 
specifik, detaljeret vejledning om programmer og 
om deres forventede bidrag. 

 

Beviser bekræfter vigtigheden af en 

forældrebehovsanalyse sammenholdt med 
forståelsen for, hvad forældre allerede gør i 

forhold til deres børn, og hvordan de mest 

sandsynligt reagerer positivt på forsøg på at 

engagere dem (yderligere) i deres børns læring. 
Programmer bør derfor målrettes mod bestemte 

grupper af forældre, der viser følsomhed over for 

kulturelle normer og forventninger, og herunder 
specifik, detaljeret og direktiv rådgivning og 

vejledning. 
 

Opmuntring til samplanlægning af rum uden for 
skoletid, der er kompatible med familiens tid og 

behov, kan gøre det muligt for os at reagere på 
forskellige mål: At skabe støtte til 

sprogundervisning for mindreårige og familier i 
nød; inddrage mødre med indvandrerbaggrund i 
aktiviteter og workshops, der bryder følelsen af 

den isolation, nogle af dem lever i; skabe 
muligheder for selvstændig virksomhed; reagere 

på risikoen for at droppe ud af skolen, især for 
nogle aldersgrupper af mindreårige. 

 
Åbne og deltagende skoler repræsenterer i Italien 
realiteter, hvor uddannelsesinstitutioner mærker 
de uddannelsesmæssige udfordringer til fulde 

gennem alliancer mellem 

uddannelsesinstitutioner, familier (gennem 

forældreforeninger) og 

kommuner/skoleforvaltninger. I den 

overbevisning, at med samarbejde mellem alle 

uddannelsesinstanser, kan ’Best practiceses’ og 
strategier genereres uddannelsesmæssigt til 
inklusion af ethvert barn og deres familie til 

styrkelse af det multikulturelle tilhørsforhold og 
af viden. 
 
På nuværende tidspunkt er institutionerne meget 

opmærksomme på temaet ’Åbne skoler’, der ses 

• Skoler åbne for forældre - bliv inspireret af den 
gode praksis som er gennemført  

• Oprettelse en flersproget skiltning for at 

fremme kendskabet til skoleområder 

•  Anvendelse af flersproget materiale til 

formidling af information og/eller i 

formidling af aktiviteter og tjenester til 

forældre  

• Spørg skoleledelsen om muligheden for at 

bruge et eller flere klasseværelser om 

eftermiddagen.  

• Forbedr forældrenes færdigheder i at 

reflektere over de aktiviteter, der skal 

udføres i klasseværelserne  

• Formidl information på skolen og inddrag 

elever, forældre og lærere i initiativerne 

• Gør skolen til et åbent rum uden for skoletid 

ved at arrangere temabaserede kulturelle 

aftener. 

 

Aktiviteter uden for skoletid for forældre: Et rum, 

der skal udnyttes 

• Muligheder for uformel kontakt mellem 

lærere, forældre, børn uden for skoletiden 

•  Tjenesteydelser til lektiehjælp og 

socialisering (f.eks. sportsaktiviteter, 

kulturelle aktiviteter) for børn 

• Initiativer sat i gang af mødre af 

udenlandsk oprindelse, f.eks. som 

selvstændig virksomhed (f.eks. 

tagesmutter) 

• Andetsprogskurser og modersmålskurser 

simultant for forældre og børn 
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som et nøgleværktøj til inkludering gennem en 

styrket uddannelsesmæssig alliance mellem 
familie, skoler og samfund. Se i denne forbindelse 

PON11 (National Operational Plan), der blev 
offentliggjort i 2017 af MIUR (The Italian Ministry 

of Education). 
 

Forældreforeninger til fælles 
planlægningsarbejde og udvikling af deres 

strategi: Dette værktøj kan også være nyttigt for 
lokale myndigheder og institutioner som 
evalueringsværktøj og til at fremme og facilitere 

en åbenhed og deltagelse med henblik på at finde 
en fælles retning i andre institutioner og 

kommuner på nationalt niveau for at skabe en 
fælles vision og et minimum af standarder der 

beskriver, hvordan en inkluderende og 
deltagende skole skal være. 
 

Konklusion 
 
Skolen og familien repræsenterer de to 
uddannelsessystemer, et barn kan stole på i løbet 

af dets udvikling. Det er meget vigtigt, at disse to 
systemer kommunikerer med hinanden. 

 
Denne dialog har været meget vanskelig i de 

seneste år. Processen med integration og 
engagement af forældre i deres børns skoler har 

været udfordrende og problematisk for både 
forældre og lærere. 

De udtaler begge, at der er konflikter, 
misforståelser og mistillid. 

 

Dette er endnu mere problematisk, når der inden 
for skolerne er elever med indvandrerbaggrund. 

I skoler med en høj andel elever, der ikke taler 
andetsproget derhjemme, rapporterer 

skoleledere mindre forældreinvolvering (PIRLS 
2016 -Progress i International Reading Literacy 

Study - antyder, at i disse skoler er forældre ikke 
ret aktive i noget Europæisk uddannelsessystem. 

På europæisk niveau vurderes forældres 
engagement i deres barns uddannelse baseret på 
opfattelsen af skoleledere som ”medium”). 

 
Baseret på forskning og praksis, der bedrives 

overalt - ikke kun i Europa - er det kendt, at den 
ringe involvering af familier med 

migrant/flygtningebaggrund er årsag til elevers 
dårlige præstationer og frafald. 
Det er derefter vigtigt at involvere forældre i deres 
børns uddannelse og at lære dem, hvordan de gør 

det bedst. 

 

Forældreengagement er aldrig den eneste 
løsning, men bør være en del af en bred strategi, 

der også indebærer anden praksis/anvendelse af 

forskellige pædagogiske metoder og tilgange. 

 
Casestudier om denne tilgang, der hidtil er 

implementeret i skoler, viser, at det kræver en 

stor indsats i planlægning, uddannelse og små og 

store ændringer i skolesystemet, men det kan 
være yderst effektivt til at reducere forskellene 

mellem indfødte børn og indvandrerbørn og 
dermed en styrkelse af den sociale inklusion.
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Casestudier: Et 

forskningsprojekt i 

Bologna 

Photo by CDC on Unsplash 
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Et kort resumé over projektet 
Casestudiet refererer til et forskningsprojekt, 
der har fundet sted over en periode på 2 år 

(2013-2015) i nogle få børnehaver og folkeskoler 
i byen Bologna. 

Projektet er en del af et europæisk projekt med 
navnet Empac (Engaging Children and Migrant 

Parents), der involverede skoler i 3 europæiske 
byer: 
Ealing (UK), Usti (Tjekkiet) og Bologna (Italien). 

 
De skoler, der var involveret i projektet, havde et 

stort antal udenlandske børn (mellem 50 og 90 % 
af det samlede antal) samt italienske børn fra den 

lavere middelklasse: Den slags skoler, hvor 
familier er ringe involveret i aktiviteterne, og 
dialogen mellem lærere og forældre er vanskelige 
på grund af gensidige fordomme og mistillid. 

 

Takket være projektet blev der designet en proces 

til at udforske og eksperimentere med praksis og 
strategier til at engagere forældre i livet omkring 

skolen og opbygge og pleje en kultur omkring 

deltagelse med det formål at hjælpe eleverne til 

at blive en succes og til at blive aktive borgere. 
 
Denne proces er designet i et samarbejde mellem 

lærere, forskere (af Dept. of Education Sciences of 

the University of Bologna), pædagoger og 
skoleledere. Forskningsindsatsen har omfattet to 

grupper i en børnehave og tre klasser i 
grundskolen beliggende i et kvarter i Bologna, 

hvor mange indvandrerfamilier bor. 
 

børnehaverne på 25 elever var 64 % udlændinge. 
I de tre klasser som var involveret, havde 

henholdsvis 28 %, 40 % og 80 % af det samlede 
antal elever indvandrer eller flygtninge-
baggrund. 

Eleverne kom fra: 
Bangladesh, Pakistan, Kina, Ukraine, Moldavien 

og Rumænien. 
 
Hovedformålet med projektet var at fremme 
strategier til forbedring af skoleresultater hos 

eleverne, via en stærkere involvering af deres 

forældre i livet omkring skolen. 
 
Specifikke mål for projektet var: 

 
• At forbedre elevernes præstationer i skolen 

ved hjælp af specifikke metoder  

• At inddrage forældre i deres børns 

læringsproces og øge forældrenes 

engagement og deltagelse i skolelivet  

• At fremme italiensk sprog-indlæring for 

elevernes mødre.  

 

Forskningsmetoden - Hvordan 

succesen blev målt 
 

For at opdage og spore ændringer og fremskridt i 
processen blev følgende forskningsinstrumenter 
anvendt: 

- FEA (Family Engagement Audit) 

Spørgeskemaer (som blev udleveret både i 
begyndelsen og slutningen af processen) 

- IPDA (Early identification learning 
difficulties) 

 

FEA blev foreslået af Tavistock Institute, der var 
partner på projektet, mens IPDA er et instrument 

designet af et par professorer i psykologi 
Institut for Universitetet i Padova. 

 

Fokusgruppeinterviews blev foretaget med 
henblik på at opdage både lærernes og forældre 
indstilling til processen og dens resultater. 

 

Praktisk implementering - Et 

resumé over processen 
 

Teamet blev først defineret, og 
forskningsprocessen blev designet og formidlet 

til alle deltagere via mange møder gennem hele 
processen. Den del, der relaterede til lærere og 

forældre, angik: 

• Lærernes kompetenceudvikling 

• Forældre involvering i skolelivet 

• Forbedring af elevernes læring (gjaldt især 

grundskolen) 

Al viden blev fulgt op af en indsats, og alle de 
foranstaltninger, der blev truffet, blev undersøgt 
for at identificere styrker og svagheder. 
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LÆRERNES KOMPETENCEUDVIKLING 

Det var nødvendigt at forstå tilgange og 

metodologier som skulle anvendes sammen med 
både elever og forældre. Det første skridt i 

processen var dedikeret til at analysere den 
praksis, der anvendtes sammen med forældre til 
at forstå begrænsninger og mulige ændringer. 

 
Lærerne reflekterede sammen over, hvordan 

forældre var involveret i skolelivet, og over alle 
relationelle og kommunikationsaspekter for at 

forstå, hvor effektive og nyttige disse praksisser 
var. De reflekterede en del over sprog, og alt dette 

resulterede i følgende: 

• Overdreven brug af formelle og tekniske 

sprog under møder med forældre gav plads til 

mange misforståelser om detaljerne i 

klassernes læringsprocesser og 

skolesystemets regler. 

• Analyse af proxemitet og hvordan dette 

influerer på forholdet mellem mennesker 

(hvordan man bedre kan bruge rummet 

under møderne med forældre, og hvordan 

man interagerer med dem). 

 

FORÆLDRE, DER ER INVOLVERET I 

MØDER 

Indvandrerfamilier har en tendens til at deltage i 
uformelle møder (julefester...) men ikke i formelle 
møder (klasse og skolemøder ...) 

hvor de bliver informeret af lærere og skoleledere 

om læringsprocesser og de anvendte værktøjer 
(laboratorier, evalueringer, og aktiviteter i - og 
uden for skoletiden...). Formelle møder er 
lærernes mulighed for at forklare, hvordan skolen 

fungerer, og forældrene skal være 
opmærksomme og bede om afklaringer. Under 
disse møder bruger lærerne formelle og tekniske 
sprog og står op foran forældregruppen. 

 

Forskningsgruppen indså, at denne position ikke 
befordrer øjenkontakt og interaktion. 

 
Så de spurgte sig selv: 

• hvordan man kan gøre forældre til aktive 

deltagere under disse møder? 

• hvordan gøres disse møder til et sted for 

dialog og gensidig viden? 

 
Nogle ændringer blev gennemført med henblik på 
disse spørgsmål: 

• Brug af et enklere sprog under møder og i al 

skriftlig kommunikation rettet imod familier, 

blev der benyttet billeder til at gøre 

komplekst indhold mere forståeligt. 

• Møderne var ikke frontale længere. De blev 

cirkulære for at sikre, at alle deltagere kunne 

se hinanden og nemt interagere indbyrdes. 

 

På den måde omdannedes mødelokalet til et 
arbejdsområde, hvor forældre orienterede sig 
imod med de andre og talte sammen om 

emnerne. 

Den store gruppe blev brudt ned i små grupper for 
at få forældrene til at arbejde med indhold til 
resten af deltagerne og udtrykke deres meninger 

og følelser. 
På denne måde kunne alle deltagere dele deres 

tanker og følelser og arbejde som et fællesskab. 
 

Læreren blev en slags instruktør, der gav input, og 
gruppen bliver aktiv. Lærerens rolle var at 

facilitere mødet og kommunikation blandt alle 
deltagere i gruppen, og bliver dermed ikke den 

eneste til at ytre sig. 
 

INDDRAGELSE AF FORÆLDRE I 

LEKTIELÆSNING OG SKOLE-AKTIVITETER 

MED DERES BØRN 

Som et resultat af forskningen, blev forældre til 

elever med indvandrer-baggrund involveret i 

lektielæsning og labaktiviteter sammen med 
deres børn. Særlige opgaver blev tildelt både 
elever og deres forældre, som de skulle udføre 
sammen (designe skjorter, forberede en kage, 

korte ture i byen ...). Takket være disse aktiviteter 

var forældre aktivt involveret i deres børns 

læringsproces, lærte sammen med dem og blev 
opmærksomme på alle trin i processen 
(observation, transformering, dokumentation...). 

Samtidig blev eleverne bedt om at tage 
dokumentation for aktiviteten med tilbage til 
klassen og forklare, hvad de gjort. 
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Dette hjalp børnene med at forbedre deres 

kognitive kompetence og blev opfattet af dem 
som en smuk oplevelse, fordi det gjorde det 

muligt for dem at udvikle følelser sammen med 
deres familiemedlemmer. Børnene var glade, 

entusiastiske og positive. Nogle forældre fandt 
disse aktiviteter meget udfordrende, men de 

fleste nød dem. 
 

ITALIENSKE SPROGKLASSER 

FOR INDVANDRERMØDRE 

Som følge af forskningsindsatsen blev 

sprogklasser i italiensk gennemført for 
indvandrermødre. 

 
I Bologna er indvandrere sikret sprogklasser i 
italiensk, de tilbydes af kommunen og afholdes 

hovedsagelig på byens biblioteker. Ofte kan 
mødre ikke deltage i disse klasser, fordi de ikke 
passer ind i familiens program. De skoler, der er 
involveret i projektet besluttede derfor at tilbyde 

sprogundervisning på skolen og i skoletiden. To 
sproglaboratorier blev gennemført. Begge 

laboratorier blev udført af kulturformidlere og 
lærere. De kvinder der deltog, følte sig trygge, og 
initiativet var vellykket. Det var nødvendigt at 

foretage et par ændringer på skolerne for at 

kunne undervise voksne. 
 

På denne måde åbner skolen for 

indvandrerfamiliens behov og yder et bidrag til at 
hjælpe kvinder med at blive mere uafhængige og 

involveret i deres families integration. 
 

Det er kendt, at sprogkløften mellem 
indvandrerforældre og deres børn er et stort 
problem og kan besværliggøre kommunikation 

(børn har tendens til at handle som om de er 
forældre til deres egne forældre), som dermed 

bliver kritisk, når de bliver unge. Mødre opholder 
sig normalt sammen med deres børn i længere tid 

end fædrene idet mange af dem ikke arbejder, 
men er hjemme. 

Det er vigtigt, at de kender andetsproget for at 

kunne hjælpe deres børn med skolen (lektier) og 
relationer. Hertil kommer, at det at være flydende 
i italiensk hjælper mødrene med at fremstå med 
mere autoritet. 

KOOPERATIV LÆRING 

Som følge af processen i forskningsprojektet i de 
skoler, var er involveret i projektet, blev den 
kooperative læringsmetode gennemført for at 

hjælpe eleverne med indvandrerbaggrund der 
havde problemer med andetsproget og ikke være 
i stand til at håndtere lærere, der brugte 
mundtligt sproget mundtligt og formelt til at 

kommunikere med klassen. 

 

Den kooperative læring giver specifikke roller til 

hver elev i klassen og beder dem om at arbejde 
sammen hvilket gør det muligt for dem at hjælpe 
hinanden med at forbedre sociale og relationelle 

færdigheder. Lærerne oplevede en forbedring i 

samarbejdet mellem eleverne og en betydelig 

forbedring af selvværd (koncentration, forståelse 
af hvad der skal leveres, viden om indhold) og 
relationer blandt de elever, der havde problemer 
med at lære. Det at arbejde sammen med andre 

elever (i en peer-to-peer modalitet) gjorde det 
lettere at lære andetsproget. 

 

RESULTATER 

Ved hjælp af resultaterne af FEA-

spørgeskemaerne (sendt til skoleledere og 

referencegrupper i nabolaget både i begyndelsen 

og i slutningen af processen) viste der sig en 
stigning i antallet af projekter, der havde til formål 

at muliggøre familiens engagement i skolens 

aktiviteter. Baseret på resultaterne af IPDA viste 
der sig hos alle elever, der var involveret i 

projektet en betydelig forbedring i sociale og 
kognitive færdigheder (sprog og matematik) og 

50% af de studerende med 

indvandrerbaggrund/flygtningebaggrund, der 
var involveret i projektet, viste en betydelig 
forbedring af deres sprogfærdigheder. 

 
Forskerholdet konkluderede at: 

Forbedringen af elevernes læring hang sammen 
med mange aspekter og inddragelsen af forældre 

i uddannelsesprocessen er helt sikkert et af dem. 

Med hensyn til lærerne sagde de, at den nye 
praksis havde hjulpet dem til at forstå familiernes 
forventninger til deres børns uddannelse og et 
stærkere forhold til familierne havde hjulpet dem 

i konflikter og udfordringer med både studerende 
og forældre. Med hensyn til feedback fra 
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forældrene var den også positiv. De var glade for 

at føle sig involveret i og opmærksomme på den 
uddannelse og de didaktiske valg, som lærerne 

foretog og glade for at være en del af skolens 
aktiviteter. Nogle af dem tvivlede stadig ved 

slutningen af projektet, men de fleste af 
forældrene var glade. 

 

 
 

Overførbarhed 
Praksis udviklet i dette forskningsprojekt kan let 
overføres/gennemføres til/på enhver anden 

skole, uanset kontekst og beliggenhed. De nye 

projekter, der blev gennemført, efter at 

forskningsresultater blev delt og drøftet blandt 
alle de personer, der var involveret i projektet. 

 

De var enkle og effektive: 

• Ny tilgang til familierne og forældrene 

• Større opmærksomhed på deres behov og 

forventninger 

• Smidigere kommunikation baseret på en 

enklere brug af andetsproget 

 
Metoden til et forskningsprojekt gør det muligt for 
skolen at designe processen med fokus på 
samarbejde og fordybelse hvor alle deltagere er 

involveret: Lærere, skoleledere, kulturformidlere, 
elever og forældre. 

 

Det er en samskabelsesproces, og dette har en 

indvirkning på det samfund, hvori skolen er 
placeret. Forskningsprojektet afstedkom en 

tænketank til opbygning af en interkulturel dialog 
mellem lærere og familier, ved at danne et link 
mellem formel viden om skolen og forskellige 

nationale kulturer og uddannelsessystemer. 
 

Som følge af tænketanken var lærerne mere 
motiverede til at skabe en deltagerkultur, hvor 

både skoler og familier samarbejder om at hjælpe 
børn i deres intellektuelle udvikling og deler det 

samme engagement og ånd og arbejder sammen 

om sand inklusion. 
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Konklusion 
Denne guide er en læringsressource, som lærere 
kan bruge til at få værdifuld indsigt i brugen af en 
række online-værktøjer, til skabelse af større 

netværk og samarbejde på tværs af klasselokaler 
i hele Europa. 

 
Afslutningsvis, inklusion er blevet et stadig mere 

centralt begreb i pædagogiske debatter og har 
inspireret uddannelsesmyndigheder til at 

fremme det i programmer og handlingsplaner, 

især med hensyn til elever med særlige behov 
eller med en migrant eller flygtningebaggrund.  

 
Mens der er gjort fremskridt på det overordnet 
niveau i uddannelsessystemerne (nye 

retningslinjer, nye læseplaner og 

undervisningsmateriale; læreruddannelse osv.), 

har implementeringen på skoleniveau dog 
forblevet uensartet, og inkluderende praksis er 
endnu ikke blev introduceret på hver eneste skole 

eller findes i andre former for undervisning. 

Interessant nok har de to nævnte 

hovedmålgrupper for inklusion ikke været 

genstand for en fælles strategi, men diskuteres og 
behandles generelt separat. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Af ovennævnte grund er denne vejledning 
specifikt designet til at hjælpe lærere med at 
fremme social inklusion i klasseværelset ved 

hjælp af de mest ajourførte metoder og tilgange i 
undervisningen og forsøge at fremme mere 

inkluderende praksis. 
 

De mest værdifulde ressourcer, 
undervisningsmetoder og tilgange fra Danmark, 

Italien, Grækenland og Tyskland er blevet 

præsenteret og er tilgængelige beregnet til at 
støtte lærere med at forbedre deres 

undervisningsmetoder til styrkelse af social 
inklusion i klasseværelset. 
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“Værktøjskasse” for skoleledere 

                                    

 

 

 

 

”Værktøjskasse” for 

skoleledere 

Samarbejde mellem Ngo'er, 

enkeltpersoner, foreninger, kommuner, 

forældre, mæglere – hvilke fordele giver 

det? 
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Introduktion 
 

Uddannelse af unge med forskellig baggrund er 

fortsat en stor udfordring. For at sikre en god 

integration er det vigtigt at hjælpe børn og unge 

med indvandrerbaggrund med at blive godt 

integreret i uddannelsessystemet og dermed i 

samfundet. Dette har længe været drøftet på 

europæisk plan, og der er i årenes løb blevet 

udviklet mange EU-politiske initiativer for at 

tackle de forskellige udfordringer, som disse 

elever og studerende står over for. 

Uddannelse og erhvervsuddannelse er blandt de 

vigtigste redskaber til integration med lige 

adgang til inkluderende uddannelse af høj 

kvalitet med den nødvendige støtte til alle elever 

og studerende, herunder elever og studerende 

med indvandreroprindelse. 

På et seminar den 23. oktober 2019 (Opere varie 

Integrazione: Scuola, lavoro, sicurezza Ed. 

Laterza) i det romerske hovedkvarter for forlaget 

Laterza forklarer Vinicio Ongini ved en 

præsentation for sin bog "Grammar of 

integration": “I will make some examples 

contained in the Grammar of integration ... 

because schools are not alone in this enterprise 

which is the construction of integration. There are 

indispensable co-protagonists: families, 

associations, municipalities, universities, artists. 

Without these co-protagonists, without these 

helpers, as schools sometimes define them, the 

enterprise becomes almost impossible. After all, 

the variation of the multi suffix is a bit of a 

distinctive sign of our time (multiculture, 

multiplex, multimedia, multitasking), and multi 

means many. We need many eyes, many looks, 

many contributions ... " (Vinicio Ongini). 

Denne værktøjskasse giver et praktisk perspektiv 

på, hvordan skoler kan blive mere inkluderende 

og læringsvenlige. Det kan være inspiration for 

lærere, der befinder sig i stadig mere diverse 

klasseværelser til at få støtte til udvikling af 

rummelige, læringsvenlige miljøer og i at styre 

dem med fuld deltagelse af undervisere, elever, 

forældre og lokalsamfund. 

Inddragelse af interessenter 
Inklusionens komplekse karakter kræver en 

flerdimensional respons. Skolens personale har 

ikke (og kan ikke have) kapacitet til at håndtere 

udfordringer alene, så det er vigtigt, at de 

samarbejder med en bredere kreds af 

interessenter med den rette ekspertise. Dette 

kræver, at skolerne udvikler et stærkt 

tværsektorielt samarbejde med en bred vifte af 
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eksterne interessenter, hvor hver enkelt 

interessent spiller en rolle for at støtte den 

lærendes uddannelse. Samarbejde med fagfolk, 

myndigheder og foreningsliv på forskellige 

områder (såsom socialarbejdere, 

ungdomsarbejdere, interkulturelle mæglere, 

sygeplejersker, psykologer og andre terapeuter, 

ngo'er og lokalforankrede foreninger som sport, 

kultur o.a., politi, lokale myndigheder osv.) kan 

være særdeles gavnlig for en god inklusion af 

unge med indvandrerbaggrund.  

Samarbejdet kan omfatte forskellige former for 

teamwork, netværkssamarbejde, og det kan 

baseres på en formaliseret struktur eller på mere 

fleksible ordninger. Under alle omstændigheder 

vil det være lettere at samarbejde på lokalt plan 

og skoleniveau, hvis det understøttes af relevante 

politikker og støttes af klare 

koordineringsordninger (et koordineringsorgan 

kan være en mulighed). Etablering af samarbejde 

mellem interessenter tager tid og kræver tillid, 

gensidig respekt og forståelse. Det er vigtigt at 

skabe et åbent miljø, hvor problemer kan løses, 

og hvor fagfolk med forskellige baggrunde og 

ekspertiser kan lære af hinanden. 

Kulturmæglere 
"Mægleren kan defineres, i meget generiske 

vendinger, som en person med den funktion at 

lette og fremme indsættelsen af 

indvandrerperson i den sociale og institutionelle 

struktur" Mægleren skal også udvise 

psykologiske og resolutte færdigheder i 

formidling og konflikthåndtering. Han/hun er 

ansat inden for forskellige områder: skole, 

sundhed, informationsskranker, kriminalretslige 

områder, modtagelsescentre og politi. Mægling 

har haft forskellige prefix: sproglig, kulturel, 

sproglig-kulturel, interkulturel osv., på trods af 

den voksende udbredelse af 

mæglingsinstrumentet, er der ingen klar 

definition på denne faglige kompetence. De 

tjenester, som sprogligt-kulturelle formidlere kan 

tilbyde skolerne, er mangfoldige og vedrører især 

den fase af den første i inklusionen af elever med 

indvandrerbaggrund i skolen og klasseværelset, 

forholdet mellem lærere og elevernes familier, 

orientering, indføring i de kulturelle særheder, 

der er knyttet til elevens oprindelsesland, for at 

hjælpe lærerne med at forstå, hvordan skolen er 

organiseret i oprindelseslandet, og hvilken form 

for skolegang eleven har modtaget hidtil.  

Skolerne kan: 

• Tilskynde til brug af skolens rum i fritiden, så 

aktiviteter også kan udføres af frivillige 

foreninger  

• Foreslå initiativer, der inddrager børn, deres 

familier og samfundet i timer uden for normal 

skoletid 

• Ved at eksperimentere med nye måder at 

inddrage på for at styrke mødrenes rolle, 

kunne skolen på den ene side erhverve et 

større kendskab til mødrenes reelle behov, på 

den anden side hjælpe de samme med at 

realisere ydelser, som samfundet har brug 

for, f.eks. ”Tagesmutter” (en slags 

dagplejemor).  

Relationen mellem uddannelse og udvikling af en 

følelse af tilhørsforhold til skolen og samfundet 

giver ikke blot unge med indvandrerbaggrund 

mulighed for at tilegne sig færdigheder, men også 

mulighed og lyst til at deltage og yde deres bidrag 

til det sociale, civile og økonomiske liv i 

værtslandet. Det er klart, at det for at nå disse mål 

er vigtigt at støtte familiernes 

uddannelsesmæssige rolle og animere til deres 

aktive deltagelse i deres børns uddannelse. 

Mæglerens rolle er uerstattelig i planlægning af 

og støtte i målrettede aktioner til dette formål. 

(The Resilience of Students with an Immigrant 

Background). 

Afslutningsvis bør mægling i skolen ske på flere 

niveauer for at overvinde "informations- og 

kommunikationsasymmetri" som et redskab til 

kompensation og afbalancering af de dele, der 

står på spil. Et afgørende aspekt i at støtte 

enkeltpersoner i en proces med realisering af 

deres specifikke evner og holdninger, er at 

opbygge stærke bånd i samfundet, for ansvarlig 

og gensidig samhørighed. Man kan sige, at brugen 

af sproglig-kulturel mægling er en kollegial 

ressource, der ikke går til spilde, men snarere skal 
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styrkes med henblik på selvuddannelse og 

fremskridt. 

 

Psykologer og pædagoger 
I langt de fleste lande, hvor udredninger fremmer 

psykosociale støttetjenester for elever og 

herunder elever med indvandrerbaggrund, er der 

fokus på at yde bistand til disse elever som en 

afhjælpende foranstaltning. Det 

kræves/anbefales, at det psykosociale 

støttepersonale (herunder psykologer, 

socialrådgivere, vejledere osv.) kan kontaktes af 

lærere eller skoler for at hjælpe eleverne og 

udvikle et individuelt støtteprogram. 

 

Institutioner og politiske 

beslutningstagere 
I EU's uddannelsessystemer kan ansvaret for 

modtagelses- og integrationsprocedurer for 

flygtninge og mandat til koordinering af 

integrationspolitikkerne deles mellem flere 

organer med forskellige kompetenceniveauer, i 

figur 1 ses hvordan ansvaret er placeret enten 

som: 

• Et dedikeret organ til koordinering af 

integrationspolitikker 

• Tværministerielle koordineringsgrupper 

• Specifikt ministerium 

• Intet organ på højt plan med ansvar for 

politisk koordinering 

 

Familierne 
Migration er en oplevelse, der markerer og 

ændrer dagligdagen for hvert medlem af familien. 

Et barns adgang til værtslandets 

uddannelsessystem er et vigtigt øjeblik for 

udenlandske familier i deres migrationsbiografi. 

Læringsmuligheder, beherskelse af et nyt sprog, 

personlig og faglig udvikling repræsenterer en 

erobring ikke kun for børnene, men også for 

forældrene selv. Et barns adgang til værtslandets   

uddannelsessystem kan også være et kriseøjeblik 

for forældre, det kan skabe en følelse af frygt hos 

mødre og fædre, hvilket får dem til at frygte at 

miste kontrollen over undervisningen af egne 

børn eller at frygte at deres børn bliver for 

forskellige fra dem. Der er forskellige 

vanskeligheder i forholdet mellem skole og 

familier fra andre kulturer og det påvirker både 

uddannelsessystemet og familierne selv. Lærere 

klager ofte over dårlig interaktion med dem, men 

udenlandske forældre klager også over, at de ikke 

altid kan interagere med skolen, fordi de ofte 

synes ikke at have nogen stemme. Forholdet 
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mellem skole og familier vanskeliggøres også af 

det ringe kendskab til værtslandets sprog og af 

indtrykket af, at føle sig utilstrækkelige over for 

lærerne. Udenlandske forældre undgår derfor at 

kommunikere med lærerne, når de føler, at de 

ikke er i stand til det. Desuden forhindrer 

sprogbarrieren udenlandske forældre i at forstå 

anmodninger fra skolen, selv ved skriftlig 

kommunikation. Skolens institutionelle 

ordforråd er ikke altid let at forstå, hvis det nogle 

gange ikke er at forstå selv for indfødte, er det 

endnu mere for udlændinge. 

Fordelene ved forældres deltagelse i børns 

skoleundervisning dokumenteres af nationale og 

internationale undersøgelser, som viser, hvordan 

skoleaktiviteter, der er udformet med 

forældrenes deltagelse, er mere effektive. 

Interaktion og samarbejde mellem skole og 

familie er af afgørende betydning. Når børn 

forstår, at der er et samarbejde mellem deres 

forældre og lærere, er de mere motiverede for at 

lære. Stabile relationer med familien hjælper 

lærerne med at lave en uddannelsespagt med 

forældrene, og forældre, ved, at skolen hjælper 

dem til bedre at forstå lærerens arbejde. I 

samarbejde med elevernes familier gennemfører 

skolen et større projekt med at skabe et 

uddannelsesfællesskab: I dette perspektiv er det 

ikke længere en enkelt familie, der føler at de 

investerer i uddannelse af børn, men det er et helt 

fællesskab, der tager sig af de kommende 

generationers uddannelse. 

Ud over inddragelsen af forældre til børn med 

indvandrerbaggrund har den akademiske 

forskningslitteratur fremhævet betydningen af 

samarbejde mellem skoler og fagfolk og eksterne 

organisationer (f.eks. sociale og 

sundhedsmyndigheder, ngo'er, sprogskoler, 

kultursamfund osv.) om at integrere børn med 

indvandrerbaggrund (f.eks. Cefai et al., 2014; 

Hunt et al., 2015).  
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Lokalsamfundet 
Ramme for samarbejde mellem eksterne aktører og skoler 

 

Betydningen af skolelederens 

rolle i gennemførelsen af en 

samarbejdsstrategi på skolen 
Der er mere end 5 millioner lærere i Europa. Hver 

enestes viden, færdigheder og holdninger er af 

stor betydning, og kvaliteten af deres 

undervisning har en direkte indvirkning på 

elevernes resultater. Samtidig bliver kravene til 

lærerne større og mere komplekse, hvilket 

betyder, at de har brug for støtte til løbende at 

udvikle deres egen viden og færdigheder. Det er 

derfor vigtigt, at de får en faglig udvikling af 

højeste kvalitet, startende ved 

læreruddannelsen, via opbakning allerede fra 

karrierestart og efterfulgt af muligheder for 

fortsat faglig udvikling gennem hele deres 

karriere. 
 

Lederskab spiller en afgørende rolle med hensyn 

til at skabe gode betingelser for succes på alle 

uddannelsesniveauer. Skoleledere – hvilket ikke 

kun betyder klasselæreren – spiller en central 

rolle med hensyn til at skabe effektive 

forbindelser mellem skoler, forskellige 

uddannelsesniveauer, familier og arbejdslivet og 

lokalsamfundet, alt sammen med det formål at 

øge læringsresultater. 
Det seneste arbejde i ET2020-arbejdsgruppens1 

skoler – med eksperter og repræsentanter for  

 

ministerier fra hele Europa – har til formål at 

forbedre støtten til læreres og skolelederes 

arbejde. Med stigende bevågenhed på 

lærerrekruttering og motivation giver arbejdet 

flere ideer til, hvordan man kan gøre en positiv 

forskel. Det er vigtigt at forbedre arbejdslivet for 

lærere og skoleledere i hele Europa, fordi det er 

yderst kompetente og motiverede lærere og 

skoleledere, der dagligt er ansvarlige for 

elevernes udvikling. 

 

En EU-arbejdsgruppe bestående af 

repræsentanter for undervisningsministerier og 

interesseorganisationer i hele EU mødes 

regelmæssigt for at undersøge specifikke 

politikker, der er relevante for lærere og 

skoleledere, for at drøfte fælles udfordringer og 

udveksle bedste praksis. EU's arbejdsgrupper har 

udarbejdet retningslinjer for de politiske 

beslutningstagere om en række emner, der er 

knyttet til lærererhvervene. Disse publikationer 

kombinerer brede, universelle principper for 

udvikling af politikker med en lang række 

konkrete eksempler fra hele Europa. 

 

Skolelederens rolle og indsats for at udvikle 

forbindelsessystemer mellem hjem, skole og hele 

lokalsamfundet er derfor et centralt element i 

enhver strategi, der har til formål at fremme 

skolens succes, og bør derfor fremmes. 

 

Nogle aspekter: 
• Tilskynde lærerne til at styrke båndene til 

forældre og lokalsamfund. 

• Gennemføre aktioner med forældrene for at 

opfylde deres behov for passende deltagelse i 

skoleaktiviteter. 

• Efteruddannelse af skolens lærere og øvrige 

personale. 

• Velplanlagte, langsigtede 

specialiseringsprogrammer for skoleledere, 

specialister og skolens personale. Sådanne 

programmer kan bl.a. være teamdannelser. 

• At skabe et sundt fysisk miljø kan omfatte et 

rum for aktivitet med forældre og 

lokalsamfund, foreninger, kommune, 

socialrådgivere, kulturmæglere, frivillige, 

https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/school/teaching-professions_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/development-skills_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en


 

114 

 

nøglegrupper/enkeltpersoner og andre, fordi 

rådgivning og samarbejde med interessenter 

i lokalsamfundet vil hjælpe skoleledere og 

lærere til at gennemføre en god integration. 

 

I konferencerapporten: Supporting Key 

Competence Development: Learning approaches 

and environments in school education drøftede 

talere, panel og deltagere læringsmetoder og 

miljøer, der understøtter kompetenceudvikling i 

skoleundervisningen, og mange eksempler på 

god praksis blev præsenteret i workshops og 

udstillingsprojekter. 

 

Nøgleord fra drøftelserne: 

 

Løbende faglig udvikling af lærere er nøglen til at 

gennemføre forandringer. I Finland fokuserer 

faglig udvikling på peer-støtte, forskningsbaseret 

uddannelse, samarbejde og deltagelse i national 

og international forskning. Livslang læring er en 

nødvendighed for lærere og skoleledere, som det 

er for alle andre, også i samarbejde med forældre, 

elever og andre interessenter. I Irland øges 

investeringerne i lærerfaglig udvikling, og lærerne 

får mere tid til at udvikle, samarbejde og være 

innovative. Hvis lærerne skal gå i gang med 

forandringer, skal politikerne overveje den 

mulige forøgelse af lærernes arbejdsbyrde. 

 

“To be a great teacher you have to be creative and 

you have to embrace technology and to promote 

modern ways of teaching. You have to do more and 

talk less.” (Peter Tabichi) 

 
En af de fremgangsmåder, der blev foreslået i 

workshoppen omkring formative 

tilbagemeldinger, var at fortælle om vellykkede 

vidnesbyrd fra andre skoler og lærere om, hvad 

der fungerer godt i nye initiativer. 

 

Oplysninger indsamlet i skolen og samfundet, 

samt oplysninger som skal bruges til at styre og 

træffe positive beslutninger på løbende. 

 

Støtte inddragelse af interessenter og 

samarbejde. Udvikle en klar vision og et klart 

formål med brugen af digitale teknologier. 

Omfavne og fremme sproglig mangfoldighed. 

 

En supplerende rolle, som ikke-formel læring 

tilbyder forskellige lærings- og 

udviklingsmuligheder for alle børn, og kan være 

særlig gavnlig for indvandrerbørn, da den letter 

deres integration i den almindelige undervisning. 

Skoler alene har ofte svært ved effektivt at 

håndtere de udfordringer, som indvandrerbørn 

står over for både i skolen og i hjemmet. Derfor 

kan inddragelsen af ikke-formelle 

uddannelsesaktører give disse børn mulighed for 

at integrere sig og præstere bedre i skolen ved at 

tilbyde mere nuanceret og situationsbestemt 

læring (Malcolm et al., 2003; Heckmann, 2008). 

Ikke-formel uddannelse som bro til formel 

uddannelse. 

 

Ressourcer skal mobiliseres og anvendes 

effektivt. Familier og lokalsamfund kan være 

særlig vigtige.  

 

I EU organiseres og gennemføres 

uddannelsessystemerne af de enkelte 

medlemsstater. EU's rolle er at støtte og 

supplere staternes kapacitet gennem politisk 

samarbejde (via "ET 2020"-rammen) og funding. 

Disse omfatter Erasmus+ programmet og de 

europæiske struktur- og investeringsfonde. 

 
Siden 2016 har Europa-Kommissionen støttet 

EU's medlemsstater i deres bestræbelser på at 

integrere migranter i deres uddannelsessystemer 

fra førskoleundervisning og børnepasning til 

videregående uddannelse. 

 

For at hjælpe med integrationen af migranter 

letter Europa-Kommissionen udvekslingen af god 

praksis mellem medlemsstaterne gennem 

gensidige læringsaktiviteter. Disse aktiviteter 

fremmer også netværkssamarbejde mellem de 

politiske beslutningstagere og giver dem 

mulighed for bedre at tage fat på nuværende og 

fremtidige udfordringer. 
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Kommissionen tilbyder målrettet 

ekspertrådgivning gennem: 

 

● Peer-rådgivning  til støtte for politiske 
reformer i medlemsstaterne, f.eks. 
integration af nyankomne elever i 
skolerne. Sådanne arrangementer 
organiseres som en workshop efter 
anmodning fra en af medlemsstaterne og 
inddrager politiske beslutningstagere fra 
andre nationale administrationer og 
uafhængige eksperter, som samles for at 
finde løsninger på nationale udfordringer. 
 

● Erasmus+ programme Kommissionen 
finansierer projekter og andre aktiviteter 

til integration af indvandrere i alle 

uddannelsessektorer. 
 

● Strategiske partnerskaber har til formål at 
udvikle innovative uddannelsesmetoder 
og fremme tværnationalt samarbejde. 
 

● Medfinansierer SIRIUS netværket om 
uddnnelse af migranter. Netværket 
støtter uddannelse af børn og unge med 
indvandrerbaggrund gennem strategiske 
aktiviteter på nationalt og internationalt 
plan og samler – sammen med migranter 
og flygtninge – forskere, politiske 
beslutningstagere og praktikere inden for 
indvandreruddannelse. 
 

● School Education Gateway gør det muligt 
for praktikere at udveksle oplysninger, 
dele materiale (artikler, lektionsplaner 
osv.) og adgangstjenester (f.eks. 
onlinekurser) om emner som inklusion, 
kulturel mangfoldighed og integration af 
nyankomne migrantstuderende i 
klasseværelser. 
 

●  eTwinning platformen forbinder skoler 
over hele Europa via IKT-værktøjer og 
giver skoleledere og personale mulighed 
for at dele deres erfaringer og tilbyde 
gensidig bistand. 
 

● Kommissionen har tilbudt over 100 000 
flygtninge og nyankomne migranter 
adgang til sprolig onlinestøtte. 

  

https://ec.europa.eu/education/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/key-action-2/strategic-partnerships-field-education-training-youth_en
http://www.sirius-migrationeducation.org/
http://www.sirius-migrationeducation.org/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/
https://erasmusplusols.eu/en/
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Konklusion 
Udfordringerne inden for uddannelse i 2020 

kræver en betydelig indsats. Væksten og 

udviklingen af det stærkt multikulturelle samfund 

kan kun ske gennem en proces med samskabelse 

og bestråling mellem forskellige interessenter. 

Det er ikke muligt udelukkende at placere 

ansvaret for skoleintegration og fjernelse af 

kulturelle og sproglige barrierer på lærerne. Det 

er utænkeligt, at det ville kunne ske i dette 

historiske øjeblik. I modsætning til tidligere, hvor 

den enkelte lærer som autoritet ofte kunne 

påtage sig og håndtere de problemer, der kunne 

opstå i klasseværelset, er dette ikke længere en 

mulighed. I et stadig mere komplekst samfund 

som det, vi har nu, er det et ”must” at slå sig 

sammen og forene kræfterne og de forskellige 

ressourcer, der er til rådighed for skolen og 

samfundet. Så her er det specialister som 

kulturelle mæglere, psykologer, terapeuter, 

facilitatorer, organiseret og tilkoblet med lærere, 

skoleledere, lokalsamfund (både små og store 

kommuner), der kan udføre denne vanskelige 

mission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor er der i hvert land født fine initiativer, der 

sætter familien i centrum og sætter den i tæt 

forbindelse med skolen projekter, der bringer 

familier tættere på skoler med uformelle 

eftermiddagsmøder eller gruppeaktiviteter for at 

etablere kontakt og gensidig tillid. Europa-

Kommissionen er meget opmærksom på dette og 

glæder sig over altid at kunne byde nye 

innovative forslag velkomne for at få alle til at føle 

sig velkomne i en atmosfære af venskab og 

broderskab. F.eks. er den strategiske ramme for 

det europæiske samarbejde på 

uddannelsesområdet (ET 2020) et forum, der 

giver medlemsstaterne mulighed for at udveksle 

bedste praksis og lære af hinanden. Effektive 

integrationsværktøjer, der kan forbedres og 

annonceres yderligere, er for eksempel Erasmus + 

programmet og platformen eTwinning. 
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Stadtteilmütter  

in Neukölln 
En praksis med “Bydelsmødre”
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General information om praksis 
‘Stadtteilmütter in Neukölln’ (Neighborhood 

Mothers in Neukölln) er et initiativ, der blev 

lanceret i 2004, og som på kort tid er vokset til et 

stort pilotprojekt, der dækker hele centrum i det 

nordlige Neukölln og Gropiusstadt, i Tyskland. 

Målet med projektet har siden begyndelsen været 

at fremme og hjælpe integrationen af arabiske og 

tyrkiske migrantfamilier i bydelen Neukölln. 

Projektet har medført at indvandrerkvinder i 

bydelen, hovedsagelig af arabisk eller tyrkisk 

oprindelse, er blevet uddannet i væsentlige 

elementer af det at leve i Tyskland: Hvordan det 

tyske uddannelsessystem fungerer, sund 

ernæring, fysisk og mental udvikling og 

forældrefærdigheder. Alle kvinderne er mødre, 

der kan tale tysk. 

 

Dette er muligt, og det virker, fordi disse kvinder 

deler baggrund, men også fordi de har haft succes 

med at blive integreret i det tyske samfund. 

Gennem deres uddannelse, vokser kvinderne i 

selvtillid og påtager sig funktionen som 

rollemodeller i deres samfund. Mellem 2004 og 

2010 gennemførte i alt 223 kvinder en 

uddannelse. Siden da har Bydelsmødre-projektet 

vundet mange priser og er blevet kopieret i andre 

dele af Berlin, andre dele af Tyskland og i 

udlandet. 

Indtil 2009 arbejdede kvinderne udelukkende 

med familier, der havde børn op til seks år. Siden 

da er aldersgrupperne op til 12 år blevet 

inkluderet, og nabolagets mødre har fået 

yderligere undervisning i grundskolen. 

”Bydelsmødre” er siden da blevet et netværk 

bestående af over 70 bydelsgrupper – alle med 

forskellige nationaliteter som hjælper med at 

integrere familier og skabe et sammenhængende 

samfund. 

 

Projektet foregår i et område i Tyskland, hvor 

næsten halvdelen af den nuværende befolkning 

er af udenlandsk herkomst. Mange indvandrere 

kommer fra Tyrkiet, arabisktalende lande, 

Rumænien og Bulgarien. Mange skoler i området 

har en meget høj procentdel af børn, der ikke taler 

tysk som deres første sprog. 

 

Kompetencer og færdigheder 
Bydelsmødrene kan være meget nyttige for 

skolerne, fordi de er i stand til at ”åbne døre” for 

familier, der har trukket sig tilbage i deres egne 

miljøer og har ringe eller ingen adgang til lokal 

børnepasning eller uddannelsessystemet. Disse 

familier kan ikke nås på andre måder. 

Med dette formål og for at få succes samarbejder 

Bydelsmødrene med de lokale 

børnepasningscentre, 'forældre- cafeer', 

skolebaserede ungdomsklubber og lærere. 

Et tæt samarbejde med fagfolk og lærere inden 

for indskolingen letter samarbejdet med 

forældrene. Mellem 2004 og 2010 besøgte 

Bydelsmødrene i Neukölln omkring 4.200 

familier. 
 

For at blive ansat som Bydelsmor hun: være 

arbejdsledig, have indvandrer-baggrund (ofte 

tyrkisk eller arabisk), have et godt kendskab til 

tysk, have bestået uddannelsen og boet i en af de 

omfattede regioner. 

 

I henhold til ordningen modtager en Bydelsmor 

uddannelse og besøger derefter mødre, der for 

nylig er ankommet, eller isolerede familier. 

Bydelsmødrene opfordrer de andre mødre til at 

deltage i kvindegrupper og gøre brug af de lokale 
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børnepasnings-faciliteter og til at lære tysk. De 

yder også støtte til børn i skolealderen. 

Rådgivningen og støtten ydes af folk med samme 

baggrund som de familier, de besøger, da det 

opbygger tillid og tryghed. 

 

Dette projekt styrker begge sider i forholdet: 

Nyankomne modtager værdifuld rådgivning, 

information og får tillid, mens Bydelsmødrene får 

beskæftigelse, indkomst og status. Støtten 

gavner lokalsamfundet, øger integrationen, 

styrker samspillet med indvandrerfamilier og 

øger social samhørighed. 

 

Practical Implementation 
 

For at få succes har projektet brug for pålidelige 

partnere. Distriktskontoret i Neukölln, senatets 

afdeling for byudvikling, senatets afdeling for 

integration, arbejde og sociale anliggender og 

Jobcenter Berlin-Neukölln har forpligtet sig til at 

yde finansiering frem til 2013. 

Projektsponsor er Diakonisches Werk Neukölln-

Oberspree e.V. (DWNO). 

 

Overførbarhed 
Vores samfund har allerede en historie omkring 

indvandring og der er opstået gode synergier 

mellem alle interessenter, så i tilfælde af at der er 

økonomiske midler til rådighed kan denne 

praksis let anvendes i mange andre lande og 

forskellige situationer.
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Materie all'Opera:  

En forskningsaktion
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General information om praksis 

Casestudiet, der præsenteres her, handler om et 

forskningsaktionsprojekt, der er blevet 

finansieret af Den Europæiske Socialfond med 

titlen ”Materie all'Opera”. Det blev udført mellem 

november 2013 og juni 2014 på Sandro Pertini 

Music High School i Genova (Italien). 

 

Projektet resulterede i oprettelsen af et lærings- 

og socialiseringsrum til rådighed for alle elever - 

med særligt fokus på elever med 

indvandrerbaggrund - og førte til udviklingen af 

to output: 

 

• En eftermiddag vejledning praksis åben for 

alle studerende 

• Iscenesættelse af en musical om emnet 

Fordomme 

Projektets endelige mål var at give eleverne 

mulighed for at opbygge et indbyrdes forhold, et 

rum med gensidig hjælp, der havde til formål at 

lære de enkelte discipliner gennem en alternativ 

pædagogiktilgang og med støtte fra lærerne. 

 

Projektet opstod som følge af ønsket om at 

dæmme op for fænomenet skolefrafald, som i 

2010 i Italien nåede op på 18,8 %, hvilket oversteg 

det europæiske gennemsnit på fem point. 

 

Projektet skulle også være en pædagogisk 

mulighed for at afprøve alternative og forskellige 

tilgange. 

Forskning har længe understreget, at skolevalg 

blandt elever i Italien ikke rigtigt er understøttet 

på den bedste måde. Forældre og elever vælger 

ofte kurser ubevidst eller for det meste er 

afhængige af lærernes råd. Dette gælder for alle 

elever og især for elever med 

indvandrerbaggrund, hvis forældre på grund af 

kulturelle kløfter ikke har resurser til at hjælpe. 

Dette var også oplevelsen på Sandro Pertini Musik 

og Koreografi Gymnasium. På tidspunktet for 

projektets start vidste lærerne, at selv denne type 

gymnasium ikke var førstevalg for halvdelen af 

deres elever. Mindst halvdelen af dem startede på 

skolen efter et mislykket forsøg på at komme ind 

på et klassisk, videnskabeligt eller sprogligt 

gymnasium. 

Derfor var der et ønske om at udvikle et projekt 

om "skolevalgsstøtte", der skulle være en vigtig 

ressource til at give alle elever og især 

udenlandske elever uddannelsesmæssig succes. 

Blandt projektets mål var: 

• At tilbyde eleverne et socialt sted, hvor de 

kunne dyrke deres interesser, samtidig med 

at de havde mulighed for at blive fulgt i 

studiet 

• At eksperimentere med alternativ 

undervisning, der deltes mellem elever og 

lærere 

• At fremme de deltagende elevers 

selvbevidsthed gennem overvejelser om 

processen og gennem supervision 

• At forene humanistiske sprog med de 

kunstneriske sprog, navnlig det dramatiske 

og det musikalske 

• At dele de arrangementer, som eleverne selv 

arrangerede 

• At udvikle evnen til at lære selvstændigt 

Navnlig synes det sidste mål at være af 

grundlæggende betydning for erhvervelsen af de 

færdigheder, som de unge havde brug for, for at 

kunne at træffe stærke valg, når det drejede sig 

om skole/studier og arbejde. 

Ud over det ovenfornævnte, er projektet en 

forskningsaktion, og alle de overvejelser der blev 

gjort og indsigter der blev indsamlet fra lærere og 

elever, som deltog, resulterede i en ph.d. 

afhandling til gavn for alle. 

Kompetencer 

og færdigheder 
Det lykkedes projektet at forfølge målet om at 

bekæmpe skolefrafald, da man registrerede et 

mindsket frafald og dermed støtte de 

orienteringsvalg, som eleverne traf. De 

deltagende elever i projektet genfandt 

motivation i løbet af deres kursus. 
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De interviewede elever sagde, at de følte, at de var 

aktive hovedpersoner i styringen af processen, at 

de havde udviklet problemløsningsfærdigheder 

og kollaborative - og proaktive færdigheder, som 

alle er afgørende færdigheder til at orientere sig i 

fremtiden. 

Praktisk Implementering 
Eftermiddagslaboratoriet blev udviklet til hver 

disciplin med det specifikke formål at lette 

læringen af elever i vanskeligheder gennem peer-

undervisning med vejledning og støtte fra 

vejledere. 

Erfarne og uddannede fagfolk og vejledere 

akkompagnerede gennem hele udviklingen af 

musicalen indtil forestillingen i slutningen af 

skoleåret. 

 

 

 

https://unsplash.com 

 

 

 

 

 

Overførbarhed 
Eftermiddagslaboratoriet kan gennemføres hvis 

der er plads på skolen og lærerne er åbne for at 

eksperimentere med nye og innovative tilgange. 

Musicalen er lidt mere kompliceret at 

implementere, da dens succes afhænger af 

tilgængeligheden af kvalificerede og erfarne 

vejledere og muligheden for at engagere sig i et 

produktivt samarbejde med et teater og et 

netværk af fagfolk i lokalmiljøet. 
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Introduktion
Europæiske samfunds holdning til kulturel 
mangfoldighed afhænger af deres kultur og 
herskende ideologi. Målet er (selv om det ikke 

altid er opnåeligt) ligebehandling uden 
forudfattet mening om personer med en anden 
kulturel baggrund. Ved at vedtage denne tilgang 
sikres borgernes velfærd og sociale 

tilhørsforhold. Udtrykket inklusion er både som 
begreb og som proces relateret til, om en person 
er en del af samfundet gennem sin 

socialiseringsproces. Faktorer, der regulerer 
socialisering, er organiserede institutioner i 

samfundet. Udtrykket inklusion bruges normalt, 
når der er hindringer for socialisering af 

enkeltpersoner (Schnapper, 2008). 

Som nyankomne til et fremmed land kan 
indvandrere stå over for arbejdsløshed, fattigdom 

og materielle afsavn. Problemet er, at social 

eksklusion også ses hos 

andengenerationsindvandrere. Her spiller skoler 

og uddannelsesinstitutioner den vigtigste rolle 
med hensyn til, hvordan de bidrager til inklusion 

af elever og studerende med flygtninge-og 

indvandrerbaggrund. Skolerne tilstræber at 

tilvejebringe og anvende politikker for social 
inklusion, der skal styrke indvandreres 
integration, og det er en kompleks udfordring, der 

tester alle europæiske samfund. 

Som nævnt i Europa-Kommissionens tekst om 
grundlæggende rettigheder: "Europa har brug for 
en positiv holdning til mangfoldighed og 

seriøsitet, der garanterer grundlæggende 
rettigheder og ligebehandling på grundlag af 

gensidighed respekt for forskellige kulturer og 
traditioner" (Europa-Kommissionen, 2011). 

Det er en kendsgerning, at muligheden for social 
integration i øjeblikket er i krise på grund af 

samfundets store sociale interesser, kontrolleret 

vækst i den liberale økonomi og en ukontrolleret 
arbejdsløshed, hvis procentsatser er vanskelige 
at beregne (gælder især for de sydeuropæiske 

lande). Denne situation berører især børn fra 
lavsociokulturelle miljøer såsom indvandrer og 
flygtninge, der hovedsagelig stigmatiseres af 

skolesvigt, og som derfor er udsat for 
vanskeligheder i forbindelse med social 
integration (Gogou, 2001). 

Støtte til disse børn synes at være en interkulturel 

tilgang i uddannelsesprocessen. Med statens 
hjælp og vigtige kommunale bidrag er den 

interkulturelle skole i stand til at give børn med 
indvandrer – eller flygtningebaggrund de 
nødvendige værktøjer til en god integration i 

samfundet. Formålet med dette arbejde er derfor 

at fremhæve forholdet mellem interkulturelisme 

og social integration. 

 

Skolesystemer og udfordringer 
Tilstedeværelsen af elever med indvandrer og 

flygtningebaggrund i ordinære klasser skaber 
ofte problemer og konflikter mellem elever, 

lærere og forældre på grund af manglende 
respekt for og accept af forskellighed, 
uddannelsessystemets monokulturelle karakter 
og utilstrækkelig uddannelse af skoleledelser 
(gælder specielt de sydeuropæiske systemer). 
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For at overvinde de vigtigste konflikter skal 

skolesystemerne anvende interkulturelle og 
inkluderende undervisningsmetoder, 

uddannelse og teknikker såsom kollaborativ 
undervisning og læring, erfaringsbaseret 

projektmetode osv., som udvikler den 
interkulturelle kommunikation mellem elever og 

lærere. 

Gennemførelsen af interkulturelle programmer 

og innovative strategier i denne retning gør det 
nødvendigt for skolen at arbejde med familien og 
det omgivende samfund som helhed, at uddanne 

lærere i interkulturel uddannelse, så -

"differentiering" accepteres og respekteres, ikke 

kun i skolemiljøet, men også i samfundet som 
helhed. 

Europæisk uddannelsespolitik skal give elever og 

studerende mulighed for at modtage uddannelse 
af høj kvalitet og mulighed for at erhverve ny 

viden, udvikling af kompetencer og erfaring, som 
er nødvendige for deres inklusion og aktive 

deltagelse i samfundet, samt for deres personlige 
integration. 

Der er stadig uligheder i de europæiske 

uddannelsessystemer. I alle EU-lande opnår 

elever med dårlig socioøkonomisk baggrund, 

især elever med indvandrer og 
flygtningebaggrund, dårligere skoleresultater 

end andre elever. Samtidig er der store forskelle 

landene i mellem, hvor meget familiemiljøet 
påvirker læringsresultater (Grek, S. 2013). 

Alle europæiske lande i EU har forpligtet sig til at 
skabe mere inkluderende skolesystemer. Denne 

vision går ud på at sikre, at alle uanset deres 
baggrund, tilbydes lige uddannelsesmuligheder 

af høj kvalitet i deres lokalsamfund. For at 
gennemføre denne vision skal lovgivningen 
understøttes af en grundlæggende forpligtelse til 

at sikre alle lige ret til uddannelsesmuligheder 

uden udelukkelse nogen. Politikken skal give en 

klar vision for og forståelse af inkluderende 
uddannelse, som en tilgang til forbedring af alle 

elevers og studerendes uddannelsesmuligheder. 
Politikken skal også vise, at anvendelse af 

inkluderende uddannelse er en effektiv strategi, 

og ansvaret bør deles af undervisere, skoleledere 
og beslutningstagere (Europa-Kommissionen, 
2015). 

Nedenstående tabel indeholder de 

begrebsmæssige rammer for de politikker og 
foranstaltninger, der fremmer elevers og 

studerendes integration. 

Hindringer for integration kan mindskes gennem 
aktivt samarbejde mellem politiske 
beslutningstagere, uddannelse af personale, 
lærere, skoleledere og andre interessenter, 

herunder med aktiv deltagelse af medlemmer af 

lokalsamfundet, såsom skoleforvaltning og 
religiøse talsmænd med adgang til medier. 
 

 
Figur 1European Commission, 2015, EACEA/ Eurydice, Assuring 

Quality in Education: 

Nogle vigtige skridt omfatter: 

• Gennemførelse af lokal situationsanalyse 

inden for emneområdet, tilgængelige 

ressourcer der anvendes til at støtte inklusion 

I skole og deltagerbaseret uddannelse. 

• Motivationen til at udtrykke meninger om 

retten til uddannelse for alle. 

• Konsensus om begrebet inkluderende 

uddannelse og dets kvalitet for uddannelse. 

• Reformlovgivning der støtter uddannelse 

uden udelukkelse i overensstemmelse med 

internationale konventioner, erklæringer og 

henstillinger. 

• Støtte til lokale kapaciteter for fremme af 

inkluderende uddannelse. 

• Udvikling af metoder til måling af virkningen 

af inkluderende uddannelse dens kvalitet og 

effektivitet. 

• Udvikling af skole og samfundsmekanismer 

til identifikation af børn, der ikke deltager i 

skolen, og måder der tiltrækker dem til at 

starte i skole og gennemføre uddannelse. 

• Hjælp lærerne med at forstå deres rolle i 
undervisningen, og at inklusion i 
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klasseværelset er en mulighed og ikke et 

problem (UNESCO, 2009). 
 

Skolelederens rolle og 

indflydelse 
En skoleleder skal have de nødvendige 
kompetencer til at kunne styrke elevers og 

læreres udvikling og føre skolen til positive 
resultater (Piaw, Hee, Ismail & Ying, 2014). 

Bestyrelsen for en skole er et middel for tildeling 
af retningslinjer til personalet med henblik på at 

nå mål og gennemføre programmer. Aktiviteterne 
skal relateres til: deling af indflydelse, 

forstærkning og motivation, ordentlig 
kommunikation med alle involverede i et 
uddannelsesfællesskab, håndtering af 
problematiske situationer og koordinering af det 

overordnede projekt (Saiti & Saitis, 2012). 

Kendetegnene for en dygtig og kollaborativ 

skoleleder omfatter ifølge (Gruerent & Valentine, 
1998) følgende: 

 
● Værdsættelse af læreres idéer 

● Tillid til deres professionelle holdning 

● Synlig taknemmelighed ved gode 

præstationer 

● Plads til at give lærere mulighed for at 

tage initiativ 

● Understøttelse af lærersamarbejde 

● Information til lærere om aktuelle sager 

på skolen 

● Vigtigheden af lærerinddragelse i 

uddannelsespolitik 

● Belønning til lærer der eksperimenterer 

med nye teknikker 

● Understøttelse til introduktion af 

innovation i undervisningen 

● Opfordring til at lærere udtrykker deres 

idéer (Burgaz & Turan, 2015) 

 

Et vellykket inkluderende miljø på skolen kan 
opnås ved samarbejde mellem alle skolens 

involverede. Skolelederens rolle er meget vigtig, 

da han/hun gennem den rette ledelse kan påvirke 
med sin vision for inklusion og motivere de øvrige 

involverede (Fakoureli & Deropoulou-Deroy, 
2013). Skolens ledelse er ansvarlig for den måde, 

skolen fungerer på, og skal derfor engagere sig i 
innovation og integration og lede alle i den 

retning. Lederskab er både en international og 
lokal faktor som kan påvirke integrationspolitik 

(OECD, 1999). Skolelederens rolle nævnes som en 
vigtig faktor for at styrke inkluderende 
uddannelse ved at vejlede lærerstaben. 

Derudover er en meget vigtig faktor 
kommunikationen og samarbejdet mellem alle 

involverede i skoleenheden og den fælles 
oprettelse af det uddannelsesprogram, der vil 

blive fulgt (Patsidou Iliadou, 2013). Samlet set kan 
det antages at samarbejde, uddannelse, fælles 
beslutningstagning og ansvar for 
uddannelsesplanlægning og ledelse, der er 

opdateret og er fuldt uddannet, bidrager til en 

vellykket indførelse af inklusion (Fakoureli & 

Deropoulou-Deroy, 2013). 
For at en skoleleder kan skabe et inkluderende 

skolemiljø, er der nogle bestemte handlinger, 

som han/hun skal udføre. De tre vigtigste er: 

 
Fælles kultur og etos, der er baseret på positive 

holdninger til modtagelse af elever med forskellig 

baggrund i klasseværelset og dækker deres 

uddannelsesmæssige behov. Skolelederen skal 
lede til en omstrukturering af skolen, så der opnås 
en understøttende skolekultur, som sikrer, at alle 

elever ens uanset baggrund og etnicitet 

behandles ens. En sådan fælles kultur udmærker 
sig ved følgende karakteristika: 

• Den inkluderer alle involverede parter: elever, 

forældre, lærere, øvrige involverede på 

skolen og lokalsamfundet. 

• Den er styret af skolelederen, jf. visionen om 

inklusion, der indeholder en klar strategi for 

skolens udvikling, ansvar og pålidelighed til 

at dække en lang række forskellige behov. 

• Den undgår forskelsbehandling af enhver art, 

fremmer en skole for alle og giver lige 

uddannelsesmuligheder for alle elever og 

især for elever med indvandrer og 

flygtningebaggrund. 
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• Den giver en kultur omkring teamwork og 

accept af samarbejde med forældre 

• Den giver uddannelsespraksisser, der dækker 

en række forskellige behov, som betragtes 

som en tilgang til udvikling af uddannelse af 

høj kvalitet. 

 

Ved en sådan bestræbelse er det nødvendigt at 

undersøge alle involveredes arbejde for at afgøre, 
om arbejdet med lige behandling bedres i de 

daglige interaktioner med eleverne. Nogle gange 
forhindrer skolens eksisterende moral, 
standarder og fælles værdier at minoriteter opnår 

uddannelsesmæssig retfærdighed. (Troutman & 

Zehn, 1998). Således må skolelederen undersøge, 
overvåge, kategorisere og fremhæve praksis og 
elevernes deltagelse, så der dannes en 

skolekultur, der vil blive karakteriseret ud fra 
principper om retfærdighed. 

 
Udarbejdelse af en retfærdighedspædagogik  

En effektiv og retfærdig pædagogik opnås, når 

lærerne ændrer den måde, de underviser på, for 

at fremme akademisk succes for elever af 

forskellig baggrund og etnicitet (Banks & Banks, 

1995). 

Derfor må skolelederen sikre, at lærerne tilretter 

deres undervisningsstrategier for at øge den 
akademiske succes i forhold til de forskellige 

sociale klasser og kulturelle grupper. Desuden 
bør skolelederen støtte og bistå lærerne i at 
tilegne sig og implementere samarbejdsbaserede 

læringsstrategier der kan reducere de 

akademiske vanskeligheder, der fungerer som 
hindring for at indvandrerfamilier får lige adgang 
til uddannelsesmuligheder og fordele (Troutman 

& Zehm, 1998). 

 
For at bevare den nationale mangfoldighed i de 
nationale heterogene skoler må skolelederen i 

detaljer vide, hvad der foregår på skolen, da 

kontroverser i skoleregi kan have forskellige 

følelsesmæssige betydninger for elever med 
flygtninge eller indvandrerbaggrund. Derfor må 

skolelederen foretage en kritisk analyse af, hvad 

der betragtes som fakta, og være opmærksomme 
på, hvad der sker. På den måde vil det lykkes at 

udvikle et effektivt pædagogisk klima på en etisk 
heterogen skole. Samtidig skal der skabes og 

bruges de midler og processer, der handler om, 
hvorvidt der er retfærdighed, og overvejes, om 

eleverne føler sig trygge i skolemiljøet. Det bør 
ikke overses, at livet i et multikulturelt samfund 

kræver interaktion, dialog og læring i hvordan 
man håndterer dilemmaerne (Leeman, 2003). 

 

Konklusion 
Skolen er som en social mekanisme direkte 

påvirket af sociokulturelle ændringer, hvilket 

resulterer i differentiering af dens 
elevsammensætning og klassernes 

heterogenitet. 
 
Klassers inhomogenitet skaber konflikter mellem 

elever, lærere, forældre, samfundet som helhed, 
hvilket resulterer i behovet for at omdefinere 

uddannelsesprocessen og lærerens rolle. 
Skolen og dens personale er nødt til på trods af 

problemer med integration og accept af diversitet 
i klassen, yde sproglig og psykologisk støtte ved 
hjælp af pædagogiske modeller, undervisning og 

kommunikationsstrategier, der skaber gunstige 

pædagogiske betingelser for alle elever, og 

udvikle adfærd blandt eleverne, der sigter i mod 

at forbedre alle børns ydeevne. 
 
Ved at gennemføre interkulturel 

uddannelsespolitik både på internt og eksternt 
niveau fjernes modsigelser og konflikter, skaber 

samarbejde ved at udvikle 
kommunikationskanaler mellem elever, lærere, 
forældre og samfund og resulterer dermed i, at 

skolen åbnes for samfundet. 
Et åbent og fleksibelt samfund baseret på 

værdierne om interkulturel uddannelse kan føre 
til skabelse af mennesker med et åbent sind, som 

vil blive inspireret af solidaritet, samarbejde, 
anerkendelse af mangfoldighed, respekt for 
"udlændinge", og deres kulturer.
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Jeg kender, accepterer 

og styrer mine følelser 

 
 

Photo by Jason Sung on Unsplash 
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Generel Information om praksis 
Denne praksis blev udført inden for rammerne af 
DYEP. Den blev designet og gennemført af 

klasselærer Eleni Barmpoudaki i en græsk skole i 
regionen Thessalien i Grækenland. Klassen var 

blandet med hensyn til elevernes alder og køn. 

 
Interventionens varighed var 3 måneder — faktisk 

10 uger — med to 90 minutters møder om ugen. 
Interventionen blev baseret på brugen af CLIC 
(undervisningssprog gennem indhold) på græsk 
mens billeder og kropsbevægelser blev 

undersøgt. 
 

Eleverne læste enkle multimodale tekster, 

malede, lavede tegnefilm, skrev ord og enkle 

sætninger, struktureret i præstrukturerede 
undervisningsinterventioner, men også i andre 

situationer, hvor teaterteknikker blev brugt. 

 

Kompetencer og færdigheder 
Hovedformålet med interventionen var at få 

eleverne til at anerkende deres følelser og 

navngive dem. 

 
At genfinde følelser af undertrykkelse som de ikke 

havde været bevidst om og var bange for at 

snakke om og sætte dem i front. 

Derudover via dramateknikker, teaterspil og 
rollespil – forsøgte læreren at hjælpe eleverne til 

at udvikle kontrol over deres følelser imens de 
spilede, men især også i deres daglige liv. 

 

Næsten alle elever i klassen har været udsat for 
adfærd, der generelt kan beskrives som aggressiv, 

både indbyrdes og fra voksne - mødre, lærere, 

koordinatorer, MOZA-frivillige2. Dette forhold 
blev ofte drøftet på møderne mellem DYEP-

agenterne og på møder med forældrene. 

 

Især den iagttagelse, at eleverne ofte blev 

"oversvømmet " med vrede som meget ofte 
manifestererede sig som vold mellem dem  slag, 
stemmer, dannelse af grupper, der havde verbale 
sammenstød som foregik på et sprog, som 

læreren ikke forstod  gjorde behovet for 
intervention bydende nødvendigt. 

For det meste blev enhver hændelse løst mere 

eller mindre gnidningsfrit, og årsagerne til 
gnidninger fik ofte ubetydelig karakter (f.eks. 

hvem der uddelte kladdehæfter o.a.). 
 

Læreren var også meget imponeret over den 
iagttagelse, at eleverne (bortset fra nogle få 12- og 

13-årige) forsøgte at håndtere hver hændelse 
med rolig diskussion og med muligheden for at 

"bryde ud", falde til ro gennem kærtegn, positive 
kommentarer eller endda at græde. Især for piger 
mellem 8 og 12 år og alle yngre børn var denne 

måde den mest almindelige. 
 

Det faktum, at de studerende var meget påvirket 
af deres nuværende situation på det tidspunkt, 

men også af, hvad de havde oplevet, blev taget 
alvorligt i betragtning for enhver form for design. 

 

Praktisk implementering 
Forberedelserne til interventionen blev 

organiseret på to niveauer. Den langsigtede 
planlægning, der vedrørte beskrivelsen af 

målene, midlerne og faserne i interventionen og 
det andet niveau i organiseringen der bestod af 

den indledende beskrivelse af hvert enkelt møde 

i almindelighed, hvor elevernes behov, der 

opstod under hvert møde, blev fremhævet. 
 

I første omgang blev der holdt et møde med 
elevernes forældre og værger, hvor det, der blev 

fundet i klasseværelset, blev drøftet, samt hvilke 
erfaringer forældre og værger selv havde draget. 
Møderne foregik både som gruppemøder såvel 

som individuelle møder med hver forælder. 
 

Der blev også afholdt et møde med tolken fra den 
NGO, der understøttede forløbet, da denne skulle 
oversætte en række billeder, der repræsenterede 

følelser, på de to grundlæggende sprog (arabisk 

og kurdisk). 

Værktøjerne blev valgt (teaterspil, pantomime, 
ikke-verbal kommunikation, rollespil osv.). 
 
Møderne var planlagt med hensyn til tid og 

tematik, mens målene blev fastsat på hvert møde. 
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Overførbarhed 
Den følelsesmæssige situation som elever og 
deres familier med flygtninge og 

indvandrerbaggrund befinder sig i kan kun 
være det overordnede formål med 

interventioner, uanset i hvilket land de 
kommer fra. 

De anvendte midler og værktøjer er 
velkendte praksisser for undervisere, 
socialrådgivere, psykologer og generelt dem, 

der er involveret i integration af flygtninge og 

indvandrere. 

Fordelen ved sådanne interventioner er 

umiddelbart synlig ved eleverne, og en sådan 

indgriben gør det ligeledes muligt at 
inddrage forældre og værger, hvilket for dem 
også er en vigtig og effektiv 
integrationspraksis.
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Inklusion af forældre i 

skoleaktiviteter betyder 

noget for inklusion af 

elever 

Photo by Monika Kozub on Unsplash 
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Generel information om praksis 
Skolens ledelse er ansvarlig for udvikling af 
strategier for inklusion med henblik på at 

mindske hindringer til lige adgang til 
uddannelsesmuligheder for elever med 

indvandrer og flygtningebaggrund. 

Denne case præsenterer erfaringerne fra en 

græsk børnehave, der til fremme af politikker for 
inklusion gennemførte en aktions- og 
forskningsbaseret praksis inden for skole-familie 

samarbejde. Elever med flygtninge og 

indvandrerbaggrund i klasserne på denne skole 
deltog også. Initiativet, blev gennemført over en 

periode på tre måneder med forældre-
lærermøder to gange om måneden, og det havde 
positive konsekvenser på flere planer både for 

børnene og for forældre og lærere. 

Betydningen af at inddrage elevernes forældre i 
skoleprocedurerne er blevet anerkendt af de 

videnskabelige og uddannelsesmæssige miljøer 
og omtales som skole-familiesamarbejde eller 

som forældreengagement. Det første udtryk 

anerkender fælles ansvar i de to mikrosystemer 
for børns læringsresultater (Epstein & Sheldon 

2006), det andet understreger forældrenes aktive 
rolle i styrkelsen af undervisningen af børn, som 

måske ikke kun er begrænset til det, der sker i 

skolen (Fenton et al. 2017). I begge tilfælde 
hævdes det, at et dynamisk forhold mellem skole 
og familie understøtter børns akademiske og 

socio-følelsesmæssige udvikling (Galindo & 
Sheldon 2012). 

Sociokulturelle, økonomiske og sproglige 
forskelle komplicerer forældrenes interaktion 

med skolen. Forældre med 
flygtninge/indvandrerbaggrund føler sig 

magtesløse over for skoleprocedurer og 
udtrykker motivation og forventninger til skolen 
på vegne af deres børn. 

På skolen mistolkes forældrenes manglende 

deltagelse i skolearrangementer ofte som et 
spørgsmål om forældrenes ringe interesse for 

deres børns uddannelse.  

Den beskrevne praksis skal skabe en ramme af 

aktiviteter, der fremmer en ligeværdig 

tovejsinteraktion med henblik på at styrke 

forældrenes forhold til skolen. Forældrene 

opfordres til at komme i skolen, udveksle 

synspunkter, følelser, om det at være forældre og 

samarbejde om at kommunikere de spørgsmål 

om forældrenes rolle, der dukker op i deres 

hverdag gennem en dramaworkshop. 

 

Kompetencer og færdigheder 
Praksis fremmer kommunikation og samarbejde 

mellem lærere og forældre samt mellem 

forældre. Når deres kulturelle og kommunikative 
ressourcer blev anerkendt og værdsat, kunne 

forældrene mere selvsikkert udtrykke 

dimensioner af deres identitet. De opfattede sig 

selv – og i forlængelse heraf deres familier – som 
ligeværdige og værdifulde medlemmer af 

samfundet. Deres forhold til skolen blev styrket, 
og forældrene var mere involveret i 

skoleprocedurer. 

Den interkulturelle kommunikation, der er ved at 

blive genoprettet, kan være dynamisk produktiv i 

retning af social integration; forældre får en 
grundig forståelse af skolens praksis, og lærerne 
ledes opgør mod forestillinger om kulturel 

forskel. Derudover skaber og/eller styrker praksis 

forholdet mellem forældre og bidrager til en 
proces med læring og selvforbedring; forskellige 

kulturelle perspektiver om forældreinddragelse 

kommer ofte i spil, og reflekterende processer og 
transformationer finder sted. 

Forældrenes engagement er vigtig for børnene, 
de relationer, som forældre udviklede i 
samarbejde med skolen og med hinanden 

påvirkede også deres børn, hvilket blev gengivet i 

inkluderende praksisser i klasseværelset 
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Praktisk implementering 
Gennemførelsen af denne praksis var baseret på 
udnyttelse af: a) "Identitetstekster" som et 

middel til identitetsindflydelse og b) anvendelse 
af drama i uddannelsesteknikker som et middel 

til interaktion og udvikling af meningsfulde 
relationer og styrkelse af den enkeltes indsats for 

personlig og social forandring. 

I erkendelse af denne praksis som inkluderende, 
var det vigtigste mål at styrke kommunikationen 

og samarbejdet med skolen og samskabe en ny 

skolekultur, hvor forældrerollen ikke var 
forudbestemt. 

For at dele "Identitetstekster" og interagere 

deltog forældrene i møder, hvor de ikke kun 
diskuterede spørgsmål vedrørende børns 
uddannelse, men også spørgsmål fra hverdagen 
og deres egne interesser. Disse møder blev opdelt 

i to dele, en interaktiv og en informativ. Den 

interaktive del blev implementeret inden for 

rammerne af en dramapædagogisk workshop. 
Temaer og de producerede tekster kom fra 

forældrene selv, mens læreren/forskeren spillede 

rollen som koordinator. I de successive faser af 

aktionsforskningen, til refleksion af hver fase, 
udnyttede læreren/forskeren forældrenes 

holdninger til at designe næste skridt. 

De grundlæggende procedurer for gennemførelse 
af denne praksis er følgende: 

"Tematiske aftener", der omhandler spørgsmål 

om skoledrift, undervisnings-strategier og 
nøglespørgsmål som leg, lektier osv., og hvor 

lærere og forældre deler synspunkter, følelser og 
praksis. 

"Dramabegivenhed" præsenteret i slutningen af 
skoleåret. Forældre er involveret i både 

planlægning og præsentation af dramaet, hvor de 

udtrykker sig selv og deres erfaringer med 
forældrerollen for børnene og andre involverede 
fra skolemiljøet. 

Forældre er involveret i både planlægning 

og i præsentationen, for at præsentere deres 

synspunkter ud fra eget perspektiv. 

Lærere og forældre deler synspunkter, følelser og 

praksis om uddannelse m.m. og udtrykker sig i 

multimodale kommunikationsprocesser. 

 

Overførbarhed 
Denne praksis var baseret på brugen af begrebet 

identitetstekster og deres udforskning gennem 

dramateknikker. Denne praksis kan gennemføres 

på alle uddannelsesniveauer og kan bidrage til at 

styrke forældre og dermed elever, især de som 

ikke er inkluderet i fællesskabet. 
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‘There are different challenges facing different 

types of schools. Those in “special measures” or 
with “serious weaknesses” put huge effort into 

improving performance on short-term targets, but 
do they also need a strategic approach? It is a 

common view that once they are out of current 

difficulties, they can move on to a more strategic 
long-term approach. We would suggest that short-
term improvement and longer-term capacity and 

capability- building should take place concurrently 
as one supports the other. At the other end of the 
scale, highly successful schools can fall into the 
complacency trap and not challenge current 

orthodoxy. We suggest that strategic reappraisal 

and redirection are equally important for these 

schools.’1
 

 

Skolelederens nye rolle og 

vigtigheden af en fælles strategi 
I løbet af det seneste årti har der været et stigende 
fokus på skoleledere (f.eks. skoleledere, 
skoleledere, skoleledere) som centrale aktører i 

forbindelse med inkluderende skolepraksisser.4 I 
den efterhånden store mængde litteratur om 

skoleledere ses disse hovedsagelig som udøvere 
af to funktioner, nemlig lederskab (dvs. 

fastsættelse af værdier og en vision for fremtiden) 

og styring (dvs. smidig afvikling af skolen). 

Empiriske undersøgelser har vist, at dette i EU-
landene for det meste er gået hånd i hånd med 

større autonomi i beslutningstagningen, men 
også større ansvarlighed for skoleresultater. 

Sideløbende med denne tendens har 

skolemyndighederne i stigende grad været 
opmærksomme på skolelederne i deres politikker 

med henblik på at skabe høje faglige standarder, 
herunder gennem bedre uddannelse og 

forberedelse, samt at skabe en institutionel 

ramme (med hensyn til status, løn og nødvendige 

ressourcer)5 – en udvikling, der har tendens til at 
opveje overgangen til større lokal autonomi for 

skoleledere sammen med den stigende 

betydning af nationale 
kvalitetsvurderingsordninger. 
 
En undersøgelse af den seneste litteratur om 

inkluderende skolepraksis har blandt andet 
understreget skoleledernes afgørende rolle i 

forbedringen af skoleresultaterne.6 En 

sammenfatning af tidligere undersøgelser har 
således identificeret følgende 

interventionsområder for skoleledere, der anses 
for at være centrale for en forbedring af 

uddannelsesresultaterne: 
 
De centrale funktioner i skoleledelsen (vedtaget fra Skoglund 

og Stäcker, 2016, citeret i Det Europæiske Agentur for Særlige 

Behov og Inkluderende Uddannelse, 2018, s. 9). 

Denne omdefinering af opgaverne har også ført til 

et forsøg på at udtænke nye former for lederskab 

i forbindelse med vellykkede inkluderende 

skolepraksisser. 

• Instruktionsledelse 

• distribueret lederskab 

• transformationsledelse 

 

Instruktionsledelse understreger vigtigheden af 
klare mål for undervisning, 

undervisningstilrettelæggelsen, planlægningen 
af undervisningsplaner og evaluering af lærere og 

deres undervisning for at understøtte 

undervisningskvaliteten og læringen, da 
forbedring af lærernes undervisningspraksis 

anses for at være det mest effektive til at øge 
skoleresultaterne. 

 

Distribueret ledelse, også kaldet delt, participativ 
eller demokratisk ledelse, henviser ikke til de 

enkeltes karakteristika, deres roller eller ansvar i 

en skole, men til en praksis, der har til formål at 
præge alle interaktioner i denne kontekst. Den 
‘extends to the role of other teacher-leaders (…) 
and, in general, to any other staff member, 
learner or parent who take on a leading role 
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within the school’ thereby creating ‘a greater 

sense of purpose’, promoting teamwork and 
professional collaboration, as well as increased 

participation and shared accountability. 
 

Mens de to første begreber har udviklet sig i 
litteraturen om uddannelsesadministration, er 

transformationsledelse en sen tilføjelse fra 
erhvervslivet. Det handler om opstilling af 

visioner og inspiration, og ‘at fokusere på at skabe 
strukturer og kulturer som kan øge 
undervisningskvaliteten og læringen, men også 

sætte retning og udvikle mennesker og redesigne 
organisationer’. Den er baseret på tanken om, at 

skoleledere ‘kan påvirke medarbejderne til at 
blive engagerede og motiverede gennem 

udarbejdelse af motiverende mål som kan 
associeres med værdier som medarbejderne tror 
på og tilslutter sig’. Ifølge OECD's International 
Survey (Teaching and Learning International 

Survey) fra 2013 vil sameksistensen af disse tre 

ledelsesmodeller i en integreret praksis 

sandsynligvis have en stærk indvirkning på 
elevernes resultater, kvaliteten af undervisningen 

og udviklingen af professionelle 

læringsfællesskaber i skolerne. 
 

På samme måde understreges skoleledernes 

centrale rolle i et arbejdsdokument i Europa-
Kommissionens meddelelse om skoleudvikling 

og fremragende undervisning for en god start på 

livet fra 2017: 
‘School leaders operate at the interface between 

educational policies and their implementation in 
schools. As a result, they have a demanding role 

that requires, among other competences, vision, a 

capacity for strategic thinking and efficient 
resource management, and the ability to improve 

learning environments and learning cultures.’ 

 

Udtrykket »strategi« i denne betydning synes at 
være dukket op i litteraturen om 

uddannelsesadministration i Storbritannien med 
Education Reform Act af 1988, som gjorde det 
obligatorisk for alle skoler at have en 
udviklingsplan. Det gjaldt for 90 % af litteratur, og 
mere end 60 % er fra Storbritannien. I første 

omgang blev strategi og planlægning imidlertid 
uklart anvendt på praktisk talt alle 
skoleledelsesaktiviteter (»strategisk 

planlægning«). Dette ændrede sig i begyndelsen 

af 2000'erne, da British National College for 

School Leadership (NCSL), der blev oprettet i 
2000, promoverede begrebet ’strategically 

focused school’. Strategi i uddannelsessektoren 
var blevet stærkt misforstået af ‘aligning it almost 

exclusively with strategic planning – a rather 
predictable linear process which best suits a 

stable environment’.  
 

Det var ikke længere nok at fokusere på 
kortsigtede mål, der skulle suppleres med en 
langsigtet strategisk tilgang. Ved at indføre 

ledelsesstil fra den private sektor og tilpasse den 
til uddannelsessektoren forsøgte NCSL at 

opbygge modeller og rammer med det formål at 
give skolelederne mulighed for at vedtage en 

sådan langsigtet tilgang. Dette er ikke stedet at 
præsentere disse modeller i detaljer. Følgende 
uddrag af »strategiske processer« fra en brochure 
udgivet af NCSL vil imidlertid give et indtryk af, 

hvordan disse modeller blev udtænkt: 

 

Generelt har bestræbelserne på at få en strategisk 
fokuseret skole været tæt forbundet med 

vedtagelsen af begreberne Public Management i 

en Top-Down-tilgang, der lagde vægt på 

konkurrenceevne, offentligt valg og kontrol 
gennem nationale kvalitetssystemer i forventning 

om at forbedre læringsresultaterne målt ved 

bredt offentliggjorte internationale 

sammenlignende undersøgelser (såsom PISA) 
eller nationale test. Flere EU-lande gik endda så 

vidt som til at straffe skoler og lærere, der ikke 
nåede målene ved at fjerne tilskud fra skoler eller 

nægte dem akkreditering eller ved at pålægge 
lærerne lønnedskæringer eller ved at belønne 

dem for bedre resultater.  
 

 
 
 

Denne "high-stakes"-tilgang har imidlertid mødt 
voksende bekymring for, om den kvæler 

udvikling og innovation samt demotiverer lærere, 
og i de senere år har der været en drejning i 
retning af en mere åben og "tillidsbaseret" 
tilgang. 
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A Professional Commitment-Based School Strategy in Finland 

 Recent studies have described the Finnish – and, more general, the Nordic – model of school 

governance by contrasting it favourably with the dominant competitive model promoted by the OECD 

and other transnational organisations. Finland is one of a handful of countries in Europe where no direct 

control by the national level is exercised on schools. In particular, there is no school inspection, and 

schools are not ranked in national evaluations. Finnish municipalities instead enjoy considerable 

autonomy in shaping school governance, a situation attributed to historically strong agrarian and 

social-democratic egalitarian values. 

Rather than relying on the accountability of school leaders and teachers the Finnish model 

appears to be based on a strong trust in the work of teachers and the culture of schools; traditional 

forms of control were abandoned in the early 1990s, and teachers’ personal commitment to their school 

is considered more important than loyalty to superiors. Central to this model, which has been 

conceptualised as a ‘professional commitment strategy‘ are the teachers organisational commitment, 

their sense of impact and their empowerment which are being fostered through distributed and moral 

leadership exercised by school principals and municipal leaders. The basic web of trust is also extended 

to other stakeholders. 

While the Finnish model has led to excellent results (e.g.PISA) its historical groundedness suggests 

that it cannot easily be transferred to other national contexts.  

(J. M. Paulsen, ‘Conceptualizing Professional Commitment-Based Strategy: A Finnish 

Perspective’, Nordic Journal of Comparative and International Education, 2018, Vol. 2(2–3), p. 72–85.)    

 

‘ 

What do school leaders actually do?’ 

 
In 2014 F. E. Bärstecher carried out an empirical study on the time schedule and activities of 15 

headmasters of single elementary schools as public managers in the German states of Berlin and 
Brandenburg, based on interviews, job shadowing, observations and self-declared data. Although the 

results show great variations in the daily routine – with an average of 52 activities per day and an average 
length of just over 10 minutes –, the overwhelming majority are operational activities. Nine out the 15 

headmasters declared spending no time on strategic activities and most of the rest less than 5 % of their 

time (or roughly 3 % of the total number of daily activities). 
 

Typically, headmasters stated that these activities (including reflection on their practices) took place 
outside the school (e.g on public transport on the way to an external training session. Furthermore, they 
noted that the recent towards greater school autonomy had also led to increase in administrative tasks, 

especially financial management. 

 

(Source: F. E. Bärstecher, Was machen Schulleiter tatsächlich und welche Faktoren beeinflussen 

diese ausgeführten Tätigkeiten?, PhD thesis presented at the University of Potsdam, 2014). 
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Strategi på skoleniveau 

 
Hvilken rolle spiller strategi på skoleniveau? De 

interviews og diskussioner i fokusgrupper med 
lærere og skoleledere, der blev gennemført inden 

for rammerne af denne undersøgelse, var ikke 
specifikt udformet med henblik på at fremkalde 

udtalelser om skolens strategier. De fokuserer 
primært på praktiske detaljer i undervisningen i 

et inkluderende klasseværelse, på lokale 
arbejdsvilkår og på den generelle situation i et af 

de undersøgte lande. Af og til henvises der til 

nationale og regionale politikker (Grækenland, 

Danmark) eller på nationale protokoller og 
protokoller på skoleniveau (Italien), især af 
skoleledere, der kommenterer forholdet mellem 

disse politiske rammer på højere niveau og de 

lokale tilpasninger af dem. Karakteristisk nok 
nævnes der dog ikke en strategisk eller langsigtet 

tilgang til de mange problemer, som lærere og 

skoleledere står over for. Italienske skoleledere, 

der har interviewet hinanden, anfører f.eks., at de 
bør kunne føre tilsyn med resultaterne af 
lærernes uddannelse, at de didaktiske valg, der 

træffes på en skole, bør deles mellem 

lærerstaben, og at skolerne bør kunne udstikke 

retningen for de metodologiske tilgange, der skal 

anvendes i klassen, for at forfølge specifikke mål..  
 

Samtidig siges det, at strukturen i den italienske 
skole "(u)heldigvis, ikke tillader dette at ske". Selv 
om dette tyder på et behov for en mere strategisk 
tilgang, er konklusionen snarere tegn på 

resignation. Dette er ikke for at beskylde 

skoleledere og lærere for at have været inaktive, 
når de har stået over for praktiske udfordringer, 
hvilket de utallige beretninger om fantasifulde og 
kreative undervisningsmetoder opfundet for at 

fremme inkluderende undervisning i 

klasseværelset vidner om. Men disse lyder mere 

som ad hoc-foranstaltninger, der vedtages for at 
løse specifikke problemer, der opstår i løbet af 
undervisningen. På samme måde foregår 

professionelt samarbejde ofte på en uformel 
måde og har karakter af improvisation. 
 

Det skal også bemærkes, at skoleledere og lærere 

mere generelt har været tilbageholdende med at 

tilslutte sig de (public) ledelsesprincipper, hvis 

ordforråd og metoder forekommer dem 
uhensigtsmæssige i forbindelse med en skole – 

skolerne handler jo om "mennesker" og "læring" 
ikke om "produkter". Desuden har flere af de 

lande, der er undersøgt her, i de senere år været 
konfronteret med ankomsten af et stort antal 

flygtninge og migranter under vanskelige 
økonomiske forhold og med ringe tid til 

forberedelse. Under disse omstændigheder synes 
skoleledelsen at have været domineret af 
krisestyring, hvor der næppe har været plads til 

langsigtet planlægning. 
 

Mens der kan argumenteres stærkt for en mere 
langsigtet strategisk tilgang, gør den nuværende 

situation en sådan orientering usandsynlig. Det 
vigtigste spørgsmål vil derfor være, hvordan man 
skaber betingelserne for at udforme og 
gennemføre en skolestrategi. 

 

Sådan etableres en strategisk 

tilgang 
 

Indsatsen vil kun være umagen værd, hvis den 

resulterer i betydelige forbedringer i 

undervisningspraksis og elevernes resultater. Et 
casestudie fra 201716 foreslår: 

 
‘that distributed leadership is a vital first step in 
making schools flexible enough to respond to new 
pressures. However, <…> distributed leadership 

per se does not necessarily imply a commitment to 
a particular stance on issues of social justice, such 

as equality, but rather that this can only flow from 
leaders becoming culturally responsive to the 

diverse traditions and needs of the changing 

populations of their schools. 
 

Her giver litteraturen og udtalelserne fra 

skoleledere og lærere vigtige fingerpeg om de 
generelle rammer, inden for hvilke en 
skolestrategi skal udarbejdes. 
 

For det første forekommer det afgørende, at 

arbejdet med skolestrategien skal foregå uden for 
daglige skolerutine. Tildeling af forudbestemt 

tidsplan uden for den daglige skolerutine, 
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anvendelse af institutionaliserede måder 

(styregruppe, workshops, dedikerede møder), 
skriftlig dokumentation og akkompagnement af 

eksterne eksperter (mentorer, moderatorer, 
specifikke eksperter osv.) kunne være elementer 

til at etablere en strategisk tilgang i skolen. Dette 
skal helst ske i en samskabende ånd. Opfattelsen 

af praksis bygger på samskabende ledelse, 
værdier og tilstedeværelsen af institutionelle 

forhold, der letter denne praksis, hænger ofte 
sammen med højere resultater på skolerne. 

Et andet bærende element er motivation af 

lærere og øvrige medarbejdere. Ved at stole på 
distribueret lederskab til at udføre og 

kommunikere den fælles skolestrategi, har 
skoleledere en bedre chance for at sikre, at alle er 

på samme side - og at de arbejder godt sammen i 
gennemførelsen af skolens politikker. 
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General information om praksis 
Prozesssbegleiter (bogstaveligt oversat 
'proceshjælpere'), rekrutteret blandt trænere, 

vejledere, tidligere skoleledere og andre 
eksperter og som fungerer som mentorer, har 

støttet skoleledere og klasselærer i løbet af 
projektet 'School Turnaround' (2013-17) i Berlin 

for at gennemføre foranstaltninger, der har til 
formål at forbedre distribueret ledelse og 
resultater på skolerne. 

  
De ti deltagende skoler blev valgt ud fra kriterier 

som en høj andel af elever fra 
lavindkomstfamilier, hvis modersmål ikke var 

tysk og som ofte gik glip af lektioner, en stor 
udskiftning af lærere og skoleledere, et stort antal 
syge medarbejdere og ubesatte stillinger samt på 
baggrund af en evalueringsrapport fra 

skolemyndighederne om, at en bestemt skole 

havde behov for en større ombygning. 

 
Samarbejdet mellem mentorerne, der fungerede 

som konsulenter og til tider som moderatorer 

eller facilitatorer, og skolelederne fandt sted på 

frivillig basis, i nogle tilfælde efter en prøvetid. 

 

Kompetencer og færdigheder 
Denne praksis blev udformet som led i 
bestræbelserne på at forbedre skolens resultater, 

navnlig ved at styrke den distribuerede ledelse og 
på et senere stadium ved at udvikle nye 
undervisningsmetoder. 
 
Mentorens opgave bestod af at støtte 

skolelederen i at konstituere et leder-team og en 
styregruppe ud fra en foreslået udviklingsplan, 
med henblik på at udvikle en vision og strategier 

for skolen, i at fremme teamwork og overvinde 

lærernes modstand mod forandringer, i at styrke 

skolelederens og klasselærernes strategiske 
kompetencer, hjælpe dem med at fokusere på de 
aftalte mål (især udvikling af 
undervisningsmetoder) og i bedre at reflektere 

over den daglige drift af skolen. Dette omfattede 

regelmæssige gruppemøder, individuelle 
samtaler, deltagelse i møder med skoleledelsen 
og i deltagelse i krisesituationer samt workshops, 

jobobservationer og hjælp til rekruttering af 

eksterne eksperter. 
 

Skolelederne satte pris på tilstedeværelsen af en 
kvalificeret samtalepartner for at diskutere og 

mere systematisk at forfølge strategiske mål, at 
reflektere over den daglige praksis og at udvikle 

deres egne strategiske kompetencer. 
Yderligere resultater var oprettelsen af 

styregrupper i alle deltagende skoler, strømlining 
af skoleprocesser, en udvidet rekruttering af 
lærere, der er villige til at påtage sig nye 

ansvarsområder, gennemførelse af højere 
standarder for skoleledelse og styrkelse af 

skoleledere i konfliktsituationer. 
 

I løbet af anden halvdel af projektet hvor fokus på 
udvikling af undervisningsmetoder forbedrede 
den årlige planlægningsproces, f.eks. af 
studiedage samt teamwork, udviklingen af 

undervisningskoncepter og -materialer og fælles 

udarbejdelse af skolespecifikke læseplaner. 

 

Praktisk Implementering 
Hvad er nødvendigt for at forberede brugen af 

praksis? Hvad gøres der praktisk talt ”skridt for 
skridt”? 

 
At parre skoleledere med kongeniale mentorer 

viste sig at være det mest udfordrende problem. I 
nogle tilfælde skiftede potentielle mentorer skole 

flere gange, indtil der kunne etableres et 
tillidsgrundlag og et rentabelt samarbejde med 

en skoleleder. Derfor viste mentorernes 
månedlige møder sig at være afgørende. Desuden 
skulle der være en klar adskillelse af rollerne 

mellem en mentor og skoleledelsen. Mentorerne 
måtte også passe på ikke at overtage opgaver fra 

en uerfaren, usikker eller overbebyrdet 
skoleleder. 
 

Overførbarhed 
Praksissen kan implementeres i andre 
sammenhænge/lande/klasseværelser. 
Der synes ikke at være nogen hindringer for at 
overføre denne praksis i forskellige 

sammenhænge, lande eller klasseværelser. Hvis 
der tilvejebringes tilstrækkelig finansiering, og 
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deltagerne er villige til at samarbejde. 

Inddragelse af mentorer fra lokale 
sammenhænge gør denne struktur fleksibel og let 

at tilpasse i andre lande. 
(Kilde: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie and Robert-Bosch-Stiftung, Pilotprojekt 
“School Turnaround” – 

 Berliner Schulen starten durch” (2013 – 2017) 
Zentrale Erkenntnisse und Empfehlungen der 

wissenschaftlichen Begleitstudie, Berlin, 2018. 
 

https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf/2018-09/School_Turnaround_Begleitstudie.pdf
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Introduktion 

 
Tilstrømningen af migranter til EU i løbet af det 
seneste årti har diversificeret landenes 

demografiske sammensætning og har igen 
reformeret lokalsamfundene og deres skolerne. 

Som reaktion herpå står skolelederne i EU i dag 
over for ansvaret for at finde måder, hvorpå de 

kan gøre deres skoler mere socialt inkluderende 
og imødekomme de behov som elever med 
flygtninge – og indvandrerbaggrund har. 

 
I tidligere tider var idéen om social inklusion i 

klasseværelserne et relativt uudforsket emne i de 

fleste europæiske skoler. Der er imidlertid i 

øjeblikket behov for ressourcer og uddannelse i, 
hvordan man skaber mere socialt inkluderende 

klasseværelser for at sikre succes for alle berørte 
elever. 

 
Som nævnt vil denne værktøjskasse tjene som en 
guide til skoleledere, der har til formål at gøre 

deres klasser mere socialt inkluderende. Dette 
kapitel vil fokusere specifikt på kommunikation 

som et redskab for skoleledere til bedre at ruste 
deres lærere til socialt diverse klasser. 

 
I kapitel undersøges det, hvordan skolelederne 
kan opfylde lærernes behov og forventninger, i 

takt med at de opstår og forbedre 
kommunikationskanalerne, så der er et optimalt 

og åbent samarbejde mellem lærere og 
skoleledere. Dette suppleres af en praktisk 
refleksion over brugen af co-teaching på en dansk 

skole og skoleledernes udfordringer med at 

koordinere denne praksis. Det er et godt 
eksempel, der sætter fokus på relevansen af god 
kommunikation og vidensdeling i skolerne. 
 

Derudover vil dette afsnit dykke ned i, hvordan 

man kan forbedre kommunikationskanaler, 

skabe åben dialog inden for skolens 
organisationsstruktur, samt hvordan man 
overvejer og inddrager lærere i 

beslutningsprocessen i forhold til social inklusion 
i klasseværelset. 

 
Endelig vil kapitlet komme ind på, hvordan man 
kan forbedre uddannelse af personalet, udvikling 

af pædagogiske kompetencer og inddragelse af 

faglige profiler, der involverer social integration. 

 

Forbedring af kommunikations-

kanaler i klasseværelset 

 
At have klare og åbne kommunikationskanaler er 

afgørende for at sikre, at lærerne kan give udtryk 
for deres behov for strategier for social inklusion, 

eller for den sags skyld andre udfordringer, som 
de kan stå over for i skolesystemet. Ved at have 
åbne kommunikationskanaler mellem 

skoleledere og lærere faciliterer det deres rolle 
med hensyn til at imødekomme elevernes behov. 

 
Ansvaret påhviler derfor skoleledere at forbedre 

kommunikationskanalerne på deres skoler og 
tilskynde til samtaler om inkluderende 

undervisningsmetoder. Dette afsnit vil derfor 
fokusere på ideer om optimering af 
kommunikationskanaler mellem skoleledere og 

lærere, mere specifikt: Hvordan man udjævner 
hierarkiet mellem dem, og sikrer at begge parter 

er inkluderet i beslutningsprocessen omkring det 
at skabe social inklusion i klasseværelset. 

 
Når en skoleleder undersøger, hvordan 
kommunikationskanalerne på deres skolede kan 

forbedres, er det værd at overveje de tre 
dimensioner, der er vist nedenfor: Information, 

bekræftelse/feedback og fortolkning. 
Denne figur viser, hvordan information, 

fortolkning og bekræftelse/feedback overlapper 
hinanden og spiller en afgørende rolle i 

kommunikationskanaler i en organisation som 
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f.eks. en skole. Ved at evaluere de tre 

dimensioner, der er vist ovenfor, kan man på 
skolen vurdere egne behov og udfordringer. 

F.eks. har det ved hjælp af denne model vist sig, 
at der i en række skoler manglede 

bekræftelse/feedback på lærerens rolle som 
professionel og samtaler, der vedrørte deres 

daglige arbejde i klasseværelset og på mere 
"langsigtede strategier for målene" (Ärlestig, 

2008). 

 
Skoler med forskelligartede elevgrupper kan 
afholde gruppemøder mellem lærere og 

skoleledere en gang om måneden for at drøfte, 

hvordan inklusion kan forbedres eller 
opretholdes. Der er forskellige teknikker til at 

forbedre skolekommunikation, der kan tilpasse 
sig virkeligheden i hver institution. Nedenfor er 

nogle eksempler og interessante online 
ressourcer. 

 
• Denne vejledning indeholder forslag til 

styring af det utal af daglige 

kommunikationer, du er involveret i som 

hovedstol: 
http://www.educationalleaders.govt.nz/Man

aging-your-school/Guides-for-managing-yo 

ur-school/Effective-communications 

• Her er nogle ”her-og-nu” ideer til 

skolekommunikation: 
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-

teaching-strategies/effective-school-

commun ication/ 
• Tips til at forbedre 

kommunikationsprogrammet ved National 

School Public Relations Association of USA: 

https://www.nspra.org/principals 

 

Co-teaching og inklusion: 

Hvorfor er det vigtigt at 

kommunikere og dele viden i 

uddannelsesinstitutioner? 

 
Co-teaching er praksissen hvor lærere parres i 

klasseværelset for at dele ansvar for planlægning, 

instruktion og vurdering af elever (Trites, 2017). 

Det er et godt eksempel på vigtigheden af at 
kommunikere og dele viden i 

uddannelsesinstitutioner. Endvidere er Co-
teaching en innovativ metode til at forbedre 

inklusion i skolerne. Co-teaching giver mulighed 
for mere intens og individualiseret undervisning 

inden for rammerne af de fastsatte læseplaner for 
dermed at bedre adgangen til pensum og 

samtidig mindske stigmatisering af elever med 
særlige behov (Friend and Cook, 2004) 
 

Co-teaching er blevet testet i to år på 
Parkskolen18 i Aalborg som en metode til at 

forbedre lærernes fokus på inklusion, især på de 
sproglige dimensioner. Erfaringerne fra denne 

skole sætter rammen for at diskutere 
perspektiver og udfordringer i sprogundervisning 
og social inklusion. Parkskolen er en mellemstor 
skole beliggende i Aalborg. Skolen har haft 

modtageklasser for nyankomne flygtninge- eller 

migrantbørn i mange år. Disse børn havde særlige 

læringsprogrammer på udvalgte skoler sammen 
med andre nyankomne elever. Ordningen blev 

dog afskaffet, og fra august 2017 blev de 

nyankomne børn sendt direkte i skolernes klasser 

i deres skoledistrikt. Med kommunens afskaffelse 
af modtageklasserne var der behov for at 

gentænke inklusion og sprogarbejde på skolen, 

så lærere og pædagoger blev bedre rustet til at 

modtage disse børn, men også bedre til at 
navigere i en stadigt skiftende organisation og 

struktur. 
 

Skolens opgave er at sikre læring og udvikling af 
alle elever og skal derfor tilpasse sig de nye typer 

af elever. Hvor en lærer tidligere kunne håndtere 
en relativt homogen elevgruppe, kalder 

heterogene elevgrupper på flere fagligheder og 
kompetencer. Forskning viser endvidere, at det er 
afgørende, at forskellige fagfolk arbejder 

sammen om at løse denne opgave (Ven, Cook, 
Hurley-Chamberlain og Shamberger 2010). Det 

flerfaglige samarbejde er en vigtig faktor for 
realiseringen af et inkluderende tosprogligt miljø 
i skolen. Co-teaching er en samarbejdsform, der 
af forskningen udpeges som en af de metoder, der 

har effekt for elevernes læring, men som også 
stiller store krav til det flerfaglige samarbejde 

(Friend 2000; Hansen et al. 2014, 2016). Det er en 

http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-yo%20ur-school/Effective-communications
http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-yo%20ur-school/Effective-communications
http://www.educationalleaders.govt.nz/Managing-your-school/Guides-for-managing-yo%20ur-school/Effective-communications
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-commun%20ication/
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-commun%20ication/
https://blog.sharetolearn.com/curriculum-teaching-strategies/effective-school-commun%20ication/
https://www.nspra.org/principals
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metode, hvor to fagligheder sættes i spil i samme 

rum. De to voksne har et ligeligt ansvar for 
klassen, undervisningen og tilrettelæggelsen, 

men indgår med forskellige kompetencer og 
fagligheder. 

 
Denne metode giver store udfordringer for 

skolelederne, da det øger kompleksiteten af 
ledelse og teamkoordinering. Det kan være 

overvældende for lærere (Stark, 2015), og det 
kræver støtte fra skolens administration for at 
sikre nok timer til planlægning og personale 

team-arbejde. For mere viden om Co-teaching, 
kan nedenstående artikel med forskellige Co-

teaching-modeller og ressourcer læses: 
http://castpublishing.org/introduction-co-

teaching-inclusion/ 
 

Opbygning af tillid mellem 

skoleledere og lærere 

 
På en skole, som i enhver anden organisation, er 

tillid mellem ledelse og medarbejdere centralt. I 
dette afsnit vil vi diskutere relevansen af tillid til 
uddannelsesplanlægning, der giver konkrete 

værktøjer til skolelederne til at måle centrale 

elementer af tillid i skolen og til at forbedre den. 
 

Fordelene ved tillid til undervisningsmiljøer er 
omfattende og veldokumenterede (Bryk og 

Schneider, 2003): Den kan fremme kollektiv 
beslutningstagning, reforminitiativer vil spredes 
bredt på tværs af skolen og forbedre elevernes 
læring. 

 
Der er en sammenhæng mellem et højt 
tillidsniveau og et bedre samarbejde mellem 
kolleger, professionalisme og autenticitet (E. 
Babaoglan, 2019). Litteratur understøtter 

eksistensen af en positiv sammenhæng mellem 

lærerkollegiets tillid til ledelsen og øget 

elevpræstation (Howe, 2016). Undersøgelser viser 
den relationelle tillid s centrale rolle, i 

opbygningen af effektive uddannelsesmiljøer. 
Som præsenteret af Anthony S. Bryk og Barbara 
Schneider (2003) forbedrer social tillid mellem 

lærere, forældre og skoleledere en stor del af det 

rutinemæssige arbejde i skolerne samtidig med 

at det er en vigtig ressource til forandring. 
Tillid er et centralt element i udviklingen af 

bæredygtige strukturer til facilitering af 
samarbejdet, til at fremme gruppesammenhold 

og øge kvaliteten af skolegangen (Hoy og 
Tschannen-Moran, 2003). Desuden er tillid en 

afgørende komponent i opbygningen af 
succesfulde kommunikationskanaler på skolerne 

(Babaoglan, 2019). Derfor præsenterer vi i dette 
kapitel værktøjer, som skolelederne kan bruge til 
at måle og identificere de vigtigste aspekter af 

tillid, og hvordan man kan forbedre den som en 
del af deres uddannelsesplanlægning. 

Planlægning har traditionelt været centreret 
omkring elevers resultater, ikke desto mindre er 

det interessant at overveje betydningen af at 
planlægge strategier til at forbedre forholdet 
mellem skoleledere og lærere som en del af det. 

 
Der er forskellige tiltag, som skoleledere kan tage 
for at skabe tillid i skolen. Til at begynde med er 

det vigtigt at forstå skolens kontekst og situation. 
"Omnibus T Scale" er en forskningsbaseret 

metode til at måle graden af tillid i skolen. Det kan 
være et fantastisk værktøj til at identificere 
centrale spørgsmål som et første skridt til at øge 

tilliden mellem ledelse og ansatte i skolen. 

"Omnibus T Scale"-metoden blev udviklet af Hoy 

og Tschannen-Moran (2003), og det foreslås at 

tilpasse den det nationale sprog før dens 

anvendelse. Skalaen er opdelt i tre underafsnit: 
tillid til kolleger, tillid til elever og forældre og 

tillid til administration. Scorerne kan rangeres 

som følger: 1 - 1,79 = Meget lavt niveau; 1,80 – 2,59 
= Lavt niveau; 2.60 – 3.39 = Mellemniveau; 3.40 – 

4.19 = Højt niveau og 4,20 - 5,00 = Meget højt 
niveau: 

http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/
http://castpublishing.org/introduction-co-teaching-inclusion/
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Vejledning: Angiv hvor enig du er i hver af de følgende udtalelser om 

din skole - fra meget uenig til meget enig. Dine svar er fortrolige. 
1 2 3 4 5 6 

1. Lærerne på skolen har tillid til skolelederen       

2. Lærerne på skolen har tillid til hinanden       

3. Lærerne på skolen har tillid til deres elever       

4. Lærerne på skolen er mistænksomme over for de fleste af skolelederens 

handlinger 

      

5. Lærerne på skolen tager hensyn til hinanden       

6. Lærerne på skolen har tillid til forældrene       

7. Lærerne på skolen har tillid til skolelederens integritet       

8. Lærerne på skolen er mistænksomme over for hinanden       

9. Skolelederen på skolen handler typisk i sine læreres interesse       

10. Eleverne på skolen tager sig af hinanden       

 

11. Skolelederen på skolen interesserer sig ikke for sine lærere 
      

12. Selv i vanskelige situationer kan lærerne på skolen regne med hinanden 
      

13. Lærerne på skolen udfører deres job godt 
      

14. Forældrene på skolen udviser pålidelighed i deres enga 
      

15. Lærerne på skolen kan stole på skolelederen 
      

16. Lærerne på skolen har tillid til deres kollegers integritet 
      

17. Der stoles på at eleverne på skolen laver deres lektier. 
      

18. Skolelederen på skolen udfører sit arbejde kompetent. 
      

19. Lærerne på skolen er åbner over for hinanden. 
      

20. Lærerne på skolen kan regne med forældreopbakning. 
      

21. Når lærerne på skolen fortæller dig noget, er de troværdige. 
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22. Lærerne på skolen tror på at eleverne er kompetente elever. 
      

23. Skolelederen på skolen fortæller ikke lærerne hvad der virkelig foregår på 

skolen. 

      

24. Lærerne på skolen synes at de fleste forældre gør det godt. 
      

25. Lærerne på skolen kan stole på det forældrene fortæller dem. 
      

26. Eleverne på skolen er hemmelighedsfulde. 
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Metode kan bruges til at identificere strukturelle 

problemer og som en indledende vurdering, før 
der planlægges strategier til forbedring af 

skolekommunikationen. Det er et fantastisk 
værktøj til at indlede diskussioner og vurdere de 

vanskeligheder, som lærerne kan stå over for i 
deres daglige praksis. Ikke desto mindre er der 

andre nøgleaktioner, der kan lette processen med 
at øge tilliden i skolen, såsom at skabe stabile 

skolefællesskaber og frivillige foreninger (Bryk og 
Schneider, 2003). Der er muligheder, der kan 
tilpasses de behov og ressourcer, som alle skoler 

har. Nedenfor er nogle interessante materialer 
som knytter sig til at muligheder og potentiale i at 

øge tilliden i skolen: 

 
• Hvordan opbygger man tillid til skolerne? 

https://greatergood.berkeley.edu/article/ite

m/how_to_build_trust_in_schools 

• Styrken i relationer i skolerne. Hvorfor er 

elever, der føler sig trygge og støttet af voksne 

i skolen bedre i stand til at lære? 

https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1

m8zq5g  

• Opbygning af en skole kultur af tillid er en 

forsætlig handling, der gavner rektorer, 

lærere og studerende. 

http://www.ascd.org/publications/education

al-leadership/may17/vol74/num08/The-

Trust- Factor.aspx 

 

Konklusion 
Der er i øjeblikket behov for ressourcer og 

uddannelse i, hvordan man skaber mere sociale 

inkluderende klasseværelser for at sikre succes 

for alle børn i klasseværelset. Dette kapitel 

omhandler det behov, der skal til for at forbedre 

kommunikationen og de faglige profiler. 

 

Som nævnt i indledningen er denne 

værktøjskasse en guide til skoleledere, der har til 

formål at gøre deres klasser mere socialt 
inkluderende. Derfor er kommunikation 
kontekstualiseret som et redskab for skoleledere 
til at fremme social inklusion og ruste lærerne til 

socialt mangfoldige arbejdsmiljøer. Dette afsnit 

indeholder praktiske strategier og konkrete 

eksempler til forbedring af 
kommunikationskanalerne på deres skoler 

 

Online resourcer: 
 

http://castpublishing.org/introducti
on-co-teaching-inclusion/ 
https://greatergood.berkeley.edu/ar

ticle/item/how_to_build_trust_in_sc
hools 

http://www.educationalleaders.govt
.nz/Managing-your-school/Guides-

for-managing-your-scho ol/Effective-
communications 

https://www.nspra.org/principals 

https://blog.sharetolearn.com/curriculum-

teaching-strategies/effective-school-

communication 

http://www.ascd.org/publications/educational-

leadership/may17/vol74/num08/The-Trust-
Factor. aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=kzvm1m8z

q5g 
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Entusiasme er ikke 

nok: 
Om lederskab og organisering af co-teaching 

 
https//:colourbox.com
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General information om praksis 
På Herningvejens Skole i Aalborg samarbejdede 

ledelse, ressourcepersoner (DSA-vejledere og 

inklusionsvejledere), lærere og pædagoger 

gennem to år med co-teaching ud fra en antagelse 

om, at fælles undervisning kunne være en nyttig 

strategi i forhold til, hurtigere at give nytilkomne 

elever med flygtninge-indvandrerbaggrund 

mulighed for adgang til samme undervisning og 

læseplan som deres kammerater i den klasse, de 

hører til. Det toårige projekt blev understøttet 

med kommunale midler, og stoppede ved 

udgangen af 2019 

 

Kompetencer og færdigheder 
Formålet med co-teaching modellen var at sætte 
særlig fokus på undervisningsdifferentiering og 
social inklusion. På skolen 

ønskede man at mestre opgaven mellem på den 

ene side at sikre tilpasse udfordringer – 

fagligt, personligt og socialt, men også at alle 
elever oplevede at kunne deltage og mestre de 

aktiviteter, som lærings-fællesskaberne tilbød. 
 

Målene med co-teaching projektet var: 

 

• at sætte særlig fokus på samarbejdet om 

social inklusion, således det i højere er alles 

ansvar. 

• at alle medarbejdere ved og er enige om, hvad 

social inklusion på Herningvej skole er, og 

kender tegnene herpå. 

• at skabe en tryg og sammenhængende 

ramme og den nytilkomne elevs start på 

skole. 

• at sikre et bredere kendskab til 

sprogværktøjer og didaktiske metoder 

Skolen har et inklusionsteam bestående af lærere 
og pædagoger med specialviden om 

tosprogsundervisning og inklusion. De har 
deltaget i særlige kurser og uddannelser, som har 

givet dem de nødvendige kom-petencer for at 
kunne vejlede kolleger og ledelse. 
 

Udfordringen for skolen og for inklusions-teamet 

har hidtil været, at vejlederne og 
ressourcepersonerne ofte har oplevet, at det 

været svært at tilpasse deres viden til forskellige 
faglæreres undervisning – både til indholdet og til 

undervisningsformen. Det kan være dilemmafyldt 
at få (mulighed for) indsigt i kollegers praksis. Det 

kan fx skyldes uklarhed i forhold til forventninger 
til samarbejdet mellem læreren og vejlederen. Er 

vejlederen eksperten? Skal vejlederen løse 
opgaven med den elev, som er udfordret? Er 
vejlederen et nødberedskab, man som lærer kan 

kalde på? 
 

På Herningvejen Skole ønskede man med 
projektet at sætte særligt fokus på, hvordan 

samarbejde mellem fagpersoner og det til-
hørende videns- og praksisgrundlag kunne være 
understøttende for inklusion. Der var på den ene 
side tale om øget videndeling i de forskellige 

professionelle fællesskaber, men også et ønske 

om organisations-udvikling. Dette dobbelte fokus 

kalder på en ledelsesopgave, der kan motivere og 
fundere en sådan proces. 
 

Praktisk Implementering 
På skolen handler det om at lede, så vejlederne 

har de kompetencer og den legalitet, der skal til 

for at løfte opgaven – for den enkelte og for skolen 

som organisation. Derfor indførtes en særlig 

ramme om årgangsteamets samarbejde. 
 
Teamet består af lærere og pædagoger på en 

årgang og er derfor et tværfagligt samarbejde i en 
gruppe af fagfolk. Ønsket om systematik og øget 

videndeling i forhold til inklusion blev rammesat 
med følgende kriterier: 
 

● Fokus på kerneopgave og resultater: 
undervisning og inklusion på informeret 

af data om elevernes læring og trivsel. 
 

● Opbygning af en lærende samtale-kultur: 
DSA-vejlederen deltager på alle møder og 
faciliterer teamets læreprocesser inden 

for dette område i tæt relation til 
undervisningens praksis. 
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● Styrkelse af kommunikation og relationer 

i teamet: En særlig mødestruktur og 
dagsorden. Mødeleder med et særligt 

mandat til at lede internt. Faste 
dagsordenpunkter og -struktur, hvor 

inklusionsopgaven og co-teaching 
drøftes og besluttes. 

 
Organisatorisk ændrede man på en række 

strukturelle rammer, således vejen kunne banes 
for øget samarbejde om inklusion. Udover 
teammøderne samarbejder årgangens lærere og 

pædagoger nu om at udpege ugentlige og 
individuelle læringsmål for hver elev. Disse kan 

være specifikt faglige eller rettet mere bredt mod 
sociale eller personlige kompetencer. Det vigtige 

er, at alle i teamet og vejlederen har ejerskab til 
målet, således det kan spille en nærværende rolle 
i al undervisning og dataindsamling. 
 

Varighed Fast mødestruktur 

1 time ugeplan og samarbejde om 

elevernes læringsmål og 

undervisningens helhed 

Halv time Læringssamtale med fokus på 

den enkeltes 

kompetenceudvikling og på co-

teaching 

 

Professionelle læringsfællesskaber: Herningvej Skole 2019-2020 

 

Hver morgen mødes teamet til 15 minutters 

drøftelse om mere praktiske og drifts-orienterede 
opgaver. Og hver mandag morgen samles 

eleverne klassevis med deres kontaktlærer for at 

skabe den nødvendige meningsforhandling og 
afklaring omkring den enkeltes mål, 
succeskriterier og tegn herpå i ugen, der lige er 

begyndt. 
 

Co-teaching-opgaven foregår som et samarbejde 
mellem DSA-vejlederen og faglæreren. Det fælles 

tredje er inklusion. Strukturen for co-teaching kan 

se forskellig ud fra fag til fag eller fra klasse til 
klasse. Fælles for opgaven er, at hvor faglæreren 

har et særligt fokus på fagdidaktikken, har 
vejlederen fokus på undervisningens sproglige 

dimension. Hele kongstanken med co-teaching er 
netop, at faglærer og vejleder arbejder tæt 

sammen om og i undervisningen for at forstå de 
udfordringer, der er i en klasse. 

Al undervisning foregår med udgangspunkt i en 
aftalt struktur19, som fx i denne matematiktime 
(se figur 2) 

 

Overførbarhed 
På Herningvejens Skole arbejdede man over to år 

med co-teaching som samarbejds- og 
læringsmodel. Hvert team og hver lærer eller 
pædagog havde i en fire ugers periode deltagelse 

af en vejleder i al sin undervisning. Denne 
mesterlære-model blev en uvurderlig erfaring for 
skolen som organisation. Men især de 

pædagogiske medarbejdere oplevede udbyttet 
og meningsskabelsen i disse lærende 

fællesskaber. 
 

Ledelse og medarbejdere peger på tre vigtige 

forhold, som gjorde en forskel: 

 
1. Fokus på det lærende og fællesskabende 

teamsamarbejde. 
2. Genkendelige og aftalte co-teaching 

strukturer i undervisningen og i alle fag. 
3. Ressourcefordeling der muliggør co-teaching 

og teamsamarbejde 

 
Og så peger både ledelse og medarbejdere på, at 

co-teaching forudsætter uddannelse for at sikre 
mængden og kvaliteten af samarbejde om og 
organisering af co-teaching. 

 

 

 

 

 

https://herningvej-skole.aula.dk/sites/herningvej-skole.aula.dk/files/arkiv/Download_filer/M%C3%85LPIL%20Herningvej%20Skole%202019-2020_09%2008%2019_0.pdf
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Struktur Co-teaching station Indhold 

Goddag “Station teaching” Genopfriske emner 

Sprog om matematik 

Fokusord 

Dagens begreb og læringsmål “Parallel station” 

Vejleder og lærer arbejder 

parallelt med samme emne 

men differentieret 

Ordkort 

Skriveskabeloner 

Ordlister på arabisk 

Visuelle hjælpemidler 

 

Tak for i dag “One teach on assist” Et ord fra timen – fællesark 

Individuel selvevaluering 

Fælles opsamling   

 

Herningvejens skole: En model inspireret af: Maria G. Dove og  Andrea Honigsfeld (2018): 

Co-Teaching for English Learners: a guide til collaborative planning, instruction, assessment and reflection;  
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Afslutning 
Den nuværende guide er en læringsressource, 
som skoleledere og lærere kan bruge til at få 
indsigt i en række online-ressourcer og -

værktøjer, der kan være med til at skabe større 
netværk og samarbejde på tværs af skoler i 

Europa. 
  

Skoleledere er medvirkende til at sikre, at lærere 
understøttes fuldt ud i deres arbejde. Desuden 

bør skoleledere imødekomme de komplekse 

behov, som lærere møder, med forståelse for den 
bredere kontekst, som deres skole indeholder. 

  
Af ovennævnte grund er guiden specifikt designet 
til at hjælpe skoleledere med at fremme social 

inklusion i klasseværelset ved hjælp af de mest 

ajourførte metoder og tilgange i undervisningen 

og forsøge at fremme mere inkluderende praksis. 
 
Disse fire kapitler, der omfatter Output nr. 3, har 

vist forskellige facetter og strategier for, hvad der 

bidrager til socialt inkluderende klasseværelser 

og de skoler, der besætter dem. Det første kapitel, 

der fokuserede på samarbejde inden for skolens 
netværk, dykkede ind i de forskellige roller, som 

potentielle interessenter kan spille for at skabe et 

mere inkluderende miljø. Dette omfattede blandt 

andet integration af psykologer, frivillige, familier 
og beslutningstagere. I kapitel to blev der 

undersøgt, hvordan forfølgelsesforanstaltninger, 

som skoleledere har truffet, kan være til gavn for 
studerende med indvandrerbaggrund. Disse 

handlinger blev detaljeret sammen med 
kendetegnene for en dygtig skoleleder. Kapitel tre 

introducerede strategier, som skoleledere kunne 

anvende i deres skole for at øge 
organisationsstrukturen samt øge effektiviteten 

af strategier mod integration. Disse strategier 

omfattede retning af retning, menneskelig 

udvikling og organisationsudvikling. Til sidst 
fokuserede det fjerde kapitel, med titlen 
'Forbedring af lærerkommunikation og 
professionelle profiler' på det 

kommunikationsaspekt, skoleledelsen har. 
Specifikt, hvordan det at have klare og åbne 

kommunikationskanaler mellem personale og 

skoleledere er afgørende for tillids- og 
feedbackprocessen, hvilket igen skaber et mere 
behageligt og inkluderende miljø for vandrende 

studerende. Disse fire kapitler fungerer som et 
værktøjssæt for skoleledere og bør bruges som 

sådan, hvis skoleledernes ultimative mål er at øge 
social inddragelse for vandrende studerende i 

deres klasseværelser. Vejledningen er oversat til 
alle partnersprog, som er tilgængelig til 

download i PDF-format og struktureret som et 

træningsværktøj, og indeholder avancerede 
pædagogiske tilgange til fremme af social 

inkludering i klasseværelset sammen med 
casestudier, der adresserer interkulturelle 
problemer i praksis. Denne guide kan suppleres 

med andre output udviklet af dette projekt, som 

kan findes på projektwebstedet PAESIC - PAESIC 

Erasmus + Project 
 
Output nr. 1 - Nationale rapporter fra hver 

partner og en afsluttende guide til rapportering af 

alle resultaterne fra nogle fokusgrupper (for 

grundskolelærere og skoleledere) og en ”desk”-

undersøgelse, der afholdes i den enkelte partners 
land for at undersøge de aktuelle politikker i 

folkeskoler til social inklusion. 

 

Output nr. 2 - En vejledning beregnet til at give 
information rettet mod lærere til fremme af social 

inklusion i klasseværelset og indeholde specifikke 

kapitler med information baseret på hvert 
partnerland. 

 
Output 4 - En Moodle-baseret platform til at 

indeholde alle lærermaterialer fra 

træningsprogrammet for lærere samt 
information til undervisere og andre interaktive, 

relevante læringsressourcer. Platformen er 

beregnet til at være et e-learning-hub, der gør det 

muligt for samfundet at dele deres læringsproces 
med jævnaldrende i hele Europa. 
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