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1. 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. 
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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. 
 
 
  

http://www.paesic.eu/
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2. Inkluderende professionelt samarbejde i og uden for 
klasseværelset  

2.1. 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 koncept1. 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.”2 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. 
 
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 

 
1 http://www.inklusion-lexikon.de/Inclusion_Koepfer.pdf  
2 Mittler (2000,10) quoted in Koepfer„ Inclusion “, se ovenfor. 
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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. 

2.2. Organisering af skoleliv 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 modtagelsesklasser 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 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 
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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  
 
I Danmark er det den nuværende uddannelsespolitiks - på både nationalt og lokalt 
niveau - intention at fremme inklusion af alle elever, og især dem med særlige 
uddannelsesmæssige 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 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.  
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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. 

2.3. 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 
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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 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 
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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”. 
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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. 

Danmark  
 
I Danmark synes social inklusion i undervisningen at være mest avanceret i forhold 
til elever med særlige behov, især takket være Inklusionsloven fra 20123, 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. 
 
 

 
3 https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/inklusion/regler-om-inklusion 
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2.4. 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 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 



 

13 
 

forældre endnu ikke er overbevist om det bedre læringsudbytte af socialt 
inkluderende undervisning. 
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2.5. Case studier 
 
Skoleassistance: Frivillige eller fagfolk? 
 

 
 
 
Skoleassistance: Frivillige eller 
fagfolk?  
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, lægebe-
handling 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 
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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.  

 
Figur 1 Kilde: Photo by Element5 Digital on 
Unsplash  

Overførbarhed  
Selv om det er let at forestille sig en 

 
4 Modellprojektes zur Qualifizierung von  
Schulbegleitern und Schaffung von 
Netzwerken für die gelungene schulische 
Integration in Thüringen“ (QuaSI). 
 

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 QuaSi4, for at 
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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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2.6. Øvelser  
 
Korte TEAM Building øvelser5 
Øvelserne benyttes af Comparative Research Network, men er tidligere blevet 
offentliggjort på bloggen "Catalyst Poland" på polsk. Oversættelserne leveres af 
PAESIC-teamet. 
 
“Nysgerrigheds”-kombinationer 
Mål: At finde ligheder og få kendskab til deltagernes interesser, oplevelser og viden. 
Anvendelse: Øvelsen kan bruges i ethvert Set up eller møde, der behøves ingen 
specifikke materialer. 
 
Hovedformålet med denne teambuilding-øvelse er at forene holdet. 
“Nysgerrigheds”- kombinationer består af at skrive hvert par-ord på separate ark 
papir - for eksempel 'salt' og 'peber'. Så får hver deltager papir med ord sat på 
ryggen og skal gætte, hvad der står på, der må kun stilles spørgsmål der kan 
besvares med 'ja' eller 'nej. Efter at have gættet, hvad der står på papirerne, skal 
deltagerne danne par. 
 
Den egentlige værdi af øvelsen opstår når deltagerne finder deres par og skal 
diskutere, hvordan de supplerer hinanden, og hvilke ligheder der findes imellem 
dem. Denne teambuilding-øvelse fremhæver, at selv folk med meget forskellige 
personligheder ligner hinanden på en eller anden måde. Opsætning af spillet er 
meget let og hurtigt, hvilket gør det til en af de mest anvendelige øvelser i denne 
øvelsesrække. 
 
Fra negativ til positiv 
Mål: At lære om dine klassekammeraters perspektiver og meninger. 
Anvendelse: Kræver ikke nogen speciel mødeopsætning eller specifikke materialer. 
 
Denne øvelse kræver meget lidt udstyr men kræver derimod meget mere 
reflekterende tilgang til udvikling. Negativ til Positiv handler om at se positivt på 
det, vi normalt ser som negativt fag i skolen eller lign. Inden start skal hver elev 
parres med en klassekammerat, som de har arbejdet sammen med - for eksempel 
i et tidligere projekt, opgave eller aktivitet. Derefter skal en af deltagerne nævne 
det negative aspekt af deres fælles oplevelse, og klassekammeraten skal fremhæve 
de positive aspekter. Så skal parret bytte roller. Denne opgave udføres bedst med 
en klasse, der har mange forskellige oplevelser, fordi det hjælper eleverne med at 
lære hinanden bedre at kende og samtidig opmuntre dem til at tænke positivt i 
modgang. Øvelsen kan foretages med nye elevpar i forbindelse med nye oplevelser. 
 
 
 

 
5 https://www.catalystteambuilding.pl/artyku%C5%82y/blog/blog-engaging-team-building-
activities 
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En knude af hænder 
Mål: Denne øvelse er en slags isbryder og kan bruges i situationer, hvor nye hold 
eller grupper sammensættes og starter en opgave. 
Anvendelse: Der benyttes ikke materialer 
 
Denne øvelse er meget kort og god hvis du vil samle holdet og hjælpe eleverne med 
at slappe af. Ideen er meget enkel: Bed eleverne om at stå i en lille cirkel med front 
imod hinanden og lad derefter hver deltager strække sin hånd ud og gribe den 
modstående elevs hånd. Efter at have gjort dette, skal eleverne gøre det samme 
med den anden hånd, denne gang ved at gribe en anden elevs hånd på den 
modsatte side af cirklen. Udfordr nu eleverne til at løsne grebet, uden at give slip. 
 
Dette er en overraskende vanskelig udfordring, der kræver teamorganisering, god 
kommunikation og godt lederskab, samtidig med at alle deltagere tvinges til at blive 
involveret. Ideel til at opbygge klassen som enhed, tilskynde ledere og give 
medarbejderne et emne at tale om i de næste par dage. 
 
Personligt logo 
Mål: At øge elevernes selvbevidsthed, at få dem til at opdage mål, ekspertise, 
interesser eller oplevelser 
Anvendelse: Der benyttes ikke materialer. Man kan overveje om der skal benyttes 
præmier. 
 
En anden kort og meget overkommelig teambuilding-øvelse er det ”Personlige 
logo”. Deltagerne bliver bedt om at tømme deres lommer for ting, og derefter skal 
de ved hjælp af alle disse ting oprette et personligt logo. Værdien af denne øvelse 
er ikke kreativitet, men udvikling af selvbevidsthed og evnen til at opdage. 
 
Når alle eleverne har oprettet deres personlige logo, skal de præsentere det for 
gruppen, forklare hver del af det, og hvorfor de valgte det, og hvordan det 
repræsenterer dem. Præmier gives til skaberne af de logoer, der bedst 
repræsenterer dem. Dette gør det muligt for eleverne at lære hinanden bedre at 
kende uden at skulle investere i utallige ressourcer eller meget tid. 
 
Inddragelse af interne og eksterne aktører på en systematisk måde - 
spiraltilgangen 
Spiralmodellen The Spiral Model of Collaborative Knowledge Improvement (SMCKI) 
tilvejebringer en konkret struktur for et operationelt kollaborativ aktivitetsdesign, 
der begynder med brainstorming og en struktureret proces med konstant 
forbedring af viden. Modellen fokuserer på demokratisk udveksling af viden samt 
på cyklusser til videns udvikling på individuelt, gruppe- og klasseniveau. 
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De fem trin, fastlagt af Wenli Chen (et al.)6 er: 
 
I: Individuel brainstorming: eleverne konstruerer individuelt et argument med 
påstande om og bevis for et tema (i vores tilfælde social integration). Argumentet 
repræsenterer elevens bedste viden på det givne tidspunkt. 
II: Skabe samspil i gruppen: Deltagerne diskuterer og konsoliderer 
gruppemedlemmernes arbejde ved at slette, tilføje og ændre argumenter. Der 
oprettes et fælles grafbaseret argumentationsdiagram, der repræsenterer 
gruppens bedste viden. 
III: Vurdering og kritik mellem grupper: Grupperne giver indbyrdes kvantitative 
bedømmelser og kvalitativ feedback ved at identificere styrker og områder til 
forbedringer, for på den måde at øge viden og skabe synergi mellem viden og nye 
ideer. 
IV: Forbedring af arbejdet i gruppen: Eleverne går tilbage til deres egne grupper og 
finjusterer arbejdet på baggrund af de andre gruppers bedømmelser og feedback. 
Efter yderligere forhandling forpligtes eleverne til at søge konsensus og færdiggøre 
deres gruppearbejde. 
V: Individuel perfektion af argumenter: Eleverne skriver hver især en rapport hvor 
de forklarer og reflekterer over det valgte tema. 
 
Fase I - IV kan gentages så mange gange som nødvendigt ved at involvere en større 
kreds af aktører, interessenter, kolleger og andre interesserede personer, der er 
involveret i arbejdet i eller uden for klasseværelserne. 
 
Som lærer skal du formulere en fælles overordnet målsætning såsom: 
 
"Ved at foreslå at opbygge en fælles vision om social inklusion i klasseværelset 
baseret på hver elevs ord og derefter reflektere over mulige handlinger og 
gennemføre dem i samråd med offentlige og private aktører forsøger SPIRAL-
metoden at danne grundlag for fælles ansvar.” 
 
Når du har en tilfredsstillende overordnet målsætning, skal du søge efter fælles 
principper. Diskuter med dine kolleger, hvilke principper der skal lede processen. 
 
Principperne kan være: 

• Social inklusion er det ultimative mål for samfundet. 
• Klasseværelser for alle skal forstås som værende inkluderende og kan ikke 

opnås på bekostning af andre eller kommende generationer. 
• Social inklusion er et fælles gode: individuel og kollektiv trivsel er 

uadskillelige størrelser. 

 
6 Chen, W., Zhang, S., Wen, Y., Looi, C., & Yeo, J. (2019). A Spiral Model of Collaborative Knowledge 
Improvement to Support Collaborative. In Lund, K., Niccolai, G. P., Lavoué, E., Gweon, C. H., & 
Baker, M. (Eds.), A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning 
in Collaborative Settings, 13th International Conference on Computer Supported Collaborative 
Learning (CSCL) 2019, Volume 1 (pp. 240-247). Lyon, France: International Society of the Learning 
Sciences. 
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Alle deltagere kan fortælle eller er i stand til at identificere, hvad der får ham/hende 
til at føle sig inkluderet / ekskluderet uanset alder eller samfundsmæssig kontekst. 
Det sikrer en lige ret til at tale for alle. Hvis du vil etablere en dialog uden for 
skolen/klasseværelset, skal du skabe forbindelse mellem hverdagens bekymringer 
og offentlige strategier og oprette forbindelse til interessenter i den næste spiral. 
 
Principper for opbygning af fælles viden7 
De metodologiske principper, der er anvendt som garanti for ægtheden og 
gyldighed af fremgangsmåden, er: 
 

1. Involverede parters direkte ytringsfrihed 
Sikring af de involveredes direkte ytringsfrihed: Enhver udtaler sig på egne vegne 
og ikke på andres. Dette er grundlaget for direkte demokrati uden 
mellemrepræsentation. 
2. Lige ret til at tale for alle 
Sikring af lige ret til at I en forsamling ved at forhindre dem, der lettere ytrer sig, 
i at tale for eller påvirke andre. Fase med individuelle ytringer gøres færdig, før 
man går videre til fasen med kollektive ytringer. 
3.  Åbne processer 
Ideen her er ikke at pålægge et forudindtaget synspunkt, men at foretrække helt 
åbne spørgsmål. Disse åbne processer udgør en grundlæggende forskel fra 
klassiske undersøgelser og statistikker med lukkede spørgsmål og involverer en 
proces med semantisk analyse og ikke kun statistisk analyse. 
4. Introspektiv og potentiel tilgang 
Udgangspunktet her er ikke fokus på problemerne, som i mange 
deltagermetoder, men hvad der udgør inklusion eller eksklusion af sig selv eller 
det "at trives sammen" (introspektivt) og hvad det indebærer med hensyn til 
hvad jeg kan gøre, og hvad der skal gøres (potentielt) 
5. Opbygning af en fælles vision 
Formålet er at opbygge en fælles og kollektiv vision og således danne en 
fundamental forskel fra individuelle tilgange til inklusion. 
6. Inklusion af mangfoldige synspunkter 
Ved at tage hensyn til alle synspunkter fjernes de facto mindretalssynspunkter. 
7. Medvirkende og gennemskuelig udformning af synteser 
Tillad medvirkende og gennemskuelig udformning af synteser, og dermed 
behovet for at uddybe dem med gruppen. 
8. Udformning af synteser på forskellige niveauer 
At gøre det nemt at udforme forskellige niveauer af synteser: Fra grupper til 
områder med fælles ansvar, regioner og lande for at kunne udforme en global 
syntese ud fra principperne i ”Bottom-up-metoden”. 

 

 
7 Denne del af beskrivelsen stammer fra den franske organisation Ipso-Facto. Vi takker dem for 
deres bidrag. 
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9. Mod fælles handlinger 
Opbygning af viden tilstrækkeligt detaljeret som kan føre direkte til fælles 
handling. 
10. Selv-replikerende og selvekspanderende resultater 
Produktion af attraktive resultater, der bringer reel merværdi til de involverede 
og let kan formidles og gengives. Respekten og konkretiseringen af disse 10 
metodologiske principper, der er kernen i SPIRAL-metoden, sigter mod at tillade 
dialog mellem ekstremer gennem ytring og møde på en horisontal måde mellem 
de forskellige samfundsgrupper. 

 
Uanset udgangspunktet involverer fremgangsmåden følgende nøgletrin: 

• Oprettelse af en platform for forskellige interessenter til facilitering af 
processen 

• Debatter om pædagogiske og sociale temaer på platformen og udvidelse af 
deltagerkredsen 

• Inddragelse kolleger, forældre, elever og andre borgere på baggrund af en 
behovsvurdering 

• Analyser af resultaterne i fællesskab og design af pilotprojekter; 
Gennemførelse de foreslåede handlinger ved hjælp af ovennævnte 
deltagergrupper 

• Evaluering af disse handlingers effekt på den sociale inklusion af 
målgrupperne 

 
Metodisk rammesætning 
Den foreslåede metodologiske ramme består af otte faser, der danner en cyklus, 
som går fra viden til handling, og som gentages et vist antal gange. På det laveste 
niveau (kollektive aktører) overvejer vi tre på hinanden følgende cyklusser, som 
hver gang udvider cirklen af aktører, der er involveret i processen, som en spiral. 
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De otte faser 
De otte faser er en del af en proces der rangerer lige fra viden til handling, dens 
implementering og evaluering og som der involverer alle interessenter/peers, der 
indgår i et fællesskab. 
 
1. Organisering, mobilisering: organisering af processen og mobilisering af de 

berørte interessenter/peers. 
2. Fælles udformning af mål: Interessenter/peers definerer i fællesskab målene 

for den proces, de overvejer, under henvisning til samfundsmæssige fremskridt 
hen imod social inklusion af alle gennem medansvar. 

3. Ex ante fælles evaluering: Interessenter/peers gør status over den aktuelle 
situation i forhold til de mål, de har sat. 

4. Projektion, sammenligning: Refleksion og projektion på fremtiden med 
forskellige mulige scenarier og hypoteser om handling; og sammenligning af 
muligheder. 

5. Fælles beslutninger, engagement: Valg træffes og resulterer i forpligtelser og 
beslutninger, især hvad angår mobilisering af ressourcer og partnerskaber, der 
skal realiseres. 

6. Fælles handling: Gennemførelse af de aktioner, der blev vedtaget i fællesskab. 
7. Ex post fælles evaluering: Interessenter/peers evaluerer sammen de opnåede 

resultater og virkninger og drager erfaringer til næste del af processen. 
8. Revision, forberedelse af den næste cyklus: Interessenter/peers gennemgår 

processen og forbereder den næste cyklus i fremskridtet. 
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De 3 fremskridtscyklusser  
Hver af de tre cyklusser markerer et fremskridt hen imod medansvar for social 
inklusion af alle, både hvad angår antallet af involverede interessenter og peers og 
hvor præcis og glat processen har forløbet. 
 
• I løbet af den første cyklus (tilpasning/forberedelse) lanceres processen sammen 
med interessenter/peers, der allerede er mobiliseret eller let kan mobiliseres, især 
dem, der tager aktiv del i koordinationsgruppen. Dette er en mulighed for at 
etablere en god proces, så koordinationsgruppen fuldt ud kan tilpasse den. 
 
• Den anden cyklus (mobilisering) sigter mod gradvis at udvide cirklen af personer, 
der deltager i processen, til alle indbyggere og interessenter i området, især 
gennem dannelse af homogene grupper og forøgelse af disse. 
 
• Den tredje cyklus (konsolidering) består i at overskride grænserne i et område 
eller livsrum med henblik på at skabe forbindelser med andre territorier eller 
livsrum. 
 
Disse rammer giver hver skolegruppe mulighed for at identificere deres situation 
og hvad der interesserer dem i henhold til deres kontekst og historie. Det er derfor 
et vejledende delings- og udvekslingsværktøj. Med andre ord er det ikke 
nødvendigt at følge dem i den angivne rækkefølge, men at vælge, afhængig af den 
lokale kontekst og de resultater, som man prioriterer at opnå. Det kan således være 
mere interessant at gå direkte til bestemte cyklusser eller etaper, at springe nogle 
over, selvom det betyder at man må gå tilbage senere. Imidlertid er det allerførste 
trin (sammensætning af platformen for flere interessenter eller 
koordinationsgruppe) afgørende for hele processen. 
 
Platformen med flere interessenter repræsenterer alle aktører i det rum, der står 
på spil (i dette tilfælde skoler i et specifikt område). Denne platform er uundværlig, 
det er det sted, der tillader deling af alles ansvar og implementering af 
koordinerede og fællesansvarlige handlinger 
 
Grundlæggende trin 
 

 
 

3 cyklusser 
Opbygning af platform 
Strukturering implementering af handlinger 
Forberedelse af møder med peer-grupper 
Opbygning af homogene grupper 
De involverede samler kriterier for inklusion/eksklusion 
Udvikling og implementering af en aktionsplan, bedømmelse af 
aktionerne 
Udvidelse af platformem 
Definition af indikatorer for trivsel 
Måling af trivsel  
Territorial plan for fælles ansvar og udvidede aktioner 
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Platformen er uundværlig, fordi den definerer projektets omfang, styring og 
ambition og implementerer den første (demonstrative) handlingsplan med fælles 
ansvar. Det sætter kursen. 
 
Før processen startes, er platformen formelt installeret og modtager "træning": 

• Implementeringen kan være progressiv med i starten én 
hovedkerne, der udvides til i anden fase at omfatte mere 
mangfoldighed. 

• Den kan også bygge på en allerede eksisterende gruppe 
(styregruppe, lokal aktionsgruppe, udviklingsråd osv.). I dette 
tilfælde vil det være nødvendigt at kontrollere, at der ikke er glemt 
nogen væsentlig komponent i variationen af nødvendige 
komponenter. 

Spiralprocessen behøver tid. Den er ikke en hurtig tilgang, hvor generelle ideer 
deles, men en struktureret tilgang til at involvere mange interessenter og grupper. 
Den kræver vilje og aktiv deltagelse, men også initiativtagerens evne til at lade 
processen køre selvstændigt. 
Ved stadig at involvere så mange peers som muligt kan der skabes en bedre 
forståelse af et tema og en institutionel ændring kan adresseres. 
Ved i hver cyklus at involvere flere og flere interessenter, øges virkningen af de 
foreslåede løsninger, vidensbasen øges, og meningsfulde samtaler kan 
iværksættes. 
På samme måde som hos et individ er der i hver cyklus mulighed for selvrefleksion 
og indsamling af individuelle data uden at være nødt til at forblive involveret, indtil 
de endelige konklusioner er fundet. 
 
 

2.7. Referencer  
 
  

1. http://www.inklusion-lexikon.de/Inclusion_Koepfer.pdf  
2. Mittler (2000,10) quoted in Andreas Köpfer„ Inclusion “, see above 
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3. Differentiering  

3.1.  Hvad er differentiering? 
 
Ikke alle elever er ens. I et givet klasseværelse grupperes elever ud fra en række 
evner, 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). 
 

3.2. 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 
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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 skabe en mere 
inkluderende klasse for elever med alle typer baggrunde. 
 
For mere information om det grundlæggende i differentieret instruktion, se videoer 
nedenfor: 
1. Differentieret grundskoleklasse i Australia 
2. Differentiering: Det er ikke så svært som du tror 
3. Fem nøgleaspekter ved differentieret instruktion med Carol Ann Tomlinson 
 

3.3. 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, 

https://www.youtube.com/watch?v=t7kcFkRgiV4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=h7-D3gi2lL8
https://www.youtube.com/watch?v=3TRGl3iXoAE
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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 

https://www.youtube.com/watch?v=cnkKHL_dyGE
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behandle forskellige 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: 
● Elever vælger fra flere produktformater præsenteret af læreren 
● 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. 
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3.4. 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. 
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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.). 

3.5. 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 
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. 
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3.6. 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). 
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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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3.7. Casestudier  
 

Differentiering i danske klasser 
Samlæsning: 

en levedygtig vej til at undervise differentieret  
 

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 
lærere og til at støtte implementering 
af en 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 individuelle faglærere og co-
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 
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at skabe inkluderende undervisnings-
praksis 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 undervisnings-
metoder 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 
differentieringsmetoder 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 studerende

 

https://unsplash.com/ 

 
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, per-
sonlige 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 forud-
sætninger 

https://unsplash.com/
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• 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 implemen-
teringen 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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Overvejelser til differentiering i et dansk klasseværelse 

 
https://unsplash.com/ 
 

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 differentierings-
teknikker 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 

https://unsplash.com/
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som man gerne vil, men der er meget 
online materiale” siger hun. 
 
Praktisk Implementering  

 
https://unsplash.com/ 
 

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 

og skolepolitikker tilpasses

 
https://unsplash.com/ 
 

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 implemen-
tere denne metode korrekt. ” 
Under de rette betingelser kan der 
således opnås differentiering i ethvert 
klasseværelse.  

https://unsplash.com/
https://unsplash.com/
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3.8. Reflektionsøvelser 1-4 
 

1. Velkomstbrev til nye forældre 
Mål: At sikre en god og inkluderende velkomst for nyankomne børn 
Anvendelse: Passende til alle niveauer i grundskolen 
 

A. Hvordan ville du ændre det velkomstbrev, der er beskrevet 
nedenfor for dine nye elever? Hvad ville du beholde/tilføje? 

B. Ville et sådant velkomstbrev fungere på din skole? Hvorfor/hvorfor 
ikke? 

 
Det er vigtigt at sikre, at forældre til nyankomne elever får den nødvendige 
information om deres barns uddannelse. Det er vigtigt at skabe et fælles fundament 
for en tæt dialog og samarbejde mellem nyankomne forældre og lærerne på 
barnets skole. Samarbejde med forældre bygger på en forståelse af, hvordan 
forholdet og samarbejdet mellem barnets hjem og skole øger tryghed, trivsel og 
læring for barnet, når barnet har behov for at mobilisere ressourcer for at lære og 
indgå nye relationer med både andre børn og voksne. 
 
Lærere og forældre kan have forskellige forståelser af, hvad formålet med at gå i 
skole er, og hvad der forventes af forældresamarbejdet. Specielt for nyankomne 
forældre kan indholdet og formålet med samarbejdet være uklart. Hver forælder 
ønsker det bedste for deres barn; de har alle kompetencer og livserfaring og er 
interesseret i at støtte og bidrage til deres barns udvikling og trivsel. Denne viden 
er et godt fundament for dig som lærer for at være i stand til at støtte forældrenes 
mulighed for at samarbejde med dig om barnets læring og udvikling. 
 
Skolen skal arbejde på at etablere en relation til forældrene, der er kendetegnet 
ved åbenhed og klarhed. Allerede på det første møde mellem forældrene og skolen 
begynder disse forhold at blive dyrket, og dine refleksioner og overvejelser omkring 
dette møde kan bidrage til at skabe grundlag for et godt forældresamarbejde i 
fremtiden. Det er vigtigt, at skolen og lærerne er godt forberedt på at byde de nyligt 
ankomne børn velkommen. ”Det kræver viden om eleven. Vi er nødt til at have viden 
om elevens sprog og akademiske kompetencer, læse- og skrivefærdighed, tidligere 
skolegang, interesser og forventninger ” (DSA-vejleder, IO1, 2019). DSA-vejlederen 
understreger vigtigheden af en holistisk, ressourcefokuseret og samtalebaseret 
tilgang. 
 
I det daglige kan der være forskellige ting, som de nyankomne forældre af gode 
grunde ikke har erfaring med, og det er her fagfolkenes job at holde sig åbne, 
nysgerrige og inviterende. De adspurgte DSA-vejledere understreger vigtigheden af 
at være i stand til at differentiere samarbejdet, men at de nyligt ankomne familier 
ofte har brug for støtte, der går ud over skolens normale praksis. En DSA-vejledere 
siger: ”Det kræver forberedelse at være i stand til at sikre dialogen og samarbejdet 
med forældrene. Mangfoldigheden er enorm, og nyligt ankomne forældre har 
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forskellige forudsætninger og behov, i forhold til f.eks. religion, kultur, sprog, 
uddannelse og økonomi. ” (Interview, IO1, 2019). 
 
Det er ikke en selvfølge, at nyankomne forældre kan deltage i samarbejdet mellem 
forældre og lærere: ” (…) så vi er nødt til at gøre mere end hvad vi normalt gør. Der 
er måske behov for en sms, oversættelse af en besked, hjælp fra en tolk, 
hjemmebesøg og mere kontrollerede dialoger på forældremøderne. Og så kræver 
det en stigende grad af 'mangfoldighedstænkning' blandt lærerne. ” (DSA-vejleder, 
IO1, 2019). Hvis man som forælder har en udenlandsk uddannelsesmæssig 
baggrund, kan der være mange ting, der forvirrer/udfordrer og ikke synes naturlige. 
Så overvej hvordan mødet med de nye forældre bedst kan organiseres. 
 
En god velkomst kræver, at: 

• Skolen er forberedt 
• Elevens klasse er involveret 
• Den første skoledag er omhyggeligt planlagt 
• Elevens forældre føler sig velkomne 

 
Et udgangspunkt for et godt første møde med forældrene til en nyankommet elev 
kan være et i velkomstbrev, der er oversat til forældrenes modersmål samt en 
invitation til et opstartsmøde om de grundlæggende elementer i et godt 
samarbejde mellem skolen og forældrene. Her er et eksempel: 
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Ikke alt kan nås på det samme møde, og det er derfor vigtigt, at du som 
repræsentant for skole overvejer, hvilke oplysninger der er nødvendige og 
meningsfulde for de nyankomne forældre, og hvilke oplysninger, der kan vente til 
den senere og kontinuerlige kommunikation mellem skolen, forældre og lærere. 
 
 
 
 
 

Kære… (f

 
     

           
                   

                   
            

            
                

   
       

   
        

  
               

   
          

 Kære… (forældre) 
Velkommen til ... (skolens navn) 

Mandag den 10. august kl. 8.30 starter Samira i 3. klasse. 

Vi glæder os til at lære hende og jer at kende. For at sikre en god velkomst for 
Samira og jer vil vi gerne invitere jer til at deltage i 3. klasse de første to dage. På 
denne måde møder I klassens lærere og elever, bliver introduceret til fagene og 
undervisningen, samt oplever noget af det, der kendetegner ... (skolens navn). 
Dette vil også hjælpe Samira med at føle sig tryg, da mange ting sandsynligvis er 
nye og anderledes for hende. 

På Samiras første skoledag skal hun medbringe: 

1. En skoletaske 
2. Et penalhus med blyanter, viskelæder og blyantspidser 
3. Madpakke 

Sammen med dette velkomstbrev har jeg vedlagt en folder om … (skolens navn) 
og 3. klasses skoleskema.  

Vi mødes på skolens kontor 10. august kl. 7.50.  

Skole-hjem-møde:  

Onsdag d. 19. august fra kl. 16.00 – 17.30 inviteres I og Samira til et møde, hvor vi 
vil fortælle om skolen og vise jer rundt.  Vi vil også gerne snakke om Samiras 
tidligere skolegang og de forventninger vi har til hinanden. 

The following will participate in the meeting:  

(Name) class teacher and (name) second language counselor  

Venlig hilsen  

…  
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2. Peer-learning og peer-mentoring 
Mål: At skabe en samarbejdende læringsproces og facilitere understøttende 
relationer mellem eleverne (med samme alder og på tværs af alder) 
Anvendelse: Passende til alle niveauer i folkeskolen, afhængig af øvelsens struktur 
 
At undervise er at lære dobbelt - Peer learning og elevers samarbejde om opgaven 
Elever har som klassekammerater en stor indflydelse på hinandens læring. Læring 
styrkes gennem en samarbejdsproces, hvor relationer mellem eleverne i 
klasseværelset er den kraft, der kan skabe social inklusion og et ønske om at 
lære.Peer learning er læring gennem interaktion med ligesindede og kan være en 
effektiv metode til at fremme social integration af nyankomne elever. 
 
Peer-vejledning: Elever underviser hinanden 

• Vejledning fra jævnaldrende: Eleverne går i samme klasse, og en elev 
underviser en anden i et givet emne, f.eks. på 10-15 minutter. Den elev 
som underviser skal have forberedelsestid. Det kan også være, at de to 
elever får en opgave hver med beskeden om, at de skal undervise 
hinanden, og at dette ikke må vare mere end 10 minutter pr. elev. 

Tjekliste til det første møde: 
• Skole-hjem-møde 
• Kontinuerlig kontakt mellem skolen og forældrene 
• Årsplan med aktiviteter og møder  
• Navneliste og kontaktoplysninger  
• Netværk og kontaktpersoner i forældregruppen  
• Oplysninger om skolebestyrelsen  
• Klassearrangementer, fødselsdage og legegrupper 
• Pasningsordninger før - og efter skoletid  
• Oplysninger om skolen (værdier, fag, traditioner, skemaer og 

daglige rutiner, lektier og lektiehjælp 
• En liste over det nødvendige indhold af skoletasken 
• Oplysninger om udetøj, hjemmesko, gymnastikbeklædning, 

madpakke  
• Et foto af klassen med navne på barnets nye klassekammerater  
• Hjælp fra tolk og sprogbarrierer  
• Telefonnumre og kontaktpersoner 
• Invitation til at møde elevens nye lærer, andetsprogsvejleder og 

hvis nødvendigt – en tolk. 
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• Vejledning på tværs af aldersklasser: Er, når en erfaren elev underviser 
en yngre elev. Dette kan ske gennem venskabsklasser, hvor en ældre 
klasse underviser en yngre. 

 
Peer mentoring er, når en erfaren elev understøtter en mindre erfaren elev i at 
finde sig til rette, orientere sig og opnå øget trivsel. 
Uanset hvilken vejledningstilgang der bruges, skaber denne undervisningsmetode 
en stærkere faglig gevinst for alle elever såvel som tillid, viden og et positivt samspil 
mellem elever. En interaktion, der ikke bare stopper, når øvelsen er forbi, men som 
udvikler sig og bliver en betingelse for samfund. Dette er essensen af social 
inklusion - at alle elever har og oplever lige muligheder på skolen. 
 
”Writing next” er fælles skrivning, hvor eleverne arbejder sammen om at 
planlægge og skrive et udkast og efterfølgende revidere og redigere deres skriftlige 
arbejde. 

 
 
Elevens kvalifikationer 
Forforståelse, viden om genrer og skrivning, sprog, sprogbrug, grammatiske 
færdigheder og viden om layout. 
 
Ressource tjekliste 

• Tid 
• Antal lærere: f.eks. en klasselærer og en fremmedsprogslærer 
• Materialer og hjælpemidler f.eks. modeltekster, skriveskabeloner, 

computer, papir, it-hjælpemidler til dyslektikere osv. 
 
Mål for eleverne 

• Set i relation til læseplan, årsplanen for faget og elevernes forudsætninger 
og læringsbehov. 

 
 
 

1. Elevernes 
forudsætninger

2. 
Ressourcetjekli

ste

3. Målsætninger 
for eleverne

4. 
Sammensætnin

g af grupper
4. Vejledning af 
gennemføresle

5. Opsamling

6. Feedback til 
eleverne
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Sammensætningen af grupperne 
• Eleverne arbejder som skrivepartnere i (jævnaldrende) tutorgrupper, hvor 

de kan udfordre hinanden både fagligt og socialt. 
 
Implementering 

• Lad en elev vælge en modeltekst (læreren har et udvalg af gode, autentiske 
tekster med en eksemplarisk sprogbrug, som eleverne kan vælge imellem) 

 
• Lad skrivepartnerne finde ud af i fællesskab, hvordan denne modeltekst 

passer ind i skriveskabelonen (klassen har en samling skriveskabeloner, der 
alle passer til en genre - se eksempel nedenfor) 

 
• Lad skrivepartnerne finde eksempler i fællesskab på sprogfunktioner i 

denne type tekst baseret på deres viden om genren. Her kan det være 
relevant for eleverne at have adgang til et overblik med genrekarakteristika 
og eksempler. 

 
• Elever med 'andet sprog' skal se og høre lærere og vejledere tænke højt, 

finde eksempler og anvende koncepter. 
 
Herefter samarbejder tutorparrene om: 
 

a) Samspillet mellem forfatteren og læseren: hvem er forfatteren? Hvilken 
rolle har forfatteren (journalist, forfatter, en 15-årig elev?)? Hvem læser 
dette? Hvem er målgruppen? Etc. 

 
b) Indhold: hvad er relevant? Hvad ved vi om indholdet? Hvor kan vi finde 

mere information? 
 

c) Tekststruktur: hvilken disposition passer til denne type tekst? Hvilke afsnit 
skal der være? 

 
d) Sprogbrug: hvordan skal sætningerne sammensættes? Skal de være i nutid 

eller datid? Hvordan skal sætningerne konstrueres? Hvilke ord skal bruges - 
hverdagsord eller ord, der signaliserer viden og ekspertise? 

 
e) Layout, stavning og tegnsætning: hvilken konstruktion skal der være? 

Denne proces skal opdeles i en før-, under- og efterfase, hvor du 
sammenfatter og instruerer; hvis det er praktisk, kan dette gøres efter hver 
fase for at sikre dig, at du følger elevernes arbejde. Det kan også være en 
god ide at give eleverne mulighed for at se hinandens tekster til inspiration 
og videndeling. Endelig kan du også skrive en fælles modeltekst med 
eleverne, før de begynder at skrive selv. 

 
• Lad dem hjælpe hinanden med at skrive en færdig tekst ud fra en 

disposition. 
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• Når eleverne er færdige, kan et andet tutor-par give feedback baseret på 
elementerne i skriveprocessen. 

 
3. Lektionsplan 
 
Mål: At oprette en differentieret lektionsplan konstrueret omkring 
klassedynamikken og valgt emneområde. 
Anvendelse: Passer til alle klassetrin når der anvendes differentiering. 
 
Brug formatet på næste side som eksempel til at oprette en differentieret 
lektionsplan ved hjælp af din egen klasseværelsesdynamik og dit foretrukne 
fagområde. 
 

 
Figur 1 Unsplash, Andrew Ebrahim, Andrew Ebrahim@sdb_sjbc, https://unsplash.com/photos/zRwXf6PizEo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unsplash.com/@sdb_sjbc
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LEKTIONSPLAN:   
 
  

I N D H O L D   P R O C E S 
Greta Thunbergs tale til FN i 2019:  
 
Eleverne kan vælge enten at:  
 
1. Læs talen 

 
2. Lyt til talen  

 
3. Læs talen sammen med læreren  

Eleverne vælger én af følgende muligheder: 
 
1. Identificer nøglepunkter i talen 

 
2. Relater talen til dagligt liv 

 
3. Resumér talen med egne ord  

 
4. Forestil jer hvordan Thunberg ville 

 reagere på X situation  
 

5. Argumenter for og imod talens indhold 

P R O D U K T      I M P L E M E N T E R I N G 

Eleverne laver følgende afhængig af hvilken proces de 
vælger: 
 
1. Lav en grafisk opstilling med nøglepunkter 

 
2. Illustrer hvordan talen relaterer sig til  

dagligt liv 
 
3. Skriv et resumé af talen  

 
4. Skriv en alternativ slutning til talen 

 
5. Skab debat med argumenter for og imod  

Talen 
 

 1. Introduktionsaktivitet for hele 
 klassen: “Tænk på en som har  
inspireret dig”. Skriv ned: hvem, 
hvad de sagde, hvordan det inspirerede. 
 

2. Opdel klassen i arbejdsgrupper  
baseret på differentierede 
procesaktiviteter, sikr at rummet  
for arbejdet er sat korrekt op 
 

3. Præsentation af alles arbejde 

K O N C E P T 

 
Studerende undersøger indholdet af en 
vigtig historisk tale og præsenterer 
resultater for klassen 

F O R M Å L 

Eleverne forstår hovedideerne i talen, 
hvorfor den er vigtig og de anvendte 
litterære teknikker 
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4. Spørgeskemaer til elever og forældre 
 
Mål: at øge lærerens viden og forståelse for både elever og forældre 
 
Mest velegnet til yngre børn (klasse 1 - 6), men kan også anvendes i de ældre 
klasser, når de er differentierede 
 

Forestil dig, at du er i starten af skoleåret 
i en ny klasse. Du vil bruge 
differentieringsmetoden, men skal lære 
dine nye elever og deres familier bedre 
at kende, inden du kommer i gang.  
Med dette i tankerne skal du oprette (1) 
et kort spørgeskema, som du kan bruge 
som en vejledning til bedre at forstå dine 
elevers behov og som du kan vejlede 
dine elever individuelt efter og (2) 
udvælge spørgsmål til forældre, der kan 
hjælpe dig med at få indsigt i dine 
elevers familiesituation og baggrund. * 
Husk din skoles privatlivspolitik og 
emnets følsomhed - brug dit skøn og 
overvej den enkelte kontekst og 
omstændigheder. * 
 
 
 
 
 
 

Spørgeskema til forståelse af elevernes behov 
Eksempel på spørgsmål: Tegn et billede af din familie/det du bedst kan lide at lave med din 
familie. 
Eksempel på spørgsmål: Lav en Smiley (meget smilende, smilende, trist, meget trist); Hvordan 
har du det med din skole? 
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.   

Figur 2Unsplash, Charles, Charles@charlesdeluvio                       
https://unsplash.com/photos/rRWiVQzLm7k 
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Spørgeskema til forældre 
Eksempel på spørgsmål: Har du hørt om det sprogprogram på skolen, der tilbydes dit barn? 
Eksempel på spørgsmål: Hvordan kan vi i skolen bedre understøtte dit barns behov? 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 

 
Figur 3 Unsplash: Jerry Wang, Jerry Wang@jerry_318, https://unsplash.com/photos/jfnUC7s3iuw 
 
  

https://unsplash.com/@jerry_318
https://unsplash.com/@jerry_318
https://unsplash.com/@jerry_318
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4. Udfordringer i sprogundervisning  

4.1. 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 andetsprogs-
fordybelsesprogrammer, 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 
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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 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?  
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4.2. 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: 

 

• 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. 

 

• Undervisning-læring af et eller flere fremmedsprog. Fremmedsprog er 
udelukkende en del af de læseplaner, som lærere og elever, der går på 

Figur 1 Diagram 1: Sprogkort I et klasseværelse 
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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, 
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. 



 

56 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur2: Den separate grundlæggende færdighedsmodel Figur 3: Den fælles grundlæggende 
færdighedsmodel 

4.2.1 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. 

4.2.2 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 oplevelse med hensyn til et sprog også have indflydelse på 
deres færdigheder på et andet sprog (se figur 3). 
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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). 

Figur 4: The Dual-Iceberg Representation of Bilingual Proficiency 
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4.2.3 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, 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. 
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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). 

4.3. 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 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). 
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• 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. 

4.4. Translanguage som redskab og som kommunikativ praksis  
 
I den aktuelle litteratur er begrebet sprogligt repertoire relateret til begrebet 
Translanguaging8, 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).  

 
8 Overførsel af strategier fra ét sprog til et andet. 
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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).  
 
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)  

Figur 5: Fra sprog til translanguaging (Kilde: Kleyn and Garcia, 2019, p. 71). 
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• 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 
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.  

4.5. Sprogligt hensigtsmæssige praksisser9  

4.5.1 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 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 

 
9 Titlen på dette kapitel er påvirket af Roma Chumak-Horbatsch’s book (2012). 
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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)  

 
Relevante links: 
• CUNY-New York State Initiative on Emergent Toinguals (NYSIEB) 

https://www.cuny-nysieb.org/  
• Translation and Translanguaging: Investigating linguistic and cultural 

transformations in superdiverse wards in four UK cities (TLANG) 
https://tlang.org.uk  

 

4.5.2 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).  

 
Relevante links: 

      https://newlearningonline.com 
 

4.5.3 Kritiske flersprogede forståelsesprogrammer  
 
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 

https://newlearningonline.com/


 

64 
 

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). 
 
Relevante links: 
Association for Language Awareness: http://www.languageawareness.org/ 
 

4.5.4 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). 
 
Relevante links: 
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/162
5/language/en-     GB/Default.aspx 
http://press-project.eap.gr/toolkit/login/index.php 

 

4.6. 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. 
 
 
 
 
 

  

http://www.languageawareness.org/
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/en-%20%20%20%20%20GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/ContentandLanguageIntegratedLearning/tabid/1625/language/en-%20%20%20%20%20GB/Default.aspx
http://press-project.eap.gr/toolkit/login/index.php
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4.7. Case studier  
 

Identitetstekster  
Værdsættelse og styrkelse af elevers identitet  
 
 
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 sprogkund-
skaber, 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 klassekamme- 
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rater 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 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 

 
 
 
 
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  
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- 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).  
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 overens-
stemmelse hermed ved at ændre 
figuren fokuserende på en bestemt 
kropsdel, tilføje en dialogsky osv.   
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4.8. Øvelser til udfordringer med sprogundervisning 1-2 
 
1. Et kulturelt relevant læringsmiljø 
 
En kulturel relevant undervisning kan beskrives som en pædagogik, der styrker 
elever intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og politisk ved at bruge kulturelle 
referencer til at påvirke viden, færdigheder og holdninger (Gloria Ladson-Billings, 
1994). Det betyder faktisk, at lærerne kan bruge deres elevers baggrund til at bygge 
videnbroer. 
 
Strategier, som lærerne kan følge for at øge elevernes bevidsthed om de forskellige 
sprog og skabe et skolemiljø, der hylder elevernes modersmål og kulturer, ser ud 
som følger: 
 
- Udvid læreplanen til at omfatte andre kulturer 
Der er mange kreative måder og muligheder for at skabe forbindelser mellem 
samfundsfagene (f.eks. Geografi, historie og samfund) i andre kulturer. Desuden 
kan lærere drage fordel af naturfag og matematik og forsøge at give en 
virkelighedstro anvendelse der er kulturelt relevant for deres tosprogede elever. 
 
- Vælg kulturelt relevante tekster 
Forskning viser, at når tosprogede elever læser tekster, de identificerer sig med, og 
som er kulturelt relevante for dem, er deres læseevner større, og de er mere 
engagerede. (Ebe, 2010; 2011; 2012). 
Ved hjælp af kulturelt relevante tekster i undervisningen hjælper de tosprogede 
elever med at trække på deres baggrundsviden til at forstå, hvad de læser. Disse 
tekster er også en effektiv måde at validere og fejre de kulturelle oplevelser 
eleverne i din klasse får, samtidig med at de forbedrer deres almene 
læringskompetencer. 
 
Lærerne kan anvende et spørgeskema med kulturel relevante spørgsmål til at 
bestemme hvilke bøger de tosprogede elever identificerer sig mest med. Husk, at 
jo mere relevante bøgerne er, jo større vil dine tosprogede elevers læseforståelse 
og engagement være. 
 
- Skriv identitetstekster 
Denne pædagogiske strategi går ud på, at tosprogede elever skaber en udgave af 
en tekst på engelsk og deres modersmål som en måde at dele deres kulturelle og 
sproglige identitet og oplevelser på. Som Cummins forklarer: ”Eleverne investerer 
deres identitet i oprettelsen af disse tekster, der kan skrives, eller fremføres 
mundtligt, visuelt, musikalsk, dramatisk eller i kombinationer af multimodal form. 
Identitetsteksten holder derefter et spejl op for eleverne, hvor deres identitet 
afspejles i et positivt lys. Når elever deler identitetstekster med flere målgrupper 
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(kammerater, lærere, forældre, bedsteforældre, søsterklasser, medierne osv.) vil 
de sandsynligvis modtage positiv feedback og bekræftelse af sig selv i interaktion 
med disse målgrupper ” (Cummins, 2005). 
 

 
Spørgeskema med spørgsmål der har kulturel relevans 
 

1. Ligner historiens personer dig og din familie? 
Nej slet ikke…………………………………………………………………………………… Lige som 
os 
1                   2                 3               4 
 

2. Har du nogensinde boet eller besøgt steder som dem i historien? 
Nej………………………………………………………………………………………………………. Ja 
1                   2                 3               4 
 

3. Kunne denne historie finde sted i dag? 
Nej………………………………………………………………………………………………………. Ja 
1                   2                 3               4 
 

4. Er hovedpersonen på din alder eller tæt på? 
Nej ikke på min alder……………………………………………………………………… på min 
alder 
1                   2                 3               4 
 

5. Er historiens hovedperson en dreng eller en pige? 
Nej…………………………………………….. Ja.....................................................Ved 
ikke 
 
 

6. Snakker personerne i historien ligesom I gør derhjemme? 
Nej………………………………………………………………………………………………………. Ja 
1                   2                 3               4 
 

7. Hvor tit læser du historier lige som denne historie? 
Aldrig…………………………………………………………………………………………………. Tit 
1                   2                 3               4 
 

8. Har du nogensinde oplevet det samme som det der sker i historien? 
Nej………………………………………………………………………………………………………. Ja 
1                   2                 3               4 
 

Figur 1 adapteret fra Ebe, A. (2010). Culturally relevant texts and reading assessment for English language 
learners. Reading Horizons 50 (3), 193-210 
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2. Dialogdagbøger til forbedring af skrivefærdigheder 
 
Dialogdagbøger er en skriftlig dialog mellem lærer og elev eller mellem elever (Kim, 
2011; Peyton, 1993; Schwartzer, 2004; Staton, 1987, Stillman, Anderson & 
Struthers, 2014). Dialogdagbøger kan også holdes mellem forældre og børn 
(Wollman, 2000). På den måde kan børnene bruge hele deres sproglige repertoire. 
Dette værktøj er meget nyttigt til at hjælpe eleverne med at udvikle modersmålet 
og Andetsproget som et nyt sprog. 
 
Fordelene ved disse øvelser er: 
 

- Det er let tilgængeligt værktøj til at komme i gang med skrivning og en 
mulighed for at skrive ideer ned (Linnell, 2010). 

- Det hjælper eleverne med at udvikle vedholdenhed og glæde ved at skrive. 
- Læreren får en indsigt i elevens tanker, på en måde som at ingen andre 

skriveværktøjer kan give (interesser, vidundere, lidenskaber, nuværende liv 
begivenheder, tidligere oplevelser osv.) (Staton, 1987). 

- Eleverne kan bruge det til at udvikle relationer til andre. 
- Det giver eleven mulighed for at lære, at man skriver med et bestemt 

publikum i tankerne. 
- Det positionerer skrivning dialogisk (eller gennem dialog). 
- Eleverne udvikler evnen til at kommunikere klart og tydeligt på skrift  
- Lærerne kan bruge dette værktøj til at vurdere elevernes skrivning uformelt, 

til at hjælpe med at udvikle minilektioner og lære eleverne at kende gennem 
deres egne ord. 

 
Gennemførelse af øvelsen: 
Eleven skriver en tekst i form af et brev. Da det er en skriftlig dialog, kan den 
modtageren stille spørgsmål, komme med kommentarer eller dele oplysninger som 
svar på afsenderens brev. Afsenderen læser svaret og skriver tilbage ved at svare 
på spørgsmål og dele yderligere oplysninger. Når det er muligt, opfordrer læreren 
afsenderen til at bruge hele sit sproglige repertoire. 
Derudover samtaler læreren og børnene om vigtigheden af at komponere en 
indledning til dialog i dagbogen, hvor der tages udgangspunkt i det sprog, der tales 
med dem der indgår i dialogen. Hvis dialogen foregår mellem elev og forældre, skal 
de skrive på det sprog der tales i hjemmet. Dialogen om en indledning kan ske i 
begyndelsen af timen eller som afslutning. Det kan også være e regelmæssig 
skriftlig opgave i løbet af ugen eller endda som en skole-hjem-samtale. 
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5. Inkluderende forældreengagement 
 

5.1 Hvad betyder forældreengagement 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. 

5.2 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 
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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. 
 
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 



 

78 
 

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 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: 
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• 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. 
Migrant-integrationsportaler: Adgang til information er endnu en udviklingsfaktor, 
der er knyttet til erfaring og læring10. 

5.3 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 

 
10 https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-
development/priority-themes-eu-cities/inclusion-migrants-and-refugees-cities_en 
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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. 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 
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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. 
c) Tilvejebringelse af værdier, der viser betydningen af opofrelse og opfyldelse, og 
som er en stor motiverende faktor for unge indvandrere. 
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5.4 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 
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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. 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. 

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 
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- 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. 

 
Opmuntring til sam-planlægning 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. 

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 

 
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 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 sam-planlægningsarbejde og udvikling af deres strategi: 
Dette værktøj kan også være nyttigt for lokale myndigheder og institutioner som 

 
11 https://www.meta-project.eu/en/activities/indirect-results/334-national-operational-plan-for-
education-2.html 
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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. 

5.5 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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5.6 Case studier 
 
Et forskningsprojekt i 
Bologna 
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. 
I 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.  
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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 (Observing Questionnaire- 
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 fore-
taget med henblik på at opdage både 
lærernes og forældre indstilling til 
processen og dens resultater. 
 
Praktisk implementering 
Et resumé over processen 
Trinene i processen var: 
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. 
 
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). 
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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 
lab-aktiviteter 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 
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med tilbage til klassen og forklare, 
hvad de gjort. 
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 
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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/flygtningebag-
grund, 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 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 
Hvordan kan praksis implementeres i 
andre sammenhænge, lande og/eller 
klasseværelser 
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 
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involveret: Lærere, skoleledere, 
kulturformidlere, elever og forældre. 
Det er en sam-skabelsesproces, 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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5.7 Øvelser 
 
1. Forældrecafé på skolen12 

 
Forældrecaféer er en idé og et værktøj til forældreengagement, der ser ud til at 
have fundet vej i mange lande. De optrådte første gang i begyndelsen af 2000 og 
har løbende ændret sig siden.Forældrecafeer synes nu at være blevet et attraktivt 
format for samarbejde mellem forældre og skoler. Sammen med workshops, 
skolearrangementer og projektdage kan forældrecaféer styrke integrationen i 
skolerne i dag. 
Forældrecafeen tilbyder en passende ramme især for de forældre, der er vanskelige 
at adressere gennem "traditionelt" forældreengagement. Adgang er let, kulturelt 
lydhør, kønsbevidst og frivillig. 
 

 
Figur 1 Unsplash, Ingridi Alves Photograph@ingridi_alves 
 
Processen 
Skoleledere arrangerer sammen med lærere og familier møder på ugentlig eller 
månedlig basis. Tanken er at være vært på skolen for et uformelt møde, der skal 
planlægges på forhånd. Det bør ikke samle mere end 15 personer ad gangen for at 

 
12 Denne aktivitet er baseret på et eksempel fra Europa school Gymnasium Hamm i Hamburg, tyskland og 
bygger på: 
Good Practices for Migrant Parent Involvement in education Toolkit COLLABORATIVE NETWORKS FOR 
MIGRATION PARENT EMPOWERMENT (ALFIRK) - forberedt af Koehler, C.; Bauer, S.; Lotter K.; Maier, F. 
 

https://unsplash.com/@ingridi_alves
https://unsplash.com/@ingridi_alves
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lade alle føle sig fri til at udtrykke og dele deres oplevelse. Det er enkelt at 
gennemføre denne form for initiativ. 
 
Det siger sig selv, at den skolebaserede forældrecafé har brug for professionelle og 
kulturelt lydhøre facilitatorer. Facilitatorerne skal integreres i skolesystemet som 
en "neutral" spiller, have adgang til information, opretholde kontakt med 
lærerpersonalet og have en dyb viden om skolelivet. 
Når skolen har besluttet at dedikere et rum og personale til dette initiativ, er det, 
der er nødvendigt, bare at udarbejde en kalender, forhandle datoer med 
forældrene og møde dem. 
 
Formål 
Det er primære formål er at skabe en positiv kontakt med forældrene og at 
interessere dem for yderligere handlinger. I caféen bliver forældre informeret om 
aktuelle begivenheder og nyheder om skolen og samfundet. Forældre bliver 
bekendt med relevante uddannelsesinstitutioner, sociale og kulturelle 
institutioner, også ved at besøge dem i forbindelse med studieture.Aktiviteter 
afhænger af forældres ønsker og behov.Tematiske møder og 
informationsworkshops om relevante emnerkan finde sted regelmæssigt. 
Forældre, der har brug for rådgivning eller formidling mellem dem og skolen, har 
tid og sted til at drage fordel af det. 
Pointen med at have uformelle møder for forældre med forskellig kulturel 
baggrund sammen med andre forældre og skolepersonale er: 
 

• At blive informeret om alle vigtige skolearrangementer og skoleliv generelt 
• At få chancen for at stille spørgsmål og udveksle deres oplevelser om emner 

som skoleliv, uddannelse, forældre-børn-forhold, kommunikation, 
karrierevejledning osv. 

• At udtrykke deres behov for rådgivning 
• At være til stede i skolen, være motiveret og drage fordel af yderligere 

aktiviteter 
 
  



 

94 
 

2. Lektionsplan 
 
Mål: At skabe en lektionsplan inspireret af metodologi om inkluderende 
forældreengagement i klasser med elever med migrant/flygtningebaggrund 
 
Anvendelse: Passende til alle niveauer i grundklassen 
 
Med udgangspunkt i den aktuelle litteratur om inkluderende forældreengagement, 
er det at engagere forældre i hjemmearbejder eller skoleaktiviteter med deres børn 
en god måde at praktisere denne metode på. 
Takket været disse aktiviteter kan forældre være aktivt involveret i deres børns 
læringsproces og lære sammen med dem. Samtidig kan de blive opmærksomme på 
hele processen omkring læring (observere, transformere, dokumentere…) og se 
resultaterne hos deres børn. 
I denne type aktivitet bedes eleverne om at tage et eksempel med til klassen på 
hvordan de involverer deres familiemedlemmer, og om at tage det som en chance 
for at forklare aktiviteten. 
Dette kan være nyttigt for dem for at forbedre deres kognitive kompetence og at 
nære gode følelser. De lærer at være stolte af deres familie og deres 
oprindelseskultur, vise deres kultur for resten af klassen på en positiv måde og føle 
mangfoldighed som styrke snarere end en svaghed. 
 

 
Figur 2 https://unsplash.com/@lolygalina 
  

https://unsplash.com/@lolygalina
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INDHOLD 

PRODUKT IMPLEMENTERING 

PROCES 

Sammen med læreren kan hver elev 
vælge, hvordan han/hun foretrækker at 
formulere aktiviteten, og hvordan den 
fortælles. Hver elev beslutter, hvad de 
skal fortælle til klassen, hvilke medier de 
skal vælge for at beskrive det, de vil 
fortælle 
Baseret på alle disse beslutninger kan 
han/hun: 
1- Forbered præsentationen 
2- Lever præsentationen 
foran klassen 

Eleverne udfører følgende handlinger: 
* Identificer, hvor du skal på familietur 
* Tag med din familie på tur 
* Tag billeder eller tegn scener fra turen 
* Bestem hvad du vil fortælle om 
aktiviteten 
* Forbered præsentationen 
* Levér præsentationen 

Eleverne udfører følgende aktiviteter: 
1- Lav en opslagstavle som værktøj til at 
levere præsentationen 
2- Illustrer præsentationen med billeder 
og tekst 

1- Præsenter aktiviteten 
2- Lad klassen hjælpe ved alle 
præsentationer 
3- Bed forældrene om at hjælpe 
med præsentationer 

FORMÅL KONCEPT 

Eleverne bliver bedt om at planlægge og 
udføre en ekstra læseplanaktivitet med 
deres familie (forældre og søskende) og i 
anden omgang at beskrive aktiviteten for 
deres klasse ved hjælp af de værktøjer, de 
foretrækker (billeder, tegninger, tekst ...) 
eller blande forskellige værktøjer. Under 
præsentationen har eleverne lov til at 
bruge værtslandets sprog. Deres forældre 
skal være en del af aktiviteten og også 
være engagerede i den og i 
præsentationen. Den ønskede aktivitet er 
en familietur: På søndag forventes det, at 
elever og deres familier besøger en 
kulturarv, en park eller et hvilket som 
helst andet sted, de vælger blandt de 
muligheder, der er i byen, de bor 
i,Derefter rapporteres turen for klassen. 

Formålet med aktiviteten er at få alle 
elevers forældre og især forældre med 
forskellig kulturel baggrund involveret i 
en aktivitet, som læreren stiller eleverne, 
De skal være involveret i hele processen 
fra planlægningen (hvad de skal besøge 
og hvornår) til præsentationen for resten 
af klassen og at tage det som en chance 
for at beskrive deres egen kultur og 
deres måde at blive familie på for andre 
elever, der kommer fra forskellige lande 
(værtlandet ellerandre). 
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6. 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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