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EUROPÆISKE SPROGPRISER TIL INNOVATIVE PROJEKTER OM  

SPROGUNDERVISNING OG SPROGINDLÆRING 
 

Prioriteter for 2016-2017 

 
I 2016-2017 vil prioriteterne for de europæiske sprogpriser blive tilpasset til de 
målsætninger, som er fast lagt af undervisningsministrene i Paris-erklæringen1.  
 
I Paris-erklæringen opfordrer undervisningsministrene til, at der på alle niveauer gøres 
en indsats for at styrke den rolle, som uddannelse kan spille for at fremme 
medborgerskab og fælles værdier som frihed, tolerance og ikke-diskrimination og herved 
understøtte social samhørighed og et inklusivt samfund. Opfølgning af erklæringen er en 
vigtig prioritering i den nye fælles rapport fra Rådet og Kommissionen om 
gennemførelsen af strategirammen for europæisk samarbejde på uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesområdet (ET 2020)2.  
  
 

1. Flersprogede skoler og klasser: Mangfoldighed i skolerne 

 
Flersprogede skoler og klasser er sprogligt og kulturelt forskelligartede. Undervisere og 
studerende kan have forskellige sproglige og kulturelle baggrunde og ikke nødvendigvis 
et fælles sprog eller en fælles kulturel baggrund. Nogle eller alle elever er måske nødt til 
at lære undervisningssproget og har her behov for ekstra støtte. Det kan være tilfældet i 
nogle situationer: Der kan være tale om skoler, som modtager nye elever, der er 
immigranter eller flygtninge; tosprogede skoler med undervisning på to sprog; 
internationale skoler og skoler, som integrerer regionale sprog, mindretalssprog eller 
oprindelige sprog. 
 
Flersprogede klasseværelser er en stigende realitet i EU-landene: Flere og flere elever 
har et andet modersmål end det sprog, der primært undervises i på skolen. Situationen 
kan være meget forskellig i de forskellige medlemsstater, og der kan være stor forskel på 
ekspertviden og erfaringer om, hvordan man bedst støtter flersprogede klasseværelser 
og skoler. Massiv indvandring et relativt nyt fænomen i mange områder af Europa, og det 
er derfor nødvendigt at tilpasse undervisningskulturen til forskellige former for støtte til 
sprogindlæring. 
 

                                                            
1 EU’s undervisningsministre mødtes i Paris den 17. marts 2015 i Paris for at drøfte, hvordan uddannelse og undervisning bedst kan 
håndtere udfordringer som social inklusion, radikalisering og medborgerskab http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-
education_en.htm  

2 http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf  
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De mange forskellige sprog, som tales i klasseværelset, udgør en stor udfordring for 
lærere og skoleledere, men det kan også være et potentielt aktiv. Lærerne har her brug 
for særlig uddannelse og supplerende støtte for at kunne undervise elever, der skal lære 
undervisningssproget som deres andet sprog eller tredje sprog. 
 
Der findes i dag eksempler på god praksis rundt omkring i hele Europa, og 
videreformidling af denne viden vil kunne være til gavn for lærere som helhed. Hvis det 
gøres på en hensigtsmæssig måde, kan de flersprogede klasseværelser skabe øget 
bevidsthed omkring sprog, på længere sigt hjælpe børn med at lære andre sprog og 
udvikle en åben og nysgerrig holdning over for kulturel mangfoldighed. 
 
Prioriteten "sproglig mangfoldighed i skoler" har fokus på det formelle 
uddannelsessystem, herunder også erhvervsuddannelserne. 
Sprogprisprojekter kan eksempelvis identificere god praksis omkring flersprogede 
skoler/klasseværelser, hvor der lægges vægt på mangfoldighed, interkulturel dialog og 
flersprogethed, og hvor sproglig mangfoldighed bruges som en ressource i 
sprogundervisningen, som kan danne grundlag for relevante faglige 
udviklingsprogrammer for lærere. 
Der bør lægges særlig vægt på foranstaltninger til støtte for børn, der ikke mestrer det 
sprog, der undervises på. Alle børn bør gives lige muligheder for at udnytte deres 
potentiale i skolen, og beherskelse af undervisningssproget er en ufravigelig betingelse. 
 

2. Et sprogvenligt samfund – uformel sprogindlæring 

 
Udtrykket "et sprogvenligt samfund" betegner et socialt miljø, hvor sprogindlæring og 
interkulturel forståelse fremmes, og hvor flersprogethed fremmes og opfattes positivt. 
Alles behov, uanset sprog, respekteres fuldt ud, og sproglig mangfoldighed fremholdes 
som et aktiv for et inklusivt samfund og til gavn for den økonomiske udvikling. Alle 
samfundsgrupper i Europa kan blive mere sprogvenlige ved at gøre bedre brug af 
mulighederne for møde og høre andre sprog, ved at respektere alle sprog i gruppen og 
således bidrage til at forbedre sprogindlæring og tværkulturel bevidsthed. 
 
Der er mange måder det kan gøres på: Man kan trække på flersprogede personer og 
udvekslingsstuderende, studerende mv., anvende undertekster i film og på tv, udnytte 
mediernes indflydelse til at eksponere borgerne for andre sprog og kulturer, fremme 
læring på tværs af generationerne, gennemføre turistprojekter og grænseoverskridende 
projekter, mv. samt anvende uformelle læringsmetoder i f.eks. familier, på tværs af 
generationerne eller lokalsamfundet.  
 
Uformel læring spiller en vigtig rolle i forbindelse med fremme af et sprogvenligt 
samfund. Uformel læring er den vigtigste del af den læring, som vi oplever i hverdagen. 
Sprogindlæring sker i familien, foran fjernsynet, gennem onlinemedier, ved eksponering i 
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miljøet, ved avislæsning, ved at lytte til radioen eller se film og tv, ved at møde brugere 
af andre sprog og ved at anvende nye teknologier og onlineressourcer. 
 
Sprogprisprojekter kan identificere og fremme en sådan praksis og pege på tiltag, som 
kan fremme uformel sprogindlæring og skabe et sprogvenligt samfund. Projekterne bør 
identificere innovative måder for uformel sprogindlæring for deltagere i alle aldre. De bør 
gøre brug af uformelle parametre og uformelle ressourcer, nye medier, onlineressourcer, 
brugergrupper osv. De kan være rettet mod læring i familier, lokalsamfund og på tværs 
af generationer. Bidrag kan komme fra en bred vifte af aktører, herunder civilsamfundet, 
regionale og lokale myndigheder, kommuner, hospitaler, fængsler, medier, kulturcentre 
og museer. Sprogindlæring kan finde sted hvor som helst! 


