
 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
GENERALDIREKTORATET FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 
 
Modernisering av utbildning II: Utbildningspolitiken och programmet innovation, EIT och MSCA 
Skolor och lärare. Flerspråkighet. 
 

 

1 

 

EUROPEISKA KVALITETSUTMÄRKELSEN FÖR NYSKAPANDE 

PROJEKT INOM SPRÅKUNDERVISNING OCH SPRÅKINLÄRNING 
 

European Language Label 

 

Prioriteringar för kampanjen 2016-2017 

 
EU:s prioriteringar för EU-utmärkelsen 2016–2017 är anpassade till de mål som angavs 

av utbildningsministrarna i Parisförklaringen
1
.  

 

I Parisförklaringen kräver utbildningsministrarna insatser på alla nivåer för att stärka 

utbildningens roll när det gäller att främja medborgarskap, de gemensamma 

värderingarna frihet, tolerans och icke-diskriminering, social sammanhållning och ett 

öppet samhälle. Uppföljningen till denna gemensamma politiska ståndpunkt är en viktig 

prioritering i den nya gemensamma rapporten från rådet och kommissionen om 

genomförandet av den strategiska ramen för ett europeiskt utbildningssamarbete 

(Utbildning 2020)2.  

  
 

1. Flerspråkiga skolor och klassrum – välkomna mångfalden  

 

Flerspråkiga skolor och klassrum är språkligt och kulturellt heterogena. Lärare och 

studenter kan ha olika språklig och kulturell bakgrund. Många eller i vissa fall alla elever 

kanske måste lära sig undervisningsspråket och behöver därför extra stöd. Några 

exempel är skolor som tar emot invandrare eller flyktingar, skolor där två språk används 

i undervisningen, internationella skolor, skolor som integrerar inhemska regionala språk, 

eller minoritetsspråk.  

 

Flerspråkiga klassrum är en allt vanligare verklighet i EU-länderna. Allt fler skolbarn har 

ett annat modersmål än det huvudsakliga undervisningsspråket i skolan. 

Omständigheterna kan variera mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen, och 

kunskap och erfarenhet om hur man bäst stöder flerspråkiga klassrum och skolor kan 

variera kraftigt. Invandring i stor skala är en relativt ny företeelse i många delar av EU, 

och undervisningskulturen behöver anpassas till olika sätt att stödja språkinlärning.  

 

De många språk som flerspråkiga barn har med sig till klassrummet är en stor utmaning 

för lärare och rektorer men också en potentiell tillgång. Lärare behöver särskild extra 

                                                            
1 EU:s utbildningsministrar träffades i Paris den 17 mars 2015 för att diskutera hur utbildning på bästa sätt kan möta utmaningarna social 

integration, radikalisering och medborgarskap:  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  

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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utbildning och stöd för att undervisa elever som också lär sig språket i skolan som ett 

andra eller ett ytterligare språk.  

 

Exempel på god praxis finns idag på många ställen i EU. Att sprida kunskapen kan vara 

till nytta för en större krets av lärare. Använda på rätt sätt kan flerspråkiga klassrum ge 

alla ökad språkmedvetenhet, hjälpa barnen med inlärning av andra språk på längre sikt 

och även utveckla en öppen och nyfiken attityd gentemot kulturell mångfald. 

 

Denna prioritering fokuseras på obligatorisk skolundervisning, men inbegriper också 

flerspråkighet och språkinlärning i skolor för yrkesutbildning.  

EU-utmärkelsen kan tilldelas projekt som är förebilder för hur flerspråkiga skolor och 

klassrum kan sätta värde på mångfald, interkulturell dialog och främja flerspråkighet, där 

språklig mångfald används som en resurs för språkinlärning, vilket stöttar relevanta 

fortbildningsprogram för lärare.  

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas stödåtgärder för barn som inte behärskar 

undervisningsspråket. Alla barn bör ges lika möjligheter att förverkliga sin potential i 

skolan, och att behärska undervisningsspråket är en absolut förutsättning för detta.  

 

2.  Språkvänliga samhällen – informell språkinlärning 

 

”Språkvänliga samhällen” är en social miljö där språkinlärning och interkulturell 

förståelse uppmuntras och flerspråkigheten främjas och ses positivt. Behoven hos talare 

av alla språk respekteras fullt ut och språklig mångfald uppfattas som en tillgång för ett 

mångkulturellt samhälle och ekonomisk utveckling. Alla samhällen i EU kan bli mer 

språkvänliga genom att man tar bättre vara på möjligheter att höra och se andra språk, 

att man respekterar alla språk i samhället, vilket ger bättre språkinlärning och 

medvetenhet om kulturell mångfald.  

 

Det finns många sätt att uppnå detta: ta hjälp av språkfärdigheter hos flerspråkiga 

medborgare, utbytesstudenter, etc., använda undertexter till filmer och teve på 

originalspråk, utnyttja kraften i nya medier för att skapa kontakt med andra språk och 

kulturer, främja projekt för lärande mellan generationer, lärande genom turism, lärande 

över gränser, etc., använda informellt lärande, t.ex. lärande inom familjen eller lärande i 

inom klubbar och föreningar.  

 

Informellt lärande har en viktig roll när det gäller att främja ett språkvänligt samhälle. 

Informellt lärande är den viktigaste delen av allt det vi lär oss varje dag. Språkinlärning 

sker inom familjen, genom våra kontakter med omgivningen, när vi läser tidningar och 

böcker, lyssnar på radio eller tittar på filmer eller TV-program, umgås med personer som 

talar andra språk eller använder ny teknik och nätresurser.  

 

EU-utmärkelsen ska uppmärksamma och uppmuntra alla typer av lärande som stödjer 

informell språkinlärning och det språkvänliga samhället. Projekten bör visa på innovativa 
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sätt att lära språk på ett informellt sätt för deltagare i alla åldrar. De bör använda 

informella sammanhang och informella resurser, t.ex. nya medier, nätresurser eller 

språkgemenskaper. De kan inriktas på lärande i familjen, i samhället eller mellan 

generationer. Sådana språkprojekt kan involvera ett brett spektrum av aktörer, t.ex. det 

civila samhället, regionala och lokala myndigheter, kommuner, sjukhus, fängelser, 

medier, kulturcentrum och museer. Man kan lära språk var som helst!  


