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Denne rapporten fremstiller resultatene av en undersøkelse foretatt i landene av Sirius nettverket. Vi 

ønsker å takke alle koordinatorene på landsbasis for å ha svart på spørreskjema og for å ha intervjuet 

andre personer i sine land og for å være så nøyaktig som mulig i sine svar. 
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0. OPPSUMMERING 

 

Denne rapporten beskriver resultatene av en undersøkelse foretatt i landene av Sirius nettverket. Sirius 

er et europeisk nettverk som bestreber seg for å bidra i reduseringen av prestasjonsavstanden mellom 

majoritetsstudenter og innvandrerstudenter. Undersøkelsen ble foretatt som en del av arbeidspakken 2 

om skolering og ønsker å gi svar til følgende spørsmål: ”Hvilken politiske tiltak og planer bidrar til å 

styrke den faglige kapasiteten av skolene når det gjelder den pedagogiske stillingen av barn med 

innvandrerbakgrunn?” 

Resultatene viser at de fleste tiltakene fokuserer på lærerne og mer spesifikt på annetspråks utdanning 

og undervisnings- og læringsmiljøet. Det blir rettet mye mindre oppmerksomhet mot kapasitetsbygging 

av skoleledere eller mot forholdet mellom skole og felleskapet. 

Det ser ut til at de fleste land er enig i at kunnskapen av undervisningsspråket er vesentlig for å oppnå 

suksess på skolen. Noen aktiviteter rundt å øke kapasiteten til å undervise i annetspråk er organisert 

gjennom lærerutdanningen, men de fleste holdes som en del av en modulbasert videre- og 

etterutdanning. Forsøkene som har blitt gjort for å kombinere annet språk med morsmålsopplæring og 

for å integrere undervisningen av innhold og språk ser ut til å være relativt nyskapende (eller unike). 

Mesteparten av tiltakene som fokuserer på undervisnings og læringsmiljøet resulterer i et tilbud av 

moduler for å øve de praktiske ferdighetene av lærerne individuelt, eller ferdigheter for å håndtere 

etniske/kulturelle forskjeller. Noen land foretar en integrert tilnærming eller en tilnærming på skolenivå, 

og noen land utvikler ekspertise sentre, f. eks., i form av nettverk mellom universiteter og høyskoler. I 

tillegg, utvikles det programmer med en mengde av mål og aktiviteter som varierer i forhold til hvert 

land. Noen kombinerer å ha fokus på språkopplæring og undervisnings- og læringsmiljøet mens andre 

beskriver tiltak tatt av KD hvor denne fastsetter et generelt rammeverk eller samling av prinsipper og i 

noen tilfeller krever at skolene søker finansiering for tilleggsstøtte. Til slutt nevner vi politiske tiltak som 

resulterer i prosjekter som ønsker å øke og/eller styrke antall lærere med innvandrerbakgrunn. Disse 

tiltakene varierer fra å lyse ut stillinger på bestemte medier og støtte nettverk av innvandrerlærere til 

kvoter av lærere med innvandrerbakgrunn. 

Angående planene for utvikling av politikker er disse usikre i seks av Sirius landene. To av landene 

fortsetter å utvikle planer i liten skala og to land styrker og innoverer sine politiske tiltak. Tiltak utvikles i 

minst to forskjellige retninger: undervisning av annetspråket har fortsatt oppmerksomhet, og tiltak 

rettet mot å styre fokuset mot behovene til hvert enkelt elev blir også utviklet. 

Ved å sammenligne nøye resultatene med litteraturen om faglig kapasitetsbehov for 

kvalitetsundervisning for innvandrerbarn, kommer vi frem til noen foreløpige anbefalinger. 
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Sammenligningen ble gjort med forsiktighet fordi vi er klar over at resultatene ikke er basert på 

omfattende data fra alle tiltakene i Sirius landene, men på data som inneholder interessant god praksis 

og generelle korte beskrivelser av målrettede så vel som generelle politiske tiltak pr. land. Den mest 

generelle anbefalingen er å utvikle mer konsekvente politiske kapasitetsoppbyggings program. Videre 

ser det ut til at noen av de vesentlige elementene understreket av litteraturen burde styrkes: dette 

gjelder den faglige kapasiteten for å kombinere annetspråk med morsmålundervisning, integrert 

innholds- og språkundervisning, organisering av positive klasserommiljø og høye forventninger så vel 

som en økning av foreldreinvolveringen, en forsterkning av forholdene mellom skole og samfunnet og til 

slutt den faglige kapasiteten av skoleledelsen. 

En lovende strategi ser ut til å være å styrke nettverket av (innvandrer) lærere og etablere 

ekspertisesentre eller nettverk mellom universiteter, høyskoler for lærerutdanning og skoler. Til slutt, i 

lyset av saken angående kravene for lærergodkjenning anbefaler vi å utforske videre mulige systemer 

som: 1) vurderer og 2) støtter utviklingen av lærerens kompetanser i klasserom med studenter med 

innvandrerbakgrunn. 
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1. INNLEDNING 

 

I det første kapitlet vil vi beskrive bakgrunnen for denne rapporten, gi en kort innføring i litteraturen i 

området av faglig kapasitet på skoler og konkludere med spørsmålet som vil vi gi et svar på. 

 

1.1 Bakgrunn for rapporten 

 

Sirius startet i begynnelsen av 2012 som et nettverk av 13 land. Hovedformålet til Sirius er å bidra med å 

minske prestasjonsavstanden mellom majoritetsstudenter og studenter med innvandrerbakgrunn (Sirius 

posisjonspapir, utkast 2012). Blant innvandrerstudenter er gjennomsnittlige frafallstall høyere, 

innvandrerstudenter er overrepresentert i lavere utdanningsløp og de viser lavere PISA scoringer i 

matematikk, naturfag og språk. 

SIRUS posisjonspapir beskriver Sirius som følger (utkast Oktober 2012): 

SIRIUS er en europeisk plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, 

forskere og praktikere for å forenkle utvekslingen av ideer og overføring 

av informasjon og kunnskap. Nettverket ble etablert for å fremme 

utviklingen av nasjonal- og EU- politikker som baserer seg på bevis og som 

har blitt utprøvd i praksis. 

Sirius ønsker å utvikle “en kraftig profesjonell læremiljø over hele Europa for å omforme undervisningen 

av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn I EU” (Side 5, Sirius posisijonspapir, utkast 2012) 

Som følge av EUs oppfordring til Sirius nettverket ble det utvalgt tre tematiske områder: iverksettelse av 

politikker, skolering og undervisningsstøtte. Hvert tematisk område har sin egen arbeidspakke og 

aktiviteter. Denne rapporten er en av de første resultatene av aktivitene tilhørende skoleringsområdet: 

arbeidspakke 2. 

Aktivitiveten bestod av en spørreundersøkelse blant Sirius nasjonale koordinatorer om faglig kapasitet. 

Falgig kapasitet er en av hovedtrekkene som gjenkjenner effektive skoler og den referer til kvaliteten av 

personalet og til hvilken grad skolene er lærende organisasjoner. Ved å fokusere på dette emnet ønsker 

Arbeidspakken 2 å bidra til Sirius hovedformål: minske prestasjonsavstanden mellom 

majoritetsstudenter og studenter med innvandrerbakgrun.  
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1.2 Kortfattet oversikt av litteratur om faglig kapasitet 

 

Under har vi kopiert en figur fra OECD rapporten ”Minske avstanden for innvandrerstudenter” (2010) 

hvor nasjonale rapporter om innvandrerundervisning er oppsummert. En av leddene i kjeden er 

kapasitetsbygging, spesielt opplæring og støtte for skoleledere og lærere. Denne rapporten fokuserer på 

dette konkrete emne i hele kjede av styringsverktøy for politikker innen innvandrerundervisning. 

I OECD rapporten argumenteres det at lærere og skoleledere trenger opplæring i mangfold og mer 

ekspertise i undervisning i annetspråk. Skolens kunnskap i dette konkrete området bestemmer 

kvaliteten av undervisningen for innvandrerbarn på skolen. Det argumenteres at det først og fremst er 

kunnskap i undervisningsspråket som er vesentlig for å oppnå suksess. Dette betyr at lærerne trenger å 

være i stand til å håndtere klasser med språkmangfoldighet. OECD rapporten anbefaler en klar og tydelig 

språkpolitikk for hele utdanningssystemet. Dette inkluderer: en studieplan utviklet på sentralt nivå med 

en sterk fokus på iverksettelsen av planen på skolenivå og som forsikrer at det er tilstrekkelig antall av 

kvalifiserte lærere. Den inkluderer også: kvalitetsvurdering materialer for språkkunnskaper, tidlig 

språkstimulering og foreldrestøtte i språkundervisning, fokus på den akademiske bruken av språket, 

integrering av språk- og innholds- undervisning, støtte til nyankomne elever ved en senere alder og 

verdsettelse og godkjenning av morsmålkunnskapene. 

Ved siden av viktigheten av språkpolitikk, beskriver OECD vesentlige elementer i læring og 

undervisningsmiljøet som burde være på plass slik at innvandrerstudenter kan oppnå suksess på skolen. 

Disse elementene er utviklingsvurdering, differensiert undervisning, trygge og ryddige klasserom og 

skolemiljøer, høye forventninger, fordelt skoleledelse, oppfølging og evaluering av fremgangen, deling 

av god praksis og samarbeid med foreldrene og lokalsamfunnet (OECD 2010, side 55). Dette betyr at 

lærere og skoleledere som er kompetente i disse områdene lykkes mer i å stimulere til skolesuksess 

blant studenter med innvandrerbakgrunn. Det betyr også at oppbyggingen av faglig kapasitet på skolene 

burde fokusere på disse områdene. Videre bemerker OECD den voksende forskjellen i mangfoldet av 

studentenes bakgrunn sammenlignet med det homogene bakgrunn av lærerne. Det argumenteres at 

”Lærere med innvandrer opprinnelse som er kjent med erfaringene, kulturen og språket til 

innvandrerstudentene kan tjene som rollemodeller og bedre selvtilliten og motivasjonen av 

innvandrerstudenter. De kan også spille en viktig rolle som bindeledd mellom sole og hjemmet samtidig 

som de kan hjelpe å bygge bru mellom familier og skoler.” (OECD 2010, side 58). 

 

 

 



11 
 

 

Nylig gjennomførte Severiens, Wolff, Van Herpen and Nijveld (2012)1 en litteraturstudie for å svare på 

spørsmålet om hvilke lærerkompetanser medfører på urbane skoler. Denne oversikten var delvis et 

resultat av et OECD prosjekt om undervisning for mangfold (Burns & Shadoina-Gersing, 2010)2. Severins 

et al. konkluderer at det er fem ekspertiseområder ser ut til å være viktigst: 1) annetspråkundervisning 

(lærere burde være kompetente i å støtte språkutviklingen når undervisningsspråket ikke er morsmålet), 

2) didaktikk, lærere burde være kompetente i differensieringsmetoder, 3) sosialt samspill og identitet 

(lærere burde være kompetente med å håndtere stereotyper, gruppeprosesser så vel som (etnisk) 

identitetsutvikling), 4) foreldreinvolvering (lærerne burde vite hvordan nå frem til og involvere foreldre 

med forskjellig bakgrunn) og 5) skoler og lokalsamfunnet (lærere burde vite hvordan man etablerer og 

                                                           
1
 Severiens, S., Wolff., R., Van Herpen, S. & Nijveld, B. (2012). Lesgeven in de grote stad. Een overzicht van de 

literatuur en een curriculum scan. [Teaching for diversity. A literature review and a curriculum scan.] Rotterdam: 
Risbo.   
 
2
 Burns, T., & Shadoina-Gersing, V. (Eds). (2010). Educating Teachers for Diversity. Meeting the Challenge. Paris: 

OECD. 
 

Politisk målsetning og gruppering 
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vedlikeholder forhold med lokalsamfunnets organisasjoner). Samtidig, effektive skoler med forskjellig 

befolkning trenger ledere som forsikrer at personalet er kompetent i disse spesifikke områdene. 

I Rådets konklusjoner (2009)3 om undervisning av barn med innvandrerbakgrunn, selv om ikke selve 

begrepet brukes, er faglig kapasitet et av temaene. Det bemerkes at: 

 “Spesialisert opplæring i å håndtere språklig og kulturell mangfold og utviklingen interkulturell 
kompetanse burde bli oppfordret for å støtte skolemyndighetene, skolenes ledelse, lærere og 
administrativ personell på å tilpasse seg behovene og realisere det fulle potensiale av skoler eller klasser 
med elever med innvandrerbakgrunn. Det burde også tas hensyn til saker som hvordan man fortsatt kan 
tiltrekke seg og beholde de beste lærerne i lavpresterende skoler, hvordan styrke ledelsens funksjon i 
slike omgivelser så vel som hvordan – i enighet med nasjonale prosedyrer – man øker antall lærere som 
selv har innvandrerbakgrunn.” 
 
Videre inviterer Rådet medlemsstatene til å (blant andre ting) ”gi spesialisert opplæring i å håndtere 
språklig og kulturell mangfold, så vel som i interkulturell kompetanse for skoleledere, lærere og 
administrativ personal”. 
 
Denne kortfattede oversikten viser hvilke behov det er i området av faglig kapasitet. Spørsmålet er til 
hvilken grad er anbefalingene fra litteraturen allerede satt i praksis. Sirius nettverket har tatt opp denne 
problemstillingen. Som startpunkt  til videre politisk utvikling ble det foretatt en undersøkelse for å finne 
ut om status av saken i landene av Sirius nettverket. 
 
 

1.3 Hovedspørsmål 

 

Hovedspørsmålet som vil besvares i denne rapporten er som følger: 

”Hvilke politiske tiltak og planer har til hensikt å styrke den faglige kapasiteten i skolene når det gjelder 

den pedagogiske stillingen av barn med innvandrerbakgrunn?” 

Vi ønsker å gjøre en forskjell mellom ”målrettede” og ”generelle” politiske tiltak. Ved ”målrettede tiltak” 

mener vi utvikling av politikker som er målrettet innvandrer- eller minoritetsbarn. Eksempler kan være 

språkpolitikk eller flerkulturell kompetanseopplæring for lærere.  Med ”generelle tiltak” mener vi 

utvikling av politikker som rettes mot den generelle studentmassen men, basert på 

undervisningsteorien, som innvandrerstudenter også kan dra fordel av. Eksempler på dette kan være 

modulbasert læreropplæring som fokuserer på differensiering eller på kompetanser i å skape 

tilknytninger med lokalsamfunnets organisasjoner. 

 

                                                           
3 Rådets konklusjoner om undervisning av barn med innvandrerbakgrunn. Rådets 78. UTDANNING, BARNDOM OG 
KULTUR møte, Brussel, 26. november 2009. 
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2. METODE 

 

Et spørreskjema med åpne spørsmål ble utarbeidet og revidert av medlemmene i Sirius sitt styrekomite 

(se Vedlegg 1). Den faglige kapasiteten i skolen refererer til kvaliteten av lærerne så vel som av 

skoleledelsen og annet skolepersonal. Vi følger definisjonen av Bender Sebring, Allensworth, Bryk, 

Easton og Luppescu (2006)4 som så faglig kapasitet som en av grunnprinsippene av skoleforbedringen. 

 “Mens foreldrene er barnas første lærere har skolelærerne nøkkelen som låser opp 

studentenes intellektuelle utvikling. For å øke studentenes prestasjoner slik at mesteparten av 

dem oppnår høye akademiske standarder kreves det en dyp forandring i lærernes kapasiteter – 

sitt kunnskap om innholdet og pedagogiske ferdigheter og sine evner til å samarbeide godt med 

andre. Vi refererer til denne kombinasjonen av menneskelige og sosiale ressurser som faglig 

kapasitet. For å utdype konseptet så omfatter faglig kapasitet kvaliteten av lærerne og 

personalet som blir ansatt og beholdt på en skole, sitt livssyn og verdier rundt ansvaret for 

endringen, kvaliteten av videreutdanningen fokusert på lokale forbedringsoppgaver og 

kapasiteten til et team for å jobbe sammen som en sammenhengende fagmiljø fokusert på 

kjerneproblemene i å forbedre undervisning og utdanning” (Bender Sebring et al, 2006, p. 12).  

Politiske tiltak og god praksis i dette området sikter vanligvis til å bedre kvaliteten av undervisningen ved 

å fokusere på fagfolk i skolen. Fokuset kan ligge på området av lærerutdanning (lærerutdanningen i seg 

selv og videre- og etterutdanning) så vel som (kontinuerlig) profesjonell utvikling (lærere, skoleledelse 

og annet skolepersonell).  

I Juni 2012 ble spørreundersøkelsen sendt til alle nasjonale koordinatorer i nettverket. Innen september 

2012, hadde de nasjonale koordinatorene fra Østerrike, Belgia, Kroatia, Estland, Tyskland, Hellas, Latvia, 

Litauen, Romania og Nederland fullført undersøkelsen5. 

Det ble utviklet et rammeverk for å beskrive dataene i løpet av analysen. I konklusjonen vil dette 

rammeverket bli nøye sammenlignet med litteraturen som det har blitt beskrevet i det første kapitlet. 

Det vil bli gjort med forsiktighet fordi vi er klar over at dette rammeverket ikke er basert på et 

omfattende datasett av alle politiske tiltak i dette området, men på et datasett som inneholder 

interessant god praksis og generelle og korte beskrivelser av målrettede så vel som generelle politiske 

tiltak pr. land. 

                                                           
4
 Bender Sebring, Allensworth, Bryk, Easton & Luppescu (2006). The essential supports for school improvement. 

Chicago: Consortium on Chicago School Research.  
 
5
 Av ulike grunner deltok ikke Spania, Finland og Italia i WP2 undersøkelsen.  
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3. RESULTATER 

 

Dette kapitlet beskriver svarene av landene i Sirius nettverket. Vi starter med å beskrive den nåværende 

situasjon (avsnitt 1 til 5) og slutter med en beskrivelse av utviklingen av planer og politikk (avsnitt 6). Når 

det gjelder den nåværende situasjon, kan man skjelne fem forskjellige emner. Det første avsnittet 

beskriver tiltakene rettet mot kapasitetsbygging blant lærere, den andre fokuserer på kapasitetsbygging 

blant lærere og skole-lokalsamfunn forhold og det tredje fokuserer på kapasitetsbygging blant 

skoleledere. Det fjerde avsnittet oppsummerer politiske program som har fokus flere steder. Til slutt, 

det femte avsnittet beskriver politiske tiltak som sikter til å øke og styrke undervisningskraften med 

innvandrerbakgrunn. 

Hvert avsnitt vil starte med en generell beskrivelse etterfulgt av tiltak som har blitt tatt av hvert land (i 

alfabetisk rekkefølge). 

 

3.1 Lærere 

 

I dette avsnittet beskriver vi god praksis og politiske tiltak som fokuserer på den profesjonelle 

utviklingen av lærerne, så vel som under hoved utdanningen som i videre- og etterutdanning. Det gjøres 

en forskjell på fokus på annetspråkundervisning og undervisnings- og læringsmiljøet 

 

3.1.1 Annetspråkundervisning 

 

De fleste landene organiserer aktiviteter i etterutdanningen eller fagutdanningen, og noen organiserer 

dem under lærerutdanningen. Noen land har i tillegg satt opp ekspertisesentre mens andre organiserer 

spesifikke skoleprosjekter og andre utdanner lærere for innføringsklasser. 

 

Lærer- og etterutdanning 

Mesteparten av de målrettede politiske tiltakene og god praksis beskriver en modulbasert 

etterutdanning som sikter til å utvikle lærerens kompetanse i å undervise annetspråkelever. Faktisk, så 

er det kun Østerrike og Hellas som nevner konkrete undervisningsmoduler i dette området under 
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lærerutdanningen. Noen politiske tiltak fokuserer også på morsmålundervisning, f. eks. i Østerrike og 

Latvia. Disse tiltakene søker å kombinere utviklingen av annetspråket så vel som av morsmålet. I et land 

fokuserer tiltaket ”majoritets” språket i minoritetsskoler: dette gjelder Litauen hvor en ny Utdanningslov 

(2011) bestemmer en økning av timer med undervisning av litauisk i minoritetsskoler. 

Estland er det eneste landet hvor konseptet av integrert innholds- og språkundervisning (CLIL) ble 

vedtatt. Fra forskernes ståsted ser dette konseptet veldig lovende ut når det gjelder effekten på 

annetspråkundervisningen (Elbers 2011) 6. 

Under kommer det korte beskrivelser av svarene som ble lagt frem i dette området. 

 

Målrettet politisk tiltak: Østerrike beskriver tre politiske tiltak på dette området: tidlig språkstøtte i 

lærerutdanningen under undervisning og omsorg av den tidlige barndommen, kvalifisering av morsmål 

lærere (siden 1992) og to websider som gir støtte til lærerne. 

Generelt politisk tiltak: Estland: I 2008 ble konseptet integrert innholds- og språkundervisning (CLIL) 

formelt vedtatt. Starten ble ledsaget av publiseringen av en håndbok om emnet så vel som en rekke kurs 

for lærere. Fokuset ble satt på russisktalende elever. Allikevel er konseptet også gunstig for nyankomne 

innvandrerbarn. 

Målrettet politisk tiltak: Hellas: Flere tiltak har blitt gjort. Under lærerutdanningen i begynnelsen av de 

siste nittiårene satt mange universitetsavdelinger opp kurs for undervisning av gresk som annetspråk 

som også inkluderte kurs om tospråklighet og tospråklig undervisning. Det finnes et langvarig nasjonalt 

program kalt ”Undervisning av Innvandrer og repatrierte studenter” som har under sin regi 

etterutdanningen, forsterkningen og støtten til allmennlærere i undervisningen av gresk som annetspråk 

som vel som sommerskolen.  

God praksis: Latvia: Prosjektet ”tospråklig undervisning” ble organisert i institutter for lærerutdanning 

og bestod av utviklingen av studieplaner og pensum. Den vedtatte modellen forsikrer at morsmålet er 

bevart mens undervisningsspråket er tilegnet med suksess. Resultatene av nasjonale tester har vist at 

studenter på tospråklige skoler har samme gjennomsnittsnivå av akademisk prestasjon som studenter i 

de såkalte mainstream skoler. Videre er språkkunnskapene i undervisningsspråket (latvisk) så høy som 

kunnskapene i morsmålet. Omfanget er bredt: prosjektet har blitt gradvis iverksatt siden 1998 og 170 

skoler har deltatt. 

God praksis: Litauen: Læreropplæring i minoritetsspråklige skoler. Den gode praksisen ble iverksatt 

under den nye utdanningsloven (2011) som bestemte en økning av antall timer undervisning i litauisk 

språk på minoritetsskolene. Minoritetslærere får ekstra opplæring for å bedre sine kunnskaper i litauisk 

slik at det blir mulig for dem å undervise det som annetspråk til minoritetsbarn, eller undervise andre 

fag (geografi og historie) på litauisk. Iverksettelsen av dette vil starte i september 2012. Den nasjonale 

                                                           
6 Learning and social interaction in culturally diverse classrooms. In K.S. Littleton, C. Wood & J. Kleine Staarman 
(Eds.). International Handbook of Psychology in Education, Bingley: Emerald. 
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skalaen er en av suksessfaktorene: den vil ha et stort nedslagsfelt og skape like muligheter for 

minoritetsbarn når de starter høyere utdanning. Samtidig er det noe motstand fra minoritetene av 

ideologiske grunner som hindrer implementeringen.  

Målrettet politisk tiltak: Romania: Det finnes ikke noen politiske tiltak rettet mot innvandrerbarn, ved 

siden av retten som innvandrerstudenter har til å ett års undervisning i språket. Allikevel, finnes det 

noen tiltak som fokuserer på barn med minoritetsbakgrunn. Disse stammer fra et klart juridisk 

rammeverk og en tydelig studieplan som inkluderer morsmåltimer og spesielle kurs i historie og 

sivilisasjon av etniske minoriteter. Videre finnes det nasjonale og lokale programmer for multikulturell 

og interkulturell undervisning så vel som for undervisning av rumensk som annetspråk.  

Målrettede politiske tiltak: Nederland:  Det finnes et lite antall etterutdanningskurs for lærere i liten 

skala og ad hoc som har fokuset på generelle språkferdigheter i nederlandsk under undervisningen i den 

tidlige barndommen. 

 

Ekspertsentre i annetspråkundervisning 

To land nevner at de har stiftet ekspertsentre som sikter til å støtte kapasitetsbygging i annetspråk 

undervisning (Tyskland og Latvia). 

 

God praksis: Tyskland: “Mercator Instituttet for Språkundervisning og tysk som annetspråk” ble stiftet i 

Juni 2012. Målet til dette instituttet er å gi råd om språkundervisning, støtte delstatene i å styrke 

utviklingen av språkferdigheter i lærerutdanningen, støtte og fremme nasjonalt og praksisorientert 

forskning i dette området så vel som dannelsen av nettverk og starte og støtte kvalifikasjonstiltak for 

nøkkelaktører i språkundervisningen. Instituttet vil finansieres i fem år (13 millioner Euro pr. år). ”Det 

forventes at færre elever vil glippe gjennom utdanningsnettet på grunn av manglende beherskelse av 

det tyske språket” (sitat fra svaret i undersøkelsen) 

Målrettet politisk tiltak: Latvia: Siden 2010 har det Latviske språkbyrået (under 

Kunnskapsdepartementet) utviklet læremidler og støttet lærere som jobbet med studenter som ikke 

mestrer undervisningsspråket.  

 

Prosjekter på skolenivå 

God praksis: Kroatia: Dette prosjektet ønsker å bedre lese- og skriveforståelsen hos romelever. 

Prosjektet finner sted i en grunnskole hvor lærere bruker forskningsbevis for å utvikle leksjoner til 

romelever av forskjellige aldre. Fordi den bruker forskningsbevis kombinert med utvikling av 

studieplaner kan det sies at den øker lærerens faglig kapasitet. Foreldre så vel som friville assistenter fra 

romfolket er involvert i prosjektet. Prosjektet er tidsbegrenset, den startet i 2010 og avsluttet i 2011.  
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Programmer til studenter som parallelt bygger opp lærerens faglige kapasitet 

God praksis: Belgia: Innføringsklasser for nyankomne uten kunnskaper i nederlandsk. I et år følger 
elevene et intensivt program i undervisningsspråket for å gjøre dem i stand til å følge mainstream 
undervisning.  Lærerne av disse OKAN (“Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers”) 
innføringsklassene mottar finansiell og pedagogisk støtte fra den regionale regjeringen og forskjellige 
forvaltningsprogrammer. Lærerne i disse klassene får ikke spesifikk utdanning i den forstand selv om 
mengder av opplæring kan organiseres men mer på en ad hoc base. Den beste eksempelen av dette er 
den Pedagogiske Rådgivningstjenesten, en del av Kunnskapsdepartementet i byen Ghent (DOOSG), som 
gir spesifikk opplæring, peer støtte og coaching for OKAN lærere. 

God praksis: Hellas: Innføringsklasser for ikke gresksnakkende nyankomne. I sine første to år i Hellas, 

følger elever i skoler med nok antall av slike studenter et delt program i gresk språkopplæring som gjør 

dem i stand til å følge mainstream undervisning. Det gjøres en innsats for å bemanne disse klassene med 

lærere som har blitt utdannet i å undervise gresk som annetspråk og/eller har deltatt i spesialiserte 

seminarer. 

 

3.1.2 Undervisnings- og læringsmiljøet 

 

Mesteparten av landene har beskrevet tiltak som fokuserer på undervisnings- og læringsmiljøet. Ved 

dette refererer vi til pedagogiske og didaktiske metoder i klasserom og til lærerkompetanser forskjellige 

fra å undervise språk (selv om det ofte finnes en overlapping). Det kan gjøres en forskjell mellom 1) tiltak 

som sikter til å øke oppmerksomheten om etniske og kulturelle forskjeller, 2) tiltak som fokuserer på å 

lære generelle praktiske ferdigheter til lærerne på individuelt nivå eller ferdigheter i å håndtere 

etniske/kulturelle forskjeller og 3) tiltak som fokuserer på et helhetlig nivå (hvor hele skoler er 

involvert). Til slutt, et antall land nevner utviklingen av ekspertsentre og nettverk i dette området. 

Tiltakene er beskrevet under. 

 

Øke oppmerksomheten  

God praksis: Litauen: Et prosjekt kalt ”Min student er en fremmed” ble iverksatt for å øke lærernes 

oppmerksomhet rundt mangfold. Den inkluderte diskusjons nettverk hvor lærere delte erfaringer og 

praksis, og den inkluderte også kurs og seminarer for lærere. Dette var et engangsprosjekt og inkluderte 

nærmest 400 lærere på 21 skoler. Effektene ble ikke målt, men deltakerantallet var høyt (til tross på at 

den var frivillig) og lærerne var positive om sin egen kunnskap og kompetanseutvikling.  
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Opplæring i praktiske ferdigheter : håndtere forskjeller på generelt grunnlag 

Generelt politisk tiltak: Østerrike har iverksatt politiske tiltak rundt skoleutvikling og lærerutdanning 

som sikter til å utvikle didaktiske ferdigheter for å spesifikt møte behovene av heterogene klasser. Blant 

disse er det nye undervisningsmetoder med fokus på individuelt tilpasset undervisning. Dette øker 

oppmerksomheten blant lærerne angående behovene av studenter fra forskjellig sosial, kulturell og 

språklig bakgrunn.  

Generelt politisk tiltak: Hellas har iverksatt politiske tiltak rundt skoleutvikling og lærerutdanning som 

sikter til å utvikle undervisningsferdigheter for å spesifikt møte behovene av heterogene klasser. Blant 

disse finnes det nye undervisningsmetoder med fokus på tverrtematisk undervisning og prosjektarbeid. 

Regionale og lokale seminarer for lærere har blitt holdt på grunnlag av disse nye tilnærmingene. Dette 

øker bevisstheten blant lærerne om behovene til studentene fra forskjellig sosial, kulturell og språklig 

bakgrunn.  

Generelt politisk tiltak: I Nederland har det blitt tilbudt et opplæringsprogram for fagpersoner i tidlig 

barndomsundervisning med et bredt omfang: fra år 2000 til år 2012, fikk 12 509 fagpersoner opplæring. 

En av de mest populære modulene angikk sosioemosjonell utvikling og språk. Fordi mesteparten av 

disse unge barna har innvandrerbakgrunn, forventes det at dette tiltaket blir gunstig for dem også.  

  

Opplæring i praktiske ferdigheter: håndtere forskjeller i henhold til innvandrerbakgrunn 

I Estland beskrives det to forskjellige tiltak. Først, god praksis i form av en rekke av lærerutdanningskurs 

som har blitt organisert siden 2006 med målet av å øke oppmerksomheten blant estiske lærere rundt de 

pedagogiske behovene av nyankomne innvandrerbarn. Innholdet endrer seg fra studiebesøk til land som 

allerede har en slik erfaring til kurs som tilbys av lokale eksperter på emner som multikulturell 

undervisning, og praktiske ferdigheter som hvordan kommunisere med foreldre. Forskjellige kilder har 

finansiert kursene og de har blitt koordinert av den Estiske stiftelsen for integrering og innvandring. 

Noen av suksessfaktorene var en god timing og en veldefinert målgruppe. På grunn av variasjonen i 

finansieringskildene har det ikke blitt foretatt noen formell vurdering, men likevel har lærernes 

egenvurdering vært positiv og resultatene har blitt brukt til å planlegge aktivitetene til det neste året. 

Deretter ble det utviklet et målrettet politisk tiltak basert på dokumentet ”Barn av nyankomne 

innvandrere i estiske skoler. Prinsipper av utdanningspolitikk og pedagogisk ledelse”, forberedt av 

Departementet sammen med eksperter og publisert i 2004. Den var etterfulgt av en rekke av 

opplæringsseminarer for lokale myndigheter. Etter dette ble det publisert en pensumbok av estisk språk 

sammen med en håndbok som sikter til å øke skolens oppmerksomhet rundt behovene av nye 

innvandrerstudenter. I tillegg ble en rekke av utdanningskurs for lærere lansert (se god praksis) så vel 

som en webside som gir metodologisk støtte. I 2012 ble det utgitt en håndbok til, ment for lærere og 
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skoleledelsen som beskriver den god praksis i estisk undervisning. Den tilbyr løsninger til 

hverdagsproblemer i dette området. 

Målrettet politisk tiltak: Hellas beskriver to forskjellige, målrettede, politiske tiltak som inkluderer 

modulbasert lærerutdanning med forskjellig fokus. To av dem er først og fremst rettet mot 

kapasitetsbygging av lærere (se Vedlegg 2 for mer detaljer). ”Programmet for utdanning av 

minoritetsbarn i Trakia 2010-13” gir opplæring til lærere i metoder for å undervise gresk som utenlands- 

/ annetspråk så vel som en vellykket håndtering av elevenes kulturelle mangfold. INTER –TIE (INTEgrert 

opplæringssystem for lærere i interkulturell undervisning) ønsker å øke oppmerksomheten av lærere i 

barne-/ungdomsskolen samt videregående rundt interkulturell kommunikasjon og integrering av 

innvandrerstudenter. Hellas beskriver også en del god praksis som det symbiotiske forholdet mellom 

Kunnskapssenteret om Utvandringshellenisme og tverrkulturell undervisning (EMAEΔΕ) i Universitetet i 

Ioannina, Departementet for Grunnskoleutdanning og den Nasjonale Pagoniou Sentret for Barnas 

Velvære (en institusjon som gir omsorg og undervisning til flyktningbarn som har blitt identifisert av de 

sosiale tjenester som trengende av spesialiserte pedagogiske tjenester og en støtte infrastruktur). 

Lærerstudenter blir sendt på et turnusopphold i denne institusjonen for å observere og gjennomføre 

undervisning i den lokale grunnskolen som har to klasser. De har oppgaver som mentorer og veiledere 

for de beboende som å hjelpe dem å forberede skoleoppgavene til neste dag. 

 

Tiltak på integrert (skole-) nivå 

To land beskriver politiske tiltak som referer til en nivå utover modulbasert utdanning i praktiske 

ferdigheter. I Latvia innebærer det et evalueringssystem for lærere og i svaret fra Hellas beskrives det to 

målrettede politiske tiltak som fokuserer på hele skolen: de blir beskrevet som ”tverrkulturelle skoler” 

og ”nye skoler”. 

 

Generelt politisk tiltak: Latvia: I 2010 ble de introdusert et evalueringssystem for lærere. Formålet er 

øke lærernes oppmerksomhet rundt kvaliteten i undervisningen. Tiltaket inkluderer observasjoner i 

klassen foretatt av kollegaer eller lærere på senior nivå fra andre skoler. Ett av aspektene innebærer å ta 

hensyn til de individuelle behovene av studentene, noe som sannsynligvis vil gagne studenter med 

innvandrerbakgrunn. 

Målrettet politisk tiltak: Hellas: I 1996 etablerte Departementet for Nasjonal Undervisning og Religiøse 

Saker skoler designet for å møte de pedagogiske behovene til sosiale grupper med en bestemt sosial, 

kulturell eller religiøs identitet og som vedtar en ”tverrkulturell” undervisning. Formålet med 

tverrkulturell undervisning har vært å ”sette opp og drifte klasser på barne-/ungdomsskole og 

videregående nivå som gir undervisning til ungdom med en spesifikk pedagogisk, sosial eller kulturell 

identitet”. Til dags dago har 26 tverrkulturelle skoler blitt startet over hele Hellas. Disse skolene er ment 

å ”garantere like muligheter til enhver student i landet, mens man [iverksetter] cutting edge 

tilnærminger rundt undervisning og læring…”. Lærerne i disse skolene ”mottar spesiell opplæring og er 



21 
 

 

utvalgt basert på sin kunnskap i tverrkulturell undervisning og undervisning av gresk som annet-

/utenlandskspråk”. Likevel, på grunn av den pågående økonomiske krisen stilles det spørsmål om 

fortsatt drift. 

Det andre målrettede tiltaket angår den såkalte NY SKOLE (Skolen av de 21. århundre). – Overgangen: 

Kultur og inkludering av utsatte sosiale grupper i grunnskolen” (2010-2012), som ble iverksatt av 

Spesialtjenesten for Implementering av Pedagogiske Aksjoner fra Utdanningsdepartementet. Formålet 

med dette prosjektet angående det nye pedagogiske tiltaket kalt den Nye Skolen er å iverksette 

grunnprinsippene og filosofien bak den Nye Skolen på grunnskolenivå. Blant sine spesifikke mål finnes 

det den effektive integreringen av alle studentene i skolesystemet. Den refererer spesifikt til utsatte 

sosiale grupper (innvandrere, muslimske studenter og studenter fra romfolket). Aktivitetene i tiltaket 

inkluderer: styrkning og full bemanning av heldagsskoler med lærere som innehar ferdigheter og er 

kvalifisert i musikk-, kunst- og dramaundervisning. Spesifikt så ble 1 748 lærere med disse ferdighetene 

ansatt i skoleåret 2010-2011 så vel som styrkning og full bemanning av innføringsklasser og ekstra 

veiledningsklasser med ekspertlærere. 

  

Ekspert sentre og nettverk om undervisnings- og læringsmiljøet 

Antall ekspert sentre i Hellas er nevneverdig. Noen av dem består av et samarbeid mellom universiteter 

og skoler og noen av dem er et nettverk av forskere, lærere og ledere. 

 

Målrettet politisk tiltak: Hellas: 1) den greske staten satte opp instituttet for Tverrkulturell Undervisning 

av Fremmed og Repatrierte Grekere (I.P.O.D.E.). 2) Kunnskapssenteret om Utvandringshellenisme og 

tverrkulturell undervisning (EMAEΔΕ) i Universitetet i Ioannina. 3) Det Helleniske Observatoriet for 

Interkulturell Undervisning som utgjør en kollektiv innsats av forskere, lærere og ledere over hele Hellas 

og 4) Universitet i Vestlige Makedonia i Nordvest Hellas har etablert et frivillig undervisningspraksis 

program sammen med de lokale grunnskolene som har et høyt antall innvandrerstudenter påmeldt (se 

Vedlegg 2 for mer detaljer)  

 
God praksis: Litauen: Flere skoler (Vytautas the Great Gymnasium, Lithuanian House) og universiteter 

(Vitautas magnus University) i Litauen så vel som flere NGO’er (Lithuanian Language Institute og 

organisasjonen Global Lithuanian Leaders) er i ferd med å iverksette prosjektet ”Lithuanian Studies 

Model”, finansiert med EUs strukturfond. Prosjektet innebærer å utforme en ny tilnærming i 

undervisningen av innvandrerstudenter og litauere som har bodd i utlandet, nye teknikker i litauisk 

språkundervisning og opplæring, og lærerutdanning for å håndtere ulike studenter. Prosjektet startet 

våren 2012. Et antall organisasjonsmøter, informasjonsutvekslingsseminarer og samråd har funnet sted. 

Lærerne fra de nevnte skolene er involvert i utformingen av en studieveiledning for lærere (i 

undervisning av fremmede) og undervisningsmaterialer for innvandrerstudenter. Håndbøkene forventes 

å bli utgitt i 2014. 
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3.2 Forhold mellom foreldre og skole-/ samfunn 

 

Sammenlignet med antall politiske tiltak og god praksis beskrevet i avsnittene om lærere er politiske 

tiltak angående kapasitetsbygging blant foreldre og tiltak for å styrke forholdene mellom skole og 

lokalsamfunn mindre nevnt. Faktisk er det bare tre land som ser ut til å ta tiltak på dette spesifikke 

området. 

Generelle politiske tiltak: Belgia: Introduksjonen av utvidede skoler som søker å inkludere forskjellige 

fagområder og felt i undervisningsutviklingen. Disse inkluderer helse, fysisk og psykologisk sikkerhet, 

kompetanseutvikling, sosial deltakelse og forberedelse for fremtiden. Utvidede skoler er for alle elever, 

men de inkluderer temaer om mangfold (i form av etnisk-kulturelt mangfold, religiøst mangfold, språklig 

mangfold). En viktig fokus i prosjektet er å forsikre like muligheter for all barn og ungdom, spesielt de 

som er uheldig stilt. En del av prosjektet er den profesjonelle utviklingen av personalet som er involvert, 

inkludert skolepersonalet. 

God praksis i Estland: en henvisning til et kurs på hvordan kommunisere med foreldre (se under 

undervisnings og læringsmiljø). 

Målrettet politisk tiltak: Hellas: Det nasjonale programmet kalt: ”Undervisning av innvandrere og 

repatrierte studenter” inkluderer en aktivitet som er direkte relatert til å støtte og bedre koblingen 

mellom skole-familie-lokalsamfunn. Den fremmer støtte og samarbeid mellom familien til 

innvandrerstudenter gjennom utviklingen av ukentlig ”rådføring og diskusjon” etter skoletid og møter 

med foreldrene av innvandrerbarn som også har mulighet for å ha mobile enheter som reiser til de 

foreldrene som det er vanskelig å få kontakt med eller som er hjemmeværende. Den gir også anledning 

til å utvikle samarbeid og teamarbeid mellom skole, innvandrermiljøer, NGO-er og til å ansette en 

tospråklig kulturell tilrettelegger. Programmet kalt ”Program for undervisning av minoritetsbarn i Trakia 

2010-13” inkluderer målet av å utvikle og fremme koblingen mellom familie og skole så vel som å støtte 

familiene for å styrke skoleprestasjonen til sine barn, og timer i det greske språket til foreldrene av 

minoritetsstudenter. 

Videre beskriver også Hellas en god praksis : ”Polydromo” [”Mange veier”]. Dette politiske tiltaket 

fremmer praksis som inneholder etablering av et team på tvers av universiteter med spesiell interesse 

for emner rundt språk og tospråklighet sammen med foreldre og andre borgere interessert i aspekter av 

tospråklighet og det multikulturelle i undervisning og samfunn. Hovedformålet av dette tiltaket er å 

informere og øke oppmerksomheten blant lærere og foreldre rundt tospråklighet og den multikulturelle 

dimensjonen av undervisning. Aktivitetene inneholder: lage en webside for å informere foreldre og 

lærere, gi ut et magasin og organisere opplæringsseminarer for lærere og foreldre. 

Målrettet politisk tiltak: Litauen: se henvisningen til de litauiske politiske tiltak beskrevet under 

flerfokuserte programmer..  



23 
 

 

3.3 Skoleledere 

 

På samme vis som tiltakene i området foreldre og lokalsamfunnet, beskrev de nasjonale koordinatorene 

få tiltak som fokuserer på skoleledere. 

Målrettet politisk tiltak: I Østerrike er kjønns- og mangfolds- ledelse definert som nødvendige 

kvalifikasjoner i utlysninger av stillinger som skoleledere og avdelingsledere av føderale skoler siden 

2009. Derfor blir det gitt en rekke typer profesjonalisering til skoleledere som seminarer og moduler for 

lærerutdannere.   

Målrettet politisk tiltak: I Hellas er det programmet ”Undervisning av rombarn” som inkluderer 

aktiviteter som søker å øke oppmerksomheten blant lærere, rektorer og skolerådgivere gjennom 

forskjellig type opplæringstiltak. Et langsiktig mål er å bygge et team som jobber som formidlere i 

undervisningsmiljøet og i lokalsamfunnet for å fjerne fordommer og negativ diskriminering mot 

målgruppen. 

 

3.4 Flerfokuserte program 

 

Dette avsnittet beskriver de politiske tiltakene som inkluderer mer enn en gruppe og mer enn en fokus. I 

de fleste tilfellene kan de beskrives som politiske ”programmer” på grunn av mangfoldet av mål og 

aktiviteter. Noen kombinerer et fokus på språket og på undervisnings og læringsmiljøet, mens andre 

beskriver tiltatt vedtatt av KD. I disse tilfellene etablerer KD et generelt rammeverk eller sett av 

prinsipper og i noen tilfeller kreves det at skolene søker om finansiering for ekstra støtte. 

 

God praksis: Østerrike: Skoleinitiativet ”Interkulturalitet og flerspråklighet – en Mulighet”. Skolene blir 

bedt om å sende inn forslag i enighet med et generelt undervisningsprinsipp: ”Interkulturell 

undervisning”. Dette prinsippet ble iverksatt av det Føderale Undervisningsdepartementet i tidlig 90-

årene. Siden 2006 har skoleprosjektene startet, og over 500 prosjekter har fått støtte så langt. Når det 

gjelder kapasitetsbygging: departementet i samarbeid med institusjoner for lærerutdanning har 

organisert nasjonale seminarer (fem ganger frem til d.d.) med akademiske innspill, praktisk orienterte 

workshops og muligheter for å bygge nettverk. En av suksessfaktorene er omfanget av programmet; den 

er iverksatt i forskjellige skoletyper, på forskjellig nivå og regioner. En annen suksessfaktor er den 

innovative og kreative naturen av mange av disse forslagene.  

Et oppfølgingsstudie viser at nesten alle lærerne støtter fokuset på å ”fremme utveksling mellom barn 

fra forskjellige kulturer, og forståelse og aksept av fremmede kulturer så vel som å styrke sosiale 

ferdigheter og elevenes selvfølelse” (sitat fra et av svarene i undersøkelsen). Elevene oppgir at de er mer 
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interessert i andre kulturer og språk, at flerspråklighet blir sett på som en mulighet og at miljøet i 

klasserommet har blitt bedre. 

God praksis: Belgia: Dekret for like muligheter. I 2002 vedtok den flamske regjeringen dekretet for å 

forsikre like muligheter for alle elever ved å: 1. forsikre foreldrenes rett til å melde deres barn til den 

skolen de selv velger, 2. sette opp lokale konsulent tjenester for å hjelpe å iverksette tiltakene som 

stammer fra dekretet og 3. gi en konsekvent og integrert pakke av tiltak og ressurser til skoler for å 

støtte elver fra forskjellige bakgrunn. I utgangspunktet sertifiserer dekretet at skolene vil motta ekstra 

finansiering avhengig av antall studenter fra innvandrerbakgrunn og lav samfunnsøkonomisk klasse. De 

ekstra midlene er brukt på en rekke måter for å finansiere lærerstøtte i hvordan de skal forholde seg til 

mangfold i undervisnings og læringsmiljø, men også i form av flerspråklige klasserom. 

Målrettet politisk tiltak: Tyskland: Kvalifikasjonsinitiativet for Tyskland (QID) inneholder en liste av 

ambisjoner som fokuserer på den faglige kapasiteten på skolene angående innvandrerbarn. Det er en 

felles erklæring av Ministerkonferansen i Kultur og Utdanning og Organisasjonen av Folk med 

Innvandrerbakgrunn. Disse ambisjonene inkluderer å støtte den språklige og diagnostiske kompetansen 

av lærere og studenter, universitetskurs i tysk som annetspråk, øke antall lærere, sosialarbeidere og 

lærere med innvandrerbakgrunn, støttenettverk til skolene, osv. (se Vedlegg 2 for en beskrivelse av den 

generelle avtalen slik den ble tatt i et møte av Delstatenes skoledepartementer). 

Målrettet politisk tiltak: Hellas: ”Undervisning av Innvandrer- og repatrierte studenter har blant sine 

aktiviteter: a) støtte og bedring av innføringsklasser og ekstra veiledningsklasser i drifts- og 

fungeringssaker så vel som forskning på studentenes språkbehov og gjennomføringen av en intern 

evaluering av disse klassene; b) utvikling og dyrkning av interkulturell kommunikasjon på skolenivå 

gjennom utvikling og anvendelse av interkulturelle aktiviteter; bedring av skolebibliotekene og utvikling 

av antirasistisk håndbokmateriell på skoler med innvandrerelever; og c) styrkning av studentenes 

morsmål ved å organisere møter med NGO eller andre institusjoner for å forske de språklige og 

pedagogiske behovene av studentene og velge det passende pedagogiske personalet og materiell så vel 

som uttenkingen og utviklingen av språklig materiell og undervisningsplaner; prøveimplementering av 

materiellet og vurdering. 

Romania beskriver et målrettet politisk tiltak og god praksis som begge kan vurderes til å være 

flerfokusert. Den gode praksisen angår et integrert program for kapasitetsbygging av romfolk i 

undervisningen. Den startet i 1999 og avsluttet i 2002 men basert på en konsekvensutredning ble det 

tatt opp av KD og skalert opp til nasjonalt nivå. Den er inkludert i Undervisningsloven og fungerer nå i 

alle regionene i Romania. Programmet inkluderer kapasitetsbygging i rom-samfunnene, støtte for å 

utvikle profesjonelt romfolk lærere, den fyller et tomrom i det eksisterende undervisningsmaterialet son 

involverer romfolk og den gir en modell rettet mot eldre som har droppet skolen for å oppnå 

grunnleggende utdanning og motta yrkesopplæring. Programmet er vellykket på grunn av det lovlige 

rammeverket kombinert med engasjementet og kvaliteten av lærerne, så vel som finansieringen. Det 

målrettede politiske tiltaket gjelder promoteringen av et sett med prinsipper som garanterer bevaringen 

av den kulturelle identiteten for alle de rumenske borgere og interkulturell dialog. Dette fremstilles i 

planene for lærerutdanningen inkludert pensumbøker og hjelpemateriell i minoritetsspråk.  
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Målrettet politisk tiltak: Litauen: I enighet med den nasjonale utdanningspolitikken, mottar hver skole 
som har innvandrerbarn 30% ekstra midler pr. student for hver innvandrer. Skoler kan plassere disse 
midlene som de anser passende. Mange skoler organiserer ekstraopplæring til lærere i mangfold og 
barnepsykologi i form av seminarer og rådgivning (for eksempel Naujamiestis videregående skole). Selv 
om denne praksisen er tilfeldig og lokal, finnes det en voksende trend for skolene i å organisere denne 
type av faglig opplæring fordi de innser at det er et viktig element av innvandrerenes 
integreringsprosess. 
Det finnes også annen tilfeldig praksis med målet av å involvere innvandrerforeldre i 
undervisningsprosessen og bedre kommunikasjonen mellom lærer og foreldre. Naujamiestis 
videregående skole har satt i praksis foreldredager hvor foreldre gir timen istedenfor en lærer (med 
hjelp av en profesjonell lærer). Denne praksisen har vært veldig vellykket når det gjelder å endre 
foreldrenes og lærernes holdninger til undervisningsprosessen og kommunikasjon med 
innvandrerstudenter.  
 

3.5 Øke og styrke undervisningskraften med innvandrerbakgrunn 

 

Noen av dem som svarer beskriver politiske tiltak som ønsker å øke og/eller styrke antallet av lærere 

med innvandrerbakgrunn. Disse varierer fra å lyse ut stillinger på bestemte medier til å støtte nettverk 

av innvandrerlærere. Andre beskriver politiske tiltak som stammer fra en lov om representasjon av 

minoriteter eller innvandrere i læreryrket.  

Målrettet tiltak : Østerrike : Noen tiltak har blitt tatt for å øke antallet av to- eller flerspråklige lærere, 

f.eks. ved å gi informasjon i spesifikke medier. 

Generelt politisk tiltak: Koatia: 2000, ble Utdanningsloven i språket og skriften av nasjonale minoriteter 

vedtatt, noe som regulerte retten av de nasjonale minoriteter til undervisning i sitt eget språk og skrift. 

De pedagogiske planene i språk og skrift av de nasjonale minoritetene inneholder en generell del og en 

del som inneholder fag som er nært relatert til spesielle egenskaper av nasjonale minoriteter (morsmål, 

språk, litteratur, geografi, historie og kultur). Når det gjelder det pedagogiske personalet, stipulerer 

loven at språket og skriften av de nasjonale minoriteter burde bli undervist av lærere fra 

minoritetsbakgrunn. Videre, rektorene i skolene med minoritetsbarn burde komme fra 

minoritetsbakgrunn eller burde være kompetent i språket og skriften av minoritetsbefolkningen. Til 

slutt, er Departementet for Vitenskap, Utdanning og Sport forpliktet til å gi det nødvendige antallet av 

rådgivere og skoleveiledere for minoritetsgruppen, eller rådgivere som kan språket og skriften av de 

nasjonale minoritetene. 

God praksis: Tyskland: Prosjektet ”Student campus” ønsker å trekke flere innvandrerstudenter til 

lærerutdanningen. Prosjektet består av en fire dagers intensiv veiledningsseminar med varierte 

aktiviteter som informasjon praksisorientert og av høy kvalitet om studievalg, individuell rådgivning om 

lærerutdanningen, møter med undervisningsarbeider, lærere og rektorer, ”skyggejobbing” på skoler, 

kulturelle- og rekreasjonsaktiviteter. Omfanget er begrenset (grupper av 30 studenter i 11 byer frem til 
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nå), likevel er tiltaket strukturelt siden 2008. (se Vedlegg 2 for en beskrivelse av den generelle avtalen 

slik den ble tatt i et møte av Delstatenes skoledepartementer).  

God praksis: Tyskland: Nettverket “Lærere med innvandrerbakgrunn” (i Nordrhein-Westfalen) har ca. 

400 medlemmer som jobber på frivillig basis. De tre hovedmålene er å: erverve potensielle kandidater, 

følge lærerutdanningen og forme den personlige utviklingen. Det organiseres en rekke aktiviteter for 

lærere, inkludert forelesninger og workshops, møter, avansert opplæring for yrkesutvikling, 

veiledningsstipender for lærerpraktikere, osv. Videre er dette nettverket koblet med foreldrenes 

nettverk i Nordrhein-Westfalen, innvandrer organisasjoner, stiftelser og universiteter. Blant de kritiske 

suksessfaktorer finnes det en sterk identifisering av medlemmene med nettverket, kontinuert 

evaluering og forbedring av nettverksaktivitetene samt omfattende markedsføring. Nedslagsfeltet er 

stort siden lignende nettverk slår seg sammen på nasjonalt nivå.  

Målrettet politisk tiltak: Hellas: Gresk lov angir en spesiell kvotering av 0,5% i opptaket av 

minoritetsstudenter (muslimske minoriteter i Trakia) til høyere utdanning i Hellas. Videre, har 

Utdanningsdepartementet startet arbeidene med å integrere Akademiet for Spesialpedagogikk i 

Thessaloniki – hvor lærerne som ansettes i minoritetsskoler utdanner seg – inn i systemet.  

 

3.6 Utvikling av planer og politiske tiltak 

 

Først av alt, så varierer landene i den graden det finnes utvikling av planer og politiske tiltak. Landene 

kan deles i tre grupper. Den første gruppen består av land hvor lite utvikling finner sted og hvor det er 

uvisst om dette vil endre seg i nær fremtid (Estland, Nederland, Hellas, Latvia, Litauen og Romania). De 

nasjonale partnerne gir forskjellige grunner for dette: i noen tilfeller er det fordi det er lite innvandring 

til landet, i andre er på grunn av den økonomiske krisen og i noen er det fordi den utviklingen av 

politikker er under vurdering og avhengig av den politiske situasjonen. Den andre gruppen består av 

land hvor eksisterende tiltak vil bli fortsatt og hvor noen nye planer blir utviklet (Belgia og Kroatia). Den 

tredje gruppen inneholder land hvor utvikling av politiske tiltak er til og med beskrevet i begrep som 

”paradigmeskift”. 

Disse landene sliter med et økende tall av studenter med innvandrerbakgrunn så vel som med relativt 

dårlige scoringer på internasjonale studier som PISA. 

Deretter ser det ut at politiske tiltak blir utviklet i minst to forskjellige retninger: annetspråk 

undervisning mottar fortsatt oppmerksomhet og politiske tiltak med hensikten av å etablere en endring 

av fokuset mot behovene av hvert enkelt elev blir også utviklet. Det er interessant å merke seg at 

Tyskland vurderer en systemendring for å øke gjennomtrengeligheten mellom forskjellige studieløp. 

Østerrike: Angående å lære tysk som annetspråk blir det utviklet en rekke planer. Disse inkluderer:  

bygge nettverk og følge opp prosessen, gi didaktisk coaching og utvikle et pensum på flerspråklighet for 
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alle skolefagene. Videre, blir planer utviklet som vil øke støtten til skoler i området av kulturell og 

språklig mangfold, f. eks. ved å utvikle samarbeid med institusjoner for lærerutdanning. Til slutt, blir det 

utviklet planer for å profesjonalisere 1) lærerutdanningen til undervisning og omsorg i tidlig barndom, 2) 

lærerutdanningen både yrkesfaglig og etterutdanning (et grunnleggende modul er allerede utført i 

lærerutdanningen: ”Undervisning i språklige og kulturelt heterogene klasser”) og 3) skoleledere og 

skolemyndigheter (”Lederskapsakademiet” tilbyr innvandring og flerspråklighet som valgfag).  

Det blir utviklet planer fordi det økende mangfoldet i studentbefolkningen er anerkjent, så vel som 

lærerens behov for å utvikle sine ferdigheter i dette området. Allikevel, er utdanningssystemet oppdelt, 

noe som gjør iverksettelsen vanskelig og det ser ut til å være en mangel på ledelse (NC er kritisk: selv om 

mangfolds utfordringene har vært åpenbare for de siste fire tiårene, hvorfor tok det 20 år før disse ble 

behandlet på et bredere nivå?) 

Belgia: Det blir utviklet en plan for å forsikre tilstrekkelig finansiering for skoler slik at de kan bygge opp 

faglig kapasitet for å kunne handtere elever og foreldre med forskjellige bakgrunner. Videre, har det 

flamske utdanningssystemet nylig blitt omorganisert for å legge en spesiell vekt på elevene individuelt. 

Dette støtter utviklingen av politiske tiltak i fremtiden.   

Kroatia: Til d.d., har ikke Republikken av Kroatia vedtatt noen politisk tiltak knyttet til å forbedre den 

pedagogiske stillingen av innvandrerbarn. Likevel, kan en viktig konferanse om integreringspolitikker i 

Mars 2012 ha endret denne situasjonen. Konferansen påla anbefalinger for uttenkingen av 

integreringspolitikker i fire områder: undervisning, sysselsetning, helse og boligløsninger. Det ble erkjent 

at effektive og vellykkede pedagogiske prosesser trenger å være inkluderende, interaktive og baserte i 

de interkulturelle verdiene. Konferansen konkluderte at Vitenskap, Utdanning og Sports Departementet 

trenger å spille en større rolle i utdanningen av flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Undervisning av 

det kroatiske språket anses å være det første steget i integreringen. Fordi Kroatia kommer inn i EU 2013 

vil det være forskjellige krav til å utvikle politiske tiltak angående innvandrerbarn, noe som vil støtte 

videreutviklingen av politiske tiltak i dette området.   

Estland: Utviklingen av disse planene er uviss. KD planlegger en sentralisering av 

lærerutdanningsprogrammene, noe som betyr at koordinasjonen av nåværende aktiviteter som skjer 

gjennom Stiftelsen for Integrering og Innvandring kan flyttes til en annen institusjon. Det er også uvisst 

fordi utviklingen av planer er veldig avhengig av ekstern finansiering siden det ikke er et prioritert 

satsingsområde. 

Tyskland: Forbundene og delstatene har satt felles strategiske og operative mål. Disse inkluderer 

optimaliseringen av rammebetingelser for like muligheter i deltakelse og rettferdig tilgang, en økning til 

overføringsmuligheter innen utdanningssystemet, en økning av muligheten til individuell støtte for barn 

med innvandrerbakgrunn, en fortsettelse av kvalitetssikring systemet og et ”paradigme skifte”: bevege 

seg fra tidsbegrensede prosjekter mot strukturelle tilbud. Kvalifikasjonsinitiativet for Tyskland (QID) vil 

bli videreutviklet for å styrke fokuset på pedagogiske muligheter og på forskjellige pedagogiske behov, 

på forebygging og på større gjennomtrengelighet mellom studieløp. (se Vedlegg 2 for en beskrivelse av 

den generelle avtalen slik den ble tatt i et møte av Delstatenes skoledepartementer). 
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Hovedgrunnen for denne utviklingen er den relativt dårlige scoringen på PISA og IGLU/PIRLS studiene (i 

form av forskjeller mellom innvandrer og majoritetselever) og på grunn av hendelsen i Rütli-skolen (en 

videregående skole som søkte Senatet i Berlin om å bli nedlagt fordi personalet ikke var lenger var i 

stand til å handtere vold blant studentene). Hendelsen førte til en debatt om det tyske skolesystemet 

som tiltrakk seg en høy interesse blant befolkningen. 

Hellas: Før ankomsten av den pågående økonomiske krise, ble en rekke politiske planer diskutert i 

forhold til, blant andre ting, lærerkvalifikasjoner, opplæring og evaluering. Ved siden av de politiske 

tiltakene rettet mot minoriteter og de nevnte generelle tiltakene som også tjener minoritetsstudenter, 

finnes det ikke nye politiske planer under utvikling. Detter er i stor grad en konsekvens av den 

nåværende og langvarige økonomiske krise og de nødvendige så vel som tunge skattekuttene og 

gjentatte nedskjæringene foretatt av staten (nedlegging av skolebygg, sammenslåing av skoler, 

lærerpensjonering i tusentall og ensifrede tall for læreransettelser, kutt i skoleprogram finansiering, 

osv.). Prosjekter som bruker mekanismer av den Nasjonale Strukturfond fortsetter å søke for støtte 

innsatsen i den pågående faglige kapasitetsbyggingen for lærere og aktører som jobber i områder 

relatert til interkulturell- og innvandrerbarns- undervisning. 

Latvia: Det finnes ikke noen nasjonale planer for å bedre den pedagogiske stillingen av innvandrerbarn 

fordi det finnes lite innvandring. Bortsett fra støtten i undervisning av annetspråk finnes det nå ikke 

noen politisk vilje for å støtte utviklingen av nye strategier for å øke den pedagogiske stillingen for 

andre- og tredjegenerasjons- studenter.  

Litauen: Fordi Litauen har lite erfaring med å møte innvandrere har mesteparten av politiske tiltak en 

”foreløpig” natur og effektene har ikke vært grundig undersøkt.  

Romania: Bortsett fra de politiske tiltakene rettet mot minoriteter som beskrevet, finnes det ikke noen 

politiske planer under utvikling som fokuserer på innvandrerstudenter som sådan. Hovedgrunnen for 

dette er det lave antallet av innvandrerstudenter i landet. 

Netherland: Det er for øyeblikket ikke noen politiske tiltak om faglig kapasitet som fokuserer på 

stillingen av innvandrerbarn. Før 2006 var det andelen av studenter med innvandrerbakgrunn som delvis 

bestemte tildelingen av skolemidlene. Likevel, siden 2006 har en ”fargeblindhet” blitt introdusert og det 

vektede systemet fokuserer nå på utdanningsnivået til foreldrene så vel som karakteriseringen av 

nabolaget til skolen. Denne ”fargeblindheten” umuliggjør utviklingen av politiske tiltak angående faglig 

kapasitetsbygging fokusert på innvandrerbarn. 

Likevel foretar nå KD en omvurdering av den såkalte utdanningsprioritet politikken. Debatten inkluderer 

problemet om man skal ta i betraktning eller ikke den etniske/kulturelle faktoren (på nytt). Resultatet 

kan få konsekvenser i utviklingen av politiske tiltak i den nære fremtiden. Bortsett fra dette, vil den 

politiske sammensetningen i regjeringen være like viktig for utviklingen av fremtidige planer som sikter 

til å bedre den pedagogiske stillingen av innvandrerbarn. 

Skoleeffektiviteten og rammeverket for skoleforbedringen er ganske sterkt i Nederland. Fra dette 

synspunktet utvikles det generelle politiske tiltak som ønsker å bedre kvaliteten av skolelederne og 
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lærere med en back-to-basics tilnærming som fokuserer kun på språk og matematikk. Den 

underliggende tanken er at en generell kvalitetsforbedring vil bli gunstig for alle studenter, og dermed er 

det ikke behov for ytterligere tiltak rettet mot innvandrerstudenter. 
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4. KONKLUSJONER 

 

I dette kapitlet er resultatene oppsummert ved å gi svar til spørsmålet vi stilte i det første kapitlet: 

Hvilke politiske tiltak og planer har til hensikt å styrke den faglige kapasiteten i skolene når det gjelder 

den pedagogiske stillingen av barn med innvandrerbakgrunn? 

Vi vil tilby en refleksjon over resultatene ved å referere tilbake til litteraturen. Litteraturen viser hvilke 

områder av faglig kapasitet er viktige for å stimulere studie suksessen blant innvandrerstudenter. I disse 

områdene burde politiske tiltak som hjelper å styrke den nødvendige kompetansen i skolepersonalet 

være på plass. Spørsmålet vi vil svare er til hvilken grad de politiske tiltakene slik som de har blitt 

beskrevet i undersøkelsen dekker disse viktige områdene. 

 

4.1 Oppsummering  

 

Generelle bemerkninger 

Vi vil starte vår oppsummering med tre generelle bemerkninger. Den første gjelder det faktum at veldig 

få politiske tiltak og god praksis har blitt evaluert. Unntakene er oppfølgingen av den akademiske 

prestasjonen i tospråklige skoler i Latvia og konsekvensutredningen i Romania, som førte til et juridisk 

rammeverk med konsekvenser på nasjonal skala. Generelt virker det som om svært få politiske 

programmer reserverer et budsjett for oppfølging og evaluering, som gjør umulig å vise andre effekter 

enn en generell tilfredshet hos deltakerne. Den nasjonale koordinatoren fra Belgia kommenterte at 

mange politiske tiltak inkluderer en rekke av intervensjoner i en skiftende kontekst, noe som gjør det 

vanskelig om ikke umulig å vise effektiviteten av politiske tiltak i dette området. 

En annen generell bemerkning angår en metodologisk sak. Hvis respondentene ikke nevner politiske 

tiltak eller god praksis i et konkret område betyr det nødvendigvis ikke at det ikke finnes politiske tiltak i 

det området. For eksempel, det faktum at det ble nevnt så få politiske tiltak angående skoleledere kan 

bety at det ikke finnes noe tiltaksutvikling i det område, men det kan også bety at undersøkelsen ikke 

beskrev tydelig nok at faglig kapasitet inkluderer skoleledelsen. Derfor kommer sammenligningen 

mellom svarene på undersøkelsen og litteraturen til å være nøyaktig og streng. Det er av denne grunnen 

at vi kommer til å konkludere med et sett av foreløpige snarere enn definerte anbefalinger for fremtidig 

tiltaksutvikling i landene som tilhører Sirius nettverket. 
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En tredje generell bemerkning handler om det politiske fokuset på innvandrer vs. minoriteter i de 

forskjellige landene. Noen av landene i Sirius nettverket har et stort antall av innvandrerstudenter, noen 

er førstegenerasjon og noen er annen og t.o.m. tredje generasjons. Andre Sirius land har veldig få 

innvandrerstudenter, men et større antall av studenter med minoritetsbakgrunn. Disse studentene 

deltar noen ganger i majoritetsskoler, men i noen tilfeller deltar de i minoritetsskoler og er undervist i 

sitt eget morsmål. Disse forskjellene forklarer tiltaksutviklingen i noen av disse landene. Landene kan 

lære mye av hverandre, men kun til en viss grad. For eksempel, fra perspektivet av Nederland er de 

språklige tiltakene i Latvia veldig innovative. Samtidig ville ikke denne type språktiltak passe inn i den 

nederlandske situasjonen, på grunn av den vekten som gis på å lære det nederlandske språket i 

integreringsprosessen. Dette betyr at resultatene av undersøkelsene burde være tolket samtidig som 

det tas hensyn til hvert lands bakgrunn og migrasjonshistorie. 

 

Oppsummering 

Resultatene viser tydelig at mesteparten av de politiske tiltakene rundt faglig kapasitet som sikter til å 

styrke den faglige kapasiteten a skoler når det gjelder den pedagogiske stillingen av barn med 

innvandrerbakgrunn fokuserer på lærere og mer spesifikt på annetspråk og undervisnings- og 

læringsmiljøet. Det blir gitt mye mindre oppmerksomhet til kapasitetsbygging blant skoleledelsen eller 

blant forholdene mellom skole og samfunn. Allikevel er det viktig å bære den metodologiske 

bemerkningen nevnt ovenfor i tankene.  

Det ser ut til at mesteparten av landene er enig i at å lære undervisningsspråket er vesentlig for å lykkes 

på skolen. Noen aktiviteter er organisert under lærerutdanningen, men mesteparten er inkludert i 

etterutdanning eller yrkesopplæring. Forsøk på å kombinere annetspråk med morsmålsopplæring (for 

eksempel i Østerrike) og introdusere integrert innhold og språkundervisning (i Estland) ser ut til å være 

ganske innovative (eller unike). 

Mesteparten av tiltak som fokuserer på undervisnings og læringsmiljøet resulterer i et tilbud av moduler 

som forsøker å utdanne generelle ferdigheter og ferdigheter i å håndtere etniske / kulturelle forskjeller. 

Noen land har valgt en forskjellig tilnærming og tar den på integrert vis eller på skolenivå 

(skoleforbedring tilnærming). Noen av landene utvikler ekspertisesentre, for eksempel i form av 

nettverk mellom universiteter og institusjoner for lærerutdanning. 

I tillegg av tiltak som fokuserer på en særskilt gruppe (lærere, foreldre, skoleledere), involverer andre 

tiltak forskjellige grupper og har flerfokuserte punkter. Det er vanskelig å oppsummere disse 

”programmene”, fordi det er en mengde av mål og aktiviteter som varierer i henhold til hvert land. Noen 

kombinerer et fokus på annetspråk og undervisnings- og læringsmiljøet, mens andre beskriver tiltak tatt 

av KD hvor KD etablerer et generelt rammeverk eller sett av prinsipper og i noen tilfeller kreves det at 

skolene søker om finansiering for ekstra støtte. 
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Til slutt nevner vi de politiske tiltakene som resulterte i prosjekter som siktet til å øke og/eller styrke 

antall lærere med innvandrerbakgrunn. Disse tiltakene varierer fra å lyse ut stillinger på bestemte 

medier og støtte nettverk av innvandrerlærere til kvoter av lærere med innvandrerbakgrunn. 

Angående planene for utvikling av politikker er disse usikre i seks av Sirius landene. To av landene 

fortsetter å utvikle planer i liten skala og to land styrker og innoverer sine politiske tiltak. Tiltak utvikles i 

minst to forskjellige retninger: undervisning av annetspråket har fortsatt oppmerksomhet, og tiltak 

rettet mot å styre fokuset mot behovene til hvert enkelt elev blir også utviklet.  

 

4.2 Sammenligning med litteraturen 

 

I det første kapitlet beskrev vi den nyeste relevante litteraturen i området av faglig kapasitetsbygging for 

å handtere etnisk/kulturell mangfold på skoler. OECD understreker viktigheten av å lære 

undervisningsspråket så vel som å tilpasse undervisnings og læringsmiljøet til behovene av studentene 

med forskjellige bakgrunn. Det er åpenbart fra resultatene at landene i Sirius nettverket har, i det store 

hele, tatt opp disse generelle retningslinjene for utvikling av tiltakene. 

Nedenfor oppsummerer vi først de vesentlige kompetanser av lærere og skolepersonal beskrevet i 

litteraturen, og deretter sammenligner vi de eksisterende politiske tiltak som beskrevet i resultatene. Vi 

startet med kompetansene relatert til språkundervisning. 

 

Undervisningsspråk: utvikle en klar og tydelig språkpolitikk for hele systemet: dette inkluderer et 

tilstrekkelig antall av kvalifiserte lærere, lærere som vet hvordan man bruker kvalitetsvurdering 

materialer for språkkunnskaper, lærere som vet hvordan stimulere tidlig språkutvikling og hvordan 

organisere foreldrestøtte i språkundervisning, lærere som underviser barn i forskjellen mellom det 

akademiske og det daglige bruket av språket, lærere som integrerer språk og innholds undervisning, å 

tilby støtte til nyankomne elever ved en senere alder og verdsette og godkjenne morsmålkunnskapene.  

 

Et antall av politiske tiltak beskrevet i resultatene sikter til å utvikle noen av disse kompetansene. I noen 

land finnes det, for eksempel, politiske tiltak på plass som har som mål å stimulere tidlig språkutvikling i 

undervisningsspråket. Estland har nevnt tiltak om integrering av innhold og språk undervisning. Støtte til 

nyankomne studenter blir gitt i noen land ved bruk av midler som for eksempel innføringsklasser eller 

tiltak som tilbyr et første års skolering i undervisningsspråket. I disse spesielle tilfellene er lærerne 

opplært for å undervise i disse klassene. Opplæring av lærere for å validere kunnskaper i morsmål er 

også foretatt i et lite antall land. 
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Likevel er ikke alle kompetansene nevnt i svarene fra undersøkelsen. For eksempel, det forblir uklart om 

Sirius landene har systemer på plass som forsikrer at det er tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere. 

Tyskland nevner utviklingen av vurderingsmaterialer, men for resten av landene er det uklart om disse 

materialene er tilgjengelig eller om de mangler.  Det forblir også uklart om disse materialene er brukt og 

om lærerne får opplæring i å bruke disse materialene. Til slutt ble det heller ikke nevnt noe om 

organisering av foreldrestøtte. 

 

Lærerens og skoleledelsens kompetanser som behøves i undervisnings og læringsmiljøet: Kompetanse i 

å foreta utviklingsvurdering, differensiert undervisning, ekspertise i området sosialt samspill og identitet, 

kompetanser i å designe undervisningsmateriell som er relevant for alle elevene, kompetanser i  

interkulturell kommunikasjon, kompetanse i å bygge trygge og ryddige klasserom og skolemiljøer, ha 

høye forventninger, det behøves skoleledere som fordeler skoleledelsen, lærere/skolepersonal som vet 

hvordan man følger opp og evaluerer fremgangen, som deler god praksis og samarbeider med foreldre 

og lokalsamfunnet. I tillegg behøves det flere lærere med innvandrerbakgrunn. 

Hoved oppmerksomheten i området undervisnings- og læringsmiljø ser ut til å være på å utdanne 

didaktiske ferdigheter for heterogene klasser og på noen av de relevante temaene for å handtere sosialt 

samspill og saker rundt identitetsutvikling (diskriminering og stereotyper, osv.) så vel som interkulturelle 

kompetanser. Videre inkluderer noen av de politiske tiltakene samarbeid med foreldrene og 

lokalsamfunnet. Til slutt nevner noen av Sirius landene politikker som sikter til å øke antall lærere med 

innvandrerbakgrunn. 

Ikke alle kompetanser er ettertrykkelig nevnt i svarene fra landene. For eksempel, noen av landene 

nevnte kompetanser i å ta i bruk utviklingsvurdering og i å bygge trygge og ryddige klasserom. Å ha høye 

forventninger ble ikke nevnt ettertrykkelig, heller ikke oppfølging av studentenes fremgang. Og selv om 

noen nevnte opplæring av skoleledere var det ingen som nevnte opplæring i å fordele lederskapet i 

skolen. Kanskje ble det ikke nevnt de politiske tiltak som stimulerer utviklingen av disse kompetanser 

fordi de ikke er betraktet som god praksis, eller fordi det overgår detaljnivået som blir gitt som svar i 

undersøkelsen. Allikevel, hvis tiltakene ikke ble nevnt i undersøkelsen fordi de ikke eksisterer, så ser det 

ut til å rettferdiggjøre mer politisk oppmerksomhet. 

 

4.3 Foreløpige anbefalinger 

 

På grunnlaget av sammenligningen mellom litteraturen og svarene fra Siriuslandene, formuleres det et 

antall formuleringer. Gitt den forsiktige naturen av sammenligningen, er det logisk at anbefalingene er 
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foreløpige, og ment å tjene som en kilde til innspill for mulige retninger i den politiske utviklingen i 

fremtiden. Anbefalingene er formulert i generelle vendinger, og må utvikles mer detaljert7. 

Den første anbefalingen for alle Sirius landene ville være å utvikle kapasitetsbygging programmer som er 

mer konsekvente. Dette refererer til den sentrale anbefalingen som blir fremstilt av OECD: for at 

innvandrerstudenter skal bli like dyktige i undervisningsspråket som majoritetselevene behøves det en 

klar og tydelig språkpolitikk for hele utdanningssystemet. Fra svarene til vår undersøkelse kan denne 

anbefalingen gjentas. En lignende generell anbefaling kan bli gjort angående undervisnings- og 

læringsmiljø. Svarene til undersøkelsen nevnte mange forskjellige tilbud av opplæringsmoduler for 

lærere i en rekke forskjellige ferdigheter, men veldig få programmer på skole- eller nasjonal- nivå i dette 

området. I lyset at disse resultatene anbefaler vi å utvikle konsekvente politiske programmer som 

fokuserer på undervisnings- og læringsmiljø som en helhet, inkludert lærerferdigheter men også 

undervisningsmaterialer og vurderingsmetoder. 

Videre, noen av de vesentlige elementer som ble understreket av litteraturen trenger å styrkes: dette 

gjelder faglig kapasitet for å kombinere annetspråk  med morsmåls undervisning, integrert innhold og 

språkopplæring, organisering av positive klasserom miljøer og høye forventninger. Det gjelder også økt 

foreldreinvolvering og styrkning av forholdene mellom sole og lokalsamfunn og, til slutt, den faglige 

kapasiteten av skoleledere. 

Vi merket oss at ingen av landene nevner systemer som forsikrer at det er tilstrekkelig kvalifiserte 

lærere. Dette punktet refererer ikke bare til antall lærere i urbane skoler eller minoritetsskoler, men 

også til kvaliteten av disse lærerne. I så henseende, refererer det til saken om kravene til lærerutdanning 

og godkjenning, spesielt for lærere som jobber med innvandrerstudenter. Vi å utforske videre mulige 

systemer som: 1) vurderer og 2) støtter utviklingen av lærerens kompetanser i klasserom med studenter 

med innvandrerbakgrunn. 

Dette er en lang liste. Styrke utviklingen av politiske tiltak i alle disse områdene vil ikke skje over natten. 

Det trengs en tydelig strategi og kontinuerlig oppmerksomhet fra alle de relevantene aktørene 

(inkludert nettverk som Sirius). Basert på svarene fra undersøkelsene anbefaler vi tydelig å inkludere 

lærerutdanning i denne strategien. Hvis det å utvikle lærerens kapasitet i å handtere forskjeller ble en 

del av det grunnleggende studieplanen av lærerutdanning, ville omfanget og nedslagsfeltet bli mye 

større enn det er tilfellet for øyeblikket. Videre ser det ut til å være verdt å utforske effektiviteten av 

nettverk av (innvandrer) lærere og ekspertisesentre eller nettverk mellom universiteter, institusjoner for 

lærerutdanning og skoler. Sirius landene som har iverksatt disse tiltakene kaste mer lys over hvorfor de 

valgte disse spesifikke strategiene og hvilke effekter de har hatt. Det ser ut til, etter det vi kan få frem fra 

svarene på dette emnet, at det er lovende strategier for å dra politikkutviklingen fremover angående 

kapasitetsbygging for utmerket utdannelse for innvandrerbarn. 

                                                           
7
 Sirius organiserer et møte for politiske beslutningstakere (11. desember 2012) hvor anbefalingene diskuteres så 

vel som strategiene for å iverksette dem. 
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