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Den aktuelle flygtningekrise skaber
en ny situation i mange børnehaver,
skoler og uddannelser, der skal tage
imod og undervise flere flygtnin-
gebørn end tidligere. Flere steder
er skoler og lærere under pres. I
modtagelsesklasserne er der op til
18 elever med kun én lærer. Man er
nødt til at sende elever videre til de
almene klasser efter ganske få må-
neder, hvor børnene så skal under-
vises af lærere, der ikke har linjefag
i dansk som andetsprog.
Lærernes faglighed og skoleledel-
sens strategi og prioritering er sam-
menmed kommunens organisering
og håndtering af nyankomne elever
afgørende for børnenes læring, triv-
sel og integration. Kommer integra-
tionen skævt fra start, er der meget,
der skal indhentes senere.
Som ansatte i UCC’s videreud-
dannelse møder vi dagligt lærere,
der underviser nyankomne børn i
modtagelsesklasser på landets sko-
ler. Den øgede tilstrømning af nye
elever betyder, at der oprettes flere
modtagelsesklasser, og at endnu fle-
re lærere står med en fagligt meget
krævende opgave, sommange ikke
er tilstrækkeligt klædt på til at løse.

komplekse opgave med at undervise
dem gør, at der er brug for stor eks-
pertise og tværfagligt samarbejde.

krigstraumer med ind i klassen
Børnene imodtagelsesklasserne
kommermed vidt forskellige oplevel-
ser og erfaringer. Nogle kommer fra
en almindelig hverdag og skolegang i
et andet europæisk land. Andre kom-
mer fra krig, flugt og flere års ophold
i flygtningelejre og har afbrudt skole-
gang og traumatiske oplevelsermed i

Manglende faglighed og alt for mange elever præger de modtageklasser, som netop nu
skal sluse et stort antal flygtningebørn ind i folkeskolen. Hverdagen er præget af børn
med meget forskellige baggrunde og fagligt niveau. Flere skoler er under under pres, og
der er akut behov for, at kommunerne sikrer bedre betingelser for lærernes arbejde.

Undervisning af
flygtningebørn halter

Vi har set eksempler på, at unge
uuddannede vikarer sættes til at
undervise i modtagelsesklassen. Og
eksempler på at lærere, som skole-
ledelsen ikke mener, er ”fulgt med
tiden” og derfor har svært ved at
placere i teams til de almene klas-
ser, i stedet sættes til at undervise i
modtagelsesklassen. Vi ser, at fag-
ligheden i modtagelsesklassen flere
steder er underprioriteret. Det un-
drer os, for de store forskelle i ele-
vernes udgangspunkt og denmeget
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sættes til at undervise i modtagelses-
klassen. Det undrer os, for de store
forskelle i elevernes udgangspunkt
og denmeget komplekse opgavemed
at undervise dem gør, at der er brug
for stor ekspertise.
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ge fagundervisningmed andetsprog-
selever i klasserne.
Der er flere tabere, når opgavenmed
atmodtage nyankomnebørn ikke
prioriteres højt nok.Der er elever,
som ikke får denmodtagelse, der skal
ruste dem sprogligt og fagligt til skole
og uddannelse. Der er lærere, som
oplever at ståmed en opgave, de ikke
er rustede til. Og der er andre elever
i klassen, som i stedet for at få deres
faglighed styrket og deres horisont
udvidet af de nye elever, oplever, at
der kræves formeget af både lærere
og elever.
Undervisning imodtagelsesklas-
serne er en af de vigtigste ogmest
udfordrende opgaver i skolen og helt
afgørende for flersprogede børns
integration. Derfor bør der herske
kæmpe respekt for de lærere, der løf-
ter opgaven. Lærerne gør naturligvis,
hvad de kan. De vil gerne løse opga-
ven bedstmuligt, og demener også,
at de kan løse opgaven, hvis rammer,
strukturer, ressourcer og relevant
efteruddannelse sikres og priorite-
res af både kommune og skoleledelse.
Samarbejdetmellemmodtagelses-
klasselærere og lærerne i de almene
klasser skal sikres organisatorisk, så
der blivermulighed for teamsamar-
bejde på tværs. Det vil styrke faglig-
heden og sikre, at eleverne får et opti-
malt uddannelsesforløb. •

bagagen. Børnenemødes imodtagel-
sesklassen og skal her klædes på til
skolegang, kammeratskaber og hver-
dagsliv i Danmark. En lærer beskri-
ver et par af de elever, hununderviser
i sin klasse således:
Marwapå 11 år har været i Danmark
i femmåneder.Hun siddermest og
tegner og har svært ved at følgemed og
huske de ting, hun lærer.Når jeg går
forbi, griber hun ud eftermin armog
vil ikke give slip.Hun ermeget usikker
og søger konstant bekræftelse.Hun er
kommet hertil somkvoteflygtningmed
sin far og bror fra Syrien.Moren døde
under en voldtægt, sombørnene og
faren overværede. På grund af krigen
har hun ikke gået i skole de sidste to år.
Marwa skulle udsluses til en alminde-
lig 3. klasse i de kreative fag,men det
måtte droppes, da hun gik helt i baglås.
Alaa på 15 år er også fra Syrien.Han
harmistet tre års skolegang på grund
af krigen.Han taler arabisk,men kan
hverken læse eller skrive.Han har
øjenproblemer og svært ved at se, så
han bruger lup.Han har ingen tro på
fremtiden, da hanmener, han aldrig
kommer til at læse.Han har gået et år
imodtageklassen og taler et forståeligt
dansk og kan skrive enkelte lydrette
ord på dansk.Hans forældre kan ikke
forstå, hvorfor han ikke kan kommepå
gymnasiet.
UdoverMarwa ogAlaa sidder der 14
andre elever i klassenmed forskellige
baggrunde, sprog, skoleerfaringer,
styrker, svagheder og behov.Nogle
kanmeget, andre lidt. Nogle lærer
hurtigt og let, både dansk og andre
fag, andre har svært ved det. Nogle
har særlige behov og problemer af
forskellig karakter. Nogle problem-
stillinger kan lærerne umiddelbart
håndtere – andre kræver en anden
ekspertise.

Brug for at kunne skabe tryghed
Helt grundlæggende er der brug for,
at læreren har en specialiseret viden
inden for dansk som andetsprog. Det
betyder blandt andet viden om fler-

sprogethed, andetsprogsudvikling og
ordforrådsopbygning. Læreren skal
kunne arbejde bevidst og hensigts-
mæssigtmed dansk som andetsprog.
Derudover er det nødvendigt at
kunne differentiere undervisnin-
gen i højere grad end i almene klas-
ser. Hver enkelt elev skal have tilpas
faglig udfordring, der tager udgangs-
punkt i hans eller hendes forudsæt-
ninger og bygger videre på elevernes
helt forskellige viden, erfaringer og
kompetencer.
Endeligmå læreren kunne forholde
sig ekstremt fintfølende til de børn,
som er psykisk eller fysisk sårbare:
Tolke deres signaler, adfærd og be-
hov på enmåde, der givermulighed
for at handle og opbygge en god og
tryg relation til dem. Opgaven og rol-
len som relationsarbejder er ekstra
vigtig i modtagelsesklassen, hvor
miljøet skal være præget af tryghed,
tydelige rammer og strukturer. Det
er vigtigt for, at gruppedynamikken
og klassefællesskabet fungerer og
understøtter elevernes læring. Det
kan være særlig svært i modtagel-
sesklasserne, fordi børnene lærings-
mæssigt er vidt forskellige steder
og svingermeget i humør og behov.
Desuden kommer der løbende nye
elever ind i klassen og andre slu-
ses løbende helt eller delvist ud, og
det skaber konstante forandringer i
klassen og i klassedynamikken.

Både elever og lærere taber
Vores indtryk fra flere af landets
kommuner er, at opgavenhåndteres
meget forskelligt. Nogle steder har
man truffet beslutninger og fastsat
procedurer formodtagelse af nyan-
komnebørn og familier. Andre steder
erman ikke så langt. Nogle skoler
prioriterer opgavenmed atmodtage
børnhøjt – andre ikke.
Vi har taltmed lærere, der udtryk-
ker store frustrationer over ekstremt
pres, overbelægning, alt for kort tid
imodtagelsesklassen ogmanglende
værktøjer hos faglærere til at vareta-

Kronikken er et rum for debat og
vidensdeling. Der er plads til 7.000
enheder inklusivemellemrum. Tek-
sten sendes sammenmed et portræt
til redaktør TomEkeroth på tek@
kl.dk, som også kan kontaktes på
telefon 33 70 32 94.
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