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Nye metoder i undervisning af indvandrere

Hvad New View gør
I samarbejde med eksperter, undervisere og skoleledere, vil New View:

Identificere de udfordringer som møder lærere, der underviser blandede grupper i Østrig, Danmark, Ungarn og Tyskland.

Iværksætte en række temaworkshops med henblik på at udvikle New View værktøjskassen.

Afprøve værktøjskassen i praksisfeltet med henblik på at esterprøve og evaluere effekten af de nyudviklede metoder.

Skabe en interaktiv hjemmeside, hvor undervisere, workshop-deltagere og eksperter får mulighed for at dele deres 
erfaringer.

Udvikle en flersproget værktøjskasse bestående af praktiske og brugerorienterede værktøj, der vil tilbyde undervisere 
nyttige metoder i undervisning af blandede klasser (online version og trykt version).

Skabe holdbart samarbejde mellem nøglepersoner i projektet for at formidle resultaterne under og ester projektforløbet.

New View og hvorfor projektet er vigtigt
Projektet er vigtigt fordi:
Et stigende antal elever på de erhvervsfaglige uddannelser er indvandrere. At undervise indvandrere og ikke-indvandrere i 
samme klasseværelse giver nye udfordringer for undervisere på de erhvervsfaglige uddannelser. Forskellighed og differen-
tierede behov i klasseværelset skaber øgede udfordringer, ligesom det skaber behov for nye løsningsmodeller, netværk og 
refleksionsmuligheder. 

En tilpasset undervisning og hensyntagen til deltageres krav kan bringe hele individets potentiale frem, forbedre kulturel 
forståelse og endda indebære et integrationsaspekt.

New View projektet fokuserer på voksenuddannelse, der hidtil sjældent er blevet anerkendt som et vigtigt område i 
integrationprocessen.

New Views målsætninger 

New Views formål er at identificere de specifikke udfordringer, der findes i undervisningen af indvandrere og 
ikke-indvandrere i samme klasseværelse, samt at udvikle et New View på håndteringen af disse udfordringer. Mere 
konkret retter New View projektet sig mod at:

Undersøge de konkrete udfordringer, som møder lærere og deltagere i blandede klasser. 

Tilpasse eksisterende undervisningsmetoder og udvikle nye for at opfylde 
behovet for interkulturel undervisning.

Definere metodisk-didaktiske kompetencer og evner, der indkredser den 
lærerprofil, som er påkrævet i en multikulturel undervisningssituation.

Gøre lærergruppen opmærksom på sprogets betydning. Estersom integration 
hænger sammen med sprogfærdigheder, vil indvandrere, som bliver underv-
ist under hensyntagen til deres sproglige kompetencer, blive bedre klædt på 
til at forbedre deres service og kulturelle kommunikationsfærdigheder.
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Målgruppen
New View søger at påvirke en række interessenter på det social- og 
sundhedsfaglige område, heriblandt:

Indvandrere (sekundær målgruppe) 

Undervisere på voksenuddannelser

Skoleledere

Sociale partnere

New View produkter:

New View’s hjemmeside, der præsenterer New View’s formål, resultater og konklusioner samt projektets 
hovedopgaver:

En flersproget (DK, DE og HU) New View værktøjskasse med nyttige metoder til undervisning af etnisk 
blandede grupper (indvandrere og ikke-indvandrere). Værktøjskassen vil blive gjort tilgængelig både i en trykt 
version og i en online version.

Gennemgange af projektets nationale undersøgelser, der udføres i Østrig, Danmark, Tyskland og Ungarn.

Den Europæiske rapport, der opsummerer de nationale undersøgelsesresultater fra alle partnerlande. 
Rapporten vil fremhæve ligheder samt forskelle i udfordringerne i de forskellige uddannelsessystemer, samt 
fremsætte anbefalinger til professionelle på det erhvervsfaglige social- og sundhedsområde.

Gøre virtuelle og tematiske publikationer tilgængelige.

Fremme ’networking’ ved at give lærere, deltagere og eksperter et sted at udveksle erfaringer.
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