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FAMILIEUDDANNELSE 

 

 

 

 

 

 

 

Familieuddannelse har en betydelig indvirkning. Der er f.eks. børn, som før deres mor kom til centret, 

ville forlade klassen, falde i søvn i klasseværelset... og nu, jeg ved ikke, om det er fordi de har en 

reference til hende her, eller fordi deres mor også er interesseret i uddannelse, så siger de, "se mor..." 

(...) "se mor, hvad jeg har lavet!", "har du set, at jeg har opført mig pænt?" "spørg Conchi, hvor god 

jeg var"(...) så har dette virkelig ændret sig1. 

Uddannelsesfaglig støtteperson inden for familieuddannelse 

 

 

 

                                                 

1 Flecha, A. (2012). Family Education Improves Student's Academic Performance: Contributions from European 

Research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), s. 301-321. doi:10.17583/remie.2012.438. 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16, s. 315. 

 

http://www.hipatiapress.info/hpjournals/index.php/remie/article/view/remie.2012.16
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FAMILIEUDDANNELSE 

BAGGRUND 

Familieuddannelse er et af de vellykkede uddannelsestiltag (Successful Educational Actions – 

SEA'er), der er udpeget i forskningsprojektet om strategier til fremme af inklusion og social 

samhørighed i Europa gennem uddannelse – INCLUD-ED – Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education (Europa-Kommissionen, sjette rammeprogram, 2006-2011). I 

projektet INCLUD-ED analyserede man uddannelsesstrategier, som bidrager til at afhjælpe ulighed og 

fremme social samhørighed, og strategier, der genererer social udstødelse, især med fokus på 

sårbare og marginaliserede grupper. SEA'erne, der understøtter uddannelsen af elever i 

risikogruppen, har universelle komponenter, som har vist sig at kunne anvendes i meget 

forskellige sammenhæng og sikre et vellykket uddannelsesforløb. Familieuddannelse bruges til at 

forbedre børns og unges uddannelse i forskellige sammenhæng i hele verden. 

Takket være de SEA'er, der blev præsenteret på to internationale konferencer i Europa-Parlamentet i 

Bruxelles, har tusindvis af børn i hele Europa forbedret deres resultater og dermed øget deres chancer 

for at klare sig godt gennem skolen. Projektets sociale og politiske virkninger har foranlediget Europa-

Kommissionen til at medtage det på listen over de 10 forskningsprojekter, der har den største 

gennemslagskraft i Europa. INCLUD-ED er det eneste projekt inden for samfundsvidenskaben og de 

humanistiske videnskaber, der er optaget på listen.     

Familieuddannelse er baseret på tidligere teorier og forskning, som allerede har vist, at fremme af 

kulturelle og uddannelsesmæssige interaktioner mellem elever og sociale aktører, og især med 

familiemedlemmer, forbedrer elevresultaterne. Visse familieuddannelsesprogrammer og programmer 

for deltagelse i lokalsamfundet, der fremmer uddannelsesmæssige og kulturelle interaktioner, har 

betydet, at elever fra familier, der kun har nogle få bøger i hjemmet eller en lav uddannelse, har 

opnået fremragende akademiske resultater.   

I tråd med de fremragende læringsvidenskabelige metoder omfatter og fremmer familieuddannelse 

læringsinteraktioner gennem en dialogisk tilgang til læring2, dvs. fremme af læringsprocesser gennem 

dialoger, som er ligeværdige, og som anerkender og bygger på den enkeltes kulturelle intelligens. 

Familieuddannelse har fokus på transformation, styrker den instrumentale dimension af dialogen, 

bygger på værdien af solidaritet, fungerer som kilde til skabelse af mening og er baseret på og 

fremmer ligeværdigheden mellem forskellige oprindelser.  

Familieuddannelse kan bruges som en uafhængig øvelse, men gennemføres også i skoler som 

læringsfællesskaber sammen med andre SEA'er såsom læsekredse og interaktive grupper. 

Læringsfællesskaber er et projekt baseret på en foranstaltning for hele skolen, der skal modvirke 

skolefrafald og forbedre skolens resultater og den sociale samhørighed via gennemførelsen af 

SEA'er. De forbedringer, der blev opnået på disse skoler, fik Europa-Kommissionen og 

Europarådet til at anbefale, at man ser skoler som læringsfællesskaber, der skal mindske 

skolefrafaldet og forbedre læringsudbyttet3.  

 

                                                 

2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia, Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
3 Meddelelse fra Kommissionen (januar 2011). Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt: Et 
vigtigt bidrag til dagsordenen for Europa 2020. 
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HVORDAN FUNGERER FAMILIEUDDANNELSE? 

Familieuddannelse går ud på, at familiemedlemmer og andre medlemmer af lokalsamfundet 

deltager i forskellige læringsaktiviteter i skolen. Læringsaktiviteterne kan være meget forskellige, 

Den eneste betingelse, der skal være opfyldt, er, at disse aktiviteter defineres (indhold, 

tilrettelæggelse samt tidsplan) af deltagerne selv for at sikre, at programmet har direkte fokus på 

deres behov og interesser, og at de er baseret på dialogisk læring. Der er mange forskellige 

familieuddannelsesprogrammer.  

 

To eksempler på familieuddannelse gennemført i skoler: 

Undervisning i læse- og skrivefærdigheder 

og sprog for indvandrerfamilier. Denne 

familieuddannelsesaktivitet i skoler omfatter 

undervisning i læse- og skrivefærdigheder 

på værtslandets sprog for indvandrerfamilier. 

Disse klasser hjælper mødre, fædre og andre 

pårørende med at forbedre deres 

sprogkundskaber. Det giver dem både 

mulighed for at forbedre deres evne til at 

kommunikere med andre uden for 

lokalsamfundet og for at få adgang til forskellige sociale rum såsom sundhedstjenester og arbejde, 

og for at deltage i deres børns læring i klasseværelset og i hjemmet. Disse kurser koordineres af 

frivillige ud fra deltagernes ønsker. 

 

Læsekredse. Læsekredse er en 

uddannelsesmæssig og kulturel dialogbaseret 

aktivitet, hvor personer, der ikke har en 

akademisk baggrund, endog personer, som 

aldrig havde læst en bog, læser og drøfter bøger 

af forfattere af universelle klassiske litterære 

værker, f.eks. Tolstoj, Shakespeare, Homer, Kafka, 

Sofokles, Cervantes, Zola og Orwell for blot at 

nævne nogle få. Læsekredse gør op med den 

antagelse, at familier med lav socioøkonomisk status ikke kan være interesseret i klassisk litteratur, 

da vi f.eks. kan finde arabiske mødre i en spansk skole, der læser Bernarda Albas hus af Federico 

García Lorca.  

 

Familiemedlemmer og medlemmer af lokalsamfundet, der deltager i disse aktiviteter, fremmer 

deres egen og deres børns læring. Dette er muligt, fordi instrumentel læring er afgørende i denne 

læringsaktivitet og imødekommer deltagernes behov og krav. Uddannelsesniveauet i familierne i 

de skoler, der gennemfører familieuddannelse, stiger. Således ændres de familiemæssige og 
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uddannelsesmæssige forhold og interaktionerne mellem familiemedlemmerne, og elevernes 

læring forbedres ligeledes. 

I disse skoler adskiller børnenes læseplaner sig ikke fra andre skolers, da disse aktiviteter ikke er 

fokuseret på børn, men på voksne. Familieuddannelse styrker imidlertid mange af de fag i 

læseplanerne, som børnene undervises i i skolen. Familieuddannelse har som andre SEA'er til 

formål at bryde den negative "Matthew-effekt", der indebærer, at der ydes mindre støtte til elever 

med større vanskeligheder, da alle får adgang til ekspertise, især indhold af høj kvalitet til de 

dårligst stillede.  

Familiemedlemmer og medlemmer af lokalsamfundet beslutter, hvilke typer aktiviteter der skal 

gennemføres, og hvornår. De frivillige, der har ansvaret for disse aktiviteter, udvikler disse 

familieuddannelsesaktiviteter på behørig vis i samarbejde med skolelederen eller andre 

demokratiske forvaltningsorganer som f.eks. blandede udvalg bestående af lærere, 

familiemedlemmer og andre medlemmer af lokalsamfundet. Vurdering af aktiviteten, herunder 

tilpasningen til deltagernes behov for støtte, er baseret på dialogprocesser for vurdering af og 

aftaler om læring mellem de frivillige og deltagerne. 

Gennemførelsen af familieuddannelse medfører ikke yderligere omkostninger for skolerne og 

eleverne, og skolerne modtager ikke yderligere midler til gennemførelsen af familieuddannelse. 

Familieuddannelse mobiliserer imidlertid ressourcer, der allerede findes i lokalsamfundet – primært 

medlemmerne af lokalsamfundene og familierne selv – til fremme af alle elevers læring. Da 

familieuddannelse gennemføres på grundlag af allerede tilgængelige ressourcer, er der tale om et 

bæredygtigt uddannelsesmæssigt tiltag.  

 

BEHOV/UDFORDRING 

■ Fremmøde og fastholdelse i uddannelse 

■ Mindskelse af adfærdsproblemer 

■ Læringsmotivation 

■ Læringsresultater 

■ Multikulturel sameksistens 

■ Højnelse af familiernes uddannelsesniveau  

■ Styrkelse af familiemedlemmer og andre medlemmer af lokalsamfundet som uddannelsesagenter 

■ Forholdet mellem eleven, familien og skolen 

■ Skole-hjem-samarbejde om barnets uddannelse 

 

INTERVENTIONSNIVEAU 

Familieuddannelse er åben for alle voksne, der ønsker at forbedre deres uddannelsesmæssige 

baggrund. Den er især rettet mod familiemedlemmer med ringe uddannelsesmæssig baggrund 

eller migrantfamilier, der ikke har kendskab til værtslandets sprog. Familieuddannelse kan 

gennemføres i skoler på mange forskellige niveauer, herunder i dagtilbud, grundskoler og 
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gymnasier. De skoler, der gennemfører familieuddannelse, kan være offentlige, private, religiøse, 

ikkereligiøse, beliggende i fattige kvarterer, middelklasseskoler eller skoler beliggende i 

overklassekvarterer.  

 

INTERVENTIONSINTENSITET 

Afgørelsen om Interventionsintensiteten i hvert enkelt tilfælde træffes af deltagerne ud fra deres 

uddannelsesbehov og deres muligheder for at deltage (under hensyntagen til arbejde, familie og 

andre forpligtelser). 

 

RESULTATER 

Nogle af de vigtigste resultater4 af familieuddannelse er: 1) forbedring af skolens resultater 

(gennemførelsesprocent), 2) inddragelse af hele lokalsamfundet i læringsprocesserne og skolen og 3) 

reduceret fravær og skolefrafald.  

Mediterrani-skolen (Tarragona – Catalonien, Spanien) er beliggende i Campclar-kvarteret i 

udkanten af byen Tarragona. Etableringen af petrokemiske virksomheder og ankomsten af 

indvandrere omkring 1960'erne medførte en befolkningstilvækst og dermed et behov for nye 

skoler. Mediterrani-skolen åbnede i februar 1982. Der er to skoler i nabolaget, og i de senere år 

har Mediterrani-skolen fået ry for at være en skole, hvor eleverne ikke gider studere. I denne skole 

er ca. 60 % af eleverne romaer, og 35 % af eleverne muslimske, og en stor andel af eleverne er 

meget fattige. 

I denne skole plejede børnene at have dårlige læse- og skrivefærdigheder. Siden man begyndte at 

gennemføre familieuddannelse, er undervisningen i læse- og skrivefærdigheder blevet tilrettelagt 

af frivillige for elevernes mødre og fædre. Indvirkningen på forbedringen af læringen kan tydeligt 

ses i klasserne med de yngste børn. Procentdelen af 5-årige elever, der tilegner sig læse- og 

skrivefærdigheder i førskoleundervisningen, steg med 58,95 procentpoint fra 2011-2012 til 2014-

2015. 

 

 

 

 

 

                                                 

4 Følgende kvantitative data vedrører en skole, der har gennemført en række SEA'er, og virkningen af 

familieuddannelse kan derfor ikke ses isoleret. Jo flere gennemførte SEA'er, desto flere forbedringer af skolerne. 

Akademisk år 2011-2012 Akademisk år 2014-2015 

21,05 % 80 % 
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Procentdel af 5-årige elever, der tilegner sig læse- og skrivefærdigheder i førskoleundervisningen (2011-2012 og 

2014-2015). Kilde: skoledata. 

 

Skolen havde traditionelt også en meget høj fraværsprocent. Dette fravær var stigende indtil 

skoleåret 2012-2013, da skolen blev et læringsfællesskab og indledte gennemførelsen af en række 

SEA'er, herunder familieuddannelse, hvilket vendte denne udvikling. Følgende diagram viser faldet 

i fraværet fra 46,52 % i 2011-2012 til 0,94 % i 2014-2015. 

 

Procentdel af optegnede elever med regelmæssigt fravær 

  Formiddag Eftermiddag Middelværdi 

Akademisk år 2011/2012 40 % 53,45 % 46,72 % 

Gennemførelse af SEA'er (herunder familieuddannelse) 

Akademisk år 2012/2013 10 % 19,35 % 14,67 % 

Akademisk år 2013/2014 5,37 % 6,79 % 6,08 % 

Akademisk år 2014/2015 1,26 % 0,63 % 0,94 % 

 

 

 

Elevfravær (2011-2012 og 2014-2015). Kilde: skoledata. 

 

Antallet af deltagende familier er stigende i Mediterrani-skolen. I 2012-2013 deltog 22 

familiemedlemmer i seks forskellige familieuddannelsesaktiviteter i skolen, og i 2014-2015 deltog 19 

muslimske kvinder i et mundtligt spanskkursus og 25 mødre i et skriftligt spanskkursus. 

Familiemedlemmernes aktive deltagelse og deres interesse i uddannelse viser, at stereotyper om 

migranters interesser og succes i skolen er forkerte. Ud over at forbedre deres personlige 

færdigheder hjælper familieuddannelse deltagerne med at opnå officielle certificeringer. Dette var 

tilfældet for to romamødre, der deltog i kurset for at opnå et certifikat for instrumentel læring, og 

begge opnåede certifikatet. 
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Lignende fordele kan konstateres i andre skoler. En ansvarlig for undervisningsadministrationen 

har reflekteret over indvirkningen af familieuddannelse på både familiemedlemmer og elever: 

Det har ikke kun indebåret fordele for forældrene, men naturligvis også for børnene, fordi 

forældrenes selvværd voksede, de blev bedre til at forholde sig til deres børn, til at forholde sig til 

andre, til rent faktisk at kunne læse for deres børn... de fik selvtillid og færdigheder til at kunne 

gøre det5.  

Læreres overvejelser omkring fordelene for eleverne: 

(...) når de ser deres mødre, fordi nogle af dem [mødrene] møder op til vores timer for at læse 

eller skrive, de møder op og bliver i timerne. Dette motiverer dem [eleverne].  

 

På personalemøder har vi undertiden drøftet det forhold, at følgende specifikke familier ... Indtil 

nu lavede deres børn aldrig deres hjemmearbejde, men det gør de nu6.  

 

På grund af de positive resultater er antallet af skoler, der gennemfører familieuddannelse, steget 

betydeligt siden 1990'erne. I øjeblikket gennemfører over 200 skoler i Europa og over 300 skoler i 

Latinamerika familieuddannelse. 
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