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Workshop number 3/2014, CARAP for parents provided the participants with a 

comprehensive background to the project and involvement of parents in the plurilingual 

classroom, as well as hands-on practical applications. To my knowledge we do not have 

any projects of this type in Sweden, so along with general reports in teachers’ journals, 

on FB and on the homepage of Språklärarnas riksförbund, I will promote some of the 

approaches already used in other countries.  It is essential to have a few concrete 

examples in Swedish schools if the practice of using parents as a resource in the 

multilingual classroom is to take hold and become more widely spread. 

 

FÖRÄLDRAR SOM UNDERVISNINGS-RESURS I DET FLERSPRÅKIGA KLASSRUMMET. 

ECML, det europeiska språkcentret I Graz har som uppdrag att förstärka 

språkundervisningen I Europa och att arbeta för demokrati och interkulturell förståelse.  

Ett pågående projekt I detta arbete är CARAP for Parents. Ämnet är: föräldrar som en 

resurs i det flerspråkiga klassrummet.  Det finns redan sådana projekpå gång och 

eftersom resultaten har överträffat förväntningarna vill man ha en spridning och en 

acceleration över hela EU – därför samlades representanter från alla medlemsländer i en 

workshop.  Vi som deltog utgör nu ett nätverk med uppdrag att samla och sprida “good 

practices” när det gäller att använda föräldrarna / familjen som resurs I utvecklingen av 

flerspråkig och interkulturell utbildning. 

Vad är det då man vill kunna uppnå? När man bjuder in föräldrar att bidra med sin 

kunskap inom områdena språk och kultur blir alla berikade och integrationen bättre. 

Klyftorna mellan hem och skola minskar samtidigt som kunskap, förståelse och tolerans 

ökar både I skolan och I hemmen. Men en ökad språklig och kulturell kompetens hos 

majoritetsgruppens barn är också ett viktigt mål – sådan kompetens är hårdvaluta på 

arbetsmarknaden och dessutom en förutsättning för ett framgångsrikt pluralistiskt 

samhälle. Ett samhälle som berikas av globalisering, mångkultur och flerspråkighet. Mer 

läsning om projektet finns på projekthemsidan: http://parents.ecml.at/en-us/ Här finns 

också många exempel på undervisnings- och lektionsupplägg som framgångsrikt har 

praktiserats på olika håll I Europa. Känner du/ni till ett framgångsrikt projekt av detta 

slag? Kontakta då projektets kontaktperson I Sverige: Helena von Schantz på mejl: 

ordforande@spraklararna.se 

 Helena von Schantz 
Berghemsvägen 2 
61531 Valdemarsvik 
073-0463146 

http://parents.ecml.at/en-us/
mailto:ordforande@spraklararna.se

