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Vi SKAL have alle med! 
  
Et samfund, der skal leve af befolkningens viden, har ikke råd til, at 10-20 % ikke gennemfører en 
ungdomsuddannelse – der er brug for alle, og at alle tror på, de har noget positivt at bidrage med 
til fremtidens Danmark. Fra forskningen ved vi, at elevers funktion og resultater i folkeskolen 
spiller en meget væsentlig rolle for, om eleverne får succes i det videre skoleforløb. Dårlige 
kompetencer i dansk, matematik og deltagelse i specialundervisning efterfølges ofte af manglende 
deltagelse eller frafald i ungdomsuddannelserne. 
  
Derfor kan det kun gå for langsomt med at udvikle og udvide viften af undervisningsformer og at 
arbejde professionelt på at differentiere udfordringer og potentialer hos eleverne i skolen. 
  
”Sprog i Bevægelse” ved firmaet Sproggren leverer et særdeles kompetent bidrag til den strategi.  
  
Konceptet er baseret på forskningen omkring sammenhængen mellem bevægelse og læring og 
udfordrer med viden om flow, læringsstile, positiv psykologi og de mange intelligenser den 
tungeste ende af eleverne – eller omvendt de elever, som ikke modtager tilpasse udfordringer 
gennem varierede undervisningsformer og differentieret undervisning i skolen.  
Det bør de gøre, men det sker ikke i tilfredsstillende grad – selvom lærere, skoler og kommuner 
selvsagt arbejder på at gøre det stadigt bedre. 
  
Jeg har deltaget på et af Sproggrens kurser, og det var yderst lærerigt!  

 
Og jeg så, at lærerne her fik så rigelige faglige idéer til, hvordan de med meget 
bevægelsesaktiverende og meget varierede undervisningsmaterialer til dansk, matematik og 
engelsk, kan differentiere deres undervisning på nye måder og dermed inkludere flere elever i 
fællesskabet. Den inklusion som er så afgørende for deres fremtid! 
  
Jo, der er brug for kompetente spillere på banen for at nå det fælles mål om, at 95 % af vores unge 
har lyst og kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse – og Sproggren gør en positiv 
forskel her! 
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