
 

 

Databas Flerspråkighet – EU-Projekt AMuSE 

Databas ”Flerspråkighet och främjande av språkliga färdigheter” 

Databasen “Flerspråkighet och främjande av språkliga färdigheter” skapades mellan 2012-
2014 som en del av EU-projektet AMuSE (Approaches to Multilingual Schools in Europe) 
och kommer att fortsätta finnas även efter 2014. 

Databasen Flerspråkighet och främjande av språkliga färdigheter 

Syftet med databasen är att hjälpa användare på olika nivåer av utbildningssystemet och 
på olika institutioner att få tillgång till information om projekt som visar på goda exempel, 
material, publikationer och hjälpmedel inom de två följande områdena: 

 Positiva/produktiva förhållningssätt till flerspråkighet eller till flerspråkiga resurser 
och den potential som finns i den omgivande miljön för dagens barn och tonåringar. 

 Främjande av språklig kompetens hos barn och tonåringar som växer upp i en 
flerspråkig miljö, a) beträffande deras modersmål/ursprungsspråk, b) beträffande 
tillägnandet av deras skolspråk. 

 

Kompletterande uppgifter 

Detta projekt har finansierats med medel från den Europeiska Kommissionen. Databasen 
återspeglar författarnas åsikter och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för 
användningen av den information som databasen innehåller. 

Viktiga länkar 

AMuSE (Approaches to Multilingual Schools in Europe) 

QUIMS (Quality in Multicultural Schools) 

 

 

 

 

 

 

 

http://amuse.eurac.edu/
http://ipe.phzh.ch/de/Projekte/Landerubergreifende-Projekte/Datenbank_Mehrsprachigkeit-EU-Projekt_Amuse/Datenbank-Mehrsprachigkeit/
http://amuse.eurac.edu/
http://ipe.phzh.ch/Templates/Pages/subPHZH/www.quims.ch
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Projektsökning och nyckelord 

Projektsökning 

Det är möjligt att göra en enkel sökning med vilket sökord du önskar 
(läsutveckling/Leseförderung, QUIMS, Gogolin, Sverige/Sweden/Schweden …) eller en 
avancerad sökning genom att använda en kombination av nyckelord för fokus, åldersnivå 
och målgrupp som är förutbestämda. De enskilda posterna är för det mesta på tyska, med 
mindre delar skrivna på engelska. Flera filer år tvåspråkiga. 

En sökning i databasen med nyckelord kan endast göras genom att använda nyckelord på 
tyska. Icke-tyska filer är länkade till motsvarande tyska nyckelord, så att de kommer att 
visas i sökningen. En lista med motsvarande svenska nyckelord visas nedan: 

Nyckelord på svenska 

«Fokus» = «Fokus» 

Mehrsprachigkeit als Ressource und 
Potenzial nutzen 

att använda flerspråkighet som resurs och 
potential 

Unterstützung beim Erwerb der Schul-
/Bildungssprache 

främjande av skol-/utbildningsspråket 

Unterstützung der Kompetenz in der 
Erstprache 

främjande av modersmålskompetensen 

Unterstützung der Kompetenzen in L1 und 
L2 

främjande av såväl L1- som L2-
kompetensen 

 

«Alters- oder Ausbildungsstufe» = «ålder eller utbildningsnivå» 

0-4 Jahre 0-4 år 

Krippe, Hort, KiTA daghem, fritidshem, förskola 

Erst- oder herkunftssprachlicher Unterricht 
(HSk) 

modersmålsträning/-
undervisning 

Kindergarten, Grundstufe förskola 

Primarschule (1.-6. Schuljahr)   
låg- och mellanstadium (skolår 1-
6) 

Sekundarstufe I (7.-9. Schuljahr) högstadium (skolår 7-9) 

Sekundarstufe II (Berufsfachschule, 
Gymnasium) 

gymnasium 

Lehrer/innenaus- und weiterbildung, 
Universität 

lärarutbildning, vidareutbildning, 
universitet 
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«Zielgruppe, Akteur/innen, Adressat/innen» = «Målgrupp, aktörer, 
mottagare,» 

Bildungspolitik, -verantwortliche 

 

utbildningspolitiker, beslutsfattare 

 

Fachpersonen aus Schulorganisation, -
leitung, -teams 

experter på skolorganisation, skolledning 

och arbetslag 

 

Lehrer/innen, weitere 
Betreuungspersonen 

lärare, annan skolpersonal 

Eltern und weitere Betreuungspersonen föräldrar och vårdnadshavare 

Biblitohekar/innen, Leseanimator/innen bibliotekarier, läs- och skrivutvecklingslärare  

Fachpersonen aus Forschung und 
Entwicklung 

forsknings- och utvecklingsexperter 
 

 

Att skicka in nya projekt 

Hur man skickar in ett nytt projekt 

Nya projekt kan skickas in genom att använda ett särskilt utformat formulär (se nedan). Var 
vänlig och skicka det till den angivna adressen nedan efter att det fyllts i. 

Formulär för databas AMuSE 

Adress : basil.schader@phzh.ch 

Glöm inte att ange din e-postadress! 

Resultaten kommer att införlivas i databasen av de projektansvariga 

 

Författare, databasuppdatering, ansvariga 

Databasens design och arkitektur  

Basil Schader, Sabrina Marruncheddu, Claudio Nodari (alla anställda vid PH Zürich and 
medlemmar i projektgruppen AMuSE); Andreas Knobel (IT-avdelningen vid PH Zürich). 

Filer 

Basil Schader, Sabrina Marruncheddu, Claudio Nodari; olika medlemmar i projektgruppen 
AMuSE och EURAC Bolzano. 

 

http://ipe.phzh.ch/Documents/ipe.phzh.ch/Projekte/AMuSE/Formular%20Eingabe%20Datenbank%20AMuSE.docx
mailto:basil.schader@phzh.ch
http://ipe.phzh.ch/en/Projects/Transnational-Projects/Database-Multilingualism--EU-Project-Amuse/Authors/
http://amuse.eurac.edu/en/home/default.html
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html
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Ansvarig för uppdatering av databasen 

Centre for International Projects in Education (IPE) vid Zurich University of Teacher 
Education (PH Zürich). 

Behandling av inskickade filer 

Basil Schader: basil.schader@phzh.ch 

 

http://ipe.phzh.ch/en/
http://phzh.ch/
http://phzh.ch/
mailto:basil.schader@phzh.ch

