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Elever med erfaringer i at læse og skrive 
(Når tekst- og opgavesamling findes  

på elevens sprog)

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer  
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen
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Afdækningsmaterialet til spor B består af fire dele: 

• Samtaleark 

• Tekst- og opgavesamling

• Billedmateriale

• Afdækningsprofil

Sådan anvender du materialet

Samtalearket har to dele:
• I del 1 skal eleven læse teksten ’Løven og ræ-

ven’ og derefter løse otte opgaver, der handler 
om teksten. Del 1 har primært til formål at 
afdække elevens læseforståelse. 

• Del 2 består af en række spørgsmål om elevens 
erfaringer med litteracitet, f.eks. om eleven 
har skrevet lignende tekster på egen hånd. Du 
stiller spørgsmålene om elevens erfaringer 
med udgangspunkt i teksten ’Løven og ræven’. 
Elevens svar på spørgsmålene noterer du i 
samtalearket. 

Samtaleark
I afdækningsprofilen sammenfatter og vurderer 
du elevens kendskab til og erfaringer med skrifts-
prog. 

Afdækningsprofil

Billedmaterialet anvender du sammen med sam-
talearket. Det fremgår af samtalearket, hvornår 
du skal bruge billederne. 

Billedmateriale

Introduktion
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Tekst- og opgavesamlingen anvender du sammen 
med samtalearket. I tekst- og opgavesamlingen finder 
du tre tekster, opgaver til teksterne og en rettevejled-
ning til opgaverne. 

Den første tekst i tekst- og opgavesamlingen er 
’Løven og ræven’. Du starter altid med denne tekst, 
uanset elevens forudsætninger. 

Hvis der er tid, og du vurderer, at eleven har mod 
på det og kompetencer til det, kan du i forbindelse 
med del 2 i samtalearket bede eleven læse en tekst 
mere og lave tilsvarende opgaver. Det er op til dig at 
vurdere, hvilken af de to øvrige tekster eleven skal 

læse. Tag udgangspunkt i det, du har fundet ud af om 
elevens læsefærdigheder indtil videre, men overvej 
også, om teksterne er alderssvarende. Du kan vælge:

• T ekst 2: ’Skorpionen – et spindeldyr med brod’, 
som er en fagtekst på middel niveau 

• T ekst 3: ’Søvn’, som er en fagtekst på højt niveau. 

I rettevejledningen, som indgår i tekst- og opgave-
samlingen, finder du svarene på opgaverne til alle tre 
tekster. Det er også i rettevejledningen, du noterer 
elevens svar på opgaverne. Det er vigtigt, at du før 
samtalen printer tekst og opgaver til eleven.

Tekst- og opgavesamling

Tekst 1: Løven og ræven
- Opgaver til eleven

- Rettevejledning til dig, som afdækker

Tekst 2: Skorpionen - et spindeldyr  
med brod
- Opgaver til eleven
- Rettevejledning til dig, som afdækker

Tekst 3: Søvn
- Opgaver til eleven
- Rettevejledning til dig, som afdækker




