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Løbende
opfølgning

 Én elev  |  Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende  |  Trin 3  |  Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Dette opfølgningsskema skal du bruge, når du ønsker at foretage løbende opfølgning på en elev i dansk som andets-
prog – supplerende.

Opfølgning på elevens fagsproglige udvikling
Elevens navn:
Dato for udfyldelse af opfølgningsskemaet:

Opfølgningsskema
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Kompe-
tencemål

Grundlaget for min 
vurdering 
(Hvilke materialer har 
jeg anvendt og hvilke 
observationer baserer 
jeg min vurdering på?)

Observations-
punkter

Vurdering – eleven kan… Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer, 
der supplerer eller uddyber 
vurderingen?)

Ikke
Med

meget 
hjælp

Med 
lidt 

hjælp
Selv

Eleven kan 
læse og forstå 
tekster i for-
hold til genre 
og fag

 l Eleven 
identificerer 
ord med 
både generel, 
overført 
og specifik 
betydning

 l Eleven 
identificerer 
hovedpointer 
og under-
støt-tende 
detaljer i en 
tekst, f.eks. 
ved genfor-
tælling

Eleven 
udleder og 
forklarer 
information 
fra diagram-
mer, grafer og 
tabeller

p

 p Eleven udle-
der centrale 
infor-ma-
tioner i 
problemløs-
ningstek-ster, 
i f.eks. mate-
matik

n n Eleven gengi-
ver centrale 
aspekter med 
enkelte rele-
vante detaljer 
fra aktuelle 
tekster (bog-
anmeldelser, 
biografier, 
beskrivelser)

n n Eleven drager 
egne kon-
klusioner på 
baggrund af 
læsning af in-
formative og 
fiktive tekster, 
f.eks. til brug i 
klassesamta-
ler og par-og 
gruppear-
bejde
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Kompe-
tencemål

Grundlaget for min 
vurdering 
(Hvilke materialer har 
jeg anvendt og hvilke 
observationer baserer 
jeg min vurdering på?)

Observations-
punkter

Vurdering – eleven kan… Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer, 
der supplerer eller uddyber 
vurderingen?)

Ikke
Med

meget 
hjælp

Med 
lidt 

hjælp
Selv

Eleven kan 
lytte med 
forståelse 
til talt sprog 
i skolens 
fagundervis-
ning

 l Eleven følger 
i par- og 
gruppear-
bejde med i 
samtaler på 
et niveau, der 
gør eleven 
i stand til 
at bidrage 
mundtligt

 l Eleven forstår 
hovedpointer 
og enkelte 
detaljer om et 
ukendt emne, 
f.eks. i talte 
medier eller 
oplæg

 p Eleven lytter 
efter relevant 
information, 
når spørgs-
mål er givet 
på forhånd

 p Eleven følger 
mundtlig in-
struktion el-
ler anvisning 
i forbindelse 
med en leg 
eller under-
visningsakti-
vitet

n n Eleven 
genfortæller, 
hvad vedkom-
mende lige 
har lært på 
baggrund af 
tekster læst i 
klassen

n n Eleven forstår 
og anvender 
notatteknik-
ker i fagun-
dervisning
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Kompe-
tencemål

Grundlaget for min 
vurdering 
(Hvilke materialer har 
jeg anvendt og hvilke 
observationer baserer 
jeg min vurdering på?)

Observations-
punkter

Vurdering – eleven kan… Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer, 
der supplerer eller uddyber 
vurderingen?)

Ikke
Med

meget 
hjælp

Med 
lidt 

hjælp
Selv

Eleven kan 
skrive i for-
hold til genre 
og fag

 l Eleven fast-
holder hand-
lingsforløb og 
beskrivelser i 
egne tek-ster

 l Eleven bruger 
ledsætnin-
ger og/eller 
bindeord, der 
udtrykker 
f.eks. ræk-
kefølge eller 
hold-ninger 

 p Eleven 
skriver en 
rapport eller 
lignende, som 
indeholder 
in-formation 
fra to eller tre 
forskellige 
kilder, f.eks. 
ved at om-
skrive eller 
citere

 p Eleven skri-
ver resumé 
af tekster på 
baggrund af 
givne nøgle-
ord og nøgle-
sætninger

n n Eleven bruger 
aspekter af 
relevant regi-
ster tilpasset 
teksttypen, 
f.eks. brug 
af passiv 
som del af 
en objektiv 
beskriv-else 
i en naturvi-
denskabelig 
rapport

n n Eleven 
skriver en 
forklaring af 
en kompleks 
proces
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Kompe-
tencemål

Grundlaget for min 
vurdering 
(Hvilke materialer har 
jeg anvendt og hvilke 
observationer baserer 
jeg min vurdering på?)

Observations-
punkter

Vurdering – eleven kan… Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer, 
der supplerer eller uddyber 
vurderingen?)

Ikke
Med

meget 
hjælp

Med 
lidt 

hjælp
Selv

Eleven kan 
udtrykke sig 
i et talesprog 
afpasset efter 
situation, fag 
og samtale-
partner

 l Eleven laver 
en kort frem-
læggelse om 
et velkendt 
emne

 l Eleven bruger 
sprog til at 
forhandle 
med andre 
elever i 
klassen, f.eks. 
i gruppear-
bejde 

 p Eleven bruger 
relevant fag-
ligt ordforråd 
inden for 
velkendte 
emner, f.eks. 
matematiske 
termer

 p Eleven forkla-
rer en faglig 
pointe for 
andre elever

n n Eleven del-
tager aktivt i 
gruppearbej-
de, f.eks. af-
klarer mål og 
tidsforbrug 
og foreslår ar-
bejdsformer

n n Eleven disku-
terer faglige 
problem-
stillinger og 
temaer, her-
under sam-
menligner og 
argumenterer 
imod 
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Elevens næste skridt i forhold til fagsproglig udvikling
På baggrund af det udfyldte skema vurderer du:
• Hvilke kompetenceområder og hvilke observationspunkter eleven har behov for yderligere støtte til i den kommen-

de periode. 
• Hvilke færdigheds- og vidensmål inden for dansk som andetsprog – supplerende, der skal arbejdes med i den kom-

mende periode.

På baggrund af vurderingen beskriver du, hvad elevens næste skridt er, og hvordan undervisningen skal understøtte 
dette.
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Observations-
punkter

Strategier Grundlaget for min 
vurdering 
(Hvilke materialer har 
jeg anvendt og hvilke 
observationer baserer 
jeg min vurdering på?)

Vurdering – eleven kan… Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer, 
der supplerer eller uddyber 
vurderingen?)

Ikke
Med

meget 
hjælp

Med 
lidt 

hjælp
Selv

Eleven har 
relevante 
afkodnings- 
og forståel-
sesstrate-
gier

Eleven genlæ-
ser passager 
for at søge 
præcis forstå-
else

Eleven bruger 
ordbog, andre 
bøger eller 
henvender sig 
til andre for 
at tjekke sin 
forståelse af 
centrale ord

Eleven 
bruger sine 
sprog til 
at lære fag 
med

Eleven 
identificerer 
betydningen 
af før-faglige 
ord og fagsprog 
med brug af sit 
modersmål og 
andre sprog

Eleven sam-
arbejder med 
andre elever 
med brug af 
sit stærkeste 
sprog og andre 
sprog om fagli-
ge opgaver

Opfølgning på elevens kommunikations- og læringsstrategier
Elevens navn:
Dato for udfyldelse af opfølgningsskemaet:
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Elevens næste skridt i forhold til kommunikations- og læringsstrategier
På baggrund af det udfyldte skema vurderer du:
• Hvilke kompetenceområder og hvilke observationspunkter eleven har behov for yderligere støtte til i den kommen-

de periode. 
• Hvilke færdigheds- og vidensmål inden for dansk som andetsprog – supplerende, der skal arbejdes med i den kom-

mende periode.

På baggrund af vurderingen beskriver du, hvad elevens næste skridt er, og hvordan undervisningen skal understøtte 
dette.

Eleven 
bruger 
lærings-
strategier i 
forbindelse 
med under-
visningen

Eleven bruger 
it eller ordbø-
ger mv., her-
under Google 
Translate, til at 
forstå skrift og 
tale

Eleven spørger 
om hjælp hos 
læreren eller 
andre elever 
for vejledning 
og forklaring

Eleven 
bruger 
kommuni-
kationsstra-
tegier til at 
forstå eller 
gøre sig for-
ståelig

Eleven bruger 
omskrivninger 
som kompen-
sation for et 
ukendt ord/
udtryk

Eleven gør 
opmærksom 
på manglen-
de forståelse 
eller usikker-
hed gennem 
spørgsmål til 
læreren eller 
andre
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Statussamtale
1. Vurderer vi på baggrund af observationspunkterne i opfølgnings-
skemaet og med udgangspunkt i konklusionerne fra sidste status-
samtale i teamet, at der er sket en udvikling i elevens:
• fagsproglige udvikling?
• kommunikations- og læringsstrategier?

2. I hvilke konkrete situationer har vi oplevet, at undervisningen har 
øget elevens læringsudbytte/støttet elevens læring bedst? Hvorfor?

Elevens navn

A
ft

al
er

Opfølgning på perioden (mdr./år): Dato: Deltagere ved statussamtalen:

5. Vurderer vi på baggrund 
af den løbende opfølgning, 
at eleven er klar til at mod-
tage undervisning uden 
supplerende undervisning 
i dansk som andetsprog?

O
ve

rg
an

ge

4. Hvordan skal vi tilrettelægge undervisningen for 
bedst muligt at understøtte elevens udvikling i den 
kommende periode?

3. Hvad vil vi gerne have, at eleven bliver bedre til i 
perioden frem mod næste statusmøde i teamet -
• fagsprogligt?
• mht. kommunikations- og læringsstrategier?

• Hvem har ansvaret for at inddra-
ge eleven i det, der er talt om på 
dette statusmøde, og hvordan/
hvornår gøres det?

• Hvem har ansvaret for at tilret-
telægge den valgte undervis-
ning og hvordan gøres det?

• Hvem skal observere eleven frem 
mod næste statusmøde i teamet? 
(Mindst en repræsentant fra sprog-
fagene og en repræsentant fra 
naturfagene på skolen).

• Hvornår afholdes næste 
statusmøde?

6. 
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