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Information til
skoleledelse og
kommunal forvaltning
Information om materialet til afdækning af
nyankomne og øvrige tosprogede elevers
kompetencer til brug i undervisningen
Afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers
kompetencer er en vigtig investering for kommuner og
skoler, fordi I herigennem opnår viden om eleven. Denne
viden kan skabe grundlag for, at I kan visitere eleven til
det rette undervisningstilbud samt sikre den bedst mulige tilrettelæggelse af undervisningen målrettet elevens
forudsætninger og behov.

desto mere vil eleven kunne profitere af undervisningen i
dansk som andetsprog og almenundervisningen.

Undervisningsministeriet har udviklet et materiale til
afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers
kompetencer; Hele vejen rundt om elevens sprog og
ressourcer, som kan anvendes både til den indledende
afdækning af nyankomne elever og til løbende opfølgning
på nyankomne og øvrige tosprogede elevers udvikling. På
den måde understøtter materialet et fokus på den enkelte elevs progression og udbytte af undervisningen.

En god afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede
elevers kompetencer sker tidligt i elevens skoleforløb og
er kendetegnet ved grundighed og systematik. Jo hurtigere skolen kan tilbyde eleven den rette undervisning,
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Afdækningsmateriale
i tre trin

Formålet med det samlede afdækningsmateriale er at
give skolen viden om den enkelte eleves kompetencer,
forudsætninger og behov, der kan danne afsæt for
undervisning tilpasset den enkelte elev.

Afdækningen gennemføres i tre trin og består af i alt
fire dele, som illustreret nedenfor:

TRIN

1

Afdækning af sprog
og erfaringer

TRIN

2

TRIN

Afdækning af
litteracitet

Løbende
opfølgning

Løbende opfølgning
på elevens fagsproglige
udvikling samt
kommunikationsog læringsstrategier.

Formål: at få viden
om elevens kendskab
til og erfaringer med
skriftsprog i forskellige
sammenhænge.
Formål: at få viden
om elevens sprog,
tidligere undervisning og skolegang,
erfaringer, interesser
og forventninger.
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Undervisning
i DSA
- basis

Afdækning af
numeralitet

Undervisning
i DSA
- supplerende

Eleven
deltager i den
almene undervisning, hvor
der er fokus
på elevens
sproglige udvikling, uden
støtte i DSA.

Eleven tilbydes
undervisning som
imødekommer hendes
eller hans forudsætninger
og behov.

Formål: at få viden om
elevens funktionelle
matematiske kompetencer.

Trin 1: Afdækning af nyankomne elevers sprog og

Trin 3: I perioden, hvor nyankomne og øvrige tospro-

Trin 2: De to samtaler på trin 2 supplerer den indsam-

Samtalernes rækkefølge og sammenhæng

erfaringer sker, når eleven modtages i skolesystemet.
Afdækningen kan gennemføres i sammenhæng med
eller forlængelse af visitationssamtalen i forvaltningen
eller indskrivningssamtalen på skolen, men erstatter
ikke disse samtaler. På emu.dk findes et eksempel på et
oplysningsskema i forhold til at få tilstrækkelig viden om
nyankomne børn og unge.

gede elever modtager undervisning i dansk som andetsprog – basis samt undervisning i dansk som andetsprog
– supplerende, gennemføres løbende opfølgning på
elevernes fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier. Det er elevens undervisere i
forskellige fag, der sammen står for at gennemføre den
løbende opfølgning.

lede viden om elevens sprog og erfaringer med specifikt fokus på afdækning af litteracitet og afdækning af
numeralitet.

Samtalen på trin 1 gennemføres forud for samtalerne på
trin 2, da trin 1 bidrager med viden om elevens stærkeste
sprog, som vil være det sprog, samtalerne på trin 2 skal
gennemføres på.

Afdækningssamtalerne bidrager med vigtig viden om
elevens ressourcer, forudsætninger og behov i forhold
til elevens kommende undervisning. Derfor anbefales
det, at det er de modtagende undervisere på skolen, dvs.
de lærere, der skal undervise eleven efterfølgende, der
gennemfører afdækningen på trin 2.

De to samtaler på trin 2 kan gennemføres samme dag i
forlængelse af hinanden, og gerne hurtigst muligt i forbindelse med elevens skolestart.
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Overblik over afdækningens trin og dele
Skemaet nedenfor giver et overblik over afdækningens
forskellige trin og dele:

Det er afgørende, at der lokalt afsættes de nødvendige
ressourcer til at gennemføre en grundig og systematisk
afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elever.
Skemaet nedenfor angiver vejledende tidsestimater for
gennemførelse af hvert af materialets trin og dele. Dog
må der i en opstartsfase, hvor kommunens og skolernes
medarbejdere skal blive fortrolige med materialet, beregnes et større tidsforbrug, end hvad der fremgår af de
vejledende tidsestimater. Det er således afgørende, at der
sikres ledelsesmæssig opbakning i implementeringen af
afdækningsmaterialet lokalt, herunder at de DSA-vejledere og konsulenter, der skal understøtte de modtagende
undervisere i brugen af materialet, får ressourcer til at
løfte denne opgave.

1. Hvem der optimalt bør gennemføre de forskellige
samtaler med eleven

2. Hvornår, hvor ofte samt hvordan samtalerne ideelt set
gennemføres
3. Hvordan afdækningen foregår

4. Hvor lang tid det forventes, at de forskellige samtaler
gennemsnitligt varer
5. Hvad materialet indeholder.

Afdækning af sprog
og erfaringer

• Nyankomne elever

• Evt. forældre/værge

Hvem?

• Modtagende
underviser/DSAunderviser på
skolen/kommunal
konsulent med
DSA-kompetencer
• Tolk

Hvornår?

Hvordan?

Omfang

Hvad?

Ved modtagelse
• Samtale og observationer under
samtalen
45 min. inkl. samtale
og dokumentation

• Samtaleark

Afdækning af
litteracitet

Afdækning af
numeralitet

• Nyankomne elever

• Nyankomne elever

• Modtagende
underviser/DSAunderviser
• Tolk

• Nyankomne og øvrige
• Modtagende undertosprogede elever
viser med kompeten• Elevens undervisere
cer i matematik
i fagene
• Tolk

Ved skolestart

Ved skolestart

• Samtale og observationer under
samtalen

• Samtale og observationer under
samtalen

45 min. inkl. samtale
og dokumentation

45 min. inkl. samtale
og dokumentation

• Opgaver

• Samtaleark

• Tekst- og opgavesamlinger
• Afdækningsprofil
• Billedemateriale
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Løbende
opfølgning

• Opgaver

• Samtaleark

• Afdækningsprofil
• Billedemateriale

• Udklipsmateriale

Løbende efter behov,
så længe eleven modtager undervisning i
dansk som andetsprog
• Løbende observationer

• Samtale og opgaver
til eleven

45 min. inkl. dokumentation og statussamtale
i teamet
• Opfølgningsskemaer
• Redskab til statussamtale
• Redskab til Min
sprogverden
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Overlevering af viden fra afdækningen
Den samlede afdækning kan ske på tværs af den kommunale forvaltning og skolen. For at sikre overlevering af
viden mellem de involverede parter anbefales det, at:
1. Elevens modtagende undervisere læser afdækningen
på Trin 1 (udfyldt samtaleark)

2. Hvis det ikke er elevens modtagende lærer, der
gennemfører afdækningen på trin 2, er det vigtigt at
sikre overlevering af viden om eleven mellem den, der
afdækker, og elevens modtagende lærer.

Grundprincipper i afdækningsmaterialet
Et helhedsorienteret
blik på den enkelte
elev

Ressourcefokuseret
tilgang til afdækning

Samtalebaseret
afdæknings–
materiale

Afdækningen anlægger et helhedsorienteret blik på den enkelte
elev. Det betyder, at der er fokus
på elevens samlede kompetencer:
Både kompetencer, eleven kan
bruge i en skolesammenhæng og i
sit liv generelt.

Afdækningsmaterialet er kendetegnet ved et at have et ressourceperspektiv på eleven.

Den samlede afdækning af
elevens kompetencer foregår
gennem samtale med eleven
og eventuelt elevens forældre/
værge.

Materialet afdækker elevens
kompetencer på elevens stærkeste sprog.

Ressourceperspektivet handler
om at bruge elevens styrker og
ressourcer til at løse elevens
udfordringer.
Derfor skal afdækningen af elevens kompetencer dokumentere
både styrker og udfordringer.

Samtalen er en god mulighed for
at give eleven en oplevelse af at
blive hørt og inddraget – en vigtig
forudsætning for elevens motivation for at lære og udvikle sig.

Samarbejde med tolken
Et godt samarbejde med tolken er afgørende for en god afdækning af elevens kompetencer.
Tolkning i forbindelse med afdækningen kan foregå fysisk eller via video. I samtalerne på trin 2 er det vigtigt, at tolken kan se,
hvordan eleven løser konkrete opgaver, hvorfor telefonisk tolkning er mindre hensigtsmæssigt. Det kan være en god idé, at
samme tolk deltager i de forskellige samtaler med den enkelte elev. Det kan skabe øget tryghed for eleven.
Inden afdækningssamtalen er det vigtigt, at den, der skal gennemføre afdækningen, taler med tolken om afdækningens formål,
forløb og materialer. Det kan være en god ide at sende samtaleark og tilhørende materialer til tolken inden samtalen.
Gode råd om samarbejde med tolken:
• Tolken skal have forståelse for og kunne videreformidle til eleven, at afdækningen ikke er en test
• Den person, som gennemfører afdækningen, og tolken skal have en fælles forståelse af de fagtermer, der bruges i samtalen
• Tolke, som bruges i afdækningens trin 2 skal både kunne tale, læse og skrive på elevens stærkeste sprog
• Tolken skal vide, at det er vigtigt, at vedkommende ikke hjælper eleven med at løse opgaverne, men snarere med at forstå
spørgsmål og opgaver.
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Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Afdækning af sprog
og erfaringer

TRIN

1

Afdækning af nyankomne elevers
sprog og erfaringer
Vejledning og samtaleark
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Afdækning af sprog
og erfaringer

TRIN

1

Afdækning af
Afdækning
af sprog
sprog
ogerfaringer
erfaringer
og

TRIN

2

Afdækning af
litteracitet

TRIN

Afdækning af
numeralitet

3

Løbende
opfølgning

Vejledning
Formålet med afdækningen af elevens sprog og erfaringer på trin 1 er todelt:

Viden fra afdækningen af elevens sprog og erfaringer
retter sig på den måde til såvel ledelse og administrativt
personale som undervisere på skolen.

• For det første skal afdækningen give skolen viden om
elevens sproglige kompetencer og erfaringer med at
gå i skole med henblik på at placere eleven i det rette
undervisningstilbud.

Hvem er målgruppen?
Materialet til afdækning af elevens sprog og erfaringer på
trin 1 anvendes til nyankomne elever i grundskolen.

• For det andet skal afdækningen bidrage til at skabe et
helhedsorienteret billede af eleven som afsæt for, at de
modtagende undervisere kan tilrettelægge en undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov.
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Afdækning af sprog
og erfaringer

Samtalens ramme
– hvornår, hvem og hvor lang tid tager det?
Afdækningen af elevens sprog og erfaringer bør ske
hurtigst muligt, når eleven modtages i kommunen. Når
samtalen afholdes tidligt i elevens forløb, får lærerne på
elevens skole hurtigt et afsæt for det videre arbejde med
at tilrettelægge elevens undervisning.

Samarbejde med tolken

Et godt samarbejde med tolken er afgørende for en god
afdækning af elevens sprog og erfaringer.
Inden afdækningssamtalen er det vigtigt, at du taler med
tolken om afdækningens formål og forløb og sikrer, at
tolken forstår vigtigheden af, at eleven og evt. elevens
forældre/værge føler sig trygge i afdækningssamtalen.

Samtalen kan gennemføres af den eller de lærere, som
efterfølgende skal modtage eleven i undervisningen, eller
centralt i kommunen, f.eks. i forbindelse med visitationssamtalen. Uanset om samtalen afholdes på skolen eller i
kommunen skal medarbejderen, der afholder samtalen,
have kompetencer i dansk som andetsprog (DSA).

Det kan være en god ide at sende samtalearket til tolken
inden samtalen. Det er også vigtigt, at du sikrer, at tolken
forstår de ord og begreber (f.eks. stærkeste sprog), der
indgår i spørgsmålene i afdækningen.

Ved samtalen deltager eleven og evt. elevens forældre/
værge, hvis der er tale om en yngre elev. Derudover deltager en tolk, der taler elevens stærkeste sprog1.
Samtalen er beregnet til at vare 45 minutter, men varigheden af samtalen kan variere afhængigt af den enkelte
elev.

Elevens stærkeste sprog vil ofte, men ikke nødvendigvis, være elevens modersmål. I Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer er der fokus på
elevens stærkeste sprog, fordi det er dette sprog, afdækningen skal gennemføres på for at få et fuldt indblik i elevens baggrund og kompetencer.

1
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Afdækning af sprog
og erfaringer

Afdækningens indhold

Materialet til afdækning af elevens sprog og erfaringer
består af et samtaleark, som danner afsæt for selve samtalen med eleven. Samtalearket er også det dokument,
du skriver dine noter i og efterfølgende overleverer til
de lærere, som skal modtage eleven i undervisningen (i
fysisk form eller elektronisk).

Hver af de fire dele i samtalearket indledes med en kort
beskrivelse af formålet med den pågældende del og konkrete instruktioner til, hvordan du gennemfører afdækningen. Det kan både være instruktioner i, hvad du kan
sige til eleven, inden du begynder at stille spørgsmålene
samt gode råd til, hvordan du generelt kan hjælpe eleven
under samtalen.

Samtalearket består af fire dele med fokus på hver sit
tema:
• Del 1: Elevens sprog

Du noterer løbende elevens svar på spørgsmålene i
samtalearket.

• Del 2: Elevens tidligere skolegang og anden undervisning og læring
• Del 3: Elevens erfaringer og interesser
• Del 4: Elevens forventninger

Del 1: Elevens sprog

Del 2: Elevens tidligere skolegang

handler om, hvilke sprog eleven har, kender og bruger i
forskellige situationer, herunder om eleven har erfaringer
med at gå i skole og med at lære på et andet sprog.

giver dig et billede af, om og i så fald hvordan eleven
tidligere har gået i skole. Det handler bl.a. om at få viden
om, hvilke fag eleven har haft og hvilke fag eleven godt
kan lide.

Viden om elevens sprog og erfaringer med at lære sprog
kan skolen bruge som en ressource i undervisningen og i
elevens læring.

Eleven får også mulighed for at fortælle om de undervisningsformer, som har præget hendes/hans tidligere
skolegang og om hun/han har fået hjælp til sit skolearbejde uden for skolen.

Samtaleark
Del 4: Elevens forventninger

Del 3: Elevens erfaringer og interesser

giver dig viden om elevens forventninger til at skulle
starte i skole, bl.a. baseret på det, hun/han ved om den
danske skole.

fokuserer på elevens liv nu og tidligere, både i skolen og
uden for skolen.
Eleven får mulighed for at fortælle om sine fritidsinteresser, sociale relationer og om hun/han har haft nogle
særlige ansvarsområder, f.eks. i familien.

Eleven kan fortælle om det, hun/han glæder sig til og evt.
er bekymret for, så skolen ved, hvad der kan være behov
for at være ekstra opmærksom på, særligt i den første tid.

Det er også i denne del, at du afdækker elevens erfaringer
med digitale redskaber såsom computer og telefon.
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Afdækning af sprog
og erfaringer

Gennemførelse af samtalen
Før samtalen

• Orientér dig i dokumenter med viden om eleven fra
evt. tidligere afholdte samtaler (visitation, indskrivning m.fl.).

• Tag kontakt til eleven og elevens forældre/værge og
informér om samtalen (formål, omfang, tid og sted).
Spørg ind til ønsker om forældre/værges deltagelse i
samtalen og afklar evt. dette endeligt med sparring fra
skolens ledelse.

• Tag kontakt til en tolk og informér grundigt om afdækningens formål og indhold. Send gerne samtalearket til
tolken på forhånd.

• Print samtalearket ud (med mindre du foretrækker at
skrive direkte i arket på din tablet/computer).

Under samtalen

• Start med at byde eleven velkommen, præsentér dig
selv og tolken og fortæl lidt om samtalen, I skal til at
have. Sig f.eks. til eleven: Jeg/din nye skole vil gerne
lære dig at kende og vil derfor gerne vide noget om,
hvilke sprog du taler og om du har gået i skole før. På
den måde kan vi/skolen bedre hjælpe dig, når du f.eks.
skal til at lære nye fag.

hvilke spørgsmål du evt. allerede kender svaret på og
som derfor ikke skal stilles.

• Samtalearket består af fire skemaer – et til hver af de
fire dele. Skemaerne har to kolonner:
- I den ene kolonne finder du spørgsmål til eleven.
Spørgsmålene markeret med fed skrift er hovedspørgsmål, som du skal stille først. Du kan bruge de
supplerende spørgsmål til at spørge nærmere ind til
det, I taler om, og til at hjælpe eleven med at komme i
gang med at fortælle.

• Fortæl eleven, at hun eller han gerne må stille spørgsmål undervejs og at det er frivilligt for eleven at svare
på de spørgsmål, du stiller.

- I den anden kolonne noterer du løbende elevens
svar på dine spørgsmål. Til nogle spørgsmål er der
afkrydsningsfelter, men husk også at beskrive med
dine egne ord, hvad eleven fortæller, og evt. hvordan
eleven reagerer på spørgsmålene, du stiller.

• Fortæl, at du bruger de papirer, du sidder med/din
tablet/din computer, til at huske, hvad du skal spørge
om og til at skrive ned på, hvad eleven siger.

• Hvis du oplever, at eleven føler sig presset eller utilpas,
bør du holde en pause i samtalen og evt. genoptage
den på et senere tidspunkt.

• Hvis eleven har svært ved at komme i gang med at
fortælle om sig selv og svare på spørgsmålene, kan
du med fordel komme med eksempler, f.eks. med
udgangspunkt i dig selv og hvordan du bruger sprog i
din hverdag. Du kan også bruge et redskab såsom Min
sprogverden (i materialets trin 3), hvis eleven har brug
for noget konkret og visuelt at tage afsæt i.

• Du kan stille alle elever alle spørgsmål i samtalearket,
med mindre der er tale om en elev, der ikke tidligere
har gået i skole eller modtaget andre former for undervisning. Disse elever skal ikke svare på alle spørgsmål
under del 2. Du bør desuden løbende vurdere, hvilke
spørgsmål der er relevante at stille den enkelte elev og

Den gode afslutning på samtalen og det videre forløb efter samtalen
• For at skabe en positiv afslutning på samtalen og
understøtte, at eleven går derfra med en god fornemmelse, er det vigtigt, at du giver eleven positiv feedback på deltagelsen i samtalen. Nederst i samtalearket
finder du forslag til, hvad du afslutningsvis kan sige til
eleven, hvordan du kan spørge ind til, om eleven har

spørgsmål, og hvordan du kan inddrage eleven i, hvad
du tager med videre fra samtalen (elevvalidering).

• Det udfyldte samtaleark skal du og/eller andre af
elevens kommende undervisere bruge, når eleven
modtages og elevens undervisning tilrettelægges.
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Samtaleark
Del 1: Elevens sprog

Gode råd til dig, der gennemfører samtalen

Formål: At give skolen viden om, hvilke sprog
eleven har brugt og bruger med henblik på at
anvende elevens sprog som en ressource i videre
læringssammenhænge.

Det kan være en god idé at starte med at stille eleven
et åbent spørgsmål. Spørg f.eks. eleven: Hvad glæder du
dig mest til ved at begynde i skole? Du kan vende tilbage
til dette spørgsmål og elevens svar på det, når du stiller
spørgsmålene under del 4 om elevens forventninger.

Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Sæt krydser og opsummér elevens svar på
spørgsmålene, du stiller.

Hvilket sprog er du bedst til?

Angiv elevens stærkeste sprog:

- Hvilket sprog taler du derhjemme?
- Hvilket sprog taler du med din familie?
- Hvilket sprog taler du med dine venner?
- Hvilket sprog lærte du først?

Forstår

Taler

Modtaget undervisning

Hvis elevens forældre/værge er til stede, spørg
da ind til, hvornår og hvordan eleven lærte sit
stærkeste sprog og om hun eller han havde
nemt eller svært ved det.

Læser

Skriver

Hvem har eleven lært sproget af?
Hvornår bruger eleven sproget?
Eksempler:

Evt.: Vurdering af elevens tilegnelse af stærkeste sprog:
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Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Sæt krydser og opsummér elevens svar på
spørgsmålene, du stiller.

Hvilke andre sprog kan du?

Elevens øvrige sprog:

Spørg for hvert sprog, eleven angiver:
- Taler/læser/skriver du sproget?
- Har du fået undervisning på/i det?
- Hvem har lært dig det?
- Hvornår bruger du det?
- Kan du give nogle eksempler på, hvornår du
bruger det?

Sprog 1:
Forstår

Taler

Modtaget undervisning

Læser

Skriver

Hvem har eleven lært sproget af?
Hvornår bruger eleven sproget?
Eksempler:

Sprog 2:
Forstår

Taler

Modtaget undervisning

Læser

Hvem har eleven lært sproget af?
Hvornår bruger eleven sproget?
Eksempler:
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Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Sæt krydser og opsummér elevens svar på
spørgsmålene, du stiller.

Sprog 3:

Se spørgsmålene ovenfor.

Forstår

Taler

Modtaget undervisning

Læser

Skriver

Hvem har eleven lært sproget af?
Hvornår bruger eleven sproget?
Eksempler:

Først tilegnede sprog efter stærkeste sprog:

Hvilket sprog bruger du mest?
- Hvilket sprog forstår du bedst?
- Hvilket sprog taler du bedst på?
- Hvilket sprog læser du bedst på?
- Hvilket sprog kan du bedst lide at bruge?
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Del 2: Elevens tidligere skolegang og anden undervisning
og læring

Støtte til eleven
Sig f.eks. til eleven: For at lære dig bedre at kende, vil jeg
gerne spørge dig, om du tidligere har gået i vuggestue
eller børnehave og om du også har gået i skole. Hvis du
har gået i skole, vil jeg gerne vide noget om, hvad du
lavede i skolen og hvad du godt kunne lide i skolen.

Formål: At give skolen viden om elevens tidligere
skolegang med fokus på, hvilke fag eleven har haft,
hvilken type undervisning eleven har fået og hvordan eleven er vant til at arbejde i og i forbindelse
med skolen.

Vær opmærksom på, at du ikke skal stille eleven
alle spørgsmål i denne del, hvis eleven ikke tidligere har gået i skole.

Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Har du gået i vuggestue, børnehave
eller lignende, hvor du blev passet
uden for hjemmet i løbet af dagen?

Eleven har været i et
pasningstilbud i sine tidlige år:

- Hvem passede dig?
- Var der andre børn?
- Hvilket sprog talte I sammen det sted, hvor du
blev passet?

Sprog i elevens pasningstilbud:

Kommentarer:
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Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Har du tidligere gået i skole – eller på
anden måde modtaget undervisning?

Kommentarer:

Hvis eleven ikke har gået i skole eller har
modtaget anden form for undervisning,
spørg eleven:

- Kender du nogen, der har gået i skole i det/de
lande, du har boet i?
- Ved du, hvordan det er at gå i skole i det land,
du kommer fra?
- Hvad lærer eleverne i skolen?
- Hvilke fag har man i skolen?
Spring nu til del 3 i afdækningen.

Eleven har gået i skole:

Hvis eleven har gået i skole, spørg eleven:
- Hvor (i hvilke lande) har du gået i skole?
- Hvor gammel var du, da du startede i skole?
- Gik du i skole hver dag?

For elever, som har gået i skole/tidligere har
modtaget undervisning:

Fortsæt med næste spørgsmål i del 2.

Skolegang/undervisning i følgende land/lande:

Hvis eleven har modtaget andre former for
undervisning (f.eks. hjemmeundervisning),
spørg eleven:
- Prøv at fortælle lidt om det.
- Hvem underviste dig?
- Hvordan foregik det?

Alder ved skolestart/start på undervisning:

Fortsæt med næste spørgsmål i del 2.

Grad af sammenhæng i skolegangen/undervisningen:
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Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Hvilke fag har du fået undervisning i?

Fag (angiv)

Spørgsmålet skal tilpasses elevens alder.

- Hvor mange år har du fået undervisning i de
forskellige fag?

- Hvilket eller hvilke sprog brugte I i de forskellige fag?

Kommentarer:
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Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Hvilke fag kunne du bedst lide?

- Hvad kunne du godt lide ved fagene?
- Hvilke fag var du god til?
- Hvilke fag havde du svært ved?

Kan du fortælle lidt om, hvordan under
visningen i fagene var?
- Hvad gjorde læreren og eleverne i klassen?
- Var der tavleundervisning, arbejdede I primært selv, i par eller i grupper?
- Lavede I forsøg, eksperimenter eller lignende?
- Lavede I emnearbejde, hvor I selv skulle finde
på, hvad I ville arbejde med og hvordan I ville
arbejde (projektarbejde)?
- Havde I lektier for? Hvor tit?

Har du fået hjælp til f.eks. lektier eller
opgaver fra nogen i din familie eller
andre uden for skolen?
- Hvem har du fået hjælp af?
- Hvad har du fået hjælp til?
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Del 3: Elevens erfaringer og
interesser

Støtte til eleven
Sig f.eks. til eleven: Din nye skole vil rigtig gerne vide
noget om, hvad du godt kan lide at lave, også når du
ikke er i skole. Det, synes skolen, er vigtigt for at lære
dig godt at kende og for at finde ud af, hvad du også er
god til uden for skolen, f.eks. når du er sammen med din
familie og venner.

Formål: At give skolen viden om, hvordan elevens
hverdag tidligere har været og er i dag. Afdækningen sætter fokus på en række ting, herunder
elevens tidligere skolegang, fritidsinteresser,
eventuelle opgaver og ansvarsområder i hjemmet,
sociale relationer og brug af digitale redskaber.

Vurdér hvilke spørgsmål du ikke allerede har fået
svar på tidligere i samtalen og tilpas spørgsmålene
afhængig af, om eleven tidligere har gået i skole.

Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Kan du fortælle lidt om, hvad du godt
kan lide at lave i din fritid?

- Hvad lavede du i pauserne (frikvarterene) i
skolen?
- Hvad lavede du, når du kom hjem fra skole –
F.eks. sport, musik, håndarbejde, tegning?
Hvis eleven fortæller, at hun/han f.eks. har
spillet fodbold, spørg da eleven:
- Var du meldt ind i en klub/en forening?

Hvad kan du godt lide at lave sammen
med dine venner?
- Hvor havde du venner henne? F.eks. i skolen
eller der, hvor du boede?
- Holder du kontakt med dine venner?
- Hvordan? F.eks. over computer, telefon.
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Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Hjælper du til med noget derhjemme,
f.eks. med at passe dine søskende, lave
lektier med dem eller praktiske opga
ver, f.eks. madlavning eller rengøring?
- Hvem har lært dig det?
- Har du lært det videre til andre?

Overvej bl.a. i forhold til elevens alder at spørge om følgende:

Har du haft et arbejde?

- Hvad lavede du?
- Fik du noget for det du lavede?

Har du eller din familie en computer,
en telefon og/eller en tablet?
- Hvad bruger du den/dem til, f.eks. til at spille
på, skrive/tale med venner/ familie, informationssøgning?
- Har du brugt den/dem i skolen? Hvordan?
Hvis der er tale om en ældre elev, kan du spørge eleven:

- Bruger du computer/telefon/tablet til f.eks. at
finde vej, købe ind eller oversætte noget?

Kan du fortælle lidt om, hvad du er god
til?

21

Indholdsfortegnelse
Samtaleark | Afdækning af nyankomne elevers sprog og erfaringer | Trin 1 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
Afdækning af sprog
og erfaringer

Del 4: Elevens forventninger

Støtte til eleven

Formål: At give skolen viden om, hvilke tanker
eleven har om at gå i skole. Med viden om, hvad
eleven glæder sig til eller er bekymret for i forbindelse med at starte i skole, kan skolen bedre møde
eleven og skabe tryghed for eleven i den første tid
i skolen.

Vend tilbage til det åbne spørgsmål, du evt. stillede
eleven under del 1, om hvad hun eller han glæder sig
til ved at starte i skole. Stil ellers dette spørgsmål nu, jf.
skemaet nedenfor.

Spørgsmål til eleven

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Sæt krydser og opsummér elevens svar på
spørgsmålene, du stiller.

Hvad glæder du dig til ved at starte i
skole? F.eks. at lære noget, at få lege
kammerater/venner, frikvartererne
mv.
- Er der noget, du er bekymret for?

Hvad ved du om at gå i skole i
Danmark?
Til elever, som tidligere har gået i skole:

- Hvad tror du bliver det samme som i din
tidligere skole?
- Hvad tror du bliver anderledes end i din
tidligere skole?
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Afslutning

Afsluttende spørgsmål og elevvalidering

Noter og observationer

Afsluttende spørgsmål
Det har været rigtig spændende at lære dig at
kende og du har givet nogen gode svar på mine
spørgsmål. Jeg glæder mig til at fortælle det
videre til dine nye lærere og jeg ved, de glæder
sig til at høre det, for så kender de dig allerede lidt og er klar til at tage imod dig, når du
starter på skolen.
Jeg kan godt forstå, hvis det kan være lidt forvirrende med alle de spørgsmål, jeg har stillet
dig. Er der noget, du gerne vil spørge mig om?

Elevvalidering

Tre styrker/ressourcer:

Hvis jeg tænker tilbage på det, vi har talt om,
så er der især tre ting, du er god til, og som,
jeg tror, vil hjælpe dig, når du starter i din nye
skole:

Fremhæv tre af elevens styrker/ressourcer og
forklar, hvordan de kan hjælpe eleven i skolen.
- Er du enig i det?
- Er der andre ting, du tænker, du er god til og
som du kan bruge, når du starter i skole?
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Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Afdækning af
litteracitet

TRIN

2

Afdækning af litteracitet
hos nyankomne elever

ABC
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Afdækning af
litteracitet

Litteracitet afdækkes i materialet som elevens
kendskab til og erfaringer med skriftsprog, dvs. det
at læse, skrive, lytte til og samtale om tekster

TRIN

1

Afdækning af sprog
og erfaringer

TRIN

2

TRIN

Afdækning af Afdækning af
litteracitet numeralitet

3

Løbende
opfølgning

Vejledning
Afdækning af litteracitet hos nyankomne elever

Denne vejledning giver et overblik over det samlede
materiale til afdækning af litteracitet, herunder hvordan
du vælger, hvilket af materialets to spor du skal anvende
til den enkelte elev. Som indledning til hver af de to spor
finder du specifik vejledning til, hvordan du anvender
materialet.

Hvem er målgruppen?

Materialet til afdækning af litteracitet på trin 2 anvendes
til nyankomne elever i grundskolen.
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Afdækning af
litteracitet

Opbygning af materialet til afdækning af litteracitet

Materialet er opbygget i to spor:

kan hjælpe dig til at vælge, hvilket spor du skal bruge til
eleven. Du finder også information om elevens stærkeste
sprog.

• Spor A er til elever, som er i deres tidlige læse- og
skriveudvikling – dvs. elever, der endnu ikke eller kun i
meget begrænset omfang læser og skriver.

Til afdækningsmaterialet om litteracitet hører en række
tekster og opgaver, som er oversat til 27 forskellige sprog
(se nedenfor). Du anvender spor A eller spor B, hvis
de tilhørende opgaver er oversat til elevens stærkeste2
sprog. Du anvender spor A1 eller spor B1, hvis opgaverne
ikke er oversat.

• Spor B er til elever, der har erfaringer med at læse og
skrive.

I det udfyldte samtaleark fra trin 1 i Hele vejen rundt om
elevens sprog og ressourcer, finder du information, som

Ud fra afdækningens Trin 1 – Elevens sprog og
erfaringer, vælger du enten Spor A eller Spor B til
afdækning litteracitet

Spor A:
Elever på et tidligt stadie i deres læse- og
skriveudvikling

Spor B:
Elever med erfaringer i at læse- og skrive

Samtaleark A & A1

Opgavesamling A

Opgavesamling A1

Når opgaverne i samtalearket findes på elevens sprog

Når opgaverne i samtalearket ikke findes på elevens
sprog

Samtaleark B1

Når tekst- og opgavesamling
findes på elevens sprog

Når tekst- og opgavesamling
ikke findes på elevens sprog

Tekst- og
opgavesamling B

Billeder

2

Samtaleark B

Billeder

 levens stærkeste sprog vil ofte, men ikke nødvendigvis, være elevens modersmål. I materialet er der fokus på elevens stærkeste sprog, fordi det er
E
dette sprog, afdækningen skal gennemføres på for at få et fuldt indblik i elevens baggrund og ressourcer.

26

Indholdsfortegnelse
Vejledning | Afdækning af litteracitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
litteracitet

Opgaver til Spor A og Spor B er oversat
til disse 27 sprog:
Albansk

Engelsk

Pashto

Romani
lovari

Sorani

Ukrainsk

Amharisk

Fransk

Persisk

Rumænsk

Spansk

Urdu

Arabisk

Kroatisk

Polsk

Russisk

Thai

Bosnisk

Kurmanji

Romani
arli

Serbisk

Tigrigna

Dari

Mongolsk

Romani
kelderash

Somali

Tyrkisk

Materialets indhold

Billedmaterialet anvender du sammen med opgavesamlingerne.

Til afdækningen af litteracitet hører fire typer materiale:
• Samtaleark
• Opgavesamlinger
• Billedmateriale
• Elevens afdækningsprofil

Efter afdækningssamtalen udfylder du en afdæknings
profil for eleven. Her reflekterer du over udbyttet af
samtalen og laver en samlet vurdering af elevens erfaringer med skriftsprog. Det er også her, du på baggrund
af den samlede afdækning beskriver elevens styrker,
væsentligste udviklingsområder samt peger på relevante
læringsmål for eleven. Afdækningsprofilen bidrager med
vigtig viden om eleven til de modtagende undervisere,
som skal tilrettelægge undervisning for eleven.

Afdækningssamtalen om litteracitet foregår med udgangspunkt i et samtaleark, som indeholder de spørgsmål og opgaver, du skal stille eleven under samtalen.
Derudover skal du bruge en af de tre opgavesamlinger:
A, A1 eller B (for spor B kaldes denne tekst- og opgavesamling, da den indeholder tekster, eleven skal læse).
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Afdækning af
litteracitet

Udgangspunkt for afdækningssamtalen
– hvem, hvornår og hvor lang tid tager det?
Afdækningssamtalen om elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog bør gennemføres umiddelbart efter,
at eleven er startet på skolen. På den måde får skolens
undervisere hurtigt viden om elevens forudsætninger og
behov og kan på den baggrund tilrettelægge den bedste
undervisning for eleven.

Du finder viden om elevens stærkeste sprog og sprog
generelt i elevens afdækningsprofil fra trin 1 i Hele vejen
rundt om elevens sprog og ressourcer.

Udgangspunkt for afdækningen

Afdækningen er beregnet til at vare 45 minutter. Det er
inklusive den tid, det tager at gennemføre selve samtalen,
samt din udfyldelse af elevens afdækningsprofil elektronisk efter samtalen. Varigheden af samtalen kan dog
variere afhængig af den enkelte elevs alder og forudsætninger for at deltage i samtalen.

Hvornår?
Afdækningen bør finde sted umiddelbart efter modtagelse af eleven.
Omfang?
45 minutter inklusiv udfyldelse af elevens afdækningsprofil.

Det anbefales, at afdækningen gennemføres af en underviser, som efterfølgende vil møde eleven i undervisningen. Derudover er det væsentligt, at vedkommende har
kompetencer inden for DSA. Til samtalen skal der også
være en tolk til stede, som taler elevens stærkeste sprog.

Hvem?
En DSA-underviser eller en kommunal konsulent med
evt. sparring fra en DSA-underviser samt en tolk gennemfører afdækningssamtalen.

Samarbejde med tolken
Et godt samarbejde med tolken er afgørende for en god afdækning af elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog.
I samtalen om elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog er det vigtigt, at tolken kan se, hvordan eleven løser konkrete opgaver, hvorfor telefonisk tolkning er uhensigtsmæssig. Det kan være en god idé, at samme tolk deltager i de forskellige
samtaler med den enkelte elev. Det kan skabe øget tryghed for eleven.
Inden afdækningssamtalen er det vigtigt, at den, der skal gennemføre afdækningen, taler med tolken om afdækningens formål,
forløb og materialer. Det kan være en god ide at sende samtaleark og tilhørende materialer til tolken inden samtalen.
Gode råd om samarbejde med tolken:
• Sørg for, at tolken forstår og videreformidler til eleven, at afdækningen ikke er en test
• Vær opmærksomme på, at I har en fælles forståelse af de fagtermer, der bruges i afdækningssamtalen
• Sørg for at sikre, at tolken både taler, læser og skriver på elevens stærkeste sprog
• Fortæl tolken, at det er vigtigt, at vedkommende ikke hjælper eleven med at løse opgaverne, men snarere med at forstå
spørgsmål og opgaver.
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Gennemførelse af afdækningen
Før samtalen

• Orientér dig i dokumenter med viden om eleven fra de
tidligere afholdte samtaler (visitation, indskrivning,
trin 1 i Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
m.fl.).

• Print materialerne, du skal bruge i samtalen. Det er
især vigtigt, at du printer opgavesamling og billedmateriale, da eleven skal skrive i dette under samtalen.
Samtalearket kan du enten printe eller have på din
tablet/computer. Vurdér, hvad der er mest hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte elev.

• Tag kontakt til en tolk og informér om afdækningens
formål og indhold.

• Orientér eleven og elevens forældre/værge om afdækningssamtalen og dens formål.

Under samtalen

• Start med at byde eleven velkommen, præsentér dig
selv og tolken og fortæl lidt om samtalen, I skal til at
have (formål og varighed).

• Fortæl, at du bruger de papirer, du sidder med/din
computer/din tablet, til at huske, hvad du skal spørge
om og til at skrive ned på, hvad eleven siger, så du bedre kan fortælle det videre til elevens andre lærere.

• Fortæl eleven, at hun eller han gerne må stille spørgsmål undervejs og at det er frivilligt for eleven at svare
på de spørgsmål, du stiller. Hvis du oplever, at eleven
føler sig presset eller utilpas, bør du holde en pause i
samtalen og evt. genoptage den på et senere tidspunkt.

• Tag udgangspunkt i samtalearket til det spor, du har
valgt til eleven, og følg de løbende anvisninger til, hvordan du stiller spørgsmålene, bruger opgavesamlingen
og billedmaterialet.

Efter samtalen

• For at skabe en positiv afslutning på samtalen og
understøtte, at eleven går derfra med en god fornemmelse, er det vigtigt, at du giver eleven positiv feedback
på deltagelsen i samtalen. Du kan både give eleven
feedback på konkret opgaveløsning (f.eks. ”jeg kunne
høre, at du ved meget om…”) og/eller på elevens delta-

gelse i samtalen (f.eks. ”du var god til at lytte til mine
spørgsmål og forstå de opgaver, jeg stillede dig”).

• Udfyld elevens afdækningsprofil med udgangspunkt i
dine noter fra samtalen.
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Vejledning til afdækningsprofilen

første tid på skolen. Opsamlingen bør tage udgangspunkt i elevens ressourcer, mulighederne for at understøtte eleven i det kommende undervisningstilbud
samt relevante læringsmål.

Afdækningsprofilen til både spor A og spor B består af to
dele:

• En vurdering af elevens kompetencer og erfaringer
med skriftsprog på baggrund af elevens besvarelse
af spørgsmålene samt løsning af opgaverne under
afdækningssamtalen. Indledningsvis i den enkelte
afdækningsprofil finder du kort, specifik vejledning til,
hvordan du foretager vurderingen, afhængigt af hvilket
spor du har arbejdet med i afdækningen.

Fokus på elevens styrker
Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
anlægger et ressourceperspektiv på eleven.
Ressourceperspektivet handler om at bruge elevens
styrker og ressourcer til at løse elevens udfordringer.

• En opsamling bestående af to spørgsmål, der sætter
fokus på 1) elevens stærkeste kompetencer i relation
til skriftsprog og 2) de vigtigste udviklingsområder for
eleven, hvad angår læring i relation til skriftsprog i den

Derfor skal afdækningen af elevens kompetencer dokumentere både styrker og udfordringer.

Overlevering af viden gennem afdækningsprofilen
Det er vigtigt, at den viden, der indsamles om eleven, bliver delt blandt elevens undervisere. Optimalt gennemføres afdækningen på trin 2 af elevens modtagende undervisere. På den måde sikres det, at viden om eleven, som opnås gennem afdækningen, kan anvendes i tilrettelæggelse af undervisning af eleven.
Hvis det derimod ikke er elevens modtagende underviser, der gennemfører afdækningen, kan det være en god idé, at afdækningsprofilen udarbejdes i samarbejde mellem den underviser, der har gennemført afdækningen, og elevens modtagende
underviser. Det gælder især arbejdet med spørgsmålene om elevens styrker og næste skridt i forhold til at udvikle kompetencer
i dansk som andetsprog.
I kan f.eks. tilrettelægge processen som følger:
• Giv eller send det udfyldte samtaleark til elevens modtagende underviser
• Med afsæt i noterne fra samtalen afholder I en kort overleveringssamtale med fokus på sammen at udfylde afdækningsprofilen, så den bliver anvendelig i skolens modtagelse og undervisning af eleven.
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Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Afdækning af
litteracitet

TRIN

2

Afdækning af litteracitet
hos nyankomne elever

Spor A og A1
Elever på et tidligt stadie i deres læse- og
skriveudvikling
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Introduktion
Sådan anvender du materialet
Afdækningsmaterialet til spor A og spor A1 består af fire
dele:
• Samtaleark

• Opgavesamling (spor A og spor A1)
• Billedmateriale

• Afdækningsprofil.

Samtaleark

Opgavesamling

Samtalearket har to dele. Den første del består
af syv opgaver, der primært afdækker elevens
forståelse af bogstaver, ord og sætninger. Anden
del består af en række spørgsmål om elevens
erfaringer med litteracitet, f.eks. hvilke typer af
tekster eleven har erfaringer med at læse. Du
noterer løbende elevens svar i samtalearkets to
dele.

Opgavesamling A anvender du sammen med
samtalearket, såfremt opgaverne er oversat til
elevens stærkeste sprog. Opgavesamling A1
anvender du sammen med samtalearket, såfremt
opgaverne ikke er oversat til elevens stærkeste
sprog.

Billedmateriale

Afdækningsprofil

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

I afdækningsprofilen foretager du en vurdering og
opsamling på elevens kompetencer og erfaringer
med skriftsprog.
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Samtaleark SPOR A og A1
Del 1: Opgaver

Instruktion til dig, der skal afdække

Begynd f.eks. med at sige til eleven:

Indledende spørgsmål til eleven:

Du har tidligere fortalt, at du ikke kan læse og skrive
så meget endnu, men du har måske set en del skrift
og kan en del alligevel. Derfor vil jeg spørge dig, om
du kan skrive og læse nogle forskellige ord og tal.

- Hvad er den bedste historie/fortælling, du kender (det
kan være en mundtlig fortælling, en film, en tegneserie,
en bog el.lign.)?
- Kan du fortælle lidt om den?

Opgave 1: Skriv navn, alder, ord og tegn

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 1 i opgavesamlingen frem.

Sæt krydser og opsummér elevens svar.

Kan du skrive dit navn?

Eleven skriver sit navn:
Ja

Kan du skrive, hvor gammel du er?

Delvist

Eleven skriver sin alder:
Ja

Kan du skrive andre ord, bogstaver,
tegn eller tal?

Delvist

Nej

Nej

Eleven skriver nogle ord:

Ja

Nej

Eleven skriver nogle tal:

Ja

Nej

Eleven skriver nogle tegn:

Ja

Nej

Kommentarer (angiv eksempelvis, om eleven
skriver latinske bogstaver):
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Opgave 2: Læsning af tegn

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 2 i opgavesamlingen frem.

Sæt krydser og opsummér elevens svar.

Hvis opgaverne ikke er oversat til et sprog,
som eleven behersker, kan du bruge opgave 2,
opgavesamling A1.

Eleven læser bogstaverne/tegnene højt:
Ja

Kender du nogle af de her bogstaver/
tegn?
Kan du læse dem højt?

Nogle bogstaver/tegn

Nej

Eleven kan læse nogle af bogstaverne/tegnene
højt på andre sprog:
Ja

Kan du læse nogle af bogstaverne/
tegnene på andre sprog? Hvilke?

Nej

Kommentarer:

Opgave 3: Ordlæsning

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 3 i opgavesamlingen frem.

Sæt krydser og opsummér elevens svar.

Spørg, om eleven kan læse nogle af ordene højt
og kan pege på billedet, som passer til.

Eleven sammenkobler billeder og ord:
Ja

Hvis eleven ikke kan læse ordene, læser du
eller tolken ordene højt og lader eleven pege
på billedet, som passer til, og afslutter denne
opgave og går videre til opgave 6 og 7.

Nogle billeder og ord

Kommentarer:

Hvis opgaverne ikke er oversat til et sprog,
som eleven behersker, kan du bruge opgave 3,
opgavesamling A1.

Her ser du nogle billeder og nogle ord.
Kan du læse ordene højt et ad gangen
og derefter pege på billedet, som viser
det, du har læst?

Spring:
- Hvis eleven kan læse de fleste ord, gå videre
til opgave 4.
- Hvis eleven ikke kan læse ordene selv, spring
opgave 4 og 5 over og gå til opgave 6 og 7.
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Opgave 4: Læsning af sætninger

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 4 i opgavesamlingen frem.

Sæt krydser og opsummér elevens svar.

Hvis opgaverne ikke er oversat til et sprog,
som eleven behersker, kan du bruge opgave 4,
opgavesamling A1.

Her ser du et billede og nogle sætninger. Kan du fortælle, hvad du ser på billedet? Kan du læse sætningerne højt?

Eleven læser sætningerne:
Ja

Delvist

Kommentarer:

Spring:
- Hvis eleven kan læse sætningerne, gå videre
til opgave 5: Læseforståelse - Løven og ræven.
- Hvis eleven ikke kan læse sætningerne, gå
videre til opgave 6: Lytteforståelse - Løven og
ræven

35

Nej

Indholdsfortegnelse
Samtaleark | SPOR A og A1 | Afdækning af litteracitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
litteracitet
Opgave 5: Læseforståelse - Løven og ræven

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 5 i opgavesamlingen frem.

Sæt krydser og opsummér elevens svar.

Bed eleven om at læse teksten højt.

Hvis eleven læser hele teksten selv, stil eleven
spørgsmålene nedenfor.
Hvis eleven ikke kan læse hele teksten, læser
du eller tolken teksten højt. Hvis eleven har
behov for det, kan I læse teksten højt et par
gange. Stil derefter spørgsmålene til teksten.
Læseproces
1
2
3
4

Facit

Spørgsmål til eleven

På linjerne

Var løven i sin grotte hele tiden?

Mellem linjerne

Gav ræven løven gaver?

På linjerne

Mellem linjerne

Ja

✘

Elevens svar
Ja
Nej

✘
✘

Gik ræven ind til løven?

Havde løven ædt de andre dyr?

Nej

✘

Kommentarer (hvor meget kan eleven eksempelvis læse selv?):

Åbent spørgsmål (Mellem linjerne)
Tror du, at løven var syg? Hvorfor tror
du det?

Kommentarer:
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Opgave 6: Lytteforståelse - Løven og ræven

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 6 i opgavesamlingen frem.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene.

Forklar, at eleven skal høre en historie om en
løve og en ræv, som eleven derefter kort selv
skal genfortælle.

Kommentarer til elevens mundtlige genfortælling:

Giv eleven sin egen kopi af teksten og fortæl, at
eleven kan se på billedet og følge med i teksten.
Tolken læser teksten op på elevens stærkeste
sprog uden tilføjelser eller forklaringer.

Hvis opgaverne ikke er oversat til et sprog, som
eleven behersker, kan du bruge en kort, enkel
fortælling på elevens sprog.
Elevens genfortælling:

Kan du fortælle, hvad du kan se på
billedet?
Kan du kort med dine egne ord fortælle,
hvad historien handler om?

Kommentarer til elevens svar på spørgsmålene
(hovedtræk):

Mundtlige argumenter og begrundede forklaringer:

Dyrene i historien troede, at løven var
syg. Tror du, at løven var syg?
- Hvordan kom du frem til det?
Hvad tror du, der skete med dyrene,
som gik ind til løven?
- Hvordan kom du frem til det?
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Opgave 7: Læsning af tegn – det latinske alfabet

Noter og observationer under samtalen

Læg siden med opgave 7 i opgavesamlingen frem.

Sæt krydser og opsummér elevens svar.

Denne opgave skal kun bruges, hvis elevens
sprog ikke anvender det latinske alfabet.
Formålet er at afdække, om eleven genkender
det latinske alfabet og f.eks. ved, hvilken vej alfabetet skal læses. Bogstaverne står i alfabetisk
orden, men du kan pege på dem i den rækkefølge, du synes.

Kan du genkende nogle af de her
bogstaver/tegn? Kan du læse dem
højt?

Eleven viser kendskab til bogstaverne:
Ja

Nej

Kommentarer:
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Del 2: Elevens erfaringer med
litteracitet
I denne del skal du bruge billedmaterialet til
litteracitet.

Læg ét billede (eller dit eget materiale) frem ad
gangen og brug det til at få gang i samtalen og til
at konkretisere spørgsmålene.

Beskriv kort for eleven, hvad der er på billederne,
f.eks.: "Her ser du forskellige bøger, en computer
osv.

Erfaringer med at læse

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Læser du, kigger du i eller bruger du
noget af det, som du ser på billederne
derhjemme eller i skolen eller andre
steder?

Kommentarer:

- Hvad læser, kigger du i eller bruger du mest?
(f.eks. bøger, smartphone, computer, tablet,
aviser, mv.)
- Er der noget bestemt, du ser på eller læser?

Erfaringer med at skrive

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Stil følgende spørgsmål, hvis eleven kan skrive:

Kommentarer:

Hvornår skriver du? (f.eks. hjemme eller
i skolen)
- Kan du fortælle om, hvad du skriver? (ting, du
ønsker at huske, dagbog, sange, digte, historier,
breve osv.)
- Hvilket sprog skriver du på? (om eleven kan
skrive på flere sprog)
- Kan du fortælle, hvad du bruger til at skrive på?
(smartphone, computer, tablet, papir mv.)
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Erfaringer med at lytte

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

For lidt siden lyttede du til (eller læste
du) en historie, fra en bog. Har du tidli
gere lyttet til højtlæsning fra en bog, fået
fortalt en historie eller andet? (f.eks.
hjemme, i skolen, andre steder)

Kommentarer:

Hvis eleven svarer ja:
- Kan du fortælle om, hvad du har fået læst højt?
(f.eks. historier, aviser, andre slags tekster,
eventyr osv.)
- Taler I sammen om det, I har læst højt? (f.eks.
om forskellige ord, om hvad teksten handler
om eller hvad du syntes om det, I læste)

Afslutning
• Anerkend eleven for at have deltaget i samtalen
• Fortæl, at du vil tage det, du har hørt, med videre, så skolen kan planlægge en god undervisning for eleven
• Fortæl tre ting, som eleven har været god til i løbet af samtalen, f.eks.:
- Du har læst meget selv
- Du har tidligere skrevet tekster (f.eks. om din familie)
- Du er god til at bruge en computer.
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Afdækningsprofil

Afdækning af
litteracitet

SPOR A og A1

Afdækningsprofilen til spor A og spor A1 er bygget op
efter samme struktur som samtalearket, det vil sige i to
dele. Hertil kommer en opsamling, der peger fremad og
er handlingsanvisende for skolens arbejde med eleven.
Du finder en generel vejledning til udfyldelse af afdækningsprofilen i vejledning til afdækning af litteracitet.

• Hvis eleven kun har lavet én af de to opgaver inden for
et tema, laver du vurderingen på baggrund af denne
opgave.

• Her samler du op på elevens løsning af opgaverne (17) i samtalearket. Til det skal du bruge følgende:
- Det udfyldte samtaleark fra afdækningssamtalen,
hvor du selv har noteret elevens svar
- Opgavesamlingen, hvori eleven har skrevet/tegnet
sine svar.

• Her samler du op på del 2 af samtalen om elevens
erfaringer med skriftsprog.

• Nederst i del 1 krydser du af, om eleven kender det
latinske alfabet (opgave 7).

Del 2

Del 1

• På baggrund af de tre opgaver i samtalearkets del 2
laver du en samlet vurdering af elevens erfaringer med
at læse, skrive og lytte. Husk, at der er tale om elevens
erfaringer med skriftsprog på elevens stærkeste sprog.

• På baggrund af opgave 1 og 2 laver du en samlet vurdering af elevens færdigheder i afkodning og alfabetisering. På baggrund af opgave 3 og 4 laver du en samlet
vurdering af elevens evner til at læse ord og sætninger
og på baggrund af opgave 5 og 6 laver du en samlet
vurdering af elevens sprog- og tekstforståelse.

• Du angiver din samlede vurdering med et kryds på
pilen.

• Hvis eleven kun har svaret på et eller to af spørgsmålene i del 2, laver du vurderingen på baggrund af dette/
disse svar.

• Du angiver din samlede vurdering inden for hvert af de
tre områder ved at sætte kryds på pilene.
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Elevens baggrundsoplysninger
Elevens navn:

Dato: 			
Afdækningssprog:

Alder: 			

Antal års skolegang:

Elevens stærkeste sprog:
Underviser (afdækker):

Del 1
Afvej elevens svar og begrundelser inden for de forskellige områder og markér i profilen med et kryds. Hvis der er
én ud af to opgaver inden for et område, som eleven ikke har besvaret, vurderer du eleven ud fra den opgave, som er
besvaret.
Afkodning/alfabetisering på elevens stærkeste sprog (del 1, opgave 1-2)
Eleven kender ingen eller
få bogstaver og tegn

Eleven kender nogle
bogstaver og tegn

Eleven kender mange
bogstaver og tegn

Opgave 1
og 2 er ikke
besvaret

Eleven læser teksten
nogenlunde sikkert
og i et rimeligt tempo
og kun med lidt støtte

Opgave 3
og 4 er ikke
besvaret

Eleven kan forstå,
gengive og tolke et
kort narrativ

Opgave 5
og 6 er ikke
besvaret

Læse ord og sætninger (del 1, opgave 3-4)
Eleven kan ikke eller kun
med stor usikkerhed eller
megen støtte læse ord

Eleven kan med en vis
tøven og nogen hjælp
læse ord og enkelte
sætninger

Sprog- og tekstforståelse (del 1, opgave 5-6)
Eleven har svært ved at
forstå, gengive og tolke et
kort narrativ

Eleven kan forstå og
gengive et kort narrativ,
men har svært ved at
tolke budskabet

Kender eleven det latinske alfabet (del 1, opgave 7)?
Ja

Delvist
Nej
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Del 2
Erfaringer med skriftsprog (læse, skrive, lytte) (del 2)

Minimale erfaringer

Nogle erfaringer

Mange erfaringer

Opgaverne
er ikke
besvaret

Opsamling på elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog
Hvad er elevens stærkeste kompetencer i relation til skriftsprog?
List gerne 1-3 kompetencer.

Kompetencer forstås her som noget, eleven mestrer, og som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye
kompetencer. Det kan også være en kompetence, som eleven mestrer i høj grad og som kan give succesoplevelser i
undervisningen.

Hvilke centrale kompetencer i relation til skriftsprog vurderer du, det er vigtigst, eleven udvikler i
den første periode på skolen?
List gerne 1-3 kompetencer.

En central kompetence er en grundkompetence, som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye kompetencer. Det kan også være elevens næste udviklingstrin inden for en kompetence, som det er nødvendigt, eleven
tilegner sig.

Tænk gerne i kompetencer vedr. både læsning, lytning og skrivning, der kan danne afsæt for formulering af læringsmål
for eleven med afsæt i Fælles Mål for dansk som andetsprog – basis eller dansk som andetsprog – supplerende.

43

Indholdsfortegnelse
Opgavesamling A | SPOR A | Afdækning af litteracitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
litteracitet

Afdækning af litteracitet

Opgavesamling A

Dansk
Elever på et tidligt stadie i deres
læse- og skriveudvikling
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Afdækning af
litteracitet

Introduktion

Opgavesamling A anvendes sammen med samtaleark A
og A1, hvis opgaverne i samtaleark A findes på elevens
sprog. Se vejledningen til spor A for en liste over sprog,
opgaverne er oversat til.

altid bruge samtaleark A og A1, men vælge opgavesamling efter elevens sprog.

Opgavesamling A består af seks sider med tekst, tegn
og billeder, du skal bruge i opgaverne. I samtalearket er
opgaverne beskrevet og det er angivet, hvilken side du
skal bruge hvornår.

Hvis opgaverne i samtaleark A ikke er oversat til et sprog,
eleven taler, skal du i stedet bruge opgavesamling A1
sammen med samtaleark A og A1. På spor A skal du altså

Tilpasning til elever med funktionsnedsættelse
Hvis eleven f.eks. har en synsnedsættelse, kan du forstørre tekst og billeder og forstærke farver og kontraster. I
opgave 3, som handler om at matche billeder og ord, kan
du beskrive billedernes indhold på side 3 efter behov
eller bruge konkrete genstande. I opgave 4 – Læsning af

sætninger, kan du beskrive indholdet på billedet på side
4. Det samme billede kommer på side 5, som anvendes
til opgave 5 og 6. Kontakt en ressourceperson med viden
om funktionsnedsættelser, hvis der er behov for det.

Om oversættelserne

I nogle tilfælde bruges forskellige variationer af det samme sprogs skriftsprog i forskellige lande eller i forskellige

dele af et land. Hvis der findes et officielt standardskriftsprog, er dette anvendt i oversættelserne.
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 1: Skriv navn, alder, ord og tegn

Navn:

Alder:

Andre ord, bogstaver, tegn og tal:
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 2: Læsning af tegn

1
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 3: Ordlæsning

Sko

Banan

Bold

Pen

Æbler

Bog
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Uppgifter A

Tecken, ord, meningar

Afdækning af
litteracitet

Blad 5 – läsa meningar

Opgave 4: Læsning af sætninger

Bild: I-K. Eriksson

Her er en løve og en ræv.

are a lion and a fox.
Løven ligger i enHere
grotte.
Ræven sidder udenfor.

The lion is lying in a den.

The fox is sitting outside.

ENG engelska

Skolverket 2016

Billede: I-K. Eriksson.
Tekst: K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbejdet.
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Litteracitet Uppgifter A

Tecken, ord, meningar

Afdækning af
litteracitet

Blad 5 – läsa meningar

Opgave 5: Læseforståelse og/eller Opgave 6: Lytteforståelse

Bild: I-K. Eriksson

"Løven og ræven"
Løven lå i sin grotte.

Here are a lion and a fox.

Han lå der både dag og nat.

Man hørte kun små, trætte brøl fra ham.

The lion is lying in a den.

- Han er syg, tænkte dyrene og havde ondt af ham.

De begyndte at gå
ind ifox
løvegrotten
medoutside.
små gaver.
The
is sitting
Men ræven gik ikke derind.

Løven spurgte med blød stemme:

ENG engelska
- Hvorfor
kommer du ikke herind, min ven? Alle de andre har væretSkolverket
her. 2016

8 (9)

- Jeg ville komme, sagde ræven, men jeg så fodsporene og blev bange. Alle sporene
fører ind i din grotte, men ingen spor fører ud af grotten. Derfor bliver jeg ude.
Billede: I-K. Eriksson.
Tekst: K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbejdet.
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 7: Læsning af tegn – det latinske alfabet
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Afdækning af
litteracitet

Afdækning af litteracitet

Opgavesamling A1

Dansk
Elever på et tidligt stadie i deres
læse- og skriveudvikling

(når opgaverne i samtaleark A og A1
ikke er oversat til elevens sprog)

52

Indholdsfortegnelse
Opgavesamling A1 | SPOR A1 | Afdækning af litteracitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
litteracitet

Introduktion

Opgavesamling A1 anvendes sammen med samtaleark
A og A1, hvis opgaverne i samtaleark A ikke findes på
elevens sprog. Se vejledningen til spor A for en liste over
sprog, opgaverne er oversat til.

Opgavesamling A1 består af seks sider med tekst, tegn
og billeder, du skal bruge i opgaverne. I samtalearket er
opgaverne beskrevet og det er angivet, hvilken side du
skal bruge hvornår.

Hvis opgaverne i samtaleark A er oversat til elevens
sprog, skal du i stedet bruge opgavesamling A sammen
med samtaleark A og A1. På spor A skal du altså altid
bruge samtaleark A og A1, men vælge opgavesamling
efter elevens sprog.

Opgavesamling A1 består af fem sider, du skal bruge i
opgaverne. I samtalearket er opgaverne beskrevet og det
er angivet, hvilken side du skal bruge hvornår. Nedenfor er det beskrevet, hvordan du tilpasser opgaverne til
elevens sprog.

Sådan tilpasser du opgaverne til elevens sprog
Bed én, der kan elevens sprog, f.eks. tolken, om at udfylde
side 2, 4 og 5 med tegn, ord og sætninger. Ved fjerntolkning over video kan du bede tolken skrive på et stykke
papir og vise det til eleven. Se den danske version af
Opgavesamling A for eksempler på, hvordan opgaverne
ser ud.

Ordlæsning

Læsning af tegn

Læsning af sætninger

Skriv valgfrie bogstaver eller almindelige tegn på elevens
sprog. Hvis sproget indeholder både små og store bogstaver, skriver du forskellige bogstaver ind i de to tabeller.
Hvis elevens sprog anvender særlige bogstaver, f.eks. ş,
kan du med fordel vælge et af disse.

Skriv følgende tre sætninger på elevens sprog under
billedet med tydelig håndskrift:
- Her er en løve og en ræv.
- Løven ligger i en grotte.
- Ræven sidder udenfor.

Skriv ord på elevens sprog ind i de tomme felter under
billederne således:

Sko

Banan

Bold

Pen

Æbler

Bog

Tilpasning til elever med funktionsnedsættelse
Hvis eleven f.eks. har en synsnedsættelse, kan du forstørre tekst og billeder og forstærke farver og kontraster. I
opgave 3, som handler om at matche billeder og ord, kan
du beskrive billedernes indhold på side 3 efter behov
eller bruge konkrete genstande. I opgave 4 – Læsning af

sætninger, kan du beskrive indholdet på billedet på side
4. Det samme billede kommer på side 5, som anvendes
til opgave 5 og 6. Kontakt en ressourceperson med viden
om funktionsnedsættelser, hvis der er behov for det.
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 1: Skriv navn, alder, ord og tegn

Navn:

Alder:

Andre ord, bogstaver, tegn og tal:
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 2: Læsning af tegn

(Store bogstaver)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(Små bogstaver)
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 3: Ordlæsning
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Litteracitet Uppgifter A

Tecken, ord, meningar

Afdækning af
litteracitet

Blad 5 – läsa meningar

Opgave 4: Læsning af sætninger

Bild: I-K. Eriksson

Here are a lion and a fox.
The lion is lying in a den.
The fox is sitting outside.

ENG engelska

Skolverket 2016

Billede: I-K. Eriksson.
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Afdækning af
litteracitet
Opgave 7: Læsning af tegn – det latinske alfabet
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Indholdsfortegnelse

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Afdækning af
litteracitet

TRIN

2

Afdækning af litteracitet
hos nyankomne elever

Spor B
Elever med erfaringer i at læse og skrive
(Når tekst- og opgavesamling findes
på elevens sprog)
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Afdækning af
litteracitet

Introduktion
Sådan anvender du materialet
Afdækningsmaterialet til spor B består af fire dele:
• Samtaleark

• Tekst- og opgavesamling
• Billedmateriale

• Afdækningsprofil

Afdækningsprofil

Samtaleark

I afdækningsprofilen sammenfatter og vurderer
du elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog.

Samtalearket har to dele:

• I del 1 skal eleven læse teksten ’Løven og ræven’ 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.

Billedmateriale
Billedmaterialet anvender du sammen med samtalearket. Det fremgår af samtalearket, hvornår
du skal bruge billederne.
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Afdækning af
litteracitet

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

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:
• Tekst 2: ’Skorpionen – et spindeldyr med brod’,
som er en fagtekst på middel niveau

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

• Tekst 3: ’Søvn’, som er en fagtekst på højt niveau.

I rettevejledningen, som indgår i tekst- og opgavesamlingen, 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.

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

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
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Samtaleark SPOR B
Del 1: Opgave

Afdækning af
litteracitet

Instruktion til dig, der skal afdække

Fra tekst- og opgavesamling B skal du give eleven og
tolken:

Indledende spørgsmål til eleven:
- Hvad er den bedste historie/fortælling, du kender (det
kan være en mundtlig fortælling, en film, en tegneserie,
en bog el.lign.)?

• Tekst 1: Løven og ræven

- Kan du fortælle lidt om den?

• Elevens svarark tilhørende Løven og ræven.

Forklar, at eleven skal læse teksten og svare på nogle
spørgsmål om teksten og at spørgsmålene står på svararket. Forklar, at eleven gerne må kigge i teksten, når hun
eller han svarer på spørgsmålene på svararket.

Stil (eventuelt) de mundtlige læseforståelsesspørgsmål
om teksten (spørgsmålene findes også på elevens svarark
som støtte til eleven og tolken). Det er vigtigt, at du stiller
opfølgende spørgsmål, så eleven får mulighed for at
uddybe sine argumenter og motivere sine svar.

Bed eleven om at læse nogle sætninger højt fra teksten.
Derefter må eleven selv vælge, om hun eller han vil læse
højt eller læse for sig selv.

Notér elevens svar og skriv kommentarer om elevens
læsning i rettevejledningen i tekst- og opgavesamlingen,
f.eks. hvordan eleven tackler spørgsmålene, hvordan
eleven læser og om eleven har brug for støtte.

Bed eleven om at svare på spørgsmålene på elevens svarark. Uddyb de skriftlige forklaringer på elevens svarark,
hvis der er behov for det.

Når opgaven er gennemført, gå videre til del 2.
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Afdækning af
litteracitet

Del 2: Elevens erfaringer med litteracitet
Instruktion til dig, der gennemfører samtalen

• Stil spørgsmålene om elevens erfaringer med litteracitet med udgangspunkt i opgaven, eleven har gennemført (del 1)
• Lad teksten, som eleven har læst, ligge fremme og stil spørgsmålene med udgangspunkt i teksten
• Brug billederne og andet skriftligt materiale, du selv måtte have, som ekstra støtte til spørgsmålene
• Tilpas spørgsmålene til elevens alder og skolebaggrund
• Notér elevens svar og skriv kommentarer direkte her i samtalearket
• Skemaerne med afkrydsningsfelter skal forstås som støtte til dine noter. Det er ikke nødvendigt at spørge om alt.

Elevens erfaringer med at læse

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Har du læst sådan en slags historie før?

Kommentarer:

- Hvad læser du ellers i skolen og hjemme?
- Hvad kan du (særligt) godt lide at læse?
- Hvad læser du i/på (tablet, bøger, aviser,
smartphone, computer mv.)?

Mundtlige og skriftlige aktiviteter i for
bindelse med tekstlæsning i skolen
Nu har du læst højt, læst for dig selv
og svaret på nogle spørgsmål. Du har
også fortalt med dine egne ord, hvad
teksten handler om og vi har talt lidt
om teksten. Prøv at fortælle, hvordan
du er vant til at arbejde med tekster og
læsning i skolen.

Kommentarer:

- Læste læreren højt? Læste eleverne højt?
- Diskuterede I teksterne i klassen?
- Svarede I skriftligt på spørgsmål til teksterne?

63

Indholdsfortegnelse
Samtaleark | SPOR B | Afdækning af litteracitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
litteracitet
Erfaringer med at producere tekst

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Har du på et tidspunkt selv skrevet en
tekst som den, du lige har læst?

Kommentarer:

Hvilke andre slags tekster har du skrevet i
skolen og/eller derhjemme? (egne tekster,
fagtekster, svar på opgaver, noter mv.)
- Hvad har du skrevet?
- Hvad kan du (særligt) godt lide at skrive?
- Hvad har du skrevet på (papir, tablet,
smartphone, computer mv.)?

Supplerende opgave

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Hvis der er tid og du vurderer, det er hensigtsmæssigt, skal du nu vælge en af de to fagtekster
til eleven:

Kommentarer til supplerende opgave:

Tekst 2: "Skorpionen – et spindeldyr med brod".
Tekst 3: "Søvn".

Valg af tekst afhænger af din vurdering af elevens læseniveau.

Når eleven har løst opgaverne til den valgte
tekst, kan du afslutningsvis spørge eleven:
- Har du læst sådan en type tekst før?
- Hvordan adskiller den sig fra den første tekst,
som du læste i dag?

Afslutning
• Anerkend eleven for at have deltaget i samtalen
• Fortæl, at du vil tage det, du har hørt med videre, så skolen kan planlægge en god undervisning for eleven
• Fortæl tre ting, som eleven har været god til i løbet af samtalen, f.eks.:
- Du har læst meget selv
- Du har tidligere skrevet tekster (f.eks. om din familie)
- Du er god til at bruge en computer.
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Afdækningsprofil

Afdækning af
litteracitet

SPOR B

Del 2

Afdækningsprofilen er bygget op efter samme struktur
som samtaleark B, det vil sige i to dele. Hertil kommer
en opsamling, der peger fremad og udstikker retning for
skolens arbejde med eleven. Du finder en generel vejledning til udfyldelse af afdækningsprofilen i vejledning til
afdækning af litteracitet.

• Her samler du op på del 2 af samtalen om elevens
erfaringer med skriftsprog.

• På baggrund af elevens svar på de tre spørgsmål i samtalearkets del 2 laver du en samlet vurdering af elevens
erfaringer med at læse, skrive og lytte. Husk, at der er
tale om elevens erfaringer med skriftsprog på elevens
stærkeste sprog.

Del 1

• Her samler du op på afdækningen af elevens læseforståelse. Til det skal du bruge følgende:

• Du angiver din samlede vurdering med et kryds på
pilen.

- Det udfyldte samtaleark fra afdækningssamtalen,
hvor du selv har noteret elevens svar

- Elevens udfyldte svarark fra tekst- og opgavesamlingen, hvor eleven har løst opgaver om den tekst, hun
eller han har læst

• Hvis eleven kun har svaret på et eller to af spørgsmålene i del 2, laver du vurderingen på baggrund af dette/
disse svar.

- Rettevejledningen til de opgaver, eleven har løst, som
du også finder i tekst- og opgavesamlingen.

• Øverst i afdækningsprofilen sætter du kryds ved den
tekst, eleven har læst og løst opgaver om.

• På baggrund af de forskellige opgaver, eleven har løst
om teksten, laver du en samlet vurdering af elevens
læseforståelse.

• Du angiver din samlede vurdering inden for hvert af de
tre områder ved at sætte kryds på pilene. Brug de tre
udsagn på pilen til at guide din vurdering og placering
og krydset.
• Hvis eleven kun har lavet én eller nogle af opgaverne
om teksten, laver du vurderingen på baggrund af denne/disse opgaver.
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Afdækning af
litteracitet

Elevens baggrundsoplysninger
Elevens navn:

Dato: 			
Afdækningssprog:

Alder: 			

Antal års skolegang:

Elevens stærkeste sprog:
Underviser (afdækker):

Hvilke tekster har eleven læst i forbindelse med afdækningen? – sæt kryds i oversigten.
Tekst 1: "Løven og ræven"

Tekst 2: "Skorpionen - et spindeldyr med brod"
Tekst 3: "Søvn"

Afvej elevens svar og begrundelser inden for de forskellige områder og markér på pilen med et kryds.
Læseforståelse (del 1)

Eleven læser forholdsvist
usikkert, har brug for støtte
til afkodning og forståelse

Eleven kan med en
vis tøven og nogen
hjælp læse og forstå

Eleven læser, forstår og
tolker tekster i forskellige
genrer nogenlunde sikkert
i et rimeligt tempo og med
lidt eller ingen støtte

Opgaven
er ikke
besvaret

Erfaringer med skriftsprog (læse, skrive, lytte) (del 2)

Minimale erfaringer

Nogle erfaringer
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Mange erfaringer

Opgaven
er ikke
besvaret
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Afdækning af
litteracitet

Opsamling på elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog
Hvad er elevens stærkeste kompetencer i relation til skriftsprog?
List gerne 1-3 kompetencer

Kompetencer forstås her som noget, eleven mestrer, og som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye
kompetencer. Det kan også være en kompetence, som eleven mestrer i høj grad og som kan give succesoplevelser i
undervisningen.

Hvilke centrale kompetencer i relation til skriftsprog vurderer du, det er vigtigst, eleven udvikler i
den første periode på skolen?
List gerne 1-3 kompetencer

En central kompetence er en grundkompetence, som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye kompetencer. Det kan også være elevens næste udviklingstrin inden for en kompetence, som det er nødvendigt, eleven
tilegner sig.

Tænk gerne i kompetencer vedr. både læsning, lytning og skrivning, der kan danne afsæt for formulering af læringsmål
for eleven med afsæt i Fælles Mål for dansk som andetsprog – basis eller dansk som andetsprog – supplerende.
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Afdækning af
litteracitet

Afdækning af litteracitet

Tekst- og opgavesamling B

Dansk
Til elever, der læser og skriver på
dansk som stærkeste sprog
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Afdækning af
litteracitet

Introduktion

Materialet til hver tekst består af tre dele:

Denne tekst- og opgavesamling anvendes sammen med
samtaleark, Spor B.

1. Selve teksten

Tekst- og opgavesamlingen indeholder tre tekster:

2. Elevens svarark med spørgsmål til teksten

• Tekst 1: Løven og ræven

3. Rettevejledning til tekstens spørgsmål.

• Tekst 2: Skorpionen – et spindeldyr med brod

Information om valg af tekst til eleven finder du i sam
taleark B.

• Tekst 3: Søvn

Anvendelse af tekst- og opgavesamling B
Print tekst, elevens svarark og rettevejledning enkeltsidet og i farver. Giv eleven teksten og elevens svarark
og hav selv rettevejledningen liggende foran dig, mens
eleven læser teksten og løser opgaverne, så du løbende
kan notere elevens svar.

Instruktionerne til, hvordan du gennemfører opgaverne
i forbindelse med teksterne, finder du i samtalearket til
Spor B.

Skriv elevens svar på opgaverne i dette materiale. Vær
opmærksom på, at svarfelterne, f.eks. ”Ja” og ”Nej”, kommer i en anden rækkefølge på elevens svarark, hvis der er
tale om et sprog med læseretning fra højre til venstre.

Giv gerne tolken kopier af tekster og elevens svarark,
både på dansk og på elevens sprog.

Om oversættelserne

I nogle tilfælde bruges forskellige variationer af det samme sprogs skriftsprog i forskellige lande eller i forskellige

dele af et land. Hvis der findes et officielt standardskriftsprog, er dette anvendt i oversættelserne af de tre tekster.
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 1: “Løven og ræven”

Løven lå i sin grotte.

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Han lå der både dag og nat.

”Lejonet och räven”

Litteracitet Uppgifter B Textpaket

Man hørte
små,and
trætte
brøl
fra ham.
Thekun
Lion
the
Fox

- Han er syg, tænkte dyrene og havde ondt af ham.

The lion lay in his den.
De begyndte
gå ind
i løvegrotten
He layatthere
both
night andmed
day.små gaver.
The only thing you could hear from him were his tiny tired roars.
“He’s sick,” the animals said and felt sorry for him.
Men ræven
ikke derind.
Theygik
started
going into the lion’s den bearing small gifts.
Løven spurgte med blød stemme:

But the fox did not go in.

- Hvorfor
du ikke
ven?voice,
Alle de andre har været her.
Thekommer
lion asked
the herind,
fox withmin
a soft

“Why
won’t
you ræven,
come in,
myjeg
friend?
All the others
been
- Jeg ville
komme,
sagde
men
så fodsporene
og blevhave
bange.
Alle sporene
here.”
fører ind i din grotte, men ingen spor fører ud af grotten. Derfor bliver jeg ude.
“I was going to”, said the fox, “but I saw the tracks and became
frightened. All the tracks go into your den but none come out.
That’s why I think I’ll stay out here.”

Billede: I-K. Eriksson.
Tekst: K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbejdet.
ENG engelska

Textpaket 1, text 1
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Skolverket 2016
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 1: “Løven og ræven” – Elevens svarark

Svar Ja eller Nej på følgende spørgsmål om teksten:
1. Var løven i sin grotte hele tiden?

Ja

Nej

2. Gik ræven ind til løven?		
3. Gav ræven løven gaver?		

4. Havde løven ædt de andre dyr?

Følgende spørgsmål besvares mundtligt:

5. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?

6. Tror du, at løven var syg? Kan du fortælle, hvordan du kom frem til det?

7. Var ræven klogere end de andre dyr? Kan du fortælle, hvordan du kom frem
til det?

8. Tror du, man kan lære noget af den her fortælling? Kan du fortælle, hvordan
du kom frem til det?

71

Indholdsfortegnelse
Tekst- og opgavesamling B | SPOR B | Afdækning af litteracitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
litteracitet
Tekst 1: “Løven og ræven” – Rettevejledning
Teksttype: Skønlitterær, fortællende tekst (fabel).

Billedet kan fremme fortolkningen af den implicitte information i teksten. For at forstå historien, må læseren være i
stand til at læse mellem linjerne. Fablens morale udtrykkes ikke i teksten.

Lukkede spørgsmål

Eleven svarer ved at krydse af i sit svarark.
Læseproces
1
2
3
4

Spørgsmål til eleven

På linjerne

Var løven i sin grotte hele tiden?

Mellem linjerne

Gav ræven løven gaver?

På linjerne

Mellem linjerne

Kommentarer:

Facit
Ja

✘

Elevens svar
Ja
Nej

✘
✘

Gik ræven ind til løven?

Havde løven ædt de andre dyr?

Nej

✘

Genfortælling
5. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
Kommentarer:

Åbne spørgsmål
Formålet med de åbne spørgsmål er at afdække elevens evne til at argumentere ud fra teksten. Hvis eleven ikke selv
motiverer sit svar, er det vigtigt at stille opfølgende spørgsmål.
Spørgsmålene stilles og besvares mundtligt.

6. (Mellem linjerne) Tror du, at løven var syg? Hvordan kom du frem til det?
Kommentarer:
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Afdækning af
litteracitet

7. (Mellem linjerne) Var ræven klogere end de andre dyr? Kan du fortælle, hvordan du kom frem til det?
Kommentarer:

8. Tror du, man kan lære noget af den her fortælling? Kan du fortælle, hvordan du kom frem til det?
Kommentarer:

Opgørelse
Eleven viser forståelse for tekstens indhold ved at:

Ja

Delvist

Nej

Ja

Delvist

Nej

Svare på spørgsmål på linjerne

Svare på spørgsmål mellem linjerne
Svare på spørgsmål bag linjerne
Genfortælle hovedtræk

Ræsonnere og motivere egne holdninger til teksten
Afvejet bedømmelse:

Samlet set viser eleven grundlæggende forståelse for teksten
Øvrige kommentarer om elevens læsning:
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 2: “Skorpionen – et spindeldyr med brod”

I varme områder er det ikke en god idé at gå og stikke fingrene ind i små
huller i mure eller mellem sten. Man bør også ryste sine sko, hvis de har
stået tomme i længere tid. Måske er de ikke tomme længere. For skorpioner
kan ikke lide lys og gemmer sig i huler og andre mørke rum i løbet af dagen.
Skorpioner lever i varme lande over hele jorden, men man ser dem sjældent.

Stikker sit bytte ihjel
Skorpioner kan være meget giftige, men det er de færreste arter, der har en
gift, der er dødelig for os mennesker. De bliver mellem én og tyve centimeter
lange afhængig af arten, men alle arter har en giftbrod på enden af halen. Når
en skorpion skal dræbe sit bytte, bøjer den halen hen over ryggen og stikker
byttet, som den holder fast med kløerne. En bange skorpion snurrer hurtigt
rundt for hele tiden at rette brodden mod fjenden.
Skorpionen jager store edderkopper og andre småkryb om natten. Den føler
sig frem med kløerne, tager fat i sit bytte og dræber det med sin giftbrod.

Fotografi: Wikimedia Commons.
Tekst: K. Åström, Boken om världen. 2001.
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 2: “Skorpionen – et spindeldyr med brod” – Elevens svarark

Svar Ja eller Nej på følgende spørgsmål om teksten:
1. Kan skorpioner lide mørke?

Ja

Nej

2. Kan alle skorpioner slå mennesker ihjel?
3. Er alle skorpionarter lige store?

4. Fanger skorpionen sit bytte med kløerne?

Følgende spørgsmål besvares mundtligt:

5. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?

6. I teksten om skorpionen står der, at man bør ryste sine sko. Hvorfor tror du, at
man bør gøre det? Kan du fortælle, hvordan du kom frem til det?
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 2: ”Skorpionen – et spindeldyr med brod” – Rettevejledning
Teksttype: Beskrivende faktatekst.

Billedet kan skabe en vis forforståelse. Informationen i teksten er primært udtrykt eksplicit, men det kræver, at elever
læser mellem linjerne for at kunne besvare de åbne spørgsmål. Teksten indeholder nogle emnespecifikke ord.

Lukkede spørgsmål

Eleven svarer ved at krydse af i sit svarark.
Læseproces
1
2
3
4

Spørgsmål til eleven

På linjerne

Kan skorpioner lide mørke?

På linjerne

Er alle skorpionarter lige store?

På linjerne
På linjerne

Kommentarer:

Facit
Ja

✘

✘
✘

Kan alle skorpioner slå mennesker ihjel?
Fanger skorpionen sit bytte med kløerne?

Spørgsmålene 5-6 stilles og besvares mundtligt.

Genfortælling

5. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
Kommentarer:
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Nej

✘

Elevens svar
Ja
Nej
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Afdækning af
litteracitet

Åbent spørgsmål
Formålet med det åbne spørgsmål er at afdække elevens evne til at argumentere ud fra teksten. Hvis eleven ikke selv
motiverer sit svar, er det vigtigt at stille opfølgende spørgsmål.
6. (Mellem linjerne) I teksten om skorpionen står der, at man bør ryste sine sko. Hvorfor tror du, at man bør
gøre det? Kan du fortælle, hvorfor du tror det?
Kommentarer:

Opgørelse
Eleven viser forståelse for tekstens indhold ved at:

Ja

Delvist

Nej

Ja

Delvist

Nej

Svare på spørgsmål på linjerne

Svare på spørgsmål mellem linjerne
Genfortælle hovedtræk

Ræsonnere og motivere egne holdninger til teksten
Afvejet bedømmelse:

Samlet set viser eleven grundlæggende forståelse for teksten
Øvrige kommentarer om elevens læsning:
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 3: ”Søvn”

Alle har brug for søvn, mennesker som dyr. Men hvorfor? Ikke engang forskere kender svaret. De ved heller ikke, hvad der sker, når vi sover. Men at
vi har brug for at sove – det hersker der ingen tvivl om. Uden søvn dør vi.

Søvn er en slags hvile. Du mærker ikke, hvad der sker rundt om dig. Man
kan på en måde sige, at du er bevidstløs, når du sover. Men ikke så dybt, at
du ikke kan vækkes.

Søvncyklusser
Søvnen sker i regelmæssige cyklusser, der er cirka 90 minutter lange. Hver
søvncyklus består af fem stadier, se figur 1 over søvncyklussen.
Drømmesøvn og dyb søvn
Det femte stadie kaldes drømmesøvn. Her bevæger øjnene sig
hurtigt og det er her, vi drømmer.
Drømmesøvnen er overfladisk, det
vil sige, at vi ikke sover så dybt.
Drømmesøvnen gentages hver gang,
der er gået halvanden time, og varer
en fjerdedel af vores søvnperiode.
Et andet stadie er den dybe søvn.
Det er der, kroppen kommer sig, og
vi bliver bedre til at lære nye ting. I
den dybe søvn styrkes vores viden,
så den lettere holdes fast i vores
hukommelse.

Figur 1: Søvncyklus

Stadie 5
Drømmesøvn

Stadie 1
Hviletilstand mellem
søvn og vågen tilstand

Stadie 2
Kropstemperaturen
falder og hjertet slår
langsommere

Stadie 4
Dyb søvn

Stadie 3
Hviletilstand mellem
let og dyb søvn

At indhente søvn
Hvis du er meget sent oppe en dag, kan du nemt tro, at du har brug for at
sove dobbelt så meget den næste nat. Men sådan er det ikke. Kroppen er ret
god til at erstatte tabt søvn. Når du sover for lidt, indhenter du det ved at
sove dybere.
Figur G. Wallentin.
Tekst: H. Borgström, Kroppens mysterier. 2010. Bearbejdet.
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 3: “Søvn” – Elevens svarark

Hvilke udsagn passer på det, der står om søvn i teksten og i figuren? Sæt et kryds
i feltet ud for Ja eller Nej efter hvert udsagn.
1. Forskere ved, hvorfor mennesker har brug for søvn

Ja

Nej

2. Under drømmesøvnen sover man overfladisk			
3. Vi drømmer størstedelen af natten		

4. Det er lettere at blive vækket før drømmesøvnen
end efter drømmesøvnen

Fortsæt sætningen ved at sætte et kryds i feltet ud for det svar, som du tror, er
rigtigt. Du må kun sætte ét kryds.
5. Hvis man har sovet for lidt en eller to nætter…

A
B
C

har man brug for at sove dobbelt så meget den næste nat, for at
indhente søvnen.

kan kroppen kompensere for det ved at sove dybere den næste nat.

må man gå i seng ekstra tidligt den næste aften, for at indhente den
tabte søvn.

Følgende spørgsmål besvares mundtligt:

6. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
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Afdækning af
litteracitet
Tekst 3: ”Søvn” – Rettevejledning
Teksttype: Forklarende faktatekst.

Diagrammet viser søvncyklussens forløb og fordelingen mellem de forskellige søvnstadier. Teksten indeholder flere
emnespecifikke ord. Teksten kan forstås uden diagrammet, men spørgsmål 3 og 4 kræver, at eleven kan læse diagrammet og drage en konklusion på baggrund af informationen.

Lukkede spørgsmål

Eleven svarer ved at krydse af i sit svarark.
Læseproces
1
2
3
4
5

Facit

Spørgsmål til eleven

På linjerne

Forskere ved, hvorfor mennesker har brug for søvn

På linjerne

Vi drømmer størstedelen af natten

På linjerne
Mellem linjerne
På linjerne

Under drømmesøvnen sover man overfladisk

Nej

✘

✘
✘
✘

Det er lettere at blive vækket før drømmesøvnen end
efter drømmesøvnen
Hvis man har sovet for lidt en eller to nætter…

A. har man brug for at sove dobbelt så meget den
næste nat, for at indhente søvnen.

B. kan kroppen kompensere for det ved at sove dybere den næste nat.
Kommentarer:

Ja

C. må man gå i seng ekstra tidligt den næste aften, for
at indhente den tabte søvn.

Genfortælling
Spørgsmål 6 stilles og besvares mundtligt.

6. Kan du, med dine egne ord, kort fortælle, hvad teksten handler om?
Kommentarer:
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✘

Elevens svar
Ja
Nej
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Afdækning af
litteracitet

Opgørelse
Eleven viser forståelse for tekstens indhold ved at:

Ja

Delvist

Nej

Ja

Delvist

Nej

Svare på spørgsmål på linjerne

Svare på spørgsmål mellem linjerne
Genfortælle hovedtræk

Ræsonnere og motivere egne holdninger til teksten
Afvejet bedømmelse:

Samlet set viser eleven grundlæggende forståelse for teksten
Øvrige kommentarer om elevens læsning:
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Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Afdækning af
litteracitet

TRIN

2

Afdækning af litteracitet
hos nyankomne elever

Spor B1
Elever med erfaringer i at læse og skrive
(Når tekst- og opgavesamling B ikke
findes på elevens sprog)
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Afdækning af
litteracitet

Introduktion
Sådan anvender du materialet
Afdækningsmaterialet til Spor B1 består af tre dele:
• Samtaleark

• Billedmateriale

• Afdækningsprofil

Samtaleark

Afdækningsprofil

Samtalearket anvender du i selve samtalen med
eleven. Materialet består af en række spørgsmål
om elevens erfaringer med skriftsprog, f.eks.
hvilke typer af tekster eleven har erfaringer med
at læse. Det er også i dette ark, at du undervejs i
samtalen noterer elevens svar.

I afdækningsprofilen sammenfatter og vurderer
du elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog.

Billedmateriale
Billedmaterialet anvender du sammen med samtalearket. Det fremgår af samtalearket, hvornår
du skal bruge billederne.
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Samtaleark SPOR B1
Del 1. Elevens erfaringer med
litteracitet

Afdækning af
litteracitet

Instruktion til dig, der gennemfører afdækningen
Indledende spørgsmål til eleven:
- Hvad er den bedste historie/fortælling, du kender? (det
kan være en mundtlig fortælling, en film, en tegneserie,
en bog el.lign.)
- Kan du fortælle lidt om den?

Elevens erfaringer med at læse

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med
de øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Find billedmaterialet frem og vis eleven billederne af de forskellige typer læsestof.

Kommentarer:

Er der noget af det, der er på billeder
ne, som du læste i skolen?
Læste du f.eks. …?
- Hvad læser du ellers i skolen og hjemme?
- Hvad kan du (særligt) godt lide at læse?
- Hvad læser du i/på (tablet, bøger, aviser,
smartphone, computer mv.)?

Mundtlige og skriftlige aktiviteter i for
bindelse med tekstlæsning i skolen
OBS! Spørgsmålet stilles kun til elever, som tidligere har gået i skole (se afdækning af elevens
sprog og erfaringer (trin 1) i Hele vejen rundt
om elevens sprog og ressourcer).

Kommentarer:

Prøv at fortælle, hvordan du er vant
til at arbejde med tekster og læsning i
skolen:
- Læste læreren højt? Læste eleverne højt?
- Diskuterede I teksterne i klassen?
- Svarede I skriftligt på spørgsmål til teksterne?
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Erfaringer med at producere tekst i skolen

Noter og observationer under samtalen

Stil først spørgsmålet med fed og supplér med de
øvrige spørgsmål efter behov.

Opsummér elevens svar på spørgsmålene, du
stiller.

Hvilke slags tekster har du skrevet i
skolen og/eller derhjemme? (egne tek
ster, fagtekster, svar på opgaver, noter
mv.)

Kommentarer:

- Hvad har du skrevet?
- Hvad kan du (særligt) godt lide at skrive?
- Hvad har du skrevet på (papir, tablet, smartphone, computer mv.)?

Afslutning
• Anerkend eleven for at have deltaget i samtalen
• Fortæl, at du vil tage det, du har hørt med videre, så skolen kan planlægge en god undervisning for eleven
• Fortæl tre ting, som eleven har været god til i løbet af samtalen, f.eks.:
- Du har læst meget selv
- Du har tidligere skrevet tekster (f.eks. om din familie)
- Du er god til at bruge en computer.
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Afdækningsprofil

Afdækning af
litteracitet

SPOR B1

• Du angiver din samlede vurdering med et kryds på
pilen.

Afdækningsprofil B1 indeholder to dele: En samlet
vurdering af elevens kompetencer og erfaringer med
skriftsprog, som du baserer på det udfyldte samtaleark
samt en opsamling, der sætter fokus på elevens stærkeste kompetencer og udviklingsområder. Du finder en
generel vejledning til udfyldelse af afdækningsprofilen i
vejledning til afdækning af litteracitet.

• Hvis eleven kun har svaret på et eller to af spørgsmålene i del 2, laver du vurderingen på baggrund af dette/
disse svar.

Den samlede vurdering

• På baggrund af elevens svar på de tre spørgsmål i samtalearkets del 2 laver du en samlet vurdering af elevens
erfaringer med at læse, skrive og lytte. Husk, at der er
tale om elevens erfaringer med skriftsprog på elevens
stærkeste sprog.
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Elevens baggrundsoplysninger
Elevens navn:

Dato: 			
Afdækningssprog:

Alder: 			

Antal års skolegang:

Elevens stærkeste sprog:
Underviser (afdækker):

Samlet vurdering
Afvej elevens svar på de forskellige spørgsmål og markér i profilen med et kryds
Minimale erfaringer

Nogle erfaringer

Mange erfaringer

Opsamling på elevens kendskab til og erfaringer med skriftsprog
Hvad er elevens stærkeste kompetencer i relation til skriftsprog?
List gerne 1-3 kompetencer

Kompetencer forstås her som noget, eleven mestrer, og som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye
kompetencer. Det kan også være en kompetence, som eleven mestrer i høj grad og som kan give succesoplevelser i
undervisningen.

Hvilke centrale kompetencer i relation til skriftsprog vurderer du, det er vigtigst, eleven udvikler i
den første periode på skolen?
List gerne 1-3 kompetencer

En central kompetence er en grundkompetence, som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye kompetencer. Det kan også være elevens næste udviklingstrin inden for en kompetence, som det er nødvendigt, eleven
tilegner sig.

Tænk gerne i kompetencer vedr. både læsning, lytning og skrivning, der kan danne afsæt for formulering af læringsmål
for eleven med afsæt i Fælles Mål for dansk som andetsprog – basis eller dansk som andetsprog – supplerende.
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Billedmateriale

r

Lorem ipsum dolo

elit
dolor. In hac
ctetur adipiscing
mollis lorem non
Sit amet, conse
nonummy. Proin
dui. Maecenas
quis sem lacinia
augue. Phasellus
Fusce quis lectus
ultrices odio. Donec
m
dictumst. Nulla
dignissim. Aliqua
habitasse platea
vitae eros pretium
est
seo
vel
nibh. Proin
facilisis nisl vitae
i.
potent
ndisse
orci. Suspe
aliquam sodales
velit
um,
lacus. Fusce bibend
e facilisis mattis
ut urna.
euismod arcu. Quisqu
od mauris tellus
Nunc adipiscing
sim felis, quis euism
a a, pretium
, tellus ligula dignis
urna ligula, gravid
in venenatis viverra
Integer ac leo. Nunc
mi.
in
Nulla
Proin scelerisque.
nec, ante.
vitae, bibendum
Mauris eu nisli inte:
nisi nec enim.
• Nam pharetra
t blandit
tellus sed laoree
• Nulla aliquam,
la lectus
• Eros urna vehicu
arcu ut arcu.
mauris
ate
vulput
• Et

nulla.
et, commodo vel,
san a, malesuada
lirum larum, accum
Integer ac leo.
Praesent eros metus
a nibh. Nulla in mi.
auctor sapien. Morbi
Aliquam sagittis
, tellus
euismod arcu
in venenatis viverra
Nunc adipiscing
bibendum, velit
sque. Nulla
mattis lacus. Fusce
ut urna. Proin sceleri
Quisque facilisis
od mauris tellus
bibendum nec,
felis, quis euism
ligula dignissim
a a, pretium vitae,
urna ligula, gravid
vitae lacus.
Nunc
risus
leo.
ac
lacinia
r
in mi. Intege
. Sed vel dui. Etiam
orper iaculis lectus
ante. Aliquam ullamc
In id metus.
imperdiet turpis.
Aliquam elementum

et, commodo vel,
san a, malesuada
leo.
lirum larum, accum
in mi. Integer ac
Praesent eros metus
. Morbi a nibh. Nulla
is auctor sapien
nulla. Aliquam sagitt
bibendum nec, ante.
a a, pretium vitae,
gravid
ligula,
Nunc urna

ABC

2+3= 5
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Afdækning af
numeralitet

TRIN
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Afdækning af numeralitet
hos nyankomne elever
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Afdækning af
numeralitet

TRIN

1

Afdækning af sprog
og erfaringer

TRIN

2

TRIN

Afdækning af Afdækning af
litteracitet
numeralitet

3

Løbende
opfølgning

Vejledning
Afdækning af numeralitet – elevens funktionelle
matematiske kompetencer
Denne vejledning giver et overblik over materialet til
afdækning af numeralitet, herunder hvordan du vælger,
hvilket spor (1 eller 2) af materialet du skal anvende til
den enkelte elev. Som indledning til hver af materialets to
spor finder du specifik vejledning til, hvordan du anvender materialet.

Hvem er målgruppen?

Materialet til afdækning af numeralitet på trin 2
anvendes til nyankomne elever i grundskolen.

Numeralitet afdækkes i materialet med udgangspunkt i udvalgte indikatorer på elevens funktionelle matematiske kompetencer.
Der er ikke tale om en fuldkommen afdækning af elevens numeralitet, men en anvendelsesorienteret afdækning af elevens
styrker og opmærksomhedspunkter i relation til undervisning i grundskolens fag.
Elevens funktionelle matematiske kompetencer omhandler elevens forudsætninger for at kunne indgå i undervisningen og afdækker kompetencer i bredere forstand, end faget matematik gør. Afdækningen af elevens numeralitet er altså ikke en afdækning af elevens færdigheder i faget matematik.
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Opbygning af materialet til afdækning
af numeralitet

Du vælger, om du skal anvende spor 1 eller 2 i afdækningsmaterialet med afsæt i elevens alder. Spor 1 retter
sig mod elever yngre end 9 år og spor 2 til elever på 9 år
eller ældre.

vant at starte med et andet spor af materialet, end det
spor elevens alder umiddelbart peger på. Du skal være
opmærksom på, at der er et forholdsvist stort spring i
niveau mellem de to spor.

Det er dog vigtigt, at du anskuer valg og anvendelse af
de to spor af materialet fleksibelt. Når du sidder med
en konkret elev, kan du altså starte med at anvende det
ene spor af materialet (svarende til elevens alder), men
under afdækningssamtalen kan du få viden om elevens
funktionelle matematiske kompetencer, der gør det nødvendigt at skifte til det andet spor af materialet.

Spor 1 afdækker grundlæggende talforståelse, mens spor
2 afdækker mere udvidet talforståelse, herunder forståelse for både naturlige og reelle tal. Der er særligt fokus på
talforståelse, fordi dette er et grundlæggende element i
elevens funktionelle matematiske kompetencer. Derfor
er det også et opmærksomhedspunkt i relation til elevers
faglige mål i grundskolens matematikundervisning, jf.
Fælles Mål.

Det kan også være, at du allerede inden afdækningssamtalen har fået indikationer om, at det kan være rele-

Afdækning af elevens numeralitet – funktionelle
matematiske kompetencer

Spor 1 – til elever yngre end 9 år

Spor 2 – til elever på 9 år eller ældre

• Talrækken
• Overslagsregning
• Antalsbestemmelse

• Tal
• Geometri
• Sortering
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Materialets indhold

Afdækningsmaterialet til begge spor består af to dokumenter:
• Samtaleark

• Elevens afdækningsprofil.

Derudover hører der billedmateriale og udklipsmateriale
med til spor 2.

Samtaleark

Afdækningsprofil

Samtalearket skal du bruge i selve samtalen med
eleven. Arket indeholder korte instruktioner
til, hvordan du gennemfører samtalen, samt de
spørgsmål, du skal stille eleven. Det er også i
samtalearket, at du undervejs i samtalen noterer
elevens svar.

I elevens afdækningsprofil sammenfatter og
vurderer du elevens funktionelle matematiske
kompetencer inden for de forskellige områder.
Det er også her, du på baggrund af afdækningens
resultater beskriver elevens styrker i relation til
elevens kompetencer og elevens væsentligste
udviklingsområder samt peger på relevante læringsmål for eleven.
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Udgangspunkt for afdækningssamtalen
– hvem, hvornår og hvor lang tid tager det?
Afdækningssamtalen om elevens numeralitet bør gennemføres umiddelbart efter, at eleven er startet på skolen. På den måde får skolens undervisere hurtigt viden
om elevens forudsætninger og behov til at tilrettelægge
den bedste undervisning for eleven.

Du afdækker elevens numeralitet gennem en samtale
med eleven. Det er vigtigt, at eleven forstår, at der ikke er
tale om en test, som hun eller han kan dumpe, eller som
kan få negative konsekvenser for hendes eller hans efterfølgende skolegang. Afdækningen er derimod en hjælp til
skolen, så skolen bliver bedre til at hjælpe eleven.

Afdækningen er beregnet til at tage 45 minutter. Det er
inklusive den tid, det tager at gennemføre selve samtalen, samt din udfyldelse af elevens afdækningsprofil
elektronisk efter samtalen. Varigheden af samtalen kan
dog variere efter elevens alder og forudsætninger for at
deltage i samtalen.

Udgangspunkt for afdækningen
Hvornår?
Afdækningen bør finde sted umiddelbart efter modtagelse af eleven.

Det anbefales, at afdækningen gennemføres af en lærer
med undervisningskompetence i matematik, som efterfølgende vil møde eleven i undervisningen. Derudover
er det nødvendigt, at der er en tolk til stede, som taler
elevens stærkeste sprog. Du finder viden om elevens
stærkeste sprog og sprog generelt i elevens afdækningsprofil fra trin 1 i Hele vejen rundt om elevens sprog og
ressourcer.

Omfang?
45 minutter inklusiv udfyldelse af elevens afdækningsprofil.
Hvem?
En lærer med undervisningskompetence i matematik eller
en DSA-vejleder med evt. sparring fra en matematikunderviser samt en tolk gennemfører afdækningssamtalen.

Samarbejde med tolken
Et godt samarbejde med tolken er afgørende for en god afdækning af elevens funktionelle matematiske kompetencer.
I samtalen om numeralitet er det vigtigt, at tolken kan se, hvordan eleven løser konkrete opgaver, hvorfor telefonisk tolkning
er uhensigtsmæssig. Det kan være en god idé, at samme tolk deltager i de forskellige samtaler med den enkelte elev. Det kan
skabe øget tryghed for eleven.
Inden afdækningssamtalen er det vigtigt, at den, der skal gennemføre afdækningen, taler med tolken om afdækningens formål,
forløb og materialer. Det kan være en god ide at sende samtaleark og tilhørende materialer til tolken inden samtalen.
Gode råd om samarbejde med tolken:
• Sørg for, at tolken forstår og videreformidler til eleven, at afdækningen ikke er en test
• Vær opmærksom på, at I har en fælles forståelse af de fagtermer, der bruges i afdækningssamtalen
• Sørg for at sikre, at tolken både taler, læser og skriver på elevens stærkeste sprog
• Fortæl tolken, at det er vigtigt, at vedkommende ikke hjælper eleven med at løse opgaverne, men snarere med at forstå
spørgsmål og opgaver.
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Gennemførelse af afdækningen
Før samtalen

• Orientér dig i dokumenter med viden om eleven fra de
tidligere afholdte samtaler (visitation, indskrivning,
trin 1 i Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
m.fl.).
• Tag kontakt til en tolk og informér om afdækningens
formål og indhold.

n

n

• Orientér eleven og elevens forældre/værge om afdækningssamtalen og dens formål.

ningsmaterialet medfølger derudover billeder/illustrationer (stenlægning, cykelhjul og sorteringsmaeriale) i større størrelse som du kan printe, klippe
ud og laminere.
Måleredskaber (lineal og målebånd)
Papir, blyant og saks

Byggeklodser/udklip af stenlægningen til opgaverne om geometri

n 

• Print materialerne og find de ting frem, du skal bruge i
samtalen.

n

- Spor 1:
n
 Materiale til del 2 om overslagsregning samt del 3
om antalsbestemmelse, f.eks. byggeklodser eller
lignende.

n

En badevægt til opgaverne om geometri

Et hjul/udklip af et hjul til opgaverne om geometri

Sorteringsmateriale. Du skal bruge 12 enheder af
sorteringsmaterialet. Hver enhed skal have minimum tre egenskaber. Eksempler på sorteringsmateriale er geometriske figurer/byggeklodser (farve,
størrelse, form) eller knapper (farve, størrelse, antal
knaphuller).

n 

- Spor 2:
n Vær opmærksom på, at al billedmateriale kommer
fra det samme billede. I den enkelte opgave taler du
med eleven om et udsnit af dette billede. Til afdæk-

Under samtalen

• Start med at byde eleven velkommen, præsentér dig
selv og tolken og fortæl lidt om samtalen, I skal til at
have (formål og varighed). Fortæl eleven, at hun eller
han gerne må stille spørgsmål undervejs og at det er
frivilligt for eleven at svare på de spørgsmål, du stiller.
Hvis du oplever, at eleven føler sig presset eller utilpas,
bør du holde en pause i samtalen og evt. genoptage
den på et senere tidspunkt.

• Hvis du har valgt spor 2 til en elev og eleven har vanskeligt ved at besvare spørgsmålene på lavere niveau,
kan du med fordel skifte til spor 1.

• I både spor 1 og 2 kan der være ord, begreber og
billeder, som eleven ikke kender. I de tilfælde er det
vigtigt, at du ikke stopper afdækningen eller springer
spørgsmålet over, men i stedet fortæller eleven, hvad
ordet/begrebet betyder, eller hvad tingen på billedet er
og hvad den bruges til.

• Hvis du har valgt spor 1 til en elev og eleven ubesværet svarer rigtigt på spørgsmålene på højere niveau i
samtalearket, kan du prøve at skifte til spor 2 til elever
på 9 år eller ældre.

Efter samtalen – den gode afslutning og det videre forløb
• For at skabe en positiv afslutning på samtalen og
understøtte, at eleven går derfra med en god fornemmelse, er det vigtigt, at du giver eleven positiv feedback. Du kan både give eleven feedback på konkret
opgaveløsning (f.eks. ”jeg kunne høre, at du ved meget
om…”) og på deltagelse i samtalen (f.eks. ”du var god

til at lytte til mine spørgsmål og forstå de opgaver, jeg
stillede dig.”)

• Udfyld elevens afdækningsprofil med udgangspunkt i
dine noter fra samtalen.
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Vejledning til afdækningsprofilen

Elevens afdækningsprofil samler op på afdækningssamtalen om numeralitet. Formålet med afdækningsprofilen
er, at du skal reflektere over udbyttet af samtalen, du har
haft med eleven, og på baggrund heraf lave en samlet
vurdering af elevens funktionelle matematiske kompetencer samt reflektere over elevens styrker og udviklingsområder.

Det første spørgsmål sætter fokus på de styrker hos
eleven, som det er vigtigt for elevens undervisere at have
viden om, når de skal arbejde med en ressourcefokuseret
tilgang til elevens læring.
Det andet spørgsmål handler om at udpege, hvad elevens
næste udviklingsskridt er.

Afdækningsprofilens opbygning
Afdækningsprofilen har to dele.

Fokus på elevens styrker

I den første del samler du op på elevens besvarelse af
spørgsmålene i de tre dele af samtalen: i spor 1: talrækken, overslagsregning og antalsbestemmelse; i spor 2: tal,
geometri og sortering.

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
anlægger et ressourceperspektiv på eleven.
Ressourceperspektivet handler om at bruge elevens
styrker og ressourcer til at løse elevens udfordringer.

I den anden del skal du lave en afsluttende opsamling,
der peger fremad og er handlingsanvisende for skolens
arbejde med eleven. Opsamlingen består af to spørgsmål, som du besvarer på baggrund af viden, du har fået
gennem afdækningen af elevens kompetencer.

Derfor skal afdækningen af elevens kompetencer dokumentere både styrker og udfordringer.

Overlevering af viden gennem afdækningsprofilen
Det er vigtigt, at den viden, der indsamles om eleven, bliver delt blandt elevens undervisere. Optimalt gennemføres afdækningen på trin 2 af elevens modtagende undervisere. På den måde sikres det, at viden om eleven, som opnås gennem afdækningen, kan anvendes i tilrettelæggelse af undervisning af eleven.
Hvis det derimod ikke er elevens modtagende underviser, der gennemfører afdækningen, kan det være en god idé, at afdækningsprofilen udarbejdes i samarbejde mellem, den underviser, der har gennemført afdækningen, samt elevens modtagende
underviser. Det gælder især arbejdet med spørgsmålene om elevens styrker og næste skridt i forhold til at udvikle matematiske
kompetencer.
I kan f.eks. tilrettelægge processen som følger:
• Giv eller send det udfyldte samtaleark til elevens modtagende underviser
• Med afsæt i noterne fra samtalen afholder I en kort overleveringssamtale med fokus på sammen at udfylde afdækningsprofilen, så den bliver anvendelig i skolens modtagelse og undervisning af eleven.
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Sådan bruger du samtalearket
Samtalearket består af tre dele, der handler om henholdsvis talrækken, overslagsregning og antalsbestemmelse. Til hver del hører et skema. Skemaerne indeholder spørgsmål, du skal stille eleven, samt instruktioner
til dig, som du kan bruge undervejs i samtalen. Teksten
markeret med fed er de spørgsmål, du skal stille, og de
anvisninger, du skal give eleven. Teksten markeret med
kursiv er instruktioner til dig i, hvordan du skal stille
spørgsmålene og guide eleven gennem opgaverne.

ikke kan svare på spørgsmålene på middel niveau, prøv
da at stille eleven det tilsvarende spørgsmål på lavere
niveau (kolonnen længst til venstre). Du skal altså altid
starte med at stille spørgsmålet på middel niveau og derefter bevæge dig til højere eller lavere niveau afhængigt
af elevens svar.
Du noterer løbende elevens svar under spørgsmålene.

Forud for hvert skema finder du en kort beskrivelse af
formålet med den pågældende del af samtalen (talrækken, overslagsregning og antalsbestemmelse). Derudover
finder du instruktioner til, hvordan du kan støtte eleven i
forhold til den kommende del af jeres samtale.

Begynd hver ny opgave med at stille eleven spørgsmålet
på middel niveau (den midterste kolonne). Hvis eleven
med lethed svarer rigtigt på spørgsmålet på middel
niveau, prøv da at stille eleven det tilsvarende spørgsmål
på højere niveau (kolonnen længst til højre). Hvis eleven
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Del 1: Talrækken

Støtte til eleven

Formålet med spørgsmålene om talrækken er at
afdække elevens grundlæggende talforståelse, det
vil sige elevens forståelse for, at tallene kommer i
en bestemt rækkefølge, der har en funktion. Elevens
talforståelse er en vigtig forudsætning for, at hun
eller han kan forstå og anvende de fire regningsarter
(addition, subtraktion, multiplikation og division).

Lavere niveau

• Fortæl eleven, at de første spørgsmål, du vil stille,
handler om tal og det at tælle og at det er noget, man
gør hele tiden – ikke kun i skolen. Derfor behøver eleven ikke være bekymret for, om der kommer spørgsmål, hun eller han ikke kan svare på, hvis hun eller han
ikke tidligere har modtaget matematikundervisning;
det kan sagtens være, at eleven er rigtig god til tal og
til at tælle alligevel!
• Hvis eleven har vanskeligt ved at forstå spørgsmålene, kan du skrive en talrække på et stykke papir og
pege på det tal, eleven skal starte med at tælle fra (op
eller ned).

Middel niveau – start her

Højere niveau

1.
Kan du tælle, til jeg siger stop?
Stop ved 115.

2.
Kan du starte ved 9 og fortsætte
med at tælle, til jeg siger stop?

2. 
Kan du starte ved 26 og fortsætte
med at tælle, til jeg siger stop?

2. 
Kan du starte ved 89 og fortsætte
med at tælle, til jeg siger stop?

Stop ved 20 eller når eleven går i stå.

Stop ved 40.

Stop ved 120.

3.
Kan du tælle ned fra 10?

3.
Kan du tælle ned fra 15?

3.
Kan du tælle ned fra 28?

Stop ved 0.

Stop ved 0.

Stop ved 19.
Kan du tælle ned fra 71?
Stop ved 57.
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Lavere niveau

Middel niveau – start her

Højere niveau

4.
Ved du, hvilket tal der kommer
før 7 og hvilket tal der kommer
efter 7?

4.
Ved du, hvilket tal der kommer
før 39 og hvilket tal der kommer
efter 39?

4.
Ved du, hvilket tal der kommer
før 89 og hvilket tal der kommer
efter 89?

Ved du, hvilket tal der kommer
før 10 og hvilket tal der kommer
efter 10?

Ved du, hvilket tal der kommer
før 76 og hvilket tal der kommer
efter 76?

Ved du, hvilket tal der kommer
før 199 og hvilket tal der kom
mer efter 199?

5.
Kan du sige 10-tabellen/lægge
10 til hver gang? Prøv at starte
ved 10

5.
Kan du sige 10-tabellen/lægge
10 til hver gang? Prøv at starte
ved 0

5.
Kan du sige 10-tabellen/lægge
10 til hver gang? Prøv at starte
ved 12

Stop ved 50.

Stop ved 100.

Stop ved 62.
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Del 2: Overslagsregning

Støtte til eleven

Formålet med spørgsmålene om overslagsregning er
at afdække to kompetencer hos eleven:

• Fortæl eleven, at man bruger overslagsregning mange
andre steder end i skolen, f.eks. når man skal købe ind
og skal finde ud af, hvor mange penge man skal have
med for at kunne købe det, man skal bruge.

- For det første, om eleven kan foretage rimelige
overslag/skøn

- For det andet, om eleven kan forholde sit overslag/
skøn til et resultat.

Lavere niveau

Middel niveau – start her

Højere niveau

6.
Tag seks ting frem og placér dem
som øjnene på en terning, der viser
seks.

6.
Tag 11 ting frem.

6.
Tag 18 ting frem.

Prøv at se på de her ting
Vis tingene i to sekunder. Dæk så
tingene til.

Hvor mange ting tror du, der er?

Hvor mange ting tror du cirka,
der er?

Prøv at se på de her ting.
Vis tingene i to sekunder. Dæk så
tingene til.

Vis tingene igen.
Nu må du tælle dem
Hvad gjorde du?

Vis tingene igen.
Nu må du tælle dem.
Hvad gjorde du?

Vis tingene igen.
Nu må du tælle dem.
Hvad gjorde du?

Der er seks ting.
Hvor mange ting er der, hvis man
lægger to til?

Der er 11 ting.
Hvor mange ting er der, hvis man
lægger tre til?

Der er 18 ting.
Hvor mange ting er der, hvis man
lægger otte til?

Hvordan kom du frem til det?

Hvordan kom du frem til det?

Hvordan kom du frem til det?

Hvor mange ting er der, hvis man
trækker én fra?

Hvor mange ting er der, hvis man
trækker tre fra?

Hvor mange ting er der, hvis man
trækker fem fra?

Hvordan kom du frem til det?

Hvordan kom du frem til det?

Hvordan kom du frem til det?

Prøv at se på de her ting
Vis tingene i to sekunder. Dæk så
tingene til.
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Del 3: Antalsbestemmelse

Støtte til eleven

Formålet med spørgsmålene om antalsbestemmelse er
at få viden om elevens strategier til at bestemme antal
(elevens kardinale talforståelse).

• Fortæl eleven, at det at bestemme antal er noget, man
tit bruger i sin hverdag, f.eks. når man køber ind i et
supermarked, når man spiller bold med sine kammerater eller når man følger en opskrift i en kogebog.

Lavere niveau

Middel niveau – start her

Højere niveau

7.
Tag fem ting frem.

7.
Tag et antal ting frem, f.eks. seks
ting.

7.
Tag et antal ting frem, f.eks. 12 ting.

Prøv at dele tingene op i to dele/
bunker. Kan du gøre det på an
dre måder?

Her har jeg seks ting.

Gem tre ting i den ene hånd. Vis tre
ting.
Hvor mange ting tror du, jeg har
gemt i den anden hånd?

Her har jeg 12 ting.

Gem fem ting i hånden. Vis syv ting.
Hvor mange ting tror du, jeg har
gemt i den anden hånd?

Hvordan kom du frem til det?
Hvordan kom du frem til det?

Fortsæt med andre tal.

Hvis eleven er nødt til at tælle
på fingrene, prøv da på et lavere
niveau.
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Afdækningsprofil

SPOR 1

Elevens baggrundsoplysninger
Elevens navn:

Dato: 			
Afdækningssprog:

Alder: 			

Antal års skolegang:

Elevens stærkeste sprog:
Underviser (afdækker):

Vurdering af elevens funktionelle matematiske kompetencer
Vurdér elevens svar og begrundelser inden for de tre forskellige dele i samtalearket. Tæl sammen, hvor mange spørgsmål eleven har svaret på, på henholdsvist lavere, middel og højere niveau, og brug dette som afsæt for din overordnede
vurdering.
På pilene nedenfor angiver du din overordnede vurdering af elevens funktionelle matematiske kompetencer inden for
det pågældende område.
Talrækken (opgave 1-5)
Lavere niveau

Middel niveau

Højere niveau

Middel niveau

Højere niveau

Middel niveau

Højere niveau

Overslagsregning (opgave 6)
Lavere niveau

Antalsbestemmelse (opgave 7)
Lavere niveau
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Opsamling på og fremadrettet arbejde med
elevens funktionelle matematiske kompetencer
På baggrund af den samlede viden, du har fået gennem afdækningen af elevens funktionelle matematiske kompetencer, hvilke skal du nedenfor angive din vurdering af elevens styrker og udviklingsbehov.

Hvad er elevens stærkeste funktionelle matematiske kompetencer?
List gerne 1-3 kompetencer

Kompetencer forstås her som noget, eleven mestrer, og som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye
kompetencer. Det kan også være en kompetence, som eleven mestrer i høj grad, og som kan give succesoplevelser i
undervisningen.

Hvilke centrale funktionelle matematiske kompetencer vurderer du, det er vigtigst, at eleven ud
vikler i den første periode på skolen?
List gerne 1-3 kompetencer

En central kompetence er en grundkompetence, som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye kompetencer. Det kan også være elevens næste udviklingstrin inden for en kompetence, som det er nødvendigt, eleven
tilegner sig.

Tænk gerne i kompetencer, der kan danne afsæt for formulering af læringsmål for eleven med afsæt i Fælles Mål for
den naturvidenskabelige og matematikfaglige undervisning på skolen.
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Samtaleark SPOR 2
Sådan bruger du samtalearket
Samtalearket består af tre dele, der handler om henholdsvis tal, geometri og sortering. Til hver del hører et
skema. Skemaerne indeholder hovedspørgsmål samt
støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven og instruktioner til dig, som du kan bruge undervejs i samtalen.
Teksten markeret med fed er de spørgsmål, du skal stille,
og de anvisninger, du skal give eleven. Teksten markeret
med kursiv er instruktioner til dig om, hvordan du skal
stille spørgsmålene og guide eleven gennem opgaverne.
Stil først eleven hovedspørgsmålet i kolonnen længst til
venstre. Supplér med støtte- og opfølgningsspørgsmål
fra den højre kolonne i det omfang, der er behov for det.
Notér løbende elevens svar, strategier og kvaliteten af
elevens argumenter i kommentarfelterne under spørgsmålene.

Sæt kryds i den nederste del af skemaerne til hver opgave (lavere niveau, middel niveau, højere niveau), idet du
vurderer, hvordan eleven har løst opgaven. Du kan enten
lave denne vurdering løbende i samtalen eller umiddelbart efter samtalen på baggrund af dine kommentarer
og observationer. Nederst i hvert skema har du også
mulighed for at notere dine observationer eller skrive
generelle kommentarer til opgaven.
Forud for hvert skema finder du en kort beskrivelse
af formålet med den pågældende del af samtalen (tal,
geometri og sortering). Derudover finder du instruktioner om, hvordan du kan støtte eleven i forhold til den
kommende del af jeres samtale.
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Del 1: Tal

Støtte til eleven

Formålet med spørgsmålene om tal er at afdække
elevens talforståelse omfattende både naturlige og
reelle tal. Elevens talforståelse en vigtig forudsætning for, at hun eller han kan forstå og anvende de
fire regningsarter (addition, subtraktion, multiplikation og division).

• Fortæl eleven, at de første spørgsmål, du vil stille,
handler om tal og det at tælle og at det er noget, man
gør hele tiden – ikke kun i skolen. Derfor behøver eleven ikke være bekymret for, om der kommer spørgsmål, hun eller han ikke kan svare på, hvis hun eller han
ikke tidligere har modtaget matematikundervisning;
det kan sagtens være, at eleven er rigtig god til tal og
til at tælle alligevel!
• Fortæl eleven, at I bl.a. skal se på en tegning med
nogle tal på.
• Hvis eleven ikke kender de ting, der er på billedet, og
som opgaverne omhandler (f.eks. husnumrene), kan du
forklare eleven, hvad de bruges til og hvad de evt. kan
sammenlignes med.

Opgave 1 – Tal
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven

For at hjælpe eleven kan du skrive tallene 3 og
5 ned på et stykke papir eller bede eleven om at
gøre det.

Hvilket/hvilke tal er der?

Hvor mange tal er der mellem 3 og 5?

Er der flere tal?

Kan du skrive tallet/tallene?

Hvad hedder tallet/tallene?

Spørg eventuelt: Hvor mange tal er der mellem
0 og 1?

Spørg eventuelt (højere niveau): Kan du nævne
et tal, der er mindre end 0?
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Vurdering – Opgave 1 – Tal
Lavere niveau
Eleven angiver, at tallet 4 ligger mellem 3 og 5.
Middel niveau
Eleven angiver, at der er flere tal end tallet 4 mellem 3 og 5.
Eleven nævner f.eks. 3,5 eller 4,5
Højere niveau
Eleven nævner tallene 3, 4 og 5 som heltal.

Eleven bruger begreber som decimaltal, tiendedele, hundrededele, tusinddele osv.
Eleven beskriver antallet af tal mellem 3 og 5 som uendeligt.
Kommentarer:
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Opgave 2 – Tal

verkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428

Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven
Hvis der stod 2 på den første dør, hvad skulle
der så stå på de næste døre?

Billedudsnit 1

Vis eleven billedet og peg på rækken af huse, vist
på billedudsnit 1.

Hvad kunne der stå på dørene på husene over
for de huse, der er på billedet?

Forestil dig, at rækken af huse fortsætter til
venstre i billedet. Hvilket nummer ville der
stå på døren til det næste hus?

Hvordan kom du frem til det? (det næste tal i
talrækken)

Billedudsnit 2

Vis eleven billedet og peg på talrækken på husgavlen, vist på billedusnit 2. Vær opmærksom på,
at talrækken skal læses: 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13
(der er ikke tale om decimaltal).

Jeg tænker, at det næste tal i talrækken kan
være 21. Hvordan tror du, at jeg er kommet
frem til det?

For at hjælpe eleven, kan du skrive talrækken
ned på et stykke papir eller bede eleven om at
gøre det.
Hvad er det næste tal i talrækken?

Hvilket tal ville komme efter 21, hvis vi fort
satte talrækken?

110

Indholdsfortegnelse
Samtaleark | SPOR 2 | Afdækning af numeralitet | Trin 2 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Afdækning af
numeralitet

Vurdering – Opgave 2 – Tal
Lavere niveau
Eleven fortsætter enten den ulige eller den lige talrække på dørene.
Middel niveau
Eleven fortsætter den ulige talrække på dørene.
Eleven fortsætter den lige talrække på dørene.

Eleven beskriver, hvad der sker i talrækken på husmuren frem til tallet 13.
Højere niveau
Eleven forklarer, hvorfor tallet 21 er det næste tal i talrækken på husvæggen.
Kommentarer:
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Del 2: Geometri

Støtte til eleven

Formålet med spørgsmålene om geometri er at
afdække elevens kompetencer inden for flader,
rum og måling.

• Fortæl eleven, at matematik ikke kun handler om tal,
men også om former og figurer og det at måle.

• Fortæl eleven, at I bl.a. skal se på nogle tegninger med
forskellige former og figurer og at eleven kan bruge
forskellige redskaber (f.eks. lineal, målebånd og saks),
Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428
steg 2, dnr 2016:428
hvis hun eller han har lyst.
• Hvis eleven ikke kender de ting, der er på billedet,
og som opgaverne omhandler (f.eks. cyklen), skal du
forklare eleven om tingene, hvad de bruges til og hvad
de evt. kan sammenlignes med.

Opgave 3 – Geometri
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven

Billedudsnit 3

Find byggeklodser/udklip af stenlægningen frem.
Vis eleven billedet og peg på stenlægningen, vist
på billedudsnit 3.
Prøv at bygge stenlægningen, som du kan se
på billedet.
Hvilke forskelle og ligheder er der mellem de
forskellige former i stenlægningen?

nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428
Kan du beskrive de geometriske former?

Billedudsnit 4.1

Billedudsnit 4.2

Vis eleven billedet og peg på bolden og taget, vist
på billedudsnit 4.1 og 4.2.
Kan du finde flere (geometriske) ting/former
på billedet?
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Vurdering – Opgave 3 – Geometri
Lavere niveau
Eleven har svært ved at bygge mønstret (stenlægningen).

Eleven beskriver egenskaber ved en eller to af formerne (bolden og taget).
Eleven kan se flere geometriske ting/former på billedet.
Middel niveau
Eleven bygger én sekvens af mønstret (stenlægningen).

Eleven beskriver formernes ligheder og forskelle, f.eks. hvad angår sider, hjørner osv. (bolden og taget).
Eleven kan se flere geometriske ting/former på billedet og kan beskrive dem.
Højere niveau
Eleven bygger to sekvenser af mønstret (stenlægningen).

Eleven beskriver formernes ligheder og forskelle, f.eks. hvad angår areal, vinkler osv. (bolden og taget).

Eleven kan se to- og tredimensionelle geometriske ting/former på billedet og beskriver forskelle og ligheder
mellem dem.
Kommentarer:
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Opgave 4 – Geometri
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven
Kan du vise, hvor langt cykelhjulet cirka er?

Billedudsnit 5

Vis eleven billedet og peg på cyklen, vist på billedudsnit 5. Vis også eleven det hjul, du har med
(evt. printet).

Kan cykelhjul have forskellige længder?

Hvordan ville du gøre, hvis du skulle finde ud
af, hvor langt der er rundt om et cykelhjul?

Gør du det samme, når du skal finde ud af,
hvor langt der er rundt om blomsterkrukken
eller rundt om bordet?

Hvor langt tror du, der er rundt om et cykel
hjul i virkeligheden?

Vurdering – Opgave 4 – Geometri
Lavere niveau
Eleven klipper hjulet ud og måler det.
Eleven måler med en lineal.
Middel niveau
Eleven måler med et målebånd.

Eleven markerer på cykeldækket, kører hjulet en omgang og måler afstanden.
Højere niveau
Eleven fortæller, at omkreds kan beregnes ved hjælp af formlen 2r x π.
Kommentarer:
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Opgave 5 – Geometri
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven
Hvis eleven svarer ”stille den på en vægt”, stil da
spørgsmålet:

Kan der være problemer ved at stille stolen på
en vægt?

Billedudsnit 6

Vis eleven billedet og peg på stolen, vist på billedudsnit 6.
Hvad ville du gøre for at finde ud af, hvor
meget en stol vejer?

Kan du komme i tanke om noget, der vejer
cirka det samme som en stol?

Hvor meget tror du, at en stol vejer?

Vurdering – Opgave 5 – Geometri
Lavere niveau
Eleven stiller stolen på en vægt.
Middel niveau
Eleven fortæller, at det skal være en stor vægt.

Eleven sammenligner stolen med en anden reference.
Højere niveau
Eleven stiller sig selv på vægten med stolen i favnen og trækker sin egen vægt fra tallet.
Kommentarer:
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Opgave 6 – Geometri
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven

rial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428

Kan man finde ud af, hvor højt et hus er?

Billedudsnit 7

Vis eleven billedet og peg på huset, vist på billedudsnit 7.
Hvordan ville du gøre for at finde ud af, hvor
højt et hus er?

Hvor højt vil du tro, at et hus er i virkelighe
den?

Hvordan kom du frem til det?

Billedudsnit 8

Vis eleven billedet og peg på træet, vist på billedudsnit 8.
Hvor højt op i træet tror du, at katten er
klatret?
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Vurdering – Opgave 6 – Geometri
Lavere niveau
Eleven måler med lineal husets højde og hvor højt katten er klatret.
Middel niveau
Eleven bruger en reference, f.eks. en flagstang eller sin egen højde, og kommer med en rimelig vurdering af,
hvor højt huset er og hvor højt katten er klatret.
Højere niveau
Eleven estimerer højden på én etage og udregner derefter husets totale højde.
Kommentarer:
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Del 3: Sortering

Støtte til eleven

Formålet med spørgsmålene om sortering er at afdække
elevens kompetencer til at dele og inddele samt gennemskue og fremstille mønstre.

• Forklar eleven, at det at sortere betyder at dele ting
op efter bestemte mønstre, f.eks. efter farve eller
størrelse, og at matematik ikke kun handler om tal,
men altså også om at gennemskue eller selv lave
sådan nogle mønstre.
• Fortæl eleven, at I bl.a. skal se på nogle ting, som
eleven skal prøve at sortere.

Opgave 7 – Sortering
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven
Hvis eleven er usikker, sig da til eleven:
Prøv at sortere tingene efter farve.

Billedudsnit 9

Tag en krukke med sorteringsmateriale (evt.
printet og lamineret) frem og peg også på krukken med sorteringsmateriale på billedet, vist på
billedudsnit 9.

		

Kan du sortere tingene på en måde?

Eller sortér tingene og sig til eleven:
Kan du beskrive min sortering?

Prøv at beskrive din sortering.
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Vurdering – Opgave 7 – Sortering
Lavere niveau
Eleven sorterer tingene efter farve eller beskriver lærerens sortering på en tilstrækkelig måde.
Middel niveau
Eleven laver en sortering og beskriver den på en tilstrækkelig måde.
Højere niveau
Eleven laver flere sorteringer og beskriver dem på en tilstrækkelig måde.
Kommentarer:
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Opgave 8 – Sortering
Hovedspørgsmål til eleven

Støtte- og opfølgningsspørgsmål til eleven

Her er fem ting. Tag dobbelt så mange ting.

Fortsæt med flere antal ting, hvis eleven er usikker på begreberne dobbelt og halvdelen.

Her er 12 ting. Tag halvt så mange ting.

Kan du skrive det?

Hvor stor en andel af tingene/hvor stor en del
af tingene/hvor mange af det samlede antal
ting på bordet er gule? røde? grønne?

Tag en hvid, to blå, tre røde, fire grønne ting.

Kan du skrive det på en anden måde?

Hvor mange procent af tingene er hvide? blå?
røde?
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Vurdering – Opgave 8 – Sortering
Lavere niveau
Eleven tager halvt så mange ting.

Eleven tager dobbelt så mange ting.
Middel niveau
Eleven angiver antallet af gule, røde eller grønne ting af det samlede antal.
Højere niveau
Eleven skriver udtryk for andelen af gule, røde eller grønne ting.

Eleven viser sammenhængen mellem tal skrevet i procent-, brøk- og decimalform.
Kommentarer:
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Afdækningsprofil

SPOR 2

Elevens baggrundsoplysninger
Elevens navn:

Dato: 			
Afdækningssprog:

Alder: 			

Antal års skolegang:

Elevens stærkeste sprog:
Underviser (afdækker):

Vurdering af elevens funktionelle matematiske kompetencer
Vurdér elevens svar og begrundelser inden for de tre forskellige dele i samtalearket.

For hver del tæller du sammen, hvor mange krydser du i den løbende vurdering har sat ved henholdsvis lavere, middel
og højere niveau og bruger dette som afsæt for din overordnede vurdering.
På pilene nedenfor angiver du med afkrydsning din overordnede vurdering af elevens funktionelle matematiske kompetencer inden for det pågældende område.
Tal (opgave 1-2)
Lavere niveau

Middel niveau

Højere niveau

Middel niveau

Højere niveau

Middel niveau

Højere niveau

Geometri (opgave 3-6)
Lavere niveau

Sortering (opgave 7-8)
Lavere niveau
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Opsamling på og fremadrettet arbejde med
elevens funktionelle matematiske kompetencer
På baggrund af den samlede viden, du har fået gennem afdækningen af elevens funktionelle matematiske kompetencer, skal du nedenfor angive din vurdering af elevens styrker og udviklingsbehov.

Hvad er elevens stærkeste funktionelle matematiske kompetencer?
List gerne 1-3 kompetencer

Kompetencer forstås her som noget, eleven mestrer, og som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye
kompetencer. Det kan også være en kompetence, som eleven mestrer i høj grad og som kan give succesoplevelser i
undervisningen.

Hvilke centrale funktionelle matematiske kompetencer vurderer du, det er vigtigst, at eleven ud
vikler i den første periode på skolen?
List gerne 1-3 kompetencer

En central kompetence er en grundkompetence, som eleven kan bygge videre på, når han/hun skal lære nye kompetencer. Det kan også være elevens næste udviklingstrin inden for en kompetence, som det er nødvendigt, eleven
tilegner sig.

Tænk gerne i kompetencer, der kan danne afsæt for formulering af læringsmål for eleven med afsæt i Fælles Mål for
den naturvidenskabelige og matematikfaglige undervisning på skolen.
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Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428

Billedmateriale

Billede: Skolverket 2016
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Udklipsmateriale
Sorteringsmateriale til brug i Del 3: Sortering
Print billederne ud, laminér dem og klip knapperne ud enkeltvis.
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Illustration til brug i Del 2: Geometri, opgave 4
Anvendes hvis du ikke har et rigtigt hjul at vise eleven. Print billedet ud, laminér det og klip hjulet ud.
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Billede til brug i Del 2: Geometri, opgave 3
Print billedet ud, laminér det og klip fliserne i stenlægningen ud enkeltvis, så de kan bruges som puslespil.
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Vejledning
Løbende opfølgning på nyankomne og øvrige
tosprogede elevers fagsproglige udvikling samt
kommunikations- og læringsstrategier

sprog – basis til undervisning i dansk som andetsprog
– supplerende, sker i overensstemmelse med elevens
kompetencemæssige udvikling.

Formålet med løbende opfølgning på elevens fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier
er todelt:
• For det første skal opfølgningen skabe et kvalificeret
udgangspunkt for den løbende tilrettelæggelse af elevens undervisning, så undervisningen imødekommer
elevens forudsætninger og behov.

Formålet med løbende opfølgning
Løbende opfølgning på elevens fagsproglige udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier

• For det andet skal opfølgningen sikre, at elevens
løbende indslusning i almenundervisningen samt
overgangen fra undervisning i dansk som andet-

Undervisning i dansk
som andetsprog – basis
Undervisning i dansk
som andetsprog
– supplerende

Hvem er målgruppen?
Materialet til løbende opfølgning anvendes til nyankomne
og øvrige tosprogede elever i grundskolen, som modtager
undervisning i dansk som andetsprog – basis, eller undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.

Eleven
deltager i
den almene
undervisning,
hvor der er
fokus på elevens sproglige udvikling,
uden støtte
i DSA

Eleven tilbydes undevisning som imødekommer
hendes eller hans forudsætninger og behov

Løbende
opfølgning

130

Indholdsfortegnelse
Vejledning | Løbende opfølgning | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning

Hvorfor fagsproglig udvikling og kommunikations- og læringsstrategier?
Det er væsentligt at følge op på elevens fagsproglige udvikling, fordi det at få succes i skolen i høj grad handler om at beherske
sproget i fagene. Det at lære et fag er også at lære sprog, fordi al viden er sprogliggjort i ord, kropssprog, billeder osv. Du kan
hente inspiration til arbejdet med elevernes fagsproglige udvikling i Undervisningsministeriets vejledning om Sproglig Udvikling
her: Sproglig udvikling – vejledning
Det er desuden vigtigt at følge op på elevens udvikling af kommunikations- og læringsstrategier, fordi eleven kan lære mere, når
hun eller han udvikler gode strategier og fordi underviserne på skolen kan bruge strategierne som ressourcer i elevens læring.

Processen for løbende opfølgning
Den løbende opfølgning kan tænkes som en række cyklusser, som indeholder aktiviteter, der gentages over tid
og bygger oven på hinanden. Den løbende opfølgning af
en elev påbegyndes, når eleven er placeret i det modtagende undervisningstilbud på skolen og starter med et
fælles teammøde mellem elevens undervisere, hvor den
første cyklus planlægges (0). Herefter gennemfører udvalgte undervisere løbende og systematisk observation af
eleven i konkrete læringssituationer (1).
Erfaringerne fra den løbende opfølgning deles på statusmøder, der danner udgangspunkt for fælles beslutninger

3

2

Antal og varighed af cyklusser tilpasses den enkelte elevs
forudsætninger og behov. Det afgørende er, at hver cyklus
bygger oven på den forrige, således at undervisningen tilrettelægges ud fra viden om elevens udvikling og næste
trin fra cyklus til cyklus.

OBSERVATION AF ELEVEN I UNDERVISNINGEN
Arbejde med opfølgningsskema

OPFØLGNING MED
ELEVEN

STATUSMØDE
Elevens næste skridt
og underviseres ansvar

om elevens næste udviklingsskridt, hvordan undervisningen skal understøtte dette og endelig beslutning om
næste cyklus (2). Eleven kan med fordel selv inddrages
i de beslutninger, der træffes, så hun eller han ved, hvad
der vil være fokus på i undervisningen i den næste periode, dvs. den næste cyklus (3).

OBSERVATION AF ELEVEN I UNDERVISNINGEN
Arbejde med opfølgningsskema

1

1

0
TEAMMØDE
Planlægning og ansvar
2

2

3 OPFØLGNING MED
ELEVEN

STATUSMØDE
Elevens næste skridt
og underviseres ansvar

OBSERVATION AF ELEVEN I UNDERVISNINGEN
Arbejde med opfølgningsskema

1

Elevens undervisning - løbende opfølgning
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Opfølgningsmaterialets indhold
Materialet til løbende opfølgning består af tre typer
materiale:

Materialets opfølgningsskemaer findes i fire versioner.
Hvilken version, I vælger at arbejde med, er afhængig af,
1) om I skal lave opfølgning på flere elever i den samme undervisningssituation eller én elev i en eller flere
undervisningssituationer, og 2) om eleven/eleverne
modtager undervisning i dansk som andetsprog – basis,
eller dansk som andetsprog – supplerende.

• Opfølgningsskema

• Redskab til statussamtaler blandt undervisere i teamet
• Min sprogverden

Dansk som andetsprog
- basis

Dansk som andetsprog
- supplerende

Version 1

Version 2

Til opfølgning på én elev, når eleven
modtager undervisning i dansk som
andetsprog – basis

Til opfølgning på én elev, når eleven
modtager undervisning i dansk som
andetsprog – supplerende

Version 3

Version 4

Til opfølgning på flere elever ad
gangen, når eleverne modtager
undervisning i dansk som andetsprog
– basis

Til opfølgning på flere elever ad
gangen, når eleverne modtager
undervisning i dansk som andetsprog
– supplerende

Indholdet af opfølgningsskemaerne til henholdsvis dansk
som andetsprog – basis, og dansk som andetsprog – supplerende, er forskelligt, idet skemaerne er bygget op med
afsæt i Fælles Mål for de to fag.
I forbindelse med elevens overgang fra undervisning i
dansk som andetsprog – basis, til undervisning i dansk
som andetsprog – supplerende, kan det være relevant for
jer at se på tværs af kompetencemålene i version 1/3 og
2/4.

Opbygningen af opfølgningsskemaerne varierer alt efter,
om der er tale om opfølgning på én eller flere elever i
undervisningen.
Det er vigtigt, at den løbende opfølgning gennemføres
med fokus på den enkelte elevs udvikling, også når I
arbejder med opfølgning på flere elever, der modtager
den samme undervisning i enten dansk som andetsprog
– basis, eller dansk som andetsprog – supplerende.
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Elementerne i de fire versioner af opfølgningsskemaerne
er ens, mens opbygningen varierer en smule. Alle fire
versioner indeholder imidlertid:

• Overordnede kompetencemål inden for fagsproglig
udvikling og overordnede kommunikations- og læringsstrategier. Kompetencemålene inden for fagsproglig udvikling dækker læsning, skrivning, lytning og tale
og afspejler et overordnet mål uafhængigt af klassetrin
om, at al dansk som andetsprogsundervisning skal
afpasses fagene.
• Observationspunkter tilhørende hvert kompetencemål og strategi. Observationspunkterne er de tegn
på læring, du skal observere for at kunne vurdere
elevens opfyldelse af kompetencemålet. Din vurdering
af eleven i relation til det enkelte observationspunkt
kan være baseret på flere observationer, men kan også
være baseret på en konkret undervisningssituation.
• Vurdering af elevens kompetencer i forhold til det
enkelte observationspunkt. Du laver vurderingen med
fokus på elevens behov for støtte og sætter kryds ved
et af de fire eleven kan-udsagn. Over tid er det hensigten, at den enkelte elevs udvikling vil afspejle sig i, at
du kan sætte flere og flere krydser i svarkategorierne
”Eleven kan med lidt hjælp” og ”Eleven kan selv”.

• Vurdering af elevens næste udviklingsskridt og
understøttelse heraf i undervisningen. I alle opfølgningsskemaerne skal du bruge dine observationer
og vurderinger til at pege på den enkelte elevs næste
udviklingsskridt i forhold til det pågældende kompetencemål eller strategi. Det er også en god idé at beskrive, hvordan undervisningen kan understøtte denne
udvikling hos eleven.
I skemaerne har du desuden mulighed for at skrive
ekstra bemærkninger, der kan supplere og nuancere din
vurdering.

Den enkelte elevs progression vil være synlig gennem
sammenligning af flere udfyldte skemaer over tid og kan
danne afsæt for faglig drøftelse og vurdering af, hvornår
og hvordan eleven vil kunne overgå til almenundervisningen. Hvis der ikke kan spores en udvikling over tid,
kan det være tegn på, at eleven har andre udfordringer
end sprog (dysleksi, sociale udfordringer, diagnoser mv.).
I sådanne tilfælde skal skolens almindelige procedurer
for sådanne situationer følges.

Hvad betyder observationspunkternes farver?
Observationspunkterne under hvert kompetencemål for fagsproglig udvikling, både i opfølgningsskemaerne til dansk som
andetsprog – basis og supplerende, er inddelt i tre farver og er angivet med tre forskellige punkttegn. De forskellige farver på
observationspunkterne angiver udviklingen i elevens kompetencer:

l De blå observationspunkter beskriver de mest basale kompetencer i relation til kompetencemålet
p De røde observationspunkter beskriver kompetencer på middel niveau i relation til kompetencemålet
n De gule observationspunkter beskriver kompetencer på højt niveau i relation til kompetencemålet

Det kan dog være forskelligt fra elev til elev, hvilke kompetencer der opnås først, og den angivne progression er på den måde
kun vejledende. Farverne angiver derfor heller ikke nødvendigvis elevens opnåelse af kompetencer i henholdsvis indskolingen,
på mellemtrinnet og i udskolingen.
Da observationspunkterne vurderes på en skala fra "kan ikke" til "kan selv", kan alle observationspunkter bringes i anvendelse
for alle elever i undervisningen i enten dansk som andetsprog – basis, eller dansk som andetsprog – supplerende, uanset hvor
længe eleven har modtaget undervisningen. Uafhængig af elevens alder og klassetrin anbefales det derfor at se på tværs af
observationspunkter under det enkelte kompetencemål.
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Statussamtaler i teamet
Redskabet til statussamtaler er det samme, uanset
hvilket opfølgningsskema I arbejder med. I kan drøfte
opfølgningen på flere elever ved hver samtale, men I bør
foretage individuel opfølgning på hver enkelt elev.
Statussamtalen følger op på arbejdet med opfølgningsskemaet og har til formål at skabe videndeling om den
enkelte elevs udvikling på tværs af fag og dermed på
tværs af elevens undervisere.

Statussamtalen tager udgangspunkt i fem overordnede
spørgsmål:

• Spørgsmål 1 og 2 samler op på elevens udvikling i
den forgangne periode, mens spørgsmål 3 og 4 sætter
fokus på elevens udvikling i den kommende periode.

• Spørgsmål 5 i redskabet vedrører elevens overgang
fra henholdsvis undervisning i dansk som andetsprog
– basis, til undervisning i dansk som andetsprog – supplerende, og sidenhen elevens overgang til almenundervisning uden undervisning i dansk som andetsprog
– supplerende.

Besvarelsen af spørgsmålene føder ind i hinanden og det
er vigtigt, at I bruger jeres fælles viden om, hvad der har
virket i forhold til at stimulere elevens udvikling i den
forgangne periode til at sætte mål og planlægge konkrete
initiativer i den næste periode.

Spørgsmålet om elevens overgang kan I drøfte, når I vurderer, at eleven er ved at være parat til det. Det anbefales,
at I lader jeres viden fra flere opfølgningssamtaler, dvs.
observationer og drøftelser over en længere tidsperiode,
indgå i de endelige beslutninger om elevens overgange.
Før I afslutter statussamtalen, er det vigtigt, at I laver
aftaler om og noterer, hvem der har ansvar for:
• At inddrage eleven i det, I har aftalt

• At tilrettelægge, hvilken undervisning I har besluttet,
eleven har brug for
• At lave konkrete observationer af eleven frem mod
næste statussamtale i teamet

• At fastsætte tidspunktet for den næste statussamtale.

Elevinddragelse skaber motivation
Det kan bekræfte og motivere eleven at få hjælp til at se, hvordan hun eller han udvikler sig og opnår mål i sin skolegang. Derfor
er det vigtigt, at I inddrager eleven i den løbende opfølgning ved at fortælle, hvad I har talt om ved statussamtalerne. Det er
også en god mulighed for at understrege elevens styrker og ressourcer. Fortæl desuden eleven, hvad I sammen skal arbejde på,
at eleven bliver endnu bedre til i den kommende periode og spørg gerne eleven, hvad hun eller han selv tænker, der skal til for,
at hun eller han udvikler sig.

Min sprogverden
Min sprogverden er et separat redskab, som kan anvendes, når I ønsker viden om forhold i elevens sociale
relationer både i og uden for skolen, der kan bidrage til
at forklare elevens udvikling – eller mangel på samme.
Det kan f.eks. være i situationer, hvor I under status-

samtalen bliver opmærksomme på en overraskende
stor, eller begrænset, udvikling i elevens kompetencer.
Min sprogverden kan også være relevant at anvende i
forbindelse med elevens overgange mellem forskellige
undervisningstilbud.
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Opfølgningens ramme
– hvornår, hvor længe og hvem?
Hvordan den løbende opfølgning organiseres kan variere
fra skole til skole. Det væsentlige er, at I etablerer en
struktur og systematik omkring den løbende opfølgning,
som bl.a. gør det klart, hvem der har ansvar for hvad og
hvornår.

En statussamtale for en elev er beregnet til at vare 15-20
minutter, men kan variere afhængigt af den enkelte elev.
Der kan desuden være behov for at drøfte andre forhold
end fagsproglig udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier hos eleven – eksempelvis elevens trivsel
eller sociale kompetencer. Det er op til jer at vurdere, om
I foretager en samlet opfølgning eller deler den op og eksempelvis drøfter elevens trivsel ved en anden lejlighed.

Den løbende observation og arbejdet med det enkelte
opfølgningsskema foretages af elevens undervisere. I
kan tilrettelægge det således, at en til tre undervisere fra
forskellige fagblokke får til ansvar at observere eleven og
udfylde observationsskemaet mellem to statusmøder.

Ved statussamtalen tager I afsæt i de strukturerede observationer som de undervisere, der har været ansvarlige
for at lave observationer i den foregående periode, har
foretaget. Herefter kan elevens andre lærere supplere.
Tidspunkt for og hyppighed af statussamtalen bør
baseres på en individuel vurdering af elevens behov og
inden for rammen af folkeskolelovens bekendtgørelse om
løbende opfølgning (Folkeskoleloven § 13, stk. 2). Den løbende opfølgning kan med fordel være hyppigere, mens
eleven modtager undervisning i dansk som andetsprog
– basis, f.eks. hver tredje måned, og mindre hyppig, når
eleven modtager undervisning i dansk som andetsprog –
supplerende, f.eks. hvert halve år.
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Rammen om den løbende opfølgning
Hvornår?
Løbende. Anbefalinger: Hver tredje måned, når eleven
modtager undervisning i dansk som andetsprog – basis.
Hver sjette måned, når eleven modtager undervisning i
dansk som andetsprog – supplerende.
Hvor længe?
Arbejdet med opfølgningsskemaet: 15-30 minutter
baseret på løbende observationer pr. opfølgningsperiode.
Statussamtale: 15-20 minutter pr. elev.
Hvem?
Undervisere på tværs af elevens fag.

Indholdsfortegnelse
Vejledning | Løbende opfølgning | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning

Hvornår kan eleven overgå fra et
undervisningstilbud til et andet?
Skolens beslutning om elevens overgange mellem de
forskellige undervisningstilbud skal altid bero på en individuel vurdering af den enkelte elev. Derudover er det
vigtigt at tage højde for skolens organisering, herunder
særligt hvilke ressourcer der er tilgængelige for eleven i
almenundervisningen.

Elevens løbende indslusning i almenundervisningen
samt overgangen fra undervisning i dansk som andetsprog – basis til undervisning i dansk som andetsprog –
supplerende drøftes som et punkt i statussamtalen i den
løbende opfølgning. Her inddrages viden fra den løbende
opfølgning som én af fire dimensioner. De fire dimensioner kan anvendes i forhold til alle elever og på tværs af
organiseringsformer:
• Elevens faglige kompetencer og interesser handler
om elevens styrker og udfordringer i de forskellige fag.
Her kan I inddrage den viden om elevens erfaringer
med skole, undervisning og læring, der blev afdækket
på trin 1 i Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer. Ved at se på tværs af fagene får I et billede af,
om eleven f.eks. kan indsluses i nogle fag, selvom der

stadig er behov for undervisning i dansk som andetsprog – basis.

• Elevens fagsproglige kompetencer får I viden om
gennem den løbende afdækning af elevens fagsproglige
udvikling samt kommunikations- og læringsstrategier.
Det er altså her, at arbejdet med materialet til løbende
opfølgning (dette materiale) kan være særligt relevant.
• Elevens personlige kompetencer er et udtryk for
elevens sociale kompetencer, måder at interagere med
sin omverden på og personlige interesser og erfaringer.
Elevens personlige kompetencer knytter sig til situationer på tværs af skole og fritid.
• Skolens og undervisningens rammer handler om at
se eleven og hendes eller hans kompetencer på de tre
første dimensioner i skolens kontekst. Det er altså en
vurdering af, dels om skolens generelle strukturerer
(f.eks. organisering af undervisningen i DSA), dels
de aktuelle og specifikke forhold på skolen (såsom
læringsmiljøet i en klasse) imødekommer elevens
forudsætninger og behov.

I skemaet nedenfor kan I finde inspiration til, hvilke spørgsmål I kan arbejde med, når I skal træffe beslutning om
nyankomne og øvrige tosprogede elevers overgange mellem forskellige undervisningstilbud.
Dimension

Refleksionsspørgsmål

1. Elevens faglige
kompetencer og
interesser

• I hvilke fag klarer eleven sig godt?
• Hvilke temaer/emner i og på tværs af fagene interesserer eleven sig for?
• Hvad er elevens næste skridt i forhold til udvikling af faglige kompetencer?

2. Elevens fagsproglige kompetencer

3. Elevens personlige
kompetencer

4. Skolens og undervisningens rammer

• Hvad kendetegner elevens fagsproglige udvikling?
• Hvad kendetegner elevens udvikling af kommunikations- og læringsstrategier?
• Hvad er elevens næste skridt og hvordan kan skolen hjælpe eleven med at komme
derhen?

• Hvordan er elevens generelle trivsel i og uden for skolen?
• Hvordan udviser eleven glæde/nysgerrighed/initiativ i forhold til at gå i skole og til
at lære nyt?
• Hvad kendetegner elevens sociale netværk og relationer – både i skolen og uden for
skolen?
• Hvordan er elevens muligheder for at få støtte til skolearbejde uden for skolen?

• Hvordan kan skolens generelle strukturer (f.eks. organisering af undervisningen i
dansk som andetsprog) imødekomme elevens forudsætninger og behov?
• Hvordan kan de aktuelle og specifikke forhold på skolen (såsom læringsmiljøet i den
klasse eleven kan gå i) imødekomme elevens forudsætninger og behov?
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Indholdsfortegnelse

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Løbende
opfølgning

TRIN

3

Løbende opfølgning i dansk
som andetsprog – basis

Opfølgningsskema
Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning

Opfølgningsskema

Dette opfølgningsskema skal du bruge, når du ønsker at foretage løbende opfølgning på flere elever ad gangen i en
undervisning i dansk som andetsprog – basis.
Kompetencemål og strategier
Sæt kryds ved det/de kompetencemål og strategier, du har valgt at fokusere på:
Fagsproglig udvikling

Eleven kan læse og forstå enkle tekster skrevet på dansk

Eleven kan lytte aktivt med forståelse til talt dansk udtrykt i enkle former
Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation

Eleven kan udtrykke sig i et enkelt talesprog afpasset situation, fag og samtalepartner

Kommunikations- og læringsstrategier

Eleven kan bruge kommunikations- og læringsstrategier i og uden for skolen

Grundlag for vurdering
Angiv den undervisningsaktivitet, -materiale og lign., du baserer din observation på:

Dato for observationen:
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Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Observationspunkter
Udvælg 2-4 observationspunkter for hver elev. Supplér evt. med øvrige relevante observationspunkter.
Område

Kompetencemål/
strategier

Observationspunkter

Fagsproglig
udvikling

Eleven kan læse og
forstå enkle tekster
skrevet på dansk

l Eleven matcher sætninger med billeder

Eleven kan lytte
aktivt med forståelse
til talt dansk udtrykt
i enkle former

Eleven kan skrive
enkle ord og sætninger som middel til
kommunikation

l Eleven kobler egne erfaringer til noget, vedkommende har læst

p Eleven genfortæller indholdet af en kort tekst
p Eleven stiller spørgsmål til en teksts indhold

n	
Eleven fortolker og forklarer information eller hovedpointer i diagrammer, tabeller, faktabokse og lign.

l	
Eleven viser tegn på at forstå lærerens eller elevers tale ved at nikke,
ryste på hovedet eller reagere med kropssprog på andre måder, der
viser forståelse

p 
Eleven følger lærerens mundtlige instruktioner til opgaver og aktiviteter
p 
Eleven foretager handlinger som f.eks. at låne på biblioteket, købe
mad i kantinen og lign.
n	
Eleven uddrager relevant information af talt sprog/talte medier

l	
Eleven skriver relevant tekst som ledsagelse til billeder, fotos eller
som tekst i tegneseriebobler

p Eleven laver beskrivelser af ting, steder, processer og mennesker

p 
Eleven skelner mellem grammatisk korrekte og ukorrekte udsagn i
egne tekster
p 
Eleven bruger skrivning til at fastholde informationer og læring,
f.eks. gennem logbog eller portfolio

Eleven kan udtrykke sig i et enkelt
talesprog afpasset
situation, fag og
samtalepartner

n	
Eleven skriver i en udvalgt genre, der viser elevens kendskab til genretræk (f.eks. e- mails, sangtekster eller resumé)
l	
Eleven giver udtryk for ønsker og holdninger i aktiviteter i og udenfor klassen
l	
Eleven gengiver konkret information, som indeholder svar på f.eks.
hvor, hvornår og hvem

p Eleven gengiver et handlingsforløb

p 
Eleven gengiver faglige pointer fra talt eller skrevet sprog i undervisningen
n	
Eleven holder et forberedt oplæg om et afgrænset emne

Kommunikations- Eleven kan bruge
• Eleven søger hjælp hos andre med samme førstesprog for at kunne
og læringsstrakommunikations- og
forstå eller løse opgaver
tegier
læringsstrategier i og • Eleven beder læreren eller andre om hjælp
uden for skolen
• Eleven spørger læreren eller andre om betydning af ord og ytringer
• Eleven bruger omskrivninger som kompensation for et ukendt ord/
udtryk
• Eleven bruger it eller ordbøger mv., herunder f.eks. Google Translate,
til at forstå skrift og tale
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Indholdsfortegnelse
Statussamtale | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Opfølgning på perioden (mdr./år):

Dato:

Deltagere ved statussamtalen:

Statussamtale

1. Vurderer vi på baggrund af observationspunkterne i opfølgningsskemaet og med udgangspunkt i konklusionerne fra sidste statussamtale i teamet, at der er sket en udvikling i elevens:
• fagsproglige udvikling?
• kommunikations- og læringsstrategier?

Overgange

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

Løbende
opfølgning

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

Elevens navn

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

5. Vurderer vi på baggrund
af den løbende opfølgning, at eleven er klar til
at overgå fra at modtage
undervisning i dansk som
andetsprog - basis til at
modtage undervisning i
dansk som andetsprog –
supplerende?

• Hvem har ansvaret for at tilrettelægge den valgte undervisning og hvordan gøres det?

Aftaler

6. • Hvem har ansvaret for at inddrage eleven i det, der er talt om på
dette statusmøde, og hvordan/
hvornår gøres det?
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• Hvem skal observere eleven frem
mod næste statusmøde i teamet?
(Mindst en repræsentant fra sprogfagene og en repræsentant fra
naturfagene på skolen).

• Hvornår afholdes næste
statusmøde?

Indholdsfortegnelse

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Løbende
opfølgning

TRIN

3

Løbende opfølgning i dansk
som andetsprog – basis

Opfølgningsskema
Til løbende opfølgning på én elev

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

Løbende
opfølgning

Opfølgningsskema

Dette opfølgningsskema skal du bruge, når du ønsker at foretage løbende opfølgning på en elev i dansk som andetsprog
– basis.

Opfølgning på elevens fagsproglige udvikling
Elevens navn:

Dato for udfyldelse af opfølgningsskemaet:
Kompetencemål

Eleven kan
læse og forstå
enkle tekster
skrevet på
dansk

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

ll Eleven matcher sætninger med
billeder

ll Eleven kobler
egne erfaringer til noget,
vedkommende har læst

pp Eleven stiller
spørgsmål
til en teksts
indhold

pp Eleven
genfortæller
indholdet af
en kort tekst

nn Eleven fortolker og forklarer information eller
hovedpointer
i diagrammer, tabeller,
faktabokse og
lign.
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning

Kompetencemål

Eleven kan
lytte aktivt
med forståelse til talt
dansk udtrykt
i enkle former

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

ll Eleven viser
tegn på at forstå lærerens
eller elevers
tale ved at
nikke, ryste
på hovedet
eller reagere
med kropssprog på
andre måder,
der viser
forståelse

pp Eleven følger
lærerens
mundtlige
instruktioner
til opgaver og
aktiviteter

pp Eleven foretager handlinger som f.eks.
at låne på
biblioteket,
købe mad i
kantinen og
lign.

nn Eleven uddrager relevant
information
af talt sprog/
talte medier
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning

Kompetencemål

Eleven kan
skrive enkle
ord og sætninger som
middel til
kommunikation

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

ll Eleven skriver relevant
tekst som
ledsagelse til
billeder, fotos
eller som
tekst i tegneseriebobler
pp Eleven laver
beskrivelser
af ting, steder,
processer og
mennesker

pp Eleven skelner mellem
grammatisk
korrekte og
ukorrekte
udsagn i egne
tekster
pp Eleven bruger
skrivning til
at fastholde
informationer
og læring,
f.eks. gennem
logbog eller
portfolio
nn Eleven
skriver i en
udvalgt genre,
der viser
elevens kendskab til genretræk (f.eks.
e- mails,
sangtekster
eller resumé)
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning

Kompetencemål

Eleven kan
udtrykke sig
i et enkelt
talesprog
afpasset
situation, fag
og samtalepartner

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

ll Eleven giver
udtryk for
ønsker og
holdninger
i aktiviteter
i og udenfor
klassen

ll Eleven gengiver konkret
information,
som indeholder svar på
f.eks. hvor,
hvornår og
hvem
pp Eleven gengiver et handlingsforløb

pp Eleven gengiver faglige
pointer fra
talt eller
skrevet sprog
i undervisningen

nn Eleven holder
et forberedt
oplæg om et
afgrænset
emne
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning
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 kommende
periode.
- Hvilke færdigheds- og vidensmål inden for dansk som andetsprog – basis, der skal arbejdes med i den kommende
periode.
På baggrund af vurderingen beskriver du, hvad elevens næste skridt er, og hvordan undervisningen skal understøtte
dette.
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Indholdsfortegnelse
Én elev | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Opfølgning på elevens kommunikations- og læringsstrategier
Elevens navn:

Dato for udfyldelse af opfølgningsskemaet:
Strategier

Eleven
kan bruge
kommunikations- og
læringsstrategier i
og uden for
skolen

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

Eleven spørger
læreren eller
andre om betydning af ord
og ytringer

Eleven søger
hjælp hos andre med samme førstesprog
for at kunne
forstå eller løse
opgaver
Eleven bruger it eller
ordbøger mv.,
herunder f.eks.
Google Translate, til at forstå
skrift og tale
Eleven beder
læreren eller
andre om hjælp

Eleven bruger
omskrivninger
som kompensation for et
ukendt ord/
udtryk
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning
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 kommende
periode.
- Hvilke færdigheds- og vidensmål inden for dansk som andetsprog – basis, der skal arbejdes med i den kommende
periode.
På baggrund af vurderingen beskriver du, hvad elevens næste skridt er, og hvordan undervisningen skal understøtte
dette.
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Indholdsfortegnelse
Statussamtale | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – basis | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Opfølgning på perioden (mdr./år):

Dato:

Statussamtale

1. Vurderer vi på baggrund af observationspunkterne i opfølgningsskemaet og med udgangspunkt i konklusionerne fra sidste statussamtale i teamet, at der er sket en udvikling i elevens:
• fagsproglige udvikling?
• kommunikations- og læringsstrategier?

Overgange

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

Løbende
opfølgning

Deltagere ved statussamtalen:

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

Elevens navn

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

5. Vurderer vi på baggrund
af den løbende opfølgning, at eleven er klar til
at overgå fra at modtage
undervisning i dansk som
andetsprog - basis til at
modtage undervisning i
dansk som andetsprog –
supplerende?

• Hvem har ansvaret for at tilrettelægge den valgte undervisning og hvordan gøres det?

Aftaler

6. • Hvem har ansvaret for at inddrage eleven i det, der er talt om på
dette statusmøde, og hvordan/
hvornår gøres det?
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• Hvem skal observere eleven frem
mod næste statusmøde i teamet?
(Mindst en repræsentant fra sprogfagene og en repræsentant fra
naturfagene på skolen).

• Hvornår afholdes næste
statusmøde?

Indholdsfortegnelse

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Løbende
opfølgning

TRIN

3

Løbende opfølgning i dansk
som andetsprog – supplerende

Opfølgningsskema
Til løbende opfølgning på flere elever ad gangen

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning

Opfølgningsskema

Dette opfølgningsskema skal du bruge, når du ønsker at foretage løbende opfølgning på flere elever ad gangen i en
undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.
Kompetencemål og strategier
Sæt kryds ved det/de kompetencemål og strategier, du har valgt at fokusere på:
Fagsproglig udvikling

Eleven kan læse og forstå tekster i forhold til genre og fag

Eleven kan lytte med forståelse til talt sprog i skolens fagundervisning
Eleven kan skrive i forhold til genre og fag

Eleven kan udtrykke sig i et talesprog afpasset efter situation, fag og samtalepartner

Kommunikations- og læringsstrategier

Eleven har relevante afkodnings- og forståelsesstrategier
Eleven bruger sine sprog til at lære fag med

Eleven bruger læringsstrategier i forbindelse med undervisningen

Eleven bruger kommunikationsstrategier til at forstå eller gøre sig forståelig
Grundlag for vurdering (angiv den undervisningsaktivitet, -materiale og lign., du baserer din observation på):

Dato for observationen:
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Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Elevens
navn
og alder

Observationspunkter
For hver elev, udvælg
2-4 relevante observationspunkter i relation til
kompetencemålet, du har
valgt at fokusere på.

Vurdering – eleven kan…

Skriv observationspunkterne i denne kolonne.

Ikke

Vælg fra listen nedenfor
og/eller supplér med
dine egne observationspunkter.

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp
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Selv

Bemærkninger

Elevens næste skridt

Øvrige kommentarer, der
supplerer eller uddyber
vurderingen.

Beskriv på baggrund af
vurderingen, hvad elevens
næste skridt er, og hvordan
undervisningen skal understøtte dette.

Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning

Observationspunkter
Udvælg 2-4 observationspunkter til hver elev. Supplér evt. med øvrige relevante observationspunkter.
Område

Kompetencemål/
strategier

Observationspunkter

Fagsproglig
udvikling

Eleven kan læse og
forstå tekster i forhold til genre og fag

l	
Eleven identificerer ord med både generel, overført og specifik betydning
l	
Eleven identificerer hovedpointer og understøttende detaljer i en
tekst, f.eks. ved genfortælling
p 
Eleven udleder og forklarer information fra diagrammer, grafer og
tabeller
p 
Eleven udleder centrale informationer i problemløsningstekster, i
f.eks. matematik
n	
Eleven gengiver centrale aspekter med enkelte relevante detaljer fra
aktuelle tekster (boganmeldelser, biografier, beskrivelser)
n	
Eleven drager egne konklusioner på baggrund af læsning af informative og fiktive tekster, f.eks. til brug i klassesamtaler og par-og
gruppearbejde

Eleven kan lytte
med forståelse til
talt sprog i skolens
fagundervisning

Eleven kan skrive i
forhold til genre og
fag

Eleven kan udtrykke
sig i et talesprog
afpasset efter situation, fag og samtalepartner

l	
Eleven følger i par- og gruppearbejde 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 spørgsmål er givet på
forhånd
p 
Eleven følger mundtlig instruktion eller anvisning i forbindelse med
en leg eller undervisningsaktivitet
n	
Eleven genfortæller, hvad vedkommende lige har lært på baggrund af
tekster læst i klassen
n	
Eleven forstår og anvender notatteknikker i fagundervisning

l	
Eleven fastholder handlingsforløb og beskrivelser i egne tekster
l	
Eleven bruger ledsætninger og/eller bindeord, der udtrykker f.eks.
rækkefølge eller holdninger
p 
Eleven skriver en rapport eller lignende, som indeholder information
fra to eller tre forskellige kilder, f.eks. ved at omskrive eller citere
p 
Eleven skriver resumé af tekster på baggrund af givne nøgleord og
nøglesætninger
n	
Eleven bruger aspekter af relevant register tilpasset teksttypen, f.eks.
brug af passiv som del af en objektiv beskrivelse i en naturvidenskabelig rapport
n	
Eleven skriver en forklaring af en kompleks proces
l	
Eleven laver en kort fremlæggelse om et velkendt emne
l	
Eleven bruger sprog til at forhandle med andre elever i klassen, f.eks.
i gruppearbejde
p 
Eleven bruger relevant fagligt ordforråd inden for velkendte emner,
f.eks. matematiske termer
p 
Eleven forklarer en faglig pointe for andre elever
n	
Eleven deltager aktivt i gruppearbejde, f.eks. afklarer mål og tidsforbrug og foreslår arbejdsformer
n	
Eleven diskuterer faglige problemstillinger og temaer, herunder sammenligner og argumenterer imod
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Indholdsfortegnelse
Flere elever | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning

Kommunikations- Eleven har relevante
og læringsstraafkodnings- og fortegier
ståelsesstrategier
Eleven bruger sine
sprog til at lære fag
med
Eleven bruger
læringsstrategier
i forbindelse med
undervisningen

Eleven bruger kommunikationsstrategier til at forstå eller
gøre sig forståelig

• Eleven genlæser passager for at søge præcis forståelse
• Eleven bruger ordbog, andre bøger eller henvender sig til andre for at
tjekke sin forståelse af centrale ord
• Eleven identificerer betydningen af før-faglige ord og fagsprog med
brug af sit modersmål og andre sprog
• Eleven samarbejder med andre elever med brug af sit stærkeste sprog
og andre sprog om faglige opgaver
• Eleven bruger it eller ordbøger mv., herunder Google Translate, til at
forstå skrift og tale
• Eleven spørger om hjælp hos læreren eller andre elever for vejledning
og forklaring
• Eleven bruger omskrivninger som kompensation for et ukendt ord/
udtryk
• Eleven gør opmærksom på manglende forståelse eller usikkerhed
gennem spørgsmål til læreren eller andre
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Indholdsfortegnelse
Statussamtale | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Opfølgning på perioden (mdr./år):

Dato:

Statussamtale

1. Vurderer vi på baggrund af observationspunkterne i opfølgningsskemaet og med udgangspunkt i konklusionerne fra sidste statussamtale i teamet, at der er sket en udvikling i elevens:
• fagsproglige udvikling?
• kommunikations- og læringsstrategier?

Overgange

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

Løbende
opfølgning

Deltagere ved statussamtalen:

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

Elevens navn

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

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

• Hvem har ansvaret for at tilrettelægge den valgte undervisning og hvordan gøres det?

Aftaler

6. • Hvem har ansvaret for at inddrage eleven i det, der er talt om på
dette statusmøde, og hvordan/
hvornår gøres det?
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• Hvem skal observere eleven frem
mod næste statusmøde i teamet?
(Mindst en repræsentant fra sprogfagene og en repræsentant fra
naturfagene på skolen).

• Hvornår afholdes næste
statusmøde?

Indholdsfortegnelse

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Løbende
opfølgning

TRIN

3

Løbende opfølgning i dansk
som andetsprog – supplerende

Opfølgningsskema
Til løbende opfølgning på én elev

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

Løbende
opfølgning

Opfølgningsskema

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

Opfølgning på elevens fagsproglige udvikling
Elevens navn:

Dato for udfyldelse af opfølgningsskemaet:
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Indholdsfortegnelse
Én elev | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Kompetencemål

Eleven kan
læse og forstå
tekster i forhold til genre
og fag

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

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

ll Eleven
identificerer
hovedpointer
og understøt-tende
detaljer i en
tekst, f.eks.
ved genfortælling

pp Eleven
udleder og
forklarer
information
fra diagrammer, grafer og
tabeller
pp Eleven udleder centrale
infor-mationer i
problemløsningstek-ster,
i f.eks. matematik

nn Eleven gengiver centrale
aspekter med
enkelte relevante detaljer
fra aktuelle
tekster (boganmeldelser,
biografier,
beskrivelser)

nn Eleven drager
egne konklusioner på
baggrund af
læsning af informative og
fiktive tekster,
f.eks. til brug i
klassesamtaler og par-og
gruppearbejde

165

Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning
Kompetencemål

Eleven kan
lytte med
forståelse
til talt sprog
i skolens
fagundervisning

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

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

ll Eleven forstår
hovedpointer
og enkelte
detaljer om et
ukendt emne,
f.eks. i talte
medier eller
oplæg
pp Eleven lytter
efter relevant
information,
når spørgsmål er givet
på forhånd
pp Eleven følger
mundtlig instruktion eller anvisning
i forbindelse
med en leg
eller undervisningsaktivitet

nn Eleven
genfortæller,
hvad vedkommende lige
har lært på
baggrund af
tekster læst i
klassen
nn Eleven forstår
og anvender
notatteknikker i fagundervisning
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning
Kompetencemål

Eleven kan
skrive i forhold til genre
og fag

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

ll Eleven fastholder handlingsforløb og
beskrivelser i
egne tek-ster
ll Eleven bruger
ledsætninger og/eller
bindeord, der
udtrykker
f.eks. rækkefølge eller
hold-ninger

pp Eleven
skriver en
rapport eller
lignende, som
indeholder
in-formation
fra to eller tre
forskellige
kilder, f.eks.
ved at omskrive eller
citere
pp Eleven skriver resumé
af tekster på
baggrund af
givne nøgleord og nøglesætninger

nn Eleven bruger
aspekter af
relevant register tilpasset
teksttypen,
f.eks. brug
af passiv
som del af
en objektiv
beskriv-else
i en naturvidenskabelig
rapport
nn Eleven
skriver en
forklaring af
en kompleks
proces
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning
Kompetencemål

Eleven kan
udtrykke sig
i et talesprog
afpasset efter
situation, fag
og samtalepartner

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

ll Eleven laver
en kort fremlæggelse om
et velkendt
emne

ll Eleven bruger
sprog til at
forhandle
med andre
elever i
klassen, f.eks.
i gruppearbejde
pp Eleven bruger
relevant fagligt ordforråd
inden for
velkendte
emner, f.eks.
matematiske
termer
pp Eleven forklarer en faglig
pointe for
andre elever

nn Eleven deltager aktivt i
gruppearbejde, f.eks. afklarer mål og
tidsforbrug
og foreslår arbejdsformer
nn Eleven diskuterer faglige
problemstillinger og
temaer, herunder sammenligner og
argumenterer
imod
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning
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 kommende periode.
• Hvilke færdigheds- og vidensmål inden for dansk som andetsprog – supplerende, der skal arbejdes med i den kommende periode.
På baggrund af vurderingen beskriver du, hvad elevens næste skridt er, og hvordan undervisningen skal understøtte
dette.
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Indholdsfortegnelse
Én elev | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Løbende
opfølgning
Opfølgning på elevens kommunikations- og læringsstrategier
Elevens navn:

Dato for udfyldelse af opfølgningsskemaet:
Strategier

Eleven har
relevante
afkodningsog forståelsesstrategier

Eleven
bruger sine
sprog til
at lære fag
med

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

Observationspunkter

Vurdering – eleven kan…

Ikke

Eleven genlæser passager
for at søge
præcis forståelse

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

Eleven
identificerer
betydningen
af før-faglige
ord og fagsprog
med brug af sit
modersmål og
andre sprog
Eleven samarbejder med
andre elever
med brug af
sit stærkeste
sprog og andre
sprog om faglige opgaver
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Med
meget
hjælp

Med
lidt
hjælp

Selv

Bemærkninger
(Har jeg øvrige kommentarer,
der supplerer eller uddyber
vurderingen?)

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

Løbende
opfølgning

Eleven
bruger
læringsstrategier i
forbindelse
med undervisningen

Eleven bruger
it eller ordbøger mv., herunder Google
Translate, til at
forstå skrift og
tale

Eleven spørger
om hjælp hos
læreren eller
andre elever
for vejledning
og forklaring
Eleven
bruger
kommunikationsstrategier til at
forstå eller
gøre sig forståelig

Eleven bruger
omskrivninger
som kompensation for et
ukendt ord/
udtryk
Eleven gør
opmærksom
på manglende forståelse
eller usikkerhed gennem
spørgsmål til
læreren eller
andre

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 kommende periode.
• Hvilke færdigheds- og vidensmål inden for dansk som andetsprog – supplerende, der skal arbejdes med i den kommende periode.
På baggrund af vurderingen beskriver du, hvad elevens næste skridt er, og hvordan undervisningen skal understøtte
dette.
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Indholdsfortegnelse
Statussamtale | Løbende opfølgning i dansk som andetsprog – supplerende | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer

Opfølgning på perioden (mdr./år):

Dato:

Deltagere ved statussamtalen:

Statussamtale

1. Vurderer vi på baggrund af observationspunkterne i opfølgningsskemaet og med udgangspunkt i konklusionerne fra sidste statussamtale i teamet, at der er sket en udvikling i elevens:
• fagsproglige udvikling?
• kommunikations- og læringsstrategier?

Overgange

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

Løbende
opfølgning

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

Elevens navn

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

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

• Hvem har ansvaret for at tilrettelægge den valgte undervisning og hvordan gøres det?

Aftaler

6. • Hvem har ansvaret for at inddrage eleven i det, der er talt om på
dette statusmøde, og hvordan/
hvornår gøres det?
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• Hvem skal observere eleven frem
mod næste statusmøde i teamet?
(Mindst en repræsentant fra sprogfagene og en repræsentant fra
naturfagene på skolen).

• Hvornår afholdes næste
statusmøde?

Indholdsfortegnelse

Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
– afdækning af nyankomne og øvrige tosprogede elevers kompetencer til brug i undervisningen

Løbende
opfølgning

TRIN

3

Løbende opfølgning

Min
sprogverden

Indholdsfortegnelse
Min sprogverden | Løbende opfølgning | Trin 3 | Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer
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Min sprogverden

Min sprogverden er et redskab, som sætter eleven i centrum og afdækker elevens brug af sprog i de forskellige
kontekster, situationer og sammenhænge eleven færdes i.
Det vigtige at afdække er, hvem eleven indgår i relationer
med i forskellige kontekster og hvilke sprog eleven taler
med disse personer. Min sprogverden kan særligt være
brugbar i samtaler med yngre elever, men kan bruges
uafhængig af alder.

Sådan gør du – første gang eleven udfylder
Min sprogverden:

• Print skabelonen til Min sprogverden i to eksemplarer.
Giv eleven den ene og brug den anden til selv at notere i.
• Sig til eleven: Jeg kunne godt tænke mig at vide noget
om dig, dem du kender og hvad I laver sammen. Kan du
starte med at tegne dig selv her inde i midten ? (Hvis
du anvender Min sprogverden til en ældre elev kan du
vurdere, om det er mere relevant at indsætte et billede
af eleven eller blot skrive elevens navn i midten af
modellen)
• Spørg eleven: Hvor kan du godt lide at være? Kan du
tegne det i en af boblerne rundt om billedet af dig?
Hvem er du sammen med der, hvor du godt kan lide at
være? Hvilket/hvilke sprog taler I sammen?

• Skriv ved pilene, hvilke sprog eleven taler med de mennesker hun/han fortæller om. Vær opmærksom på, at
eleven ikke nødvendigvis benævner sprogene præcist
og korrekt – spørg da lidt mere ind til, hvad eleven
mener. Vær også opmærksom på, at eleven måske taler
flere sprog med den samme person.

Eleven kan tage sin egen udgave af Min sprogverden med
hjem eller du kan gemme elevens udgave sammen med
din egen udgave i elevens mappe, portefølge el.lign. Scan
evt, den udfyldte skabelon ind, så du kan gennem den
elektronisk. hvis eleven henholdsvis skriver og læser på
det pågældende sprog.

Sådan gør du – når du følger op på Min sprogverden:
• Find de udfyldte skabeloner med Min sprogverden fra
sidste samtale frem.

• Start med at tale lidt om, hvordan elevens sprogverden
så ud sidst i snakkede om den.

• Spørg ind til, om eleven er begyndt at lave nye ting
i skolen og i sin fritid som I kan tilføje til tegningen.
Spørg også ind til, om eleven er begyndt at komme nye
steder og indgå i nye fællesskaber som I kan tegne ind i
Min sprogverden (tilføj flere bobler efter behov).
• Spørg ind til, om der er nye personer som eleven snakker med og på hvilke sprog. Spørg også ind til om der
er nogen som eleven ikke længere snakker så meget
med.

For at støtte eleven og forklare, kan du udfylde Min
sprogverden med et eksempel for en flersproget person –
f.eks. for dig selv – der taler forskellige sprog i forskellige
kontekster. Hav eksemplet med til samtalen og tag det
frem, hvis der er behov for det.

• Gentag ovenstående idet du f.eks. spørger ind til elevens familie, venner, tidligere skole og fritidsinteresser.
• Du kan krydse af ud for ikonerne (blyant og bøger)
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