
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

”Sprog har afgørende betydning for senere læring i skolen. Desværre har en relativ stor gruppe af 

elever så svært ved at forstå og anvende sproget, at det medfører negative konsekvenser for deres 

udbytte af undervisningen i skolen. Dette skyldes ikke mindst den tætte sammenhæng mellem 

sprogforståelse og læseforståelse. Det er derfor vigtigt at opnå systematisk viden om sprog og  

læseforståelseskompetencer hos denne gruppe elever.” 

Fra ”Elever med svage kompetencer i sprog og læseforståelse, 2019 
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Det er lidt sjovt at vi bruger år på at lære at læse, skrive 
og tale, men ikke på at lytte sådan rigtig lytte til, hvad 
andre siger. 
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Lyttetrappen 

Ignorering  

Falsk lytten 

Selektiv 
lytten 

Opmærksom 
lytten 

Empatisk 
lytten 

Kilde: Borgmann og Ørbech, 2010 

Eget referencesystem i fokus – egne værdier som 
udgangspunkt for lytning (spørgende i fokus) 

Den andens perspektiv i fokus  

Ikke lyttende 
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Faglighed tilegnes gennem sprog 
 
 
 

 
  

Uddannelsesmæssig succes afhænger af,  

at eleverne er i stand til at forstå og  

udnytte uddannelsessproget. 

 

Derfor skal der i undervisningen arbejdes  
systematisk med elevernes tilegnelse af fagsprog. 

 
Faglæreren skal sætte sproglige mål og planlægge sproglige aktiviteter  

ift. alle fire færdigheder 

 

 

Sproglige aktiviteter – hvor eleverne øver og lærer ord, sproghandlinger og 
tekster  
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Fire sproglige færdigheder: 
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Fra hverdagssprog til fagsprog 
 
Hverdagssprog  Fagsprog 
Sproget bruges til at understøtte  Sproget skal være præcist, kunne systematisere 
handlinger, personlige erfaringer  og fastholde viden i faglige kategorier 

         

 ”Ingen elever har fagsprog som modersmål” (fra Projekt Uddannelsesløft) 

 

          BYGGE BRO 

 
 
 
Mål: at give  alle elever sproglige forudsætninger for  

aktivt at kunne forstå og tilegne sig faglighed 
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Vi har en strategi for skolens  
arbejde med sproglig udvikling 
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IT og sproglig  
udvikling 

Vi har fokus på læremidler 
og sproglig udvikling 
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 Følgende spørgsmål er vigtige at stille: 

 1.  Hvilke sproglige krav stiller undervisningen?       

      (ordforråd – sproghandlinger – tekster) 

 2.  Hvilket sprog har eleverne? Hvilket har de ikke? 

 3.  Hvad skal eleverne derfor lære? 

 4.  Hvordan skal eleverne øve/lære det? 
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ide 

Idéer og metoder til  
sproglige aktiviteter 
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Inspirationsmateriale 

Inspirationsmaterialet har til 
formål at inspirere faglærere 
til, hvordan sproglig 
udvikling kan tænkes ind i 
undervisningen 
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http://www.emu.dk/modul/sproglig-

udvikling-i-fagundervisningen 
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Viden om 
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Udviklingsredskab 
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Rammer og retning for arbejdet 
med sprogindsatsen 
  
Det øger børn og elevers læringsmuligheder, hvis de 
fagprofessionelle har en systematisk og eksplicit tilgang til 
sprogarbejdet. Ved at arbejde med konkrete læringsmål og have 
fokus på barnets og elevens progression styrkes sprogudviklingen. 
Med et systematisk fokus på sprogtilegnelsen udvides 
hverdagssproget til samtidig at omfatte ordforråd, der er knyttet 
til læreplanstemaer, særlige fag og emner. Elever i skolen skal lære 
om sproget, og de skal lære ved hjælp af sproget. Alle undervisere 
er i denne sammenhæng sproglærere. 
 
(fra Odense Kommunes sprogstrategi 2018-2021) 
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Hvorfor en sprogstrategi?  

• Eleverne klarer sig ikke så godt som forventet 

• Eleverne mangler forudsætninger for at kunne deltage 
i undervisningen 

Sprogstrategi:  

 

• Skolen har en systematik for sprogarbejdet og (de 
tosprogede) elevernes progression følges 

 
…..sætter rammer og retning for arbejdet med sprogindsatsen på skolen/kommunen…. 
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Forskningsbaserede anbefalinger til hvordan skolen kan 

understøtte sprog- og læseudviklingen 

• Skolens undervisningsmiljø er 
præget af et såkaldt ”growth 
mindset”. Det indebærer at  både 
medarbejdere og elever har en tro på 
at alle elever kan blive dygtigere ved 
at gøre en indsats, og at alle elever 
bliver mødt af høje forventninger 

 

• Skolen inddrager elevernes forældre 
i deres barns læring, og konkretiserer 
hvordan forældrene kan bidrage til 
udviklingen af barnets sprog- og 
læsekompetencer 
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• Skolen har konkrete mål for de 
kompetencer som eleverne skal have, 
herunder mål for elevers sprog- og 
læsekompetencer 
 
• Skolen har de nødvendige rammer for 
en løbende vurdering og tilpasning af 
indsatsen. 
Det indebærer at lærere og pædagoger 
har adgang til relevante redskaber til 
løbende at teste og vurdere elevers faglige 
udvikling og til at iværksætte en ekstra 
indsats over for elever der ikke gør 
tilstrækkelige fremskridt 
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Opsamling 

Overvej hvis I arbejder med en sprogstrategi: 

 

• Bevidsthed om tosprogede særlige læringsvilkår 

 

• Ledelsesfokus fx ved klassekonferencer og fælles møder 

 

• Kompetencer hos det pædagogiske personale 

 

• Fagudvalg – er sprog på dagsorden? 

 

• Systematisk arbejde med sprog og læsning gavner alle elever  

 

• Skal strategien følges op af handleplaner/milepælsplaner 

 

• Skal der være en koordinator eller tovholder på strategiarbejdet 
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De undersøgte tre overordnede 
forskningsspørgsmål 
 

• 1) Hvilke indsatser støtter 
effektivt sprog- og læseforståelse i 
grundskolen blandt elever med 
svage sprogkompetencer og kan 
disse indsatser implementeres i 
den danske grundskole? 

• 2) Hvilke faktorer øger risikoen for 
svage sprogkompetencer blandt 
elever i grundskolen? 

• 3) Hvad er sammenhængen 
mellem svage sprogkompetencer 
og andre læringsområder 

• blandt elever i grundskolen? 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kortlægningen viser… 

…hvis en elev har sprogvanskeligheder, er der stor sandsynlighed for, at eleverne også 
vil have andre læringsudfordringer med for eksempel dansk eller matematik. 

 

… for eksempel, at der er en tydelig sammenhæng mellem, hvor god man er til at tale 
og til at læse.  

 

… også, at familien og barnets hjem spiller en vigtig rolle for barnets sprog. Lav kvalitet i 
samtaler og læring i barnets hjem har for eksempel en tydelig negativ betydning for 
barnets sprogkompetencer. Det gælder også for faktorer som familier med lav socio-
økonomisk status. 

 

Kortlægningen peger på en sammenhæng mellem dels tosprogethed og svage sprog- og 
læsekompetencer på andetsproget, dels lave sprogkompetencer inden skolestart og 
svage sprogkompetencer i skolen, især når det kommer til ordforråd. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Kortlægningen understreger 
Forældre – høj som lav- skal prioriterer at tale og læse med deres barn hver dag. 

 

Understøttende redskaber, hvor der arbejdes med redskaber til at støtte tilegnelsen af sprog 
og fagindhold f.eks. ved hjælp af grafiske illustrationer og konceptuelle kort. 

 

Samarbejdsorienteret læring, hvor undervisningen er tilrettelagt, så en elev støtter en anden 
eller ved undervisning i grupper. 

 

Sprogtræning, med forskellige typer af fokuserede undervisningsformer med sigte på de 
sproglige kompetencer som eksempel ”direct instruction”. 

 

IT-understøttende, hvor der anvendes teknologi til at understøtte sprog- og læseforståelsen 

Læringsstrategier, hvor der fokuseres på forskellige strategier til at understøtte 
læseforståelsen og indholdslæsning. 

 

Boglæsning, med indsatser, der alle har fælles læsning som udgangspunkt. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Program for elevløft 

• -Udviklingsforløb 

 

• -Intensive læringsforløb 

 

• -Løbende evaluering og feedback 

 

• -Forældreinddragelse 

 

• -Vidensopsamling – matematik 

 

• Undervisningsdifferentiering – matematik 

 

• Løbende evaluering - matematik 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det grå 

område rundt om dette 

dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" Tak for nu. 
 
 
Læringskonsulent Ann-Cherie 
Thulstrup 
ann-cherie.thulstrup@stukuvm.dk 
Telefonnr.: 33925131 
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