
Virtuelt informationsmøde — Undervisning af tosprogede elever  •  1

Virtuelt informationsmøde 
 — Undervisning af tosprogede elever 

Torsdag den 22. april 2021 kl. 13.00-16.00                                              
Børne- og Undervisningsministeriet 2021

 

Formålet med informationsmødet er at informere om nyt fra Bør-
ne- og Undervisningsministeriet samt at give praksisnær viden og 
inspiration til undervisning i Dansk som andetsprog - DSA.
 
Mødet henvender sig til ledere, undervisere, konsulenter og andre 
interesserede.

Du kan tilmelde dig informationsmødet her - frist den 15. april 2021

https://www.conferencemanager.dk/informationsmoedetosprogedeelever/signup
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Torsdag den 22. april 2021 kl. 13.00-16.00

Tid Programpunkt

12.30 Login og test af teknik 

13.00 Velkomst 
v/ Vicedirektør Cathrine Lindberg Bak, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

13.15 Orientering fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
v/ Center for Grundskole, Kontor for Prøver, Evaluering og Test, Center for Udgående Kvalitetsarbejde 

14.15 Præsentation af temaoplæg med afsæt i emu.dk - Dansk som andetsprog 

• Flersproglige resurser i læringen, fokus på skrivning
v/ Helene Thise, lektor, Københavns Professionshøjskole

• Lyttekompetence – en vej til faglig læring
v/ Lene Illum Skov, lektor, UC Syd

• CO-teaching som samarbejdsform mellem faglærer og DSA-lærer
v/ Malene Larsen, DSA-vejleder, Sofiendalskolen, Aalborg 

• Når der skal flere ord i rygsækken
v/ Mette Bech, pædagogisk konsulent, Professionshøjskolen Absalon

• Skriftsproglig stilladsering 
v/ Mette-Maria Rydén, læsevejleder, Mariager Skole  

• Afdæknings- og evalueringsredskaber til tosprogede elever
v/ Ann-Cherie Thulstrup, læringskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

• Spot på viden og læringsressourcer 
v/ Joan Hellqvist Madsen, pædagogisk konsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

• Ordblindhed og tosprogede elever
v/ Trine Nobelius, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Indholdet i temaoplæggene står beskrevet sidst i programmet.

Alle deltagere er tilmeldt to temaoplæg.

14.25 Pause

14.35 Første temaoplæg
Se liste over temaoplæg

15.05 Pause

15.15 Andet temaoplæg
Se liste over temaoplæg

15.50 Opsamling og afrunding af mødet
Link til elektronisk evaluering udsendes efter informationsmødet
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Temaoplæg
Flersproglige resurser i læringen, fokus på skrivning
V/Helene Thise, lektor, Københavns Professionshøjskole, Skole, 
Undervisning og Læring

Med udgangspunkt i Fælles Mål for Dansk som andetsprog 
- basis og - supplerende ser vi på, hvordan vi kan tage udgangs-
punkt i elevernes samlede sproglige resurser, når det gælder 
skrivning. Jo flere resurser eleven kan bringe i spil i sin læring, 
jo bedre bliver læringsudbyttet. Det betyder et særligt fokus 
på brug af flere sprog for tosprogede elever. 

Oplægget giver konkrete bud på, hvordan det kan se ud i 
praksis, når vi bevidst og strategisk inddrager flere sprog som 
resurse, når det gælder skrivning. Læreprocessen er nemlig 
altid flersproget, også selv om produktet er etsproget.

Lyttekompetence – en vej til faglig læring
v/ Lene Illum Skov, lektor, UC Syd

Lytning ligger som en underliggende præmis i det meste af al 
undervisning. God lytteforståelse er nødvendigt for at kunne 
deltage aktivt i fagets samtalekultur og den faglige undervis-
ning, og lytning er således en vigtig læringsstrategi. Aktiviteten 
har et stort læringspotentiale, men er også krævende for man-
ge elever. For tosprogede elever er lytning nøglen til sproglig 
udvikling og deltagelse i fagenes samtalekultur og faglig læring.

Oplægget tager udgangspunkt i centrale begreber inden for 
mundtlighed og lytning og giver inspiration til, hvordan der 
kan arbejdes med kompetenceområdet lytning i dansk som 
andetsprog.

CO-teaching som samarbejdsform mellem faglærer og 
DSA-lærer
V/Malene Larsen, DSA-vejleder, Sofiendalskolen,  Aalborg 

I dette temaoplæg får du praksisnær inspiration til, hvordan 
faglæreren og DSA-læreren gennem samarbejde, fælles ansvar 
og CO-teaching som undervisningsform kan styrke flerspro-
gede elevers læringsbetingelser oven på en lang periode med 
hjemsendelser og afbrudt undervisning. 

Vi kommer bl.a. ind på følgende områder:

• Forventningsafklaring, organisering og struktur for sam-
arbejdet og undervisningen

• Afdækning af elevernes aktuelle standpunkt og behov for 
støtte

• CO-teaching (hvorfor og hvordan)
• Tegn på og betingelser for at lykkes med opgaven

Når der skal flere ord i rygsækken
v/Mette Bech, pædagogisk konsulent for dansk indskoling og DSA, 
Professionshøjskolen Absalon

Alle ved, at det er vigtigt, at eleverne tilegner sig mange ord 
og udvikler et godt ordforråd. Men hvad vil det sige?  – Og 
hvordan kan man som underviser hjælpe elever med at udvikle 
et godt ordforråd?

I dette temaoplæg vil der blive sat fokus på, hvordan man kan 

understøtte flersprogede elevers sproglige udvikling ved at 
skabe forskellige sprogbrugssituationer, der kan understøt-
te, at de møder nye ord og får mulighed for at anvende dem i 
forskellige situationer.  

Skriftsproglig stilladsering 
V/ Mette-Maria Rydén, læsevejleder på Mariager skole, fagbogsfor-
fatter til bl.a. ”Fart-på-dansk” til flersprogede elever 

I dette temaoplæg dykker vi ned i, hvordan man som lærer 
kan øge sin skriftsproglige stilladsering af flersprogede elever. 
Oplægget præsenterer en vifte af skrivemuligheder og skrive-
aktiviteter. Vi skal også tale om, hvorfor vi ikke skriver meget 
mere? Hvordan kommer vi fra hverdagssprog til fagsprog, når 
det handler om skriftlighed og skriftsproglig stilladsering?  Og 
hvordan kan vi udnytte teorien bag stilladsering om ”gradvis 
tilbagetrækning af lærerstøtte”, så eleverne selvstændigt kan 
skrive i mange genrer og teksttyper?  

Afdæknings- og evalueringsredskaber til tosprogede elever
v/ Ann-Cherie Thulstrup, læringskonsulent, Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet

Tosprogede elevers behov for sprogstøtte skal vurderes indi-
viduelt og kontinuerligt, så eleven får undervisning i et omfang 
og på en måde, der imødekommer elevens behov for sprogstøt-
te. Det betyder, at undervisere af tosprogede elever regelmæs-
sigt må vurdere og følge elevernes udvikling i tilegnelsen af 
dansk. I dette oplæg får du en gennemgang af afdæknings- og 
evalueringsredskaber, som Børne- og Undervisningsministeri-
et stiller til rådighed til arbejdet med vurdering af tosprogede 
elevers sproglige kompetencer.  

Spot på viden og læringsressourcer 
V/Joan Hellqvist Madsen, pædagogisk konsulent, Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet

I dette temaoplæg får du en grundig præsentation af viden og 
læringsressourcer på emu.dk og andre af ministeriets plat-
forme, der er gode at kende for at understøtte organisering 
og retning for den faktiske pædagogiske praksis i dansk som 
andetsprog på skolerne. Undervejs dykker vi ned i udvalgte 
emneområder med henblik på inspiration til, hvordan fx sko-
lens ledelse, vejledere og kommunale konsulenter kan anvende 
redskaberne som led i kapacitetsopbygning på skolen eller 
eksempelvis i kommunale DSA netværk.

Ordblindhed og tosprogede elever
V/ Trine Nobelius, specialkonsulent, Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitet

Hvordan opdager og afdækker vi, om en tosproget elev er 
ordblind? Og hvem har ansvaret – læsevejlederen eller dansk 
som andetsprogsvejlederen? 

I dette temaaoplæg skal vi se på, hvordan skolen kan samar-
bejde om at opdage og afdække ordblindhed hos tosprogede 
elever, og hvordan dette samarbejde trækker på en bred viden 
om sprog- og skriftsprogsvanskeligheder.




