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Screeninger som pædagogisk værktøj

Disponering af oplæg:

A) På skoleniveau og strategisk beslutning

• Dansk, engelsk og tal - Forud for skolestart!

Testens indhold og opbygning

Rapporter

Anvendelse i praksis

B) På underviserniveau – et hurtigt eksempel



Formål med den sproglige test

Måling af den enkelte elevs læseforståelse, lytteforståelse
og skriftlige udtryksfærdighed

Udgangspunkt for indsigt og handling:

• eleverne

• skolen/studievejlederen

• læsevejlederen

• faglærerne

Derudover: Ordblinde, læsevanskeligheder (it-
rygsæk eller støtte) 



Testens opbygning

• 36 selvrettende grundopgaver 

• 36 minutter (med fritekstopgaver 75 minutter)

• Læsning

• Lytning

• Skrivning 

• Tale 



Link til materialesamling og øvelsestest

http://avendoc.ventures.dk/vis_materialesamling.asp?ID=idlrmJxf2hjls&Skole=adv
http://eud-teknik-test.ventures.dk/


Skriftlig fremstilling

a) Fritekstopgave på 10 minutter:
Fortælle om rejseoplevelser til bestemt målgruppe

b) Fritekstopgave på 20 minutter:
Indlæg til et skoleblad

Bedømmes efterfølgende af lærer/censor 



Rapporter

• Klasseoversigter

• Kompetencespind
• Oversigt i hovedkategorier

• Læseforståelse
• Lytteforståelse
• Skrivning

• Detaljerede testresultater

• Link

http://booking.aabc.dk/


Kompetencespind for læsning



SOSU-elev

• Etnisk dansk elev (score 71%)

Hypotese: Eleven vil måske blive oplevet som en elev med stærke 
kompetencer



Samme SOSU-elev
• Svagest i global læseforståelse og i global lytteforståelse



Det fonematiske og læseforståelse



Det fonematiske og læseforståelse





Testens niveauer
Gruppe 4 Ingen sprogvanskeligheder

Niveaugrænse B2 NIVEAU Score ca. 85 % 

Gruppe 3
Mindre sprogvanskeligheder 

– egen indsats på baggrund af selvindsigt og vejledning

Niveaugrænse
INDGANGSSPECIFIK GRÆNSE – defineres af den enkelte EUD indgang

Men ligger omkring 60 – 65 %

Gruppe 2

Væsentlige sprogvanskeligheder 

- Behov for ekstra støtte og for lærerfokus på bl.a. gråzonesprog

og på valg af lærermidler 

Niveaugrænse FAST GRÆNSE Score ca. 50 %  

Gruppe 1 Alvorlige vanskeligheder – sendes SPS og/eller ordblindetest



Hvad vil en sådan test kunne bidrage med i 
din arbejdssammenhæng?

2 minutters summepause



Udgangspunkt for indsigt og handling:

• eleverne
• skolen/studievejlederen
• læsevejlederen
• faglærerne

Derudover ordblinde, læsevanskeligheder (it-rygsæk 
eller støtte) 



Formidling af resultaterne til underviserene
- sammenstilling af klassernes resultater



Den enkelte klasse – her en EUX-klasse



En EUD-klasse



Vejledningen

http://avendoc.ventures.dk/vis_materialesamling.asp?ID=idlrmJxf2hjls&Skole=adv


Screeningsresultaterne og underviserne

• Skab overblik over niveauet i jeres klasse

• Hvordan ligger jeres elever ift. græseværdierne?

• Hvilke elever i klassen har ressourcer, og hvilke skal I være særligt 
opmærksomme på?

• Hvordan svarer testresultaterne til jeres forventninger og 
observationer af eleverne?

• Hvad kan I bruge kompetencespindene til?

• Hvad kan I bruge de fagspecifikke test til?



Eksempler på anvisninger – hvis der er tid



Fra screeningsresultat til undervisning

• Svage læsere
• Ordkendskab
• læseformål
• Læsestrategier - læseguides
• Genrebevidsthed - studieteknik

• Svag lytteforståelse
• Skriftlige instruktioner - skriveordrer
• Fastholdelse under lytning

• Svage skriftlige kompetencer
• Klar taksonomi
• Klar struktur
• Brug skrivning i det daglige

05-02-2015 23



Læseguides
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Fagord
• For at et fagord kan blive en del af elevens aktive 

ordforråd, skal eleven arbejde med det

læse – skrive – stave – forstå – anvende – forklare 

• Visualisering af fagord og begreber
• Ordkort
• Spil - wordjuggle
• CL øvelser – svar-bazar
• Notatark
• Begrebshierarkier
• Andre programmer - padlet, kahoot og socrative
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Mange egnede programmer

• www.socrative.com

• www.padlet.com

• www.getkahoot.com

• www.WordJuggle.com

• https://www.thinglink.com/
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http://www.socrative.com/
http://www.padlet.com/
http://www.getkahoot.com/
http://www.wordjuggle.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/scene/647311739028766722
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QR-koder
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Læs evt. mere om brug af QR-koder i undervisningen:
https://implementeringafelaering.wikispaces.com/QR+koder+og+augmented+reality

https://www.youtube.com/watch?v=Zu5SmcZuepw
https://implementeringafelaering.wikispaces.com/QR+koder+og+augmented+reality


Spil
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Svar - bazar
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Undervisning  test  undervisning
- eksempel typiske fejl i skriftlig fremstilling



Bjælkediagrammer 
- underkategorier

• Eksempel: brugen af hans og sin

• Sammensætning af grupper

• Udnyttelse af ressourcepersoner

• Anvisning af relevante øvelser og opgaver

• Problematikker: 
• viden, færdigheder, kompetencer

• adskilte eller integrerede områder


