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Indledning – kontekst og problemfelt  

Flersprogede læringskontekster og fokus på sprog og sproglig udvikling er kendetegnende for 

skolerne i det danske mindretal i Sydslesvig – ikke kun i den daglige praksis, men også afspejlet i 

skolens læreplaner, da sproget på mange måder er nøglen til elevernes læring (Gibbons, 2017). 

Med indførelsen af nye læreplaner for alle fag i Dansk Skoleforening for Sydslesvig blev der i 

2018 sat fokus på et kompetenceorienteret læringsperspektiv med udgangspunkt i de danske 

Fælles Mål med fokus på mål og evaluering – tilpasset den sydslesvigske kontekst. I læreplanen 

for dansk blev der desuden indført opmærksomhedspunkter med fokus på ordtilegnelse: de 

500 hyppigste ord på dansk, og tilsvarende mål blev indført i faget tysk, som også undervises på 

modermålsniveau.  

Dansklærerne i Sydslesvig underviser derfor ud fra en læreplan med relativt nye mål for 

ordtilegnelse: Eleven skal i løbet af 1.-6. kl. lære at læse, stave og forstå de 500 hyppigste ord 

på dansk (Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 2018) med henblik på at styrke  automatiseringen 

af højfrekvente ord, som er vigtig i forhold til at udvikle en flydende læse- og skrivekompetence 

på dansk (Joost, 2018).   

For en organisation er det vigtigt at sørge for, at lærerne støttes i implementeringsprocessen i 

at omsætte styredokumenter til undervisningsniveau i en pædagogisk praksis (Hiim & Hippe, 

2015, s. 120). Som pædagogisk konsulent for dansk og ansvarlig for implementeringen af 

læreplanen i faget dansk har jeg derfor bl.a. produceret en pædagogisk vejledning med 

kontekstorienterede og sprogudviklende læringsaktiviteter på baggrund af forskning, der peger 

på, at det er hensigtsmæssige tilgange til ordtilegnelse (Joost, 2018). Læringsaktiviteterne har 

desuden været intervention i et aktionslæringsforløb (Joost, 2019) i foråret 2019, som 

mundede ud i et webinar om emnet for dansklærere på mellemtrinnet og et kursus i 

kommende skoleår. Enkelte dansklærere har i forbindelse med webinaret efterspurgt 

stilladsering ift. evalueringsmetoder, hvilket kunne hænge sammen med indførelsen af nye 

evalueringsskemaer for fagene i 2019 (bilag 1), hvor opmærksomhedspunkterne indgår som en 

del af elevens halv- og helårsevaluering, som danner grundlag for skole-hjem-samtalerne. Med 

læreplanens tydeligere mål er der således kommet større fokus på evaluering og 
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dokumentation i skolen - en tendens som afspejler de samfundsmæssige forandringer de 

seneste årtier (Dolin, 2020).  

Men hvilke udfordringer ligger bag ønsket om stilladsering ift. at evaluere elevernes tilegnelse 

af de hyppige ord? Dansklæreres efterspørgsel kunne vidne om, at det opleves udfordrende 

eller komplekst at evaluere tilegnelsen af de hyppige ord, som indgår i danskfagets forskellige 

faglige kontekster og tillige skal evalueres i tre dimensioner: Kan eleven læse, stave og forstå 

ordene?  

Ikke kun dansklærere sætter spot på evaluering af ordkendskab: En af Skoleforeningens PPR-

konsulenter har i en PD-opgave undersøgt ordforrådets betydning for læseforståelsen og 

konkluderet, at der er behov for at udvikle mere præcise evalueringer af ordkendskab, da en 

del elever i undersøgelsens forsøgsgruppe (75 elever i 4. kl.) ikke kendte og kunne anvende 

hyppige ord i sætninger (Lass, 2014).  

Skoleforeningens elever skal ikke kun beherske de hyppigste ord på dansk, men også 

Grundwortschatz (basisordforråd) og Häufigkeitswortschatz (hyppige ord) i faget tysk. En nyere 

undersøgelse, Gramma3, peger på, at skolens sprogfag kun har ”minimal dialog mellem sig”, 

dvs. at der ikke foregår et tværfagligt samarbejde om samme genstandsfelt, og at eleverne ”må 

navigere på forskellig vis i fagene” (Storgaard , Christensen, & Kabel, 2019, s. 6).  

I flersprogede læringskontekster, derfor også i den sydslesvigske, er det særligt vigtigt at give 

eleverne mulighed for at bygge videre på de flersproglige ressourcer, de har i deres modersmål 

(Gibbons, 2017), hvilket i Sydslesvig kan være både dansk og/eller tysk eller andre sprog. Derfor 

er det tværfaglige samarbejde mellem sprogfagene – ikke kun generelt, men også specifikt om 

de hyppigste ord – oplagt at facilitere.  

I reflekterende fagsamtaler med Skoleforeningens tysk- samt IT-konsulent opstod en ide om, at 

et digitalt evalueringsredskab med sine affordances kunne være et bud på en stilladsering ift. at 

evaluere elevens tilegnelse af ordene i både dansk- og tyskfaget – og hvad ville lærernes behov 

i den forbindelse være? Og ville det være muligt at anvende det digitale redskab i 

sammenhæng med en kontekstorienteret undervisning, hvor der arbejdes med hyppige ord i fx 

litterær kontekst?  
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Som danskkonsulent er jeg interesseret i at afdække de forhold eller sammenhænge, som ligger 

til grund for dansklærernes udfordringer med henblik på at støtte dansklærerne i deres 

pædagogiske praksis.  

En forforståelse og antagelse om, at forskellig stilladsering kan støtte dansklærernes 

pædagogiske praksis ift. stilladsere elevernes tilegnelse af de hyppigste ord på dansk, leder mig 

til følgende problemformulering: 

Problemformulering 

Hvordan kan jeg som pædagogisk konsulent for dansk stilladsere dansklærernes evaluering af 

elevernes tilegnelse af de 500 hyppigste ord på dansk, og hvordan kan indholdet til et digitalt 

evalueringsredskab designes, så det understøtter stilladseringen af denne evaluering, samtidig 

med, at der med et tværsprogligt fokus i designet tages højde for elevens flersproglige 

ressourcer? 

Metode 

For at få svar på min problemformulering vil jeg først præsentere forskellige teorier, som 

senere anvendes i analysen af undersøgelsens empiri. Først definerer jeg begrebet stilladsering, 

ud fra Tønnes Hansen, som centralt begreb i min problemformulering, og skitserer dernæst 

Albrechtsens forståelse af professionelle læringsfælleskaber med dets fem søjler, herunder 

samarbejde. Derefter inddrager jeg begrebet tværsproglighed af L.K. Andersen, da det peger på 

vigtigheden af udvikling af det didaktiske samarbejde mellem sproglærere, og derfor for dansk- 

og tysklærerne i denne kontekst med fokus på det samme genstandsfelt. (Her afgrænses til de 

to sprog, selv om faget engelsk er selvskrevet i den tværsproglige tankegang). Dernæst sættes 

fokus på aktiverende ordkendskabsundervisning herunder ”Ordtilegnelsens tre hjørner” ud fra 

Juul, Daugaard og Nielsens betragtninger.  (Selvom den kontekstorienterede og sprogbaserede 

tilgang til ordtilegnelse er vigtig, udelades den i nærværende opgave af pladshensyn, da den er 

behandlet i en tidligere opgave). Endvidere defineres begrebet evaluering ud fra 

evalueringsforskeren Vedung suppleret med Dolins pointer om tendenser i nutidens 

evalueringskultur. Holm og Laursens model om sproglig evaluering inddrages for at give et 
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overordnet analytisk blik på evaluering af sprog, herunder ordtilegnelse, og slutteligt inddrages 

Nationalt videnscenter for læremidlers seks parametre for læremidler for at belyse, hvordan 

evaluering kunne indgå som del af et parameter i et digitalt læremiddel, der ville kunne 

evaluere de 500 hyppigste ord. 

I empirisnittet vil jeg præsentere mit undersøgelsesdesign og empiri: ”Lærerens værktøj - 

evalueringsskema”, interview, padlet (dokument) og observation af workshop samt mine 

refleksioner i forbindelse med dataindsamling. 

Desuden vil jeg analysere datamaterialet med udvalgte nedslag i teorien samt konkludere på 

mine analyser undervejs. Herefter følger en diskussion af undersøgelsesdesign, undersøgelsens 

resultater samt af de deraf følgende handleperspektiver og -tiltag. Endelig vil jeg konkludere på 

baggrund af min problemformulering samt afslutningsvis perspektivere ind i en større sprog- og 

evalueringskontekst. 

Teori  

Ud fra et socialkonstruktivistisk ståsted ses verden som en social konstruktion, der får mening 

gennem sprogbrug (Hansen & Christensen, 2015). I denne forståelsesramme har den sociale 

interaktion mellem mennesker stor betydning for det enkelte menneske samt dets udvikling af 

kognitive strukturer (Tønnes Hansen & Nielsen, 1999), dvs. læring ses som socialt situeret, 

hvilket er udgangspunktet for stilladseringsbegrebet.   

 

Stilladsering 

Stilladseringsbegrebet blev introduceret i 1976 af Wood, Bruner og Ross og har sin oprindelse i 

Vygotskys læringsteori om zonen for nærmeste udvikling (Tønnes Hansen & Nielsen, 1999) ud 

fra en opfattelse af, at læring er socialt baseret. Oprindeligt blev begrebet brugt i forbindelse 

med børns læring, men bruges i dag også i en bredere forståelse: ”… det lærende menneske har 

brug for en passende form for støtte fra sine omgivelser, hvis dets læring skal optimeres” 

(Tønnes Hansen & Nielsen, 1999, s. 9).  

I nærværende opgave/kontekst anvendes begrebet i en faglig, professionel sammenhæng i 

forbindelse med støtte af sprogdidaktisk og pædagogisk læring i en skolekontekst.  
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Stilladseringen kan i denne sammenhæng bl.a. være i form af indholds- eller procesvejledning, 

enten mellem vejleder eller lærer eller faciliteret for faggrupper som rum for refleksive 

processer via erfarings- og videndeling, hvilket kan åbne op for nye perspektiver og 

handlemuligheder (Madsen, 2016). 

At social interaktion fremmer læringen er der også kommet fokus på i undervisningsverdenen 

med begrebet professionelle læringsfællesskaber. 

 

Professionelle læringsfællesskaber 

Begrebet introduceres og udfoldes på dansk af Albrechtsen (Albrechtsen, 2013), dog uden 

nogen entydig definition, men kan sammenfattes som professionelle, lærere, der samarbejder 

kontinuerligt i organisatoriske fællesskaber, teams, om at udvikle sin undervisning med henblik 

på at forbedre elevers læring og 

trivsel. Det professionelle 

læringsfællesskab har fem centrale 

kendetegn/søjler (se illustration 

(Albrechtsen, 2013, s. 13)), der bør 

understøttes af skolens 

strukturelle betingelser, fx tid og 

kommunikationsstrukturer. En af 

pointerne er, at professionelle 

læringsfællesskaber ikke er et mål 

i sig selv, men et middel til at øge 

læreres og dermed elevers 

læringsprogression (Albrechtsen, 

2013, s. 33). 

 

Tværsproglighed  

At der er potentiale for samarbejde om at udvikle undervisningen i og på tværs af faggrupper 

påpeger Andersen med begrebet tværsproglighed, hvor der argumenteres for, at ”sprogfagene 
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åbnes op på tværs og rækker ind i hinanden for på den måde at lade sprogene komme 

hinanden til gode i elevernes udvikling af sproglig bevidsthed og derigennem i deres sproglige 

læring” (Andersen, 2020, s. 17). Ud fra et socio-kognitivt syn på sprog og sproglig læring, hvor 

elevens sproglige ressourcer ses som internt forbundne på tværs af sprog, (Andersen, 2020) 

peges der dermed på potentialer ift. udvikling af sprogdidaktik på tværs af sprogfagene i skolen. 

En tværsproglig didaktik med fokus på sproglig bevidsthed og metasproglig refleksion om 

ligheder og forskelle mellem sprogene vil være til gavn for flersprogede elever, bl.a. fordi det vil 

legitimere elevernes brug af deres samlede sproglige ressourcer (Andersen, 2020) og 

understøtte, at eleverne får mulighed for at bygge videre på de ressourcer, de har i deres 

modersmål (Gibbons, 2017). Via sprogsammenligninger som didaktisk greb kan sproglærerne 

etablere tværsproglige refleksionsmuligheder i undervisningen, der støtter sprogforståelsen, 

herunder ordtilegnelsen. 

 

Ordkendskabsundervisning som sprogdidaktisk fokus  

Ifølge mange ordforrådsforskere er sproginput - herunder læsning - det vigtigste grundlag for 

tilegnelsen af nye ord (Juul, Daugaard, & Nielsen, 2020, s. 14).  

Ordkendskabsundervisning bør ifølge nyere undersøgelser desuden have fokus på at aktivere 

eleverne til at forholde sig til nye ord og anvende dem aktivt (Juul, Daugaard, & Nielsen, 2020).  

I den aktiverende ordkendskabsundervisning støtter 

læreren sig didaktisk til fem punkter (se figur (Juul, 

Daugaard, & Nielsen, 2020, s. 59) og arbejder med en 

metakognitiv tilgang over for eleverne som fx 

ordstrategier, som kan støtte eleverne til at være nysgerrige over for nye ord og via strategier 

stimulere både bredde- og dybdekendskab. Desuden bør læreren ”sikre sig, at eleverne ikke har 

huller i det centrale, hyppigst anvendte ordforråd” (Juul, Daugaard, & Nielsen, 2020, s. 39), 

hvorved lærerens fokus på de højfrekvente, 500 hyppigste ord på dansk bliver vigtig.  

I arbejdet med de enkelte ord er det hensigtsmæssigt at have fokus på ordkendskabets tre 

hjørner, dvs. ordets udtale, stavemåde og betydning (Juul, Daugaard, & Nielsen, 2020, s. 15), og 
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i en flersproget kontekst specielt betydningen, da ord i forskellig sætnings- og tekstkontekst 

giver forskellig betydning, som fx ved homonymer, overført betydning, faste udtryk osv.  

I et literacyperspektiv (Fibiger & Jørgensen, 2014, s. 32) er det desuden vigtigt, at eleven ikke 

kun har passiv viden om ord, men også kan anvende ordene produktivt og funktionelt i 

kommunikationssammenhænge (Bjerre & Ladegaard, 2007, s. 18) som en integreret del af de 

sproglige færdigheder (se figur (Undervisningsministeriet, 

2020)), som udvikles i samspil. 

 

Evaluering i skolen 

Evalueringsforskeren Vedung definerer evaluering som ”systematisk undersøgelse og vurdering 

af gennemførte indsatser og processer samt resultaterne heraf” (Agergaard, 2020, s. 85). I en 

didaktisk sammenhæng er der tale om en kontinuerlig proces, hvor lærerens undervisning og 

elevens arbejdsproces og læring, dvs. opnåelse af kompetence, viden og færdigheder, vurderes 

ud fra vurderingskriterier på baggrund af mål. Vurderingen kan være både kvantitativ og 

kvalitativ. Evalueringen kan være summativ ud fra et kontrollerende formål, dvs. evaluering af 

læring, eller formativ ud fra et formål om at forme den fremadrettede undervisning (Agergaard, 

2020), evaluering for læring. 

Evalueringskulturen har bevæget sig fra et postpositivistisk paradigme med fokus på 

måling og et syn på elevens objektive viden i individuelle testsituationer til et sociokulturelt 

evalueringsparadigme med fokus på testsituationer som skoleautentiske læringssituationer i 

samarbejde (Dolin, 2020, s. 36). Samtidig har den øgede målorientering i læreplaner og 

styredokumenter medført et større fokus på evaluering og dokumentation (Dolin, 2020). 

Der er i dag større fokus på evalueringens formative aspekter: at evaluering bør give 

læreren mulighed for at følge elevens progression for at kunne tilrettelægge undervisningen 

samt guide elevens næste skridt via feedbackprocesser, hvilket har stor læringsmæssig effekt 

(Dolin, 2020, s. 10).  

Evaluering af sprog 

På lands-, kommune-, skole- og lærerniveau kan der være forskellig evalueringspraksis ift. til at 

evaluere sprog, herunder valg af sproglige evalueringsredskaber. 

   

   

   

Sprog mundtligt skriftligt 

produktivt samtale skrive 

receptivt lytte læse 
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I et institutionelt perspektiv er det relevant at forholde sig til både evalueringsmaterialet, den 

institutionelle anvendelse af materialet samt effekten af evalueringen på flere planer, som 

illustreret i figuren ”Sproglig evaluering” 

(Holm & Laursen, Dansk som andetsprog, 

2010, s. 184). Et analyserende blik på 

evalueringsmaterialet vil afgøre, om 

sprogsynet i evalueringen er strukturelt 

eller interaktionelt? Er målingssynet norm- 

eller kriterierelateret, dvs. ud fra en 

sammenligningslogik eller en målopfyldelseslogik? (Holm, 2020) - samt hvilket kundskabssyn 

afspejler den sproglige evaluering? Desuden bør effekten af evalueringen overvejes på flere 

planer fra individ- til samfundsplan samt de magtmæssige, etiske og demokratiske aspekter ift. 

evalueringen, herunder baggrund og formålet med evalueringen.  

Mange sproglige evalueringsmaterialer afspejler i dag et strukturelt sprogsyn (Holm, 2020) og 

er baseret på psykometriske målemetoder, dvs. ud fra en positivistisk videnskabelighed med 

krav om bl.a. normer og standardiseringer, hvilket kan være problematisk i en pædagogisk 

praksis (Holm, 2020). Ligeledes er det problematisk med etsprogetheden som referenceramme, 

når flersprogede elever evalueres med etsprogede evalueringsmaterialer med 

modersmålsbaserede kriterier og ikke som et intersprog under udvikling. 

Evaluering i læremidler  

I dag er evaluering ofte indbygget som en integreret del af læremidlers indhold. 

Der skelnes mellem semantiske, funktionelle og didaktiske læremidler, 

som kan være analoge eller digitale. Man kan karakterisere læremidler 

ud fra seks parametre (figur (Nationalt videnscenter for læremidler, 

2021)) og med fokus på, at læremidlet skal have værdi for eleven, 

læreren og ift. samfundets mål for skolen. Evaluering optræder under 

parameteret ”Lærerstøtte”, som opdeles i ”Støtte til planlægning”, ”Støtte til gennemførsel” og 

”Støtte til evaluering”. Ift. evaluering peges der på, om læremidlet giver støtte til evaluering af 

elevens læring ud fra trinmål og egne opsatte mål, om der tilbydes forskellige former for 
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summativ og formativ evaluering, og hvorvidt der tilbydes evaluering ud over faglige mål, som 

fx sociale mål samt mål vedr. arbejdsformer (Nationalt videnscenter for læremidler, 2021). 

Endeligt kan der også - ift. digitale didaktiske læremidler - vurderes, hvilken didaktisk kategori 

læremidlet har, dvs. i hvor høj grad det er trænende, formidlende, stilladserende og 

professionssimulerende (Gissel & Skovmand, 2018). 

Empiri - undersøgelsesdesign  

Som hjælp til at få svar på min problemformulering vil jeg følge den handlingsvejledende 

forskertype (Thisted, 2010), da problemfeltet og -formuleringen lægger op til et 

praksisudviklende fokus.  

I mit undersøgelsesdesign vil jeg anvende en kvalitativ, hermeneutisk og handlingsorienteret 

tilgang, da jeg ønsker at afdække og forstå de forhold eller sammenhænge, som ligger til grund 

for dansklærernes udfordringer for derudfra at øjne egnede stilladseringer, der kan udvikle 

praksis.  

Evalueringsskema – ”Lærerens værktøj”  

Jeg vil foretage en analyse af det evalueringsredskab (bilag 1), som dansklærerne i 1.- 6.kl. siden 

2019 har været forpligtet på at anvende, og hvor evalueringen af de 500 hyppigste ord indgår. 

Evalueringsskemaerne findes for indskoling, 3.-4. kl. og 5.-6. kl. med stigende målprogression. 

Skemaet kaldes ”Lærerens værktøj”, da det danner grundlag for lærerens faglige evaluering af 

den enkelte elevs læring to gange om året. Skemaet samles elektronisk for alle fag til et samlet 

evalueringsskema - kaldet ”dialogskema”, da det danner grundlag for dialogen i skole-hjem-

samtalerne. Elevens/hjemmets version er uden prosateksten på første side, men med pile, der 

illustrerer periodens læring i alle fag ift. kompetencemålene, og med 

opmærksomhedspunkternes prosatekst for fagene dansk (og matematik). 

Kvalitativt interview 

For at få indblik i dansklæreres praksiserfaringer med evaluering af de hyppige ord vil jeg 

dernæst interviewe en dansklærer (fremover D), som deltog i et aktionslæringsforløb i 2019 om 

de 380 hyppigste ord i et kontekstorienteret og sprogudviklende perspektiv  (Joost, 2020) (bilag 
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2). Som deltager i daværende aktionsforløb blev D vurderet til at være typisk ift. målgruppen 

dansklærere (Joost, 2020). Valget af respondenten beror først og fremmest på, at D har bred 

erfaring med arbejdet med hyppige ord i sin praksis, men også at jeg som aktionsforsker bør 

følge op på, hvorvidt aktionsforløbet har været meningsskabende og bidraget til løsninger for 

involverede (Lehmann, 2018, s. 94), her D, da forskningen set ud fra en hermeneutisk 

betragtning ses som en uafsluttet, cirkulær proces.  

Padlet og workshop 

Dernæst metodetriangulerer jeg ved at inddrage analyse af padlet (bilag 3) samt analyse af 

deltagerobservation af designworkshop (bilag 4) som del af undersøgelsen.  

Designworkshoppen – med padletten som før-refleksionsredskab - er tilrettelagt med henblik 

på at inddrage en interesseret deltagergruppe af dansk- og tysklærere, som er berørt af 

problemfeltet, bl.a. ud fra aktionsforskningens ophavsmand K. Lewins argument om, at det er 

gruppen som dynamisk enhed, der er central, når der arbejdes med forandring (Lehmann, 

2018, s. 21).  Af tids- og coronamæssige grunde kunne et fuldt aktionsforskningsforløb ikke 

gennemføres, men workshoppen er tænkt som en aktionforskningslignende intervention som 

ramme for reflekterende dialog og praksisudvikling. Det har tillige været centralt at facilitere en 

deltagerinvolverende bottom-up-proces med fokus på meningsskabelse, da meningsskabelse 

ifølge Lewin bl.a. er grundlaget for forandringsprocesser hos grupper eller organisationer 

(Lehmann, 2018). Der er derfor – med henblik på at inddrage elevperspektiv og -

meningskabelse - også planlagt en elevworkshop, der dog ikke medtages i opgaven af 

pladshensyn. 

Refleksioner i forhold til dataindsamling 

Interviewguide, padletstruktur og workshopprogram er tilrettelagt med udgangspunkt i 

problemformuleringens hovedbegreber, som beskrevet i teoriafsnittet. 

Undersøgelsesgrupperne er udvalgt ud fra metodekriteriet for kvalitative undersøgelser: 

relevans (Thisted, 2010, s. 99), da de vil kunne give relevante oplysninger ift. problemstillingen. 

Da jeg i denne interviewkontekst positioneres som forskende konsulent, er der et 

asymmetrisk magtforhold til respondenten, hvilket kan påvirke kommunikationen. 
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Respondenten er en person, jeg har et tillidsforhold til og som agerer reflekteret og åbent 

kommunikerende, så ud fra de skildrede præmisser skønnes interviewet at være troværdigt.  

Ift. padletten skal det påpeges, at den er udfyldt af cirka halvdelen af 

workshopdeltagerne inden workshoppen, hvor en 100% besvarelse af padletten ville give et 

mere nuanceret billede af respondenternes praksiserfaringer. På samme måde ville en 

workshop for fx et fagudvalg på en mindre eller større skole - til forskel fra denne workshops 

interesserede tilmeldte fra forskellige skoler - kunne give mere nuancerede 

undersøgelsesresultater samt skabe større mulighed for transfer og praksisforandring, da flere 

deltagere fra samme skole/organisation ville kunne arbejde videre med meningskabelsen på 

stedet i dynamisk interaktion som gruppe (Lehmann, 2018).  

I workshoppen er der risiko for Hawthorne-effekt, da workshopdeltagerne ved, at de 

videooptages; omvendt kan min aktive deltagelse gøre, at deltagerne ikke har følt sig 

observeret (Aarhus Universitet, 2021). Jeg er bevidst om, at jeg - som en af facilitatorerne af de 

dialogiske processer i workshoppen - ikke er passiv observatør i traditionel forstand, men at 

min tilstedeværelse påvirker feltet. I en aktionsforskningsramme er det dog målet at involvere 

deltagere via reflekterende processer. I min efterfølgende observation af videooptagelsen har 

jeg transskriberet deltagernes udsagn kronologisk ud fra workshoppens programoverskrifter 

(bilag 4) samt fravalgt nonverbal observation pga. workshoppens onlineformat.  

Der er gjort etiske overvejelser ift. informeret samtykke samt pseudonymiseret 

behandling af al datamateriale.  

Den kvalitative metode forventes at give mig en dybere forståelse for problemfeltet.  

Analyse   

Analyserne har været både induktive og deduktive og har ført frem til en række overordnede 

temaer. I den indsamlede empiri har jeg valgt forskelligt fokus ved hver analyse, der samlet vil 

kunne anvendes fremadrettet ift. min problemformulering.  

”Lærerens værktøj” til evaluering – fokus på sproglig evaluering 

Først vil jeg ud fra Holms model for sproglig evaluering (Holm & Laursen, Dansk som 

andetsprog, 2010, s. 184) analysere ”Lærerens værktøj” (bilag 1) her for 3.-4.klasse.   
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Sprogsynet i evalueringsskemaet er både interaktionelt, da der tages udgangspunkt i 

kompetenceområder med kompetencemål, hvor sprog udfoldes funktionelt i kontekster, men 

også strukturelt under opmærksomhedspunkterne, der indeholder mere strukturelle mål som 

de 500 hyppigste ord som delelementer. Målingssynet er ikke normrelateret, men 

kriterierelateret og målorienteret med fortløbende progressionsbeskrivelser, der dog i 

opmærksomhedspunkterne er problematiske for læreren i den pædagogiske praksis, da der er 

flere mål i én sætning, men kun én afkrydsningsmulighed til flere mål. 

Kundskabssynet i evalueringen er både bredt og specifikt, da evalueringen tager udgangspunkt i 

alle kompetencemål samt alle opmærksomhedspunkter fra læreplanen for dansk. 

Da lærerens værktøj med dialogskemaet til eleven er forholdsvis nyt, findes der på nuværende 

tidspunkt ikke evalueringer af effekten af evalueringsskemaet på et individuelt, institutionelt 

eller samfundsmæssigt plan, men evalueringsdiskursen eller italesættelsen af hensigten med 

udviklingen af nye evalueringsskemaer har i Skoleforeningen været at bevæge sig fra et (tysk) 

evalueringsparadigme med fokus på karakterer til et evalueringsparadigme med fokus på synlig 

læring og feedback, hvorfor skemaet kaldes også dialogskema og italesættes i sammenhæng 

med skole-hjem-samarbejdet. Men rammesætningen, dvs. at det udleveres som officielt 

dokument to gange årligt som tidligere karakterbøger, er summativ, og selve skemaets 

udformning stilladserer umiddelbart ikke lærerens formative feedback om elevens næste skridt.  

Der kan gøres etiske, magtmæssige og demokratiske overvejelser ift. skemaets omfangsrige 

evaluering, som kan påvirke elevens selvværds- og identitetsfølelse, og dermed også 

motivation. 

På baggrund af min analyse at evalueringsskemaet vurderer jeg, at en fremadrettet stilladsering 

kunne pege på a) støtte af lærerens formative evaluering af hver elevs læring, da skemaet er 

meget omfangsrigt og dermed kræver løbende fokus fra lærerens side i form af 

evalueringer/dokumentation af forskellig art samt b) layoutmæssig ændring af skemaet ift. 

opsætning af mål/afkrydsninger samt feedforward-markører. 
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Interview – fokus på evaluering og professionelle læringsfællesskaber 

I analysen og databehandlingen af interviewet (bilag 2) har jeg forsøgt at udvinde mønstre ift.  

evaluering og professionelle læringsfællesskaber. 

Men henblik på evaluering oplever respondenten, at ”… det er svært at evaluere, om de 

så rent faktisk kan… (…) anvende ordene (…) hvor tit skal de have brugt det i en tekst, før de 

virkelig sidder fast” – dvs. at evaluere, hvornår eleverne har automatiseret de hyppige ord med 

fokus på udtale, stavemåde og betydning, så eleverne anvender ordene sikkert og funktionelt i 

tekst-, situations- og kulturkontekster (Fibiger & Jørgensen, 2014, s. 70). Evalueringsforsker 

Dolin påpeger, at det ikke er muligt i praksis at komme helt tæt på alle elevers læreprocesser 

(Dolin, 2020, s. 49) og peger på styrkelse af elevens metakognitive indsigt, elevens 

selvevaluering og peer-feedback som vigtige dele af den formative evaluering. 

Som en del af den formative evaluering oplever respondenten det som positivt, at forældrene – 

via mappen med det formative evalueringsskema (se bilag 5) – kan følge med i, hvor langt deres 

børn er i processen med at lære de hyppige ord: ”…det var sådan mere synligt, og der kunne de 

så se, ”hvor langt er mit barn”…” Konkrete, synlige evalueringsredskaber synes her at kunne 

være  med til at støtte lærerens dokumentation samtidig med, at forældrene løbende får 

indsigt i barnets læring via den formative evaluering. Samtidig vidner udsagnet om den øgede 

dokumentation i evalueringskulturen, samt at talmængden ”500 ord” associerer træk fra det 

postpositivistiske evalueringsparadigme med fokus på måling: ”Arbejdet med de 500 hyppigste 

ord (…) det var ligesom noget, man kunne måle, man kunne veje… (…) … det tror, jeg har været 

nemmere for forældrene at gennemskue…” 

Respondenten udtrykker at have en fornemmelse/føling med, i hvor høj grad eleverne mestrer 

de 500 hyppigste ord, men efterlyser et digitalt, selvrettende evalueringsredskab, der giver 

feedback til læreren, som supplement til de analoge evalueringslister:   

… når jeg får en tekst fra eleverne - så sidder jeg jo ikke og markerer alle de 500 
hyppigste ord - altså det er jo svært, man har jo sådan lidt en føling med det, og 
man bruger jo også den dér evaluering, de der lister, men ellers så er det jo rigtig 
meget sådan fornemmelse… (bilag 2, side 6) 

 
Udsagnet synes at afspejle et holistisk, funktionelt, interaktionelt sprogsyn, der kommer i 

konflikt med kravet om evalueringen af de 500 ord set strukturelt som enkeltenheder – træk fra 
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et formelt, strukturelt sprogsyn (Fibiger & Jørgensen, 2014, s. 17) (Holm & Laursen, 2010, s. 

185). 

Respondenten påpeger også, at læreren i det digitale evalueringsredskab bør kunne koble 

undervisning og evaluering ved i redskabet at kunne udvælge og evaluere de hyppige ord, der 

arbejdes med i undervisningen, fx i tekster, hvilket peger på en kontekstbevidst tilgang til 

arbejdet med og evaluering af de hyppigste ord. Koblingen fra undervisningen til det digitale 

evalueringsredskab vil være central, da ”viden ikke kan forstås løsrevet fra den sammenhæng, 

den indgår i” (Dolin, 2020, s. 35). 

Med henblik på professionelle læringsfælleskaber udtrykker respondenten en lav grad af 

samarbejde og reflekterende dialoger om de hyppige ord blandt sine kolleger - og ytrer sig 

positivt ift. aktionslæringsforløbet med løbende reflekterende dialoger, der har igangsat en 

ændret praksis hos respondenten. Dette bekræfter, at en deprivatisering af praksis som en del 

af et professionelt læringsfælleskab understøtter lærerens egen professionelle læring 

(Albrechtsen, 2013, s. 15). ”… jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis man kunne have 

fagudvalgsmøder på tværs af årgange, altså at man netop sagde: ”Nu sætter vi os ned, dansk- 

og tysklærerne…(…) og sagde: Hvordan gør I med Grundwortschatz?” Her udtrykkes et ønske 

om fælles værdier og vision. Udsagnet underbygger desuden Dolins pointe om, at det kræver 

team-samarbejde på både klasse- og faglærerniveau at opbygge en egentlig evalueringskultur 

(Dolin, 2020, s. 70) - her om de hyppige ord som et nyt fagfokus på elevers læring. 

På baggrund af min analyse af data vurderer jeg, at en fremadrettet stilladsering af 

evaluering bør fokusere på den formative evaluering i kontekst, elevens selvevaluering, 

peerfeedback samt forældrepotentialet. Et digitalt evalueringsredskab vil kunne støtte læreren 

i evalueringsprocessen, hvis der kan skabes sammenhæng til undervisningen. Professionelle 

læringsfællesskaber med dansk- og tyskkolleger vil også kunne stilladsere læreren, da 

reflekterende dialoger i samarbejdet om den fælles vision eller opgave, her at kunne evaluere 

de hyppige ord, kan øge den professionelle læring (Albrechtsen, 2013). 
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Padlet – fokus på evaluering og stilladsering af sprogdidaktik  

I analysen af padletten (bilag 3) forsøger jeg at finde mønstre med fokus på evaluering samt 

stilladsering af lærerens sprogdidaktiske kompetencer i forbindelse med arbejdet med 

ordkendskab. 

To udsagn peger på, at lærerne i undervisnings- og evalueringssammenhænge oplever, 

at eleverne har svært ved at overføre færdigheder fra én situationskontekst til en anden – fra 

fokus på ordtilegnelsen i træning, til når de selv skal anvende ordene i egenproduceret tekst: 

”Eleverne magter at skrive de hyppigste ord, når vi direkte arbejder med dem – men skriver de 

en tekst eller det er i andre sammenhænge, kan de glemme alt om det...” Dette peger på, at 

sproglig læring er kompleks, dynamisk og ikke-lineær (Holm & Laursen, 2010, s. 187), og derfor 

kan opleves kompleks for læreren i evalueringssammenhænge.  

Her kan en aktiverende ordkendskabsundervisning stilladsere læreren bl.a. til at aktivere 

elevernes ”hukommelseskroge”, også visuelt og taktilt, samt arbejde med semantiske netværk 

og læringsstrategier, så elevernes metakognitive tilgang til ord og sprog aktiveres.   

Udsagn i empirien peger også på, at guidende praksisvideoer opfattes som passende 

stilladsering af sprogdidaktik: ”Det bedste ift. inspiration er praksisvideoer fra rigtig 

undervisning”. Det kunne være modellering af konkrete metoder med fokus på en 

kontekstorienteret tilgang suppleret med forløb baseret på læremidler.  

 På baggrund af min analyse af empiri fra padletten vurderer jeg, at en fremadrettet 

stilladsering af evaluering og sprogdidaktik bør fokusere på aktiverende 

ordkendskabsundervisning med guidende praksisvideoer bl.a. indeholdende modellering af 

metoder til undervisning i og evaluering af de hyppigste ord .  

 

Observation af workshop – fokus på tværsproglighed samt lærerstøtte i digitalt 

læremiddel 

I analysen af workshoppen (bilag 4) forsøger jeg at finde mønstre, der peger på a) 

tværsproglighed og b) tværsprogligt fokus i et digitalt læremiddel samt c) parameteret 

”lærerstøtte” i et digitalt evalueringsredskab/læremiddel. 
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Ift. tværsproglighed peger udsagn på, at der i det sydslesvigske undersøgelsesfelt 

praktiseres tværsproglighed: ”Eleverne er gode til at sammenligne sprog…”, og der synes at 

være en tværsproglig bevidsthed og refleksion over egen praksis: Det er ”… oplagt at arbejde 

med flere sprog, ”det er sådan, hjernen arbejder””. Dermed opfattes elevens - og lærerens - 

sproglige ressourcer som internt forbundne på tværs af sprog: ”Det bliver nemmere for mig at 

være dansklærer, når jeg også må bruge noget tysk”. Ift. tværsproglighed udtrykker en 

respondent, at det er en ”… diskussion om, hvad er vigtigt? At eleverne tør bruge sproget 

kommunikativt og funktionelt – kan de begge sprog ”halvt” eller fokus på, at de kan 

kommunikere på begge sprog? Det vigtigste er, at de kan udtrykke sig.” Forskellige sprogsyn er 

tilsyneladende en del af sprogdiskursen i feltet. Udsagnene peger desuden på ønsker om 

stilladsering via kurser i tværsproglighed, hvor kursusdeltagere tilmeldes som teams, således at 

der skabes mulighed for transfer fra kursus til praksis, dvs. en styrkelse af professionelle 

læringsfællesskaber. ”Tid”, ”Mere tid” og ”Tid til forberedelse med dette fokus” nævnes også 

som ønsket organisatorisk ramme for det professionelle samarbejde mellem dansk- og 

tysklæreren. Ydermere ønskes stilladsering i form af tværsproglige læremidler - faciliteret eller 

produceret af dansk- og tyskkonsulenten – som fx ordlister eller plakater på dansk og tysk, hvor 

de hyppige ord er koordineret på forskellig vis mellem sprogene og kan danne basis for 

sprogsammenligninger. 

Ift. et tværsprogligt fokus i et digitalt læremiddel foreslås en tværsproglig tilgang, også 

med evt. inddragelse af 3. sprog, så eleverne kan bruge deres samlede sproglige ressourcer, og 

at sproget ikke opleves som en hindring. Yderligere foreslås det, at det digitale læremiddel skal 

kunne være et mødested for eleverne, hvilket peger ind i en flersproget skole- og 

fritidskontekst. 

Ift. stilladsering for læreren via et digitalt læremiddel udtrykkes ønsker til lærerstøtte, 

der berører planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Respondenter ønsker 

sammenhæng mellem læremiddel/evalueringsredskab og undervisningen, og en høj grad af 

indflydelse på planlægningen af indholdet, dvs. hvilke ord, der skal arbejdes med og evalueres. 

Ift. gennemførelse udtrykkes der ønsker om, at læremidlet skal være selvforklarende og 

indeholde guidende læringsvideoer. Og ift. lærerstøtte mhp. evaluering ønsker respondenter, 

at læremidlet både er selvrettende med resultatoversigter som i andre velkendte læremidler, 
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dvs. med klasse- og elevoversigter med dokumentation af læringsaktiviteter, og at elevernes 

læring kan evalueres ved anvendelse af de tilegnede ord i en egenproduceret tekst. 

På baggrund af min analyse af data fra workshoppen vurderer jeg, at en fremadrettet 

stilladsering i tværsproglighed bør udgå fra et samarbejde mellem tyskkonsulenten og mig med 

fokus på at facilitere dansk- og tysklæreres professionelle læringsfællesskaber på skolerne via 

kurser i tværsproglighed suppleret med stiladserende tværsproglige læremidler. Et digitalt 

læremiddel kan stilladsere læreren, hvis de digitales affordances udnyttes såsom selvrettende 

og selvforklarende funktioner, samtidig med at læreren har høj grad af indflydelse på valg af 

indhold. 

Diskussion 

Diskussion af undersøgelsesdesign 

Overordnet set har undersøgelsen været baseret på en bred problemformulering og dets 

kvalitative design har givet mange, nuancerede - snarere end specifikke, dybe - indsigter i et 

bredt fagfelt.  

Empirien ”observation af workshop” har givet færre data om evaluering end ønsket pga. mine 

kollegers ønske om den åbne kategori ”læremiddel” i workshopoplæggets designopgave (bilag 

4, side 3) og ikke min foreslåede mere snævre kategori ”evalueringsredskab”. Jeg betragter dog 

kompromisset som nødvendigt for, at vi som designgruppe har kunnet opleve meningskabelse 

og ejerskab for alle deltagende, og den åbne kategori har da også givet overraskende og 

interessante indsigter! 

Jeg vurderer undersøgelsen til at have intern validitet, dvs. at resultaterne er troværdige inden 

for studiets kvalitative præmisser. Ift. reliabilitet dog med en lavere generaliserbarhed, end hvis 

jeg havde valgt en kvantitativ tilgang med større repræsentativitet (Lehmann, 2018, s. 99).   

I aktionsforskningen er et kvalitetskriterie, at deltagerne evaluerer, hvorvidt de oplever at være 

involveret i en demokratisk dialogisk proces (Lehmann, 2018, s. 100), og her blev padletten 

anvendt som frivillig evaluering af workshoppen (bilag 3, side 2-3).  Udsagn som ”Jeg er stor fan 

af online dialogmøder” og ”Det var en super workshop.(...) Inspirerende gruppe med en god 

overskuelig størrelse. Så opløftende at være sammen med nogen, som brænder for det samme 
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som en selv!” peger på, at nogle kursister har oplevet det som dialogisk proces med mulighed 

for empowerment (Lehmann, 2018), dvs. at workshoppen kan have faciliteret kursisters 

kapacitet til at forandre i egen kontekst, og dermed i nogen grad validere 

aktionsforskningsmetoden. 

 Vi i designgruppen vurderer dog, at vi har en etisk forpligtelse ift. at samle workshopdeltagerne 

igen på et senere tidspunkt - da deltagerne har investeret tid og energi i workshoppen - med en 

opfølgning på projektets videre forløb. 

Diskussion af undersøgelsens resultater  

Undersøgelsens analyser har med dens resultater samlet set givet et bredt indblik i en gruppe 

dansklæreres stilladseringsbehov samt dermed givet indikatorer ift., hvordan jeg som 

forandringsagent og vejleder kan stilladsere en implementering af et for dansklærerne fagligt 

nyt fagområde og evalueringsfelt. Men undersøgelsens empiri har også givet et vigtigt blik for, 

at udviklingsarbejdet ikke kun kan løftes af én aktør, én fagkonsulent, men at styrkelsen af 

professionelle læringsfællesskaber på flere organisatoriske niveauer kan styrke 

udviklingsarbejdet (Albrechtsen, 2013) inden for feltet. Så set i dét perspektiv indikerer 

undersøgelsen parallelt til den aktuelle problemstilling en potentiel udviklingsopgave for 

organisationen. 

Endvidere har empirien med analyserne givet anledning til refleksion samt rejst forskellige 

handleperspektiver, som vil blive belyst og diskuteret i det følgende. 

Sproglig evaluering – en kompleks opgave for læreren 

Sproglig evaluering har i en dansk kontekst været kraftig i vækst siden ca. 2006 (Holm, 2020) 

pga. den øgede målorientering, hvilket også ses i en sydslesvigsk skolekontekst med oprettelsen 

af Fælles Evaluering1 og de relativt nye evalueringsskemaer (bilag 1) for fagene. Den ændrede 

evalueringskultur har fået betydning for den pædagogiske praksis, da faglærerne nu skal 

evaluere mere eksplicit og også delorienteret som fx i opmærksomhedspunkter i faget dansk, 

end det har været tilfældet før. På den ene side peger uddannelsesforsker John Hatties 

 

1 Fælles Evaluering http://www.evaluering.de/ er Skoleforeningens evalueringskoncept - som en pendant til 

Nationale Test og de tilsvarende tyske Vera https://www.iqb.hu-berlin.de/vera.  
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omfattende metaanalyser fra 2008 på synlig læring og feedback i en evalueringspraksis som 

læringsfremmende (Dolin, 2020) – hvilket understøttes af evalueringsforsker Dolin: 

”Evalueringer af undervisning og læring kan altså medføre systematiske forbedringer og øget 

læring hos lærere og elever.” På den anden side påpeger Dolin, at den øgede evaluering kan 

medføre stress og præstationsangst hos eleverne (Dolin, 2020). Man må formode, at lærerne 

med de øgede krav til en evalueringspraksis også mærker et øget professionspres; det er dog 

ikke et område, der er undersøgt i nærværende kontekst. 

Som min analyse af interviewet og padletten viser, opleves evalueringen af de hyppigste 

ord som kompleks, at det er ”svært at evaluere” elevernes tilegnelse af 500 ord over seks år 

(interview, bilag 2). Samtidig kan det diskuteres, om der ligger en problematik i 

styredokumenternes, dvs. læreplanens og evalueringsskemaets mål om tilegnelse af de 500 ord 

forstået kvantitativt som strukturelle enheder, da disse samt ordlisterne, hvor de 500 ord står 

oplistet uden for kontekst, ansporer til et strukturelt sprogsyn og til en strukturalistisk 

evaluering. Dette står umiddelbart i modsætning til formålet om, at eleverne i Dansk 

Skoleforening skal have automatiseret de højfrekvente ord som en stilladsering af en flydende 

læse- og skrivekompetence - som afspejlet funktionelt i kompetencemålene.  

Nogle dansklærere oplever arbejdet med de hyppige orde som ”kedeligt, som en lidt 

indholdsløs - ikke kontekstorienteret – indlæring af ordene” (padlet, bilag 3) på trods af, at der i 

et andet styredokument, Vejledningen for faget dansk, opfordres til en kontekstorienteret 

tilgang i ordtilegnelsen. Da styredokumenterne ikke ændres de kommende år, vil det derfor 

være ekstra vigtigt med en indsats for at udbrede kendskabet til en kontekstorienteret tilgang 

til ordtilegnelsen samt  evalueringen.  

Et bud på en evalueringsmetode kunne være ”Det formative evalueringsskema” (bilag 5 samt 

illustration næste side), som løbende kan sættes i spil i forskellige undervisningsmæssige, 

kommunikative sammenhænge, så der dannes en kobling fra undervisningens 

kontekster/tekster til selve evalueringen, hvilket vil være vigtigt, da ”elevens evner er 

afhængige af og koblet til evalueringssituationen.” (Dolin, 2020, s. 36). Da skemaet er relativt 

nyt, bør brugen undersøges og videreudvikles i et videre aktionslæringsforløb og evt. 

remedieres til et digitalt evalueringsredskab. Set i et magtetisk perspektiv bør 

evalueringsskemaet også skulle sættes ind i kontekst, hvor eleverne får at vide,  
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hvad evalueringen bliver brugt til, og hvilken betydning det har for dem (Dolin, 2020) (Holm & 

Laursen, 2010). Som sådan vil skemaet kunne stilladsere en formativ evaluering i den 

pædagogiske praksis som 

grundlag for den summative 

halvårsevaluering, men man 

kan diskutere 

problematikken ift., at 

kriterie- og målbaseret 

evaluering ikke er baseret 

på analyser af empirisk data 

(Holm, 2020), og derfor ikke 

kan anvendes lige som 

normbaseret evaluering, 

hvor elever kan sammenlignes med hinanden i fx mindretallet. Den centralt stillede evaluering 

er dog heller ikke et indskrevet formål i denne evalueringskontekst.  

Sproglig evaluering ér kompleks, fordi – som Holm skriver:  

Der eksisterer med andre ord ikke en universel og alment accepteret teoretisk forståelse 
af, hvad sprog og sproglig udvikling er for et fænomen. Konstruktionen i en sproglig 
evaluering vil derfor altid trække på en teoretisk sprogforståelse, der kommer til udtryk i 
til- og fravalg af sproglige opmærksomhedspunkter og gennem en bestemt forståelse af 
sproglig udvikling. (Holm, 2020, s. 58) 
 

”Det formative evalueringsskema” placerer sig mellem en strukturalistisk sprogforståelse, da 

hver enkelt ord evalueres enkeltvist og i sætningskontekster, og samtidig også ind i en 

forståelse af sproget som et kontekstorienteret og socialt fænomen, da evalueringen kan 

baseres på elevernes sprogbrug i undervisnings- og læringssituationen.  

Den formative evaluering i fokus  

Ser man på evaluering i skolen i et fremtidsperspektiv, peger Dolin på vigtigheden af at 

kombinere formativ og summativ evaluering, blandt andet fordi de data, der indsamles i 

formative processer, kan anvendes til summativ evaluering, hvilket sikrer en høj grad af 

validitet (Dolin, 2020). Som analysen af ”Lærerens værktøj” peger på, bør lærerens formative 

evaluering af de hyppige ord stilladseres, så ”Lærerens værktøj” som summativ 
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halvårsevaluering understøttes med løbende evaluering af de hyppige ord.  ”Det formative 

evalueringsskema” kunne være ét bud ind i denne diskurs som et praktisk pædagogisk redskab, 

som også konkret viser eleverne, hvor de er i deres læreproces, hvilket kan medføre, at de 

lærer mere (Dolin, 2020). 

I forhold til en sproglig evalueringspraksis peger Holm i et fremtidsperspektiv på, at 

evalueringer må være kontekstualiserede og i relation til sprogbrugssituationer og teksttyper, 

som eleven kender til og kan agere i (Holm, 2020, s. 135),  og her kan ”Det formative 

evalueringsskema” give underviseren eller eleven mulighed for selv at vælge de 

tekstsammenhænge, som de hyppigste ord evalueres fra. Men skemaet kan ikke stå alene: 

Holm peger på understøttende fremadrettede samtaler (Holm, 2020, s. 135), hvor elevens 

læring komme i centrum, hvilket kan fremme elevens selvværd og stimulere en 

mestringsorientering (Dolin, 2020, s. 64).  

Analysen af interviewet peger også på, at en stilladsering af metoder til elevens selvevaluering 

samt peerfeedback er vigtige elementer i den formative evalueringsproces, og i denne kontekst 

vil disse feedbackprocesser skærpe elevernes læringsforståelse ift. hvilke mål og kriterier, der 

er i fokus, når ord skal tilegnes. I et handleperspektiv vil en stilladsering af disse processer som 

en del af lærerens didaktiske ”rygsæk” være vigtig for eleveres læring, da ”evaluering i form af 

feedback er stærkt læringsfremmende” (Dolin, 2020, s. 14).  

Som analysen af interviewet også peger på, ligger der med den synlige formative evaluering 

også et forældrepotentiale, som kan understøtte elevens læring. I egen oplevet pædagogisk 

praksis diskuteres tidsforbruget i den formative evaluering blandt kolleger: at det er 

tidskrævende at skulle evaluere med hver elev. Men det kan diskuteres, om den tid ikke er godt 

investeret - som Dolin skriver: ”Udviklingen af elevernes læringsstrategier kan ses som det 

overordnede formål med feedback, netop fordi formativ evaluering er evaluering for læring” 

(Dolin, 2020, s. 46). 

Stilladsering af sprogdidaktik og tværsproglighed  

Tid er også en faktor, der i empirien (observation af workshop, bilag 4) peges på ift. til 

spørgsmålet om, hvad der kan støtte det tværsproglige samarbejde mellem dansk- og 

tysklæreren. Med tid peges her på skolernes strukturelle betingelser (Albrechtsen, 2013), styret 

af bl.a. overenskomster og skoleledelser, der vil kunne fremme udviklingen af professionelle 
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læringsfællesskaber. Tid vil også være en vigtig faktor for rammesætningen af det tværsproglige 

udviklingsarbejde, men også den enkelte lærers forståelse af sprog, fag, læring, didaktik samt 

om eleverne og skolekonteksten (Andersen, 2020). Didaktiske forandringsprocesser udføres i 

praksis af lærere, og i den forbindelse er det vigtigt, at lærerne føler ejerskab til 

forandringsambitionen, for at forandring kan ske (Andersen, 2020). Her vil et handleperspektiv 

være et formidlingsboost over for dansk-, tysk- (og engelsk-) lærere om vigtigheden af en 

tværsproglig didaktik i den sydslesvigske kontekst2. 

Analysen af workshoppen (bilag 4) pegede også på stilladsering via tværsproglige kurser m.m., 

hvorfor det organisatorisk vil være vigtigt med fokus på et øget professionelt læringsfællesskab 

mellem tyskkonsulenten og mig, da vi som rollemodeller vil kunne styrke det tværsproglige 

samarbejde blandt faglærerne med forskellige tværfaglige stilladseringer til begge målgrupper. 

Blandt andet vil det være oplagt at undersøge, hvorledes man som dansk- og tyskkonsulent 

kunne arbejde kollaborativt ift. formidling af aktiverende ordkendskabsundervisning i en 

sydslesvigsk kontekst. 

Visionen om et digitalt læremiddel med evalueringsmulighed   

Som beskrevet i indledningen var det netop i tværfaglige samtaler med tyskkonsulenten, at 

ideen om et digitalt evalueringsredskab opstod. Analyserne (observation af workshop, padlet 

og interview, bilag 2-4) viser, at et digitalt læremiddel med evalueringsfunktion er ønsket som 

stilladsering blandt undersøgelsens deltagere, men med en påpegning af, at læreren bør have 

høj grad af indflydelse i valg af indhold/evalueringsstof, således at der bliver en sammenhæng 

mellem undervisning og læremiddel/evalueringsredskab – evaluering af læring. Ydermere vil 

det være vigtigt, at der designes muligheder for transfer fra læremiddel til nye 

undervisningskontekster, dvs. en evaluering for læring (Dolin, 2020).  

De digitale affordances, såsom selvrettende og selvforklarende funktioner, opfattes af 

respondenterne som støttende for læreren, men hvis ønsket om, at elevproducerede tekster 

skal indgå som evalueringsmulighed, må læremidlet designes, så der ikke kun evalueres med 

lukkede opgaver og svar, men også dannes mulighed for åbne opgaver med kvalitativ feedback 

 

2 I Dansk Skoleforening for Sydslesvig har der gennem årene været fokus på tværsproglighed i læreplanerne, dog 

betegnet som ”koordinering mellem fagene”/”koordineret undervisning” mellem fagene dansk og tysk. 
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fra læreren. Læremidlet må designes, så det ikke kun er trænende (Gissel & Skovmand, 2018) 

med lukkede opgaver, men også stilladserende med mulighed for dialogisk samspil; som 

kursisterne udtrykte til designworkshoppen: ”Det skal kunne bruges til gruppearbejde – det 

kollaborative”, ”et mødested for eleverne”. Visionen indeholder altså drømme om det digitale 

læremiddel som værende et digitalt lærings- og mødested som flersproget situationskontekst i 

en sydslesvigsk kulturkontekst.  

Det kan diskuteres, om det overhovedet er realiserbart at iværksætte en designproces om et 

digitalt læremiddel med evalueringsmulighed, der kan ”anvendes konstruktivt som et 

pædagogisk værktøj”. Dolin mener, at ”det er svært, men ikke umuligt” (Dolin, 2020).  

Hvis det digitale læremiddel skal designes, så det tager højde for elevernes sproglige ressourcer 

i praksis, er der brug for mere feltarbejde end nærværende undersøgelse, flere undersøgelser 

af hvad der findes af evidensbaseret viden til understøttelse af læremidlets formål både i 

henhold til ordtilegnelse, tværsproglighed samt digital læring og evaluering. 

Vores vision falder derfor i tråd med Dolins vision: ”…at uddannelsesforskere samarbejder med 

lærere om at designe og implementere valide evalueringer, som kan forene og forbinde 

formativ og summativ brug af evalueringer ” (Dolin, 2020) her i et fagspecifikt felt. 

I en sydslesvigsk kontekst ville et handleperspektiv indeholde overvejelser om 

projektbeskrivelse og -støtte som fx et dansk/tysk grænseoverskridende sprogprojekt med fx 

yderligere aktionslæringsforløb med designworkshops som del af processen eller inddragelse af 

- eller overdragelse til - eksterne partnere som uddannelsesforskere og/eller 

læremiddeludviklere. 

Konklusion 

Arbejdet med dette afgangsprojekt har givet indsigt i, at der ér stilladseringsbehov ift.  

dansklærernes evaluering af elevernes tilegnelse af de 500 hyppigste ord på dansk.  Men 

undersøgelsens resultater har også vist, at der er brug for stilladsering af ikke kun evalueringen, 

men også planlægningen og gennemførelsen af lærernes arbejde med elevernes tilegnelse af 

de hyppige ord, hvor jeg som pædagogisk konsulent i et fremtidigt perspektiv kan have fokus på 
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at tilbyde kurser eller producere guidende praksisvideoer i fx aktiverende 

ordkendskabsundervisning samt kontekstorienteret og sprogudviklende tilgange. 

Ift. evaluering findes der ud fra mit kendskab til CfU´s analoge og digitale læremidler ikke 

læremidler, der stilladserer dette område, så her kan ”Det formative evalueringsskema” være 

en stilladsering til den løbende evaluering af de hyppige ord, suppleret af stilladsering af 

feedbackprocesser som selvevaluering, peer-vurdering og fremadrettede 

samtaler/feedforward-samtaler, som led i udvikling af en evalueringspraksis, således at 

lærerens summative evaluering i ”Lærerens værktøj” bliver mere valid.  

Disse processer kunne empower dansklærerne til at føle en større professionel sikkerhed ift. et 

relativt nye fagfokus. Et digitalt læremiddel med evalueringsmulighed er også en ønsket 

stilladsering, og her bør indholdet designes således, at den digitale evaluering både er 

kvantitativ og selvrettende, men også giver mulighed for kvalitativ feedback fra læreren, så der 

samlet set skabes evaluering af og for læring. Indholdet skal designes med udgangspunkt i de 

tværsproglige analoge læremidler, som tyskkonsulenten og jeg får udviklet, fx koordinering af 

ordlister (af de hyppige ord på dansk og tysk) ud fra fx betydning, tema eller litteraturuddrag 

samt pædagogiske vejledninger med læringsaktiviteter. Samtidig skal læremidlet designes, så 

der tages højde for elevernes flersproglige ressourcer, først fremmest ved at være ét 

læremiddel for to fag/sprog med samme metodiske tilgange og læringsstrategier, men det vil 

være et nyt omfangsrigt projekt med brug for mere feltarbejde suppleret af dybere og mere 

evidensbaseret viden ift. ordtilegnelse og tværsproglighed, end dette afgangsprojekt tillader. 

Men for at den tværsproglige tilgang kan udvikles, og elevernes flersproglige ressourcer 

dermed anerkendes og inddrages i læringskontekster, er der brug for mere end læremidler.  

Det professionelle kollegiale undervisningssamarbejde mellem dansk- og tysklæreren må 

støttes bl.a. via tilbud om stilladsering af fagteams på skolerne med henblik på at udvikling af 

professionelle læringsfællesskaber, eller tværsproglige kurser, som konsekvens af et øget 

læringsfællesskab mellem tyskkonsulenten og jeg. 
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Perspektivering 

Bevidstheden om, rammesætningen for samt ledelsen af professionelle læringsfællesskaber 

ligger på et organisatorisk ledelsesmæssigt plan, men er ikke desto mindre vigtig i et 

pædagogisk handle- og udviklingsperspektiv. Både nærværende lokale undersøgelse samt 

forskning peger på, at der er behov for professionelle læringsfællesskaber på forskellige planer 

for både at udvikle lærernes evalueringskompetencer og opbygge en evalueringskultur med 

fokus på formativ evaluering (Dolin, 2020) samt en nytænkning af sproglig evaluering, hvor 

eleven ses som subjekt i dennes sproglige læringsproces (Holm, 2020). På samme måde må 

sproglærerteams ses som essentielle ift. at udvikle tværsprogligt didaktisk forandringsarbejde 

(Andersen, 2020) med dets potentialer og udfordringer.  

Skoleledelserne har her en vigtig rolle ift. de strukturelle betingelser for udvikling af 

professionelle læringsfælleskaber (Albrechtsen, 2013) både ift. evaluering og tværsproglighed, 

hvor der i et samarbejde mellem ledelse og lærere kan ”opbygges et læringsfællesskab (…), som 

sikrer transparens, vidensopbygning, vidensdeling og eksterne input” (Dolin, 2020, s. 72).  

Organisatorisk vil det her også være vigtigt, at en organisations pædagogiske konsulenters 

læringsfællesskaber samt disses tværfaglige samarbejder faciliteres og styrkes fra et 

ledelsesplan, så de eksterne input til skolerne fremstår som modellerende og eksemplariske.   
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HALV- OG HELÅRSEVALUERING 
Dokumentation for DANSK i 3.-4. klasse 

 
   

  Kompetencemål 
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Du kan med hjælp følge 
enkelte regler for 
kommunikation, også i 
mindre og overskuelige 
formelle situationer, fx  
indgå i dialog i 
pararbejde 

Du kan med lidt støtte 
følge enkelte regler for 
kommunikation også i 
mindre og overskuelige 
formelle situationer, fx 
indgå i dialog i mindre 
grupper 

Du kan følge en del 
regler for 
kommunikation, også i 
overskuelige formelle 
situationer, fx som regel 
lytte aktivt og følge op 
med respons i grupper 
og på klassen 

Du kan følge regler for 
kommunikation, også i 
overskuelige formelle 
situationer, fx lytte 
aktivt og følge op med 
respons i gruppearbejde 
og på klassen 

Eleven kan følge 
regler for 
kommunikation i 
overskuelige formelle 
og sociale situationer  

    

Læ
sn

in
g 

Du kan med hjælp ved 
brug af læseteknikker 
og læsestrategier læse 
enkle multimodale 
tekster, fx med skrift, 
billede og lyd, med 
henblik på oplevelse og 
faglig viden 

Du kan med lidt støtte 
ved brug af 
læseteknikker og 
læsestrategier læse 
enklere multimodale 
tekster, fx med skrift, 
billede og lyd, med 
henblik på oplevelse og 
faglig viden 

Du kan med nogenlunde 
sikker brug af 
læseteknikker og 
læsestrategier læse 
multimodale tekster, fx 
med skrift, billede og 
lyd, med henblik på 
oplevelse og faglig viden 

Du kan læse 
multimodale tekster, fx 
med skrift, billede og 
lyd, for at få en 
oplevelse og opnå faglig  
viden 

Eleven kan læse 
multimodale tekster 
med henblik på 
oplevelse og faglig 
viden 

    

Fr
e

m
st

ill
in

g 

Du kan med hjælp og til 
en vis grad udtrykke dig 
i enkelte dele inden for 
skrift, tale, lyd og 
billede i velkendte 
faglige situationer, fx i 
kreative fremstillings-
processer 

Du kan med lidt støtte 
og til en vis grad 
udtrykke dig i enkelte 
dele inden for skrift, 
tale, lyd og billede i 
velkendte faglige 
situationer, fx i kreative 
fremstillingsprocesser 

Du kan med rimelig 
sikkerhed udtrykke dig i 
skrift, tale, lyd og billede 
i velkendte faglige 
situationer, fx ved 
fremstilling af enkle 
tekster med fx skrift og 
billeder 

Du kan udtrykke dig i 
skrift, tale, lyd og billede 
i velkendte faglige 
situationer, fx ved 
fremstilling af tekster 
med fx skrift og billeder 

Eleven kan udtrykke 
sig i skrift, tale, lyd og 
billede i velkendte 
faglige situationer 

    

Fo
rt

o
lk

n
in

g 

Du kan med hjælp følge 
med og til en vis grad 
tale med om velkendte 
temaer, når vi læser en 
tekst og sammen 
undersøger den 

Du kan med lidt støtte 
og til en vis grad følge 
med og tale med om 
velkendte temaer, når vi 
sammen undersøger 
litteratur og andre 
æstetiske tekster, fx 
film og billedbøger 

Du kan med rimelig 
sikkerhed forholde dig 
til velkendte temaer i 
dit eget og andres liv 

Du kan med rimelig 
sikkerhed undersøge 
litteratur og andre 
æstetiske tekster, fx 
film og billedbøger 

Du kan forholde dig til 
velkendte temaer i dit 
eget og andres liv  

Du kan undersøge 
litteratur og andre 
æstetiske tekster, fx 
film og billedbøger 

Eleven kan forholde 
sig til velkendte 
temaer i eget og 
andres liv gennem 
undersøgelse af 
litteratur og andre 
æstetiske tekster 

    

Andet       

 
 
 

BILAG 1: LÆRERENS VÆRKTØJ TIL HALV- OG HELÅRSEVALUERING 
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Side 2 af 2 

 

Opmærksomhedspunkter     

Område Mål 
Kan ikke 

 – endnu 

Kan 

næsten 
Kan 

Kommunikation/Det talte sprog Du kan udtrykke dig i et sammenhængende talesprog 
afpasset efter situation og samtalepartner  

   

Læsning/Afkodning Du kan læse i en passende hastighed med god forståelse 
samt en del af de 500 ord sikkert   

   

Fremstilling/Fremstilling 
Du kan formulere en sammenhængende tekst med en 
tydelig tekststruktur, fx en beretning eller beskrivelse af 
et velkendt fænomen, fx ting, person eller begivenhed  

   

Fremstilling/Korrektur 
Du kan sætte punktum, stave med udgangspunkt i 
ordenes betydningsdele samt stave en del af de 500 
hyppigste ord sikkert  

   

Kommentar       
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BILAG 2: INTERVIEWGUIDE, TRANSSKRIBERING AF INTERVIEW MED 
DANSKLÆRER SAMT ANALYSE 

 

INTERVIEWGUIDE 

Introtekst, som forekom i respondentens udleverede interviewspørgsmål: 

Jeg vil som konsulent gerne facilitere dansklærernes arbejde med de 500 hyppigste ord.  

Derfor er jeg i forbindelse med mit PD-afgangsprojekt ved at undersøge, hvilke eventuelle 
udfordringer, I som dansklærere oplever i forhold til at skulle evaluere elevernes tilegnelse af ordene.   

Dine praksiserfaringer som dansklærer kan hjælpe med til at pege på, hvad der kunne støtte 
dansklærerne fremover i dette arbejde, bl.a. også hvad et digitalt evalueringsredskab kunne indeholde 
af muligheder. 

Derfor har jeg følgende spørgsmål til dig: 

Undersøgelsesemner  Fokus interviewspørgsmål 

 Opsamling fra sidst Siden sidst – er der noget, der har bidt sig fast fra 
vores forløb i foråret? 

Hvis du har lyst, kunne det interessant for mig at 
høre, hvordan det har været for dig som dansklærer 
at arbejde med elevernes ordtilegnelse i 
fjernundervisningen?  

Elevernes tilegnelse af 
ord 

Elevernes tilegnelse af 
ord – elever og 
forældre 

Observerer du positive oplevelser hos eleverne (eller 
forældrene), når eleverne skal lære de hyppige ord? 

Observerer du negative oplevelser hos eleverne 
(eller forældrene), når eleverne skal lære de hyppige 
ord? 

Stilladsering  

 

Lærerens didaktiske 
tilrettelæggelse - 
udfordringer 

Hvad oplever du kan være udfordrende i arbejdet 
med de hyppigste ord, når du skal planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisningen? 

Lærerens didaktiske 
tilrettelæggelse – 
stilladsering 

I forlængelse af ovenstående spørgsmål: Hvad 
tænker du kunne være støttende i arbejdet med de 
hyppigste ord, når du skal planlægge, gennemføre 
og evaluere undervisningen? 
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Undersøgelses-
emner 

Fokus interviewspørgsmål 

Evaluering  Nuværende 
evalueringspraksis  

Lad os zoome ind på evalueringen – prøv at fortælle om 
din praksis også ift. evalueringsskemaet, som skal 
udfyldes hvert halve år  

Udfordringer og 
potentialer? 

Hvilke udforinger og potentialer oplever du som 
dansklærer i den forbindelse? 

Formativ brug af 
evaluering 

Oplever du, at evalueringerne om de hyppigste ord kan 
bruges fremadrettet (formativt) i din undervisning? Hvis 
ja – hvordan? Hvis nej, hvad skulle der til, så de kunne 
bruges fremadrettet? 

Digitalt 
evalueringsredskab 

Lærers 
ønsker/behov til app 
– hjemmeside 

Vi vil gerne designe en app eller hjemmeside, der kan 
evaluere, om den enkelte elev kan læse, skrive og forstå 
de hyppigste ord. 

Hvilke ønsker eller behov har du som dansklærer til en 
sådan app eller hjemmeside?  

Hvad skal den kunne ift. at evaluere? 

Flersproglige 
ressourcer 

Elevernes læring – 
strategier som 
stilladsering for 
tilegnelse af ord 

I forløbet, vi afprøvede i din klasse i foråret, brugte vi 
strategier med eleverne – har du ideer til, hvordan 
arbejdet med strategier kunne indarbejdes i et digitalt 
læremiddel/evalueringsredskab?  

(Vi brugte ordstrategiplakat, ordbogsstrategi på 
smartboard, stavestrategier i makkerdiktat) 

Har du ideer til, hvordan man kunne designe 
læremidlet/evalueringsredskabet, så det blev tydeligt, 
at vores elever har flersproglige ressourcer? 

Tværsprogligt 
samarbejde 

Samarbejde med 
tysklærer 

Ift. samarbejde mellem fagene dansk og tysk: Tror du, 
at et tværsprogligt samarbejde kan fremme elevernes 
læring? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Har du ideer til, hvordan dansklærer og tysklærer kunne 
arbejde sammen, når klassens elever skal lære de 
hyppige ord/Grundwortschatz? 

Stilladsering af 
samarbejde med 
tysklærer 

(I forlængelse af ovenstående spørgsmål) Hvad kunne 
støtte dette samarbejde? 

Digitalt læremiddel Har du ideer til et digitalt 
evalueringsredskab/læremiddel ift. samarbejdet mellem 
dansk og tysk? 
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TRANSSKRIPTION AF INTERVIEW MED DANSKLÆRER 17.02.21 

 
Ikke-kursiv: interviewer Tina Joost 
Kursiv: Dansklærer 
Fedt markeret: interviewspørgsmål eller emner 
 
(….) 
Siden sidst – jeg vil høre, om der er noget, der har ”bidt sig fast” fra vores forløb i foråret? (0.48…) 
Altså jeg har sådan bidt mærke til, at mine elever godt kunne lide det der lidt måske 
konkurrenceprægede - at de havde en liste, og der gik lidt sport i, hvem havde hvor mange ord, og at de 
stadigvæk - også de svage elever - rigtig gerne ville have lært rigtig mange ord - at have udfyldt deres 
lister. Og det er sådan generelt, som jeg også har lagt mærke til i danskundervisningen er, at de 
sammenligner med hinanden, og de gerne vil, og det er jo lige netop med den der måde, vi arbejder på, 
hvor det sådan er synligt for dem, hvor mange ord, de egentlig har nået. 
Ah okay, så det er sådan lidt mere det synlige - antal, ja. 
Ja, fordi i starten kunne det godt virke lidt overvældende for dem – 500 ord, wow, det er meget, men da 
vi så kom i gang, så fik de flere og flere på, så kunne de godt se, okay, det er slet ikke så slemt.  
Ja, okay, godt at høre, er der er andet, der sådan har bidt sig fast? 
(…) 
Jeg har før tænkt i, at når man underviser i de hyppige ord, så var det ligesom isoleret, så har man det på 
dagsordenen, der synes jeg, det er rigtig vildt fedt, at vi har udviklet eller du har udviklet det her forløb 
til, at det kunne bruges og plottes på en hvilket som helst litteraturundervisning - at det ikke er sådan, at 
nu skal vi have en lektion, hvor det handler om de 500 hyppige ord. Der tænker jeg, at hvis det sker flere 
gange, så ville eleverne måske rulle med øjnene og sige, skal vi nu det igen? Men hvis det er sådan en 
aktivitet, der går igen - løbende af og til, når man arbejder med en tekst, så tror jeg, det er…. mere 
spændende for eleverne – og det er også nemmere at planlægge og nemmere at huske, synes jeg, som 
underviser, at man skal lige huske at have fokus på det, end hvis man sådan tænker det som isolerede 
forløb i årsplanen - altså jeg vil tænke det som, at det er et eller andet, der går igen i alle forløb…  
Hver gang man arbejder med ord? 
Ja… 
 

Undersøgelses-
emner 

Fokus interviewspørgsmål 

PLF, professionelle 
læringsfællesskaber 

Videndeling med 
kolleger 

Oplever du erfarings- eller videndeling, samarbejde 
eller reflekterende dialoger med dansk- (eller tysk) 
kolleger om de hyppigste ord og evalueringen af dem? 

Hvis ja, har det indflydelse på din praksis (og elevernes 
læring)? 

Hvis nej, hvad tænker du kunne fremme det? 

 Er der noget, du gerne vil tale eller fortælle om, som 
falder uden for disse interviewspørgsmål? 
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Og så har jeg også skrevet det, fordi jeg kom til at tænke på det her med fjernundervisningen: hvordan 
har du oplevet det, altså det her med ord i fjernundervisningen? Har det været nemmere eller 
sværere? (3.00-) 
Sværere, jeg synes, det har været svært, ligesom at visualisere, hvis der var nogle elever, der har svært 
ved at forstå nogle ord, så synes jeg, det er sværere at forklare igennem en videochat, end hvis man har 
en tavle og står foran dem og måske kan vise noget med kroppen og sådan… 
Vi har læst ”Gorillaen der var en gorilla”, billedbog, og der var der også nogle ord eller nogle sætninger 
de ikke helt forstod, og så synes jeg altså, det er nemmere i undervisningen, når alle sidder. Jeg synes, 
man bruger rigtig meget tid i fjernundervisningen på : ”hvilken side er vi på, hvor er vi nu…” (…) 
Og jeg har ikke haft den på computeren, så jeg holdt den op i kameraet, når det var sådan, der var ikke 
sidetal på, det var ikke lige den bedste bog at arbejde med i fjernundervisningen, men ja, jeg synes, det 
er sværere at forklare eleverne ord og… ja…  
…fordi man skal gøre det mundtligt? Altså nemmere, hvis man kunne visualisere det? 
Ja… 
Ja, så der er en udfordring der - har du kunnet mærke, om det er nogle bestemte elever, som har svært 
ved det så? 
De svageste elever, ja, jeg synes også, det er dem, de har ikke alle sammen kamera tændt hele tiden og 
normalt i den normale undervisning, der vil jeg kunne se på deres øjne: okay, det har de ikke forstået. I 
fjernundervisningen der skal de aktivt gå ind og sige: ”Charlotte, det forstår jeg ikke”, og det ved jeg 
godt, at de svageste ikke altid få gjort - det er mere, når jeg er direkte spørger: ”har DU forstået, har DU 
forstået”, ja, så jeg synes, det er lidt… 
… og det kræver måske noget mod af eleverne at sige: Vil du lige forklare det her? 
Ja… 
Ja, så det er faktisk sådan i det hele taget måske lidt sværere med fjernundervisningen? 
I hvert fald er de mindre klasser, ja… (…) 
 
Okay… så springer jeg ind til – der skal du nok tænke mere generelt - sådan et års tid tilbage eller måske 
halvanden, to, fra vi fik nye læreplaner. Det er: Observerer du positive oplevelser hos eleverne eller 
forældrene, når de arbejder med de hyppige ord?  (5.33-) 
Jeg føler, altså forældrene har også fået med, når de arbejder med de hyppige ord, at de har haft den her 
mappe med hjemme, og det var det sådan mere synligt, og der kunne de så se, ”hvor langt er mit barn” - 
det tror jeg, for forældrene er nemmere end at måle, hvor hurtigt læser mit barn - hurtigt nok? Arbejdet 
med de 500 hyppigste ord, eller de 380 næsthyppigste ord, det var… som om, at det var ligesom noget 
man kunne måle, man kunne veje - det tror, jeg har været nemmere for forældrene at gennemskue, end 
hvis det var andet… 
Har det været de ordlister, de har fået med hjem, eller tænker du på den her liste med evaluering, altså 
vi har alle de der… 
Ja, den mappe, de har fået med hjem, hvor de har haft evaluering, …hvor de har skullet læse, forstå og så 
kunne anvende ordet i en sætning. Der har de jo så kunne se, altså hvor meget har mit barn udfyldt indtil 
nu, altså hvor mange ord har mit barn egentlig været igennem. 
Ja..! Ja, okay så det har faktisk været synligt for forældrene også?  
Ja… 
Det er jo interessant også, når vi senere skal snakke digitalt læremiddel, at det har en eller anden positiv 
effekt. Er det noget, de siger, eller er det noget, du har en fornemmelse af?  
Det er noget, jeg har en fornemmelse af, det er ikke noget, de har italesat, nej.  
Nu nævnte du før den der positive oplevelse med konkurrence hos eleverne… (…) 
Det har også være positivt, fordi det har motiveret eleverne – for at klare så mange ord som muligt, altså 
for at lære så mange af ordene som muligt. 
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Så det simpelthen været det har været motiverende for dem - at de kunne se dem? 
Ja… 
Okay… Så det er simpelthen konkurrencemomentet? 
Ja.. 
  
Okay… Har du observeret nogle negative oplevelser hos eleverne eller forældrene? (7.24-) 
Det er jo det, når det er, at man introducerer det, selvfølgelig er det vigtigt, at man introducerer dem og 
fortæller, hvor vigtigt det er at kunne de her ord, men jeg tror måske, hvis de blev præsenteret for de 500 
ord på én gang eller bliver sagt, så kan det virke overvældende. 
Ja, for det er sådan små bidder.. 
Fordi det var et stort mål? 
Ja, men jeg kunne mærke på dem, var at de var lettede, da vi sagde til dem: Det er efter sjette klasse det 
her mål, fordi jeg kan mærke i fjerde klasse, der var sådan ”WOW, skal vi kunne alle dem her?”, og da 
det så blev sagt: Det her målet, at vi skal kunne de her efter sjette klasse, så var det så lidt sådan: ”Okay, 
så har vi 2-3 år…” 
Så det var negativt, at det simpelthen var et for stort mål? Det var for overvældende for dem? 
Ja, man skal i hvert fald være obs på, at når man introducerer det, at man fortæller dem, at det her over 
tre år og det små bidder, og at vi kører det her løbende… Det er ikke noget, man skal kunne nu - om en 
uge. 
Ja… 
 
Så tager vi lige det næste spørgsmål: Hvad oplever du kan være udfordrende i arbejdet med de 
hyppigste ord, når du skal planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen? (8.31- ) 
Der synes jeg, det er svært at evaluere, om de så rent faktisk kan… at læse ordene, det synes jeg er 
nemmere, men om de virkelig kan anvende ordene… bare fordi de skriver en sætning, og fordi de måske 
kan forstå det i en sætning, så ved jeg ikke… hvor tit skal de have brugt det i en tekst, før de virkelig 
sidder fast. Det synes jeg er rigtig svært… at evaluere. 
Ja… ja, så er det noget med i forhold til, om de sådan altså receptivt, altså ligesom har tilegnet sig dem, 
og hvornår de sådan produktivt kan bruge dem? 
Ja.. 
…og hvad oplever du dér? 
Der oplever jeg, at de bliver bedre til - i hvert fald femte klasse - til at forstå og læse og måske anvende 
det i en sætning, men når de så skriver tekster, så er det ikke, fordi de er så varierede i deres sprogbrug… 
Så det sidder ikke fast. De dygtige bruger dem, men de svage…de….de skriver meget korte sætninger og 
ikke så varieret…(…)  De bruger selvfølgelig ordene, men jeg tror ikke, de er så bevidste om det. 
Nej…okay…det var i forhold til at evaluere - hvad med det med at planlægge og gennemføre 
undervisningen omkring ord? Altså det her vi har med det mål med alle de ord? 
Det synes jeg er fint nok, fordi det kan man jo godt integrere, som sagt hvis man husker sig selv på, at 
det er altså ikke undervise i de ord, men at det er løbende at bruge … at være obs på, at de får lært de 
ord, igennem alle de andre ting man underviser i, så synes jeg ikke, det virker så … overvældende.  
…og ift. at gennemføre..? 
Ja, at vi prøver forskellige arbejdsmåder, alt efter hvilken tekst, man arbejder med, at det ikke skal være 
på samme måde hver gang, at det ikke skal blive kedeligt for eleverne, men at det bliver en rutine, at nu 
går vi lige på ordjagt i teksten - at det bliver nogle strategier, der går igen. (…) 
Ordjagt, det lyder også lidt som en leg (smil) 
Ja (smil) 
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Så har jeg spurgt i forhold til det, vi lige har snakket om: hvad tænker du så kunne være støttende i 
arbejdet med de hyppigste ord, når du skal planlægge, gennemføre, evaluere?  (11.23 - ) 
Der synes jeg, det kunne være rigtig godt, hvis man havde sådan et evalueringsredskab, hvor man sådan 
løbende kunne evaluere, hvor mange af ordene har de styr på, hvad kan de, og at det kunne være et eller 
andet sådan selvrettende, som giver feedback til lærerne, så man ikke slavisk sidder og skriver 
orddiktater eller et eller andet andet, altså… fordi jeg sidder jo ikke - når jeg får en tekst fra eleverne - så 
sidder jeg jo ikke og markerer alle de 500 hyppigste ord - altså det er jo svært, man har jo sådan lidt en 
føling med det, og man bruger jo også det dér evaluering, de der lister, men ellers så er det jo rigtig 
meget sådan fornemmelse, synes jeg også… 
 Ja… 
…af hvad de kan, og hvad de ikke kan. Jeg ved ikke, hvor mange ord af de ord, hver enkelt elev helt 
konkret kan. 
Nej……  og føler du, at du skal kunne det for at kunne evaluere? 
Nej, det føler jeg ikke. Men alligevel kunne det jo være fedt, hvis man havde sådan hvert fald lidt mere 
pejling.  
…og det står godt nok ikke herpå, men i forhold til evalueringsskemaet, hvor vi har 
opmærksomhedspunkterne, - der skal du, der skal man som dansklærer krydse af: ”kan en del af de 380 
næsthyppigste ord”, hvordan passer det med din føling - der står jo ikke nogle bestemte lister, der jo det 
her med ”en del” og så i femte-sjette så er det jo så alle de hyppigste ord…  
Der er det jo ”kan ikke”, ”kan næsten” og ”kan”. Og dér tænker jeg, der er mange af dem, der har fået 
”kan næsten”, fordi de ikke kan alle 500 endnu, men ”kan næsten” kan jo være alt fra 100 til 450 eller 
altså, så det er jo sådan meget stor spændvidde, hvor jeg tænker: Dem, der ikke kan, det ved jeg i hvert 
fald helt sikkert dem, der ikke kan det, - og dem der kan,  det ved jeg også, men det er mere dem, der 
ligger i midten:  ”kan næsten”, som kan være svære at greje, om de kan rigtig få eller rigtig mange… 
Ja… 
Og er det noget, forældrene spørger ind til på det evalueringsskema? 
Nej 
Og gør børnene? 
Nej, det har de ikke gjort.  
Altså langt de fleste elever, der lå den også sådan ligesom resten af krydserne i danskfaget, altså, der er 
ikke nogen, der klarer sig rigtig godt i de andre og klarer sig skidt i den kategori eller nogen, der klarer 
sig rigtig dårligt, og så pludselig ”boner ud”… så det er jo sådan: det viser lidt, hvor de ligger henne. 
Ja, og det er måske også noget med, at hvis de for eksempel læser godt, så lærer de jo også automatisk 
de hyppigste ord på en anden måde, og dét er jo interessant: så du siger faktisk, at du kan se på dine 
evalueringsskemaer, at krydset følger de andre? 
Ja, på nær lige en elev i klassen, som har LRS, er ordblind, hun læser helt vildt godt, hvor det kun er 
stavningen, det går ud på, hun kan godt læse ordene, men har selvfølgelig svært ved at anvende dem 
korrekt, for hun staver dem ikke rigtigt, ja hun er mega god til at læse, og hun vil kunne læse dem alle 
sammen, hun er faktisk en af de dygtigste til at læse i forhold læseprøven, når hun har så problemer med 
at stave.  
Okay… 
Og der er det jo sådan lidt øv, når det i evalueringsskemaet står ”kan læse og skrive” eller hvad det er… 
 ..det der, når der er flere mål i et… ja. 
… og hun kan faktisk rigtig godt læse… 
Hvad gør du så? Giver du en kommentar, eller hvad kan man gøre der? (…) 
Det får hun så at vide - jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg skrev, men jeg har snakket med hende 
Så hun ved det godt? 
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Ja, hun boner i hvert fald ud af i læsning - meget bedre end hun gør i skrivning, altså i stavning bliver hun 
jo ikke bedømt på - der står der bare kommentarer… 
Ja, så hvad med sådan en som hende, som så staver dårligt og er ordblind, når du så skal differentiere i 
forhold til hende - er det en svær opgave? Altså … er det svært i forhold til de hyppigste ord? 
Hun bruger jo, når hun skriver på computer, så bruger hun jo AppWriter, skrivestøtte, så det synes jeg 
ikke. Jeg har haft fokus på at rose hende for, hvor god hun er til at læse dem…(…) 
Okay … 
 
Så lad os zoome ind på evalueringen – prøv at fortælle om din praksis også ift. evalueringsskemaet, 
som skal udfyldes hvert halve år (16.22-) 
Ja…, jeg har printet skemaet for hver elev, skrevet navn på og så udfylder jeg løbende både efter den 
mundtlige undervisning, men også når de har afleveret tekster eller skrevet opgave eller har rettet deres 
hæfter. Så prøver jeg løbende hele tiden at have føling med…. Det har jeg set, jeg tror, det er en af vores 
kolleger, der har gjort det, at hun har printet blanco-skemaet, og har det i en mappe, og så har hun 
løbende udfyldt.  Og det synes jeg, fordi nogle gange kan det altså være svært, når man gør det, når man 
først kigger på efter et halvt år, man har jo selvfølgelig målene for øje i årsplaner og løbende i 
undervisningen, men når man så skal sidde og udfylde det, så kan det godt være: ”uhh, det…”,  så det 
synes jeg helt klart, at man bliver mindet om det som jævnligt, måske hver tredje-fjerde uge, at man lige 
kigger og nå ja, hvordan er det lige… 
Og okay så det udfylder du simpelthen løbende - så det evalueringsskema er jo faktisk også et 
arbejdsredskab? 
Ja… 
Hvordan så i forhold til de hyppigste ord - altså hvis vi så lige kigger sådan specifikt på det - i forhold til at 
skulle evaluere – hvad tænker du, hvad gør du, hvilke overvejelser gør du her? 
Så kigger jeg i elevernes evalueringsmapper… 
Så det er et vigtigt redskab for dig? med de der evalueringsark? 
Ja…og de har jo også fået at vide, at de skal beholde mappen både i femte og sjette klasse, så vi hele 
tiden fylder på,…sådan, at den følger dem.(…) 
 
Så har jeg skrevet: Hvilke udfordringer og potentialer oplever du som dansklærer i den forbindelse – 
det har du svaret lidt på… (18.21-) 
Ja, jeg synes, når man sammenligner de nye evalueringsskemaer med de gamle, vi havde, der var rigtig 
mange små delområder, som man evaluerede på, hvor de nye læreplaners evalueringsskema er sådan 
meget generelle og brede, og det kan være svært - og det det skal jo selvfølgelig hænge sammen med 
den dialog, man har med forældrene, men hvis forældrene kun - der er nogle forældre, som ikke ønsker 
en dialog, som ikke melder sig til skole-hjem-samtalen, der synes jeg, at det er rigtig, rigtig svært at 
skemaet står alene - og jeg ved godt, det er vel ikke tænkt, at det skal stå alene. Og jeg har gennemgået 
– da eleverne fik skemaerne hjem - så har jeg snakket med hver enkelt og gennemgået det sådan 
overfladisk. Jeg synes… ja…. men problemet er dem, der ikke melder sig til skole-hjem-samtale nu, det 
var nok heller ikke dem, der kiggede på alle krydserne i det gamle skema – det er nok dem, der 
interesserer sig for det og stiller spørgsmål til det og går ind i dialog - dér er det lige meget hvilke slags 
evaluering, vi har, fordi de vil hele tiden være i dialog med læreren… 
Ja… 
Og hvordan oplever du det på de nye evalueringsskemaer - der er opmærksomhedspunkter, som jo er 
fremhævet i forhold til før - det var der jo ikke rigtig før - hvordan opleves det både for dig forældre og 
elever? 
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Det synes jeg er godt. Jeg har ikke hørt noget feedback i forhold til det med forældre, men jeg synes det 
er rigtig godt, at det sådan visualiseres, at det er ligesom mindstekravet, det skal vi - det synes jeg er 
rigtig vigtigt - at der er fokus på det. 
Ja, okay… (…) 
Og hvad med potentialer…omkring skemaet? (20.19 - )  
Jamen, ….at det jo er fremadrettet. Det er jo også sådan at evaluering på, hvor er jeg nu, nu men at det 
er mere tænkt som, hvor vi på vej hen. Det har jeg i hvert fald kunne mærke på eleverne, at det er sådan 
lidt mere, at dem der ikke måske havde fuld pil i mange, de havde i de gamle krydser måske kunne være 
kede af det, og hvor vi så nu snakker om, ”jamen, hvad er det næste?” Det er vendt lidt i forhold til en 
kort pil er ikke lige så dårlig som et dårligt kryds var… 
Ah….er det pilen, der gør det? 
Nej, jeg tror, det er dialogen, der gør det. Det er måden, jeg har forklaret eleverne det på, tror jeg - at vi 
har fokus på det, men jeg ved godt, at der er nogen forældre, der stadigvæk siger,” hvorfor har du kun en 
halv pil”, altså at det bliver i nogle familier stadigvæk brugt som sådan… 
…men det er jo spændende! Det vil sige, at det fremadrettede ligger i dialogen. Og hvordan kan det 
være, at du så i højere grad gør det nu, end du har gjort før? Hvad tænker du kan være grunden til det? 
Fordi jeg selv er blevet mere bevidst om det, tror jeg, det har jeg også selv ligesom skulle tænke nyt, og 
derfor tror jeg, fordi jeg hele tiden selv også skulle sige til mig selv ”Det er sådan her, vi gør”, ja, så har 
jeg også sagt det rigtig mange gange til eleverne. Og så tror jeg, at det har ligesom… 
Og hvad er det, der har gjort, at du har tænkt,”…sådan vi skal gøre”? Hvad har sat det i gang? 
Jeg er jo født og opvokset i Tyskland, hvor det er virkelig karakter-kultur med, at du får karakterer så 
hurtigt, så tidligt som muligt, og du får helt klart at vide, når du ikke gør det godt nok, og det hqr ligesom 
siddet i mig - selvom jeg har arbejdet i Danmark, og selvom vi har arbejdet med evaluering - så har det 
tit været sådan noget med, at man får at vide lige nu, hvor er jeg nu. Færdig. Det var sådan, det var, og 
det skulle ikke diskuteres, det var status, sådan er det nu… 
Ja… 
Og selvfølgelig ville status godt kunne forandre sig i fremtiden, men det var ikke sådan det, som mine 
lærere…eller …..som der var fokus på…. der var et fokus på, at det er der, du det du er nu. Hvor det også 
er nyt… altså jeg har da aldrig sagt til eleverne, du er dér, du kan ikke komme andre steder, men jeg har 
måske ikke været så meget bevidst om at sige det igen og igen og igen. Det synes jeg, vi har været…altså 
det synes jeg, man har fået indprentet nu med  de nye læreplaner og evalueringsskemaer, at der er fokus 
på det…  
Ja, okay… ej, det er jo spændende… Så er det skemaet, eller har det også noget at gøre med de kurser, 
der har været omkring evalueringskulturen? 
Ja, det synes jeg også. Ja, ja de faglige, de der netværksmøder vi også haft, om at det skulle handle om, 
hvor eleverne nu, og hvor er vi på vej hen, hvad næste skridt og… 
Ja… (…) det er jo vildt spændende… 
… og hele den der feedbackkultur, at man ikke skal have fokus på, hvad eleverne ikke kan, men have 
fokus på, hvad er det, vi skal arbejde på, for at det bliver bedre produkt for eksempel…  
Ja, de der mindset, - spændende! (…) 
 
Oplever du, at evalueringerne om de hyppigste ord kan bruges fremadrettet altså formativt i din 
undervisning? Hvis ja, hvordan - hvis nej: hvad skulle der til, for at de kunne bruges fremadrettet? 
(24.00-) 
Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, hvis jeg tænker undervisningsdifferentiering, at der vil jo være et 
tidspunkt, hvor der er nogen, der har rigtig mange ord, styr på rigtig mange ord, og andre har styr på 
rigtig få, og hvordan får man det løst i forhold til det - og at det er sådan… ja…. at det ikke skal være 
sådan noget med, at få at vide, du har kun nået 100 ud af de 500, men at det sådan stadigvæk skal være 
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så positivt, og jeg ved også, at der vil være nogle af mine elever, dér hvor de er nu, at de vil ikke kunne 
opnå det mål efter sjette klasse… tror jeg ikke… vi prøver selvfølgelig, men der er nogen, der har nogle 
andre udfordringer også, som ville gøre, at det… og hvordan får man dem så langt som muligt? 
Mmmm…. 
Hvad tænker du her, når nu at de går ud af sjette, og du har nogle elever, hvor du kan se, jamen, 
evalueringerne viser, at de ikke har opnået det mål… Hvad tænker du, nu er du selv er udskolingslærer, 
hvad vil du gerne som syvende klasses-lærer… hvad kunne man tage med videre, eller hvad kunne man i 
den der overgangsfase… 
Altså, der tænker jeg, hvis det er flere opmærksomhedspunkter, de ikke kan, så vil det helt klart være en 
mulighed at gå om, at gentage sjette klasse, men ellers så vil jeg prøve - det er nogle af de elever, der 
har andre udfordringer, også nogle af dem, der er ordblinde, at de bliver så gode som muligt til at bruge 
de hjælpemidler, der er, som de så også kan bruge videre hen i syvende klasse. Men helt klart en 
afleveringssamtale med den lærer, der skal have dem, og for ligesom at lærerne er obs på, at det er de 
og de udfordringer, som de skal have hjælp til - til de her ting. 
Ja…  
Så evalueringsskemaet tænker du altså, fordi lige nu er det jo ikke noget, man giver videre til… altså lige 
nu har vi ikke en kultur med, at man som syvende klasses lærer får deres karakterblade eller 
evalueringsskemaer (…) 
Nej, men der bliver holdt nogen afleveringssamtaler mundtligt, men man får ikke noget på skrift…? (…)  
Tænker du, at det er et realistisk mål, at det (red: de hyppigste ord) kan nås inden 7.kl.? (26.52 -) 
Ja, det synes jeg. Altså for dem, der ligger middel og over, der tror jeg, men for de svage tror jeg, det er 
svært, og det tror jeg også, hvis du satte mål på 300, så ville det også være svært, altså jeg synes, der er 
nogen, som bare er langsommere i indlæring,… men jeg tænker, for de…..for dem, der ligger måske lidt 
under middel og fra middel og opefter, der er det realistisk… 
Ja… 
…men det tænkte jeg nu,… nu er de jo i midten af femte klasse, nu har jeg jo ikke prøvet at have hele 
forløbet til og med sjette.  
Hvordan oplever du det… altså, støtter det de svage elever, at de skal lære de hyppigste ord…? (27.54- 
) 
Ja, det er jo en kæmpe støtte, hvad er det – det er 60% af alle tekster, det udgør - det er helt klart, det 
udgør en kæmpe støtte, også for deres læsning og så videre, men… men det er bare svært, når man også 
har fokus på mange andre ting ved lige netop de elever: Det er jo typisk, at de ikke kun svage i dansk, og 
typisk har de ikke kun én udfordring, så derfor er det jo svært at have fokus på…  -så skal man jo lige 
beslutte sig for, hvad er det, vi har fokus på lige nu for ikke at overbebyrde dem. 
Ja … 
Nu spørger jeg lige, for du er jo også specialundervisningslærer: arbejder man med de hyppigste ord i 
specialundervisningen?   
Ja, (…) det ville man i hvert fald kunne, for de mindre er det jo så mere de 120 hyppigste ord, ja 
Ja… 
 
Nå, så har jeg skrevet her, at vi vil gerne designe en app eller hjemmeside, der kan evaluere, om den 
enkelte elev kunne læse, skrive og forstå de hyppigste ord. 
Hvilke ønsker eller behov har du som dansklærer til en sådan app eller hjemmeside?  
Hvad skal den kunne ift. at evaluere? (29.00-) 
Der vil det være rigtig ønskeligt, hvis den var overskuelig både for lærere og elever, at der skal ikke være 
for mange funktioner, den skal være så nem at gå til, og at der, når eleverne laver nogle opgaver 
derinde, kunne det være rigtig godt, hvis der kom direkte feedback til eleverne, og at der kommer en 
statistik til læreren - altså at læreren kan gå ind og se resultater. 
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Ja…, og resultatet skal det bunkes eller sorteres eller på en eller anden måde…. at de resultater, som du 
så vil få… 
Men da tænker jeg, at hvis der kunne være opbygget sådan lidt a la Grammatip, at det kunne være nogle 
bestemte opgaver, man tildeler eleven, og så kan man få resultat på den bestemte opgave, altså at man 
ikke får at vide, at elev X kan kun 30 eller 300 af de 500 hyppigste ord, men elev X har med de her 100 
ord scoret 80% rigtigt eller noget - altså at man kan tildele specifikke opgaver og så får resultat for den 
specifikke opgave. 
Ja… og nu har vi jo ligesom lavet nogle kategorier, altså for eksempel vokalforveksling, - skulle det være 
sådan nogle kategorier? 
Ja, det vil være fint… 
Altså kategorier som fx ordklasser… inden for et emne? 
Ja, det skulle jo helst være sådan noget med, at man i undervisningen havde haft noget om den 
kategorisering, og så kunne man ligesom måle det med det program. 
… og så skulle man så faktisk sikre sig, når man laver programmet, at alle ord så er en del af en kategori -
det ved jeg faktisk ikke, om de er - altså for at være sikker på, at man kommer omkring alle ord…  
Ja… 
Okay… 
… men ellers kunne man jo lave kategori, der hedder alfabetisk rækkefølge, så har man jo alle med, hvis 
nu der er nogle lærere, der siger: Jeg vælger ikke i kategorien, jeg vil gerne bare have, ja… 100 ad gangen 
eller halvtreds ad gangen… 
Ja, og… hvad med det der med at læse, skrive og forstå - hvis det skulle være på en hjemmeside det her 
med, at de kan læse dem højt - har du nogle ideer til, hvordan man skulle kunne…? 
Måske med indtalefunktion? 
Ja… 
Men jeg tænker, det er nemmere at måle det der med at skrive og forstå, altså de kan skrive måske en 
sætning med ordet, og med at forstå: der kan måske stå en sætning med ordet brugt på flere forskellige 
måder, så skal de sætte kryds ved den rigtige sætning eller der, hvor ordet er brugt rigtigt, - hvor de 
skulle indsætte ordet i en sætning eller noget…  
Altså sådan nogle lukkede opgaver? 
Ja… 
Ja, jeg skal lige se…. det har jeg faktisk ikke med det spørgsmål, men vi arbejdede jo rigtig meget med 
det kontekstorienterede, - du siger nemlig noget vigtigt, du siger, det skal jo hænge sammen med det, 
man laver. Hvordan kunne man lave nogle koblinger? Har du nogle ideer til det? (32.28-) 
Altså sådan at man arbejder med en stavefejltype for eksempel, og så evaluerer vi. I forhold til for 
eksempel litteraturundervisningen, ville man kunne gøre det? 
Så tænker jeg, det kunne være godt, hvis man som lærer måske kunne udvælge de ord, eleverne skal… 
hvis nu der var et stort batteri af opgaver, der var alle 500 ord, og der er opgaver til alle 500 ord. Hvis jeg 
så som lærer så måske kunne gå ind og udvælge, hvilke opgaver mine elever skal prøves i, så kunne jeg 
sikre mig, at det er de ord, vi også haft i teksten. Altså hvis jeg ligesom kunne have min egen 
”forløbsbygger”, altså ligesom ved Gyldendal, at jeg kunne have en opgavebygger, at nu kan jeg 
udvælge 20 ord, som så bliver lavet til en opgave til min femte klasse. 
Okay, ej hvor smart! 
Og opgaverne ligger inde i programmet, men så sammensætter jeg hvilke ord, eleverne skal testes i lige 
nu… 
… fordi du har haft de ord i din tekst, ja, det var smart… 
… hvis man kan det, jeg er jo ikke IT-ekspert:) 
Næ, næ:) Men vi skal jo finde på idéer:) Det vil sige, man kan sådan bunke eller bundle nogle ord og sige, 
det er min ”pakke”… 
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Så ville jeg kalde den opgave ”Hodja fra Pjort”, og så ligger der 20 ord fra ”Hodja fra Pjort” i den, og så 
skal de lave opgaver til den - og næste gang vi læser anden bog, så kunne jeg sammensætte 20 ord fra 
den anden tekst… 
Ja!  
Og vil du så tænke, at det skulle være et læremiddel (…) - hvis du skulle prioritere, hvad vil du så helst, 
altså hvad er dit behov: er det at evaluere eller er det sådan mere et læremiddel?  
Altså, jeg synes evaluering, altså det at måle det, fordi det andet - det synes jeg ikke - der har vi rigtig 
mange gode ting (red. katalog af læringsaktiviteter), som man kan koble, og man kan jo anvende det på 
næsten alt, men det er det der med at måle det - så jeg tænker, jeg har personligt mest behov for at 
evaluere… 
Ja…. God idé med at samle ord og en forløbsbygger, hvis man kunne det…  
  
Så har jeg skrevet det her med, at vi i foråret havde et forløb, hvor vi brugte strategier. Har du ideer til, 
hvordan arbejdet med strategier kunne indarbejdes i sådan et digitalt læremiddel eller 
evalueringsredskab? (35.00-) 
Der kunne det være rigtig godt, hvis der stod nogle eksempler på nogle strategier i selve programmet, og 
at eleven bliver mindet om: ”Brug de her strategier, når du løser opgaven”. At man ligesom måske kunne 
lave, at programmet kommer med løsningsforslag, som tager udgangspunkt i de strategier - at eleverne 
ligesom bliver mindet om… 
Prøv at forklare løsningsforslag… hvad kunne det være for eksempel?                                                                
Jamen, det kunne være: Forstår du det her ord? Hvis du ikke forstår det, så slå op i en ordbog eller prøve 
at finde ordet i en anden… sådan komme med… 
Vil det sige, at der skal være mulighed for fx at trykke på en knap, og så ryger vi ind i 
Ordbogsprogrammet fx? 
Fx…  
Det kunne også være fedt, det jeg ved, hvad mine elever de nyder rigtig godt af lige nu med 
fjernundervisning - jeg ved, at mine kollega i matematik laver sådan nogle små læringsvideoer, så når de 
skal ikke regne opgave, så er der en video, som de kan se igen og igen og igen, og forklarer det. Det 
kunne måske være godt, hvis man havde en lille video i starten, hvor man måske gennemgik, at ”det 
her”, ”Den her måde kan du prøve at løse de her opgaver på”. Det er jo virkelig sådan en YouTube 
generation, de kender jo tutorials fra alt - det kunne jo være smart, hvis man også havde…. 
... så en hjælp til selvhjælp? 
Ja… 
Så det vil sige, at der skulle være mulighed for at kunne gentage, at hvis du for eksempel har det forkert, 
lad os nu sige, de eller vi skal teste, om de forstår et ord, det er forkert, så skal de have mulighed for at 
gøre det igen ved at bruge strategi?  
Ja  
Okay… 
 
Har du nogle ideer til, hvordan man kunne designe det her læremiddel eller evalueringsredskab, så 
det blev tydeligt, at vores elever har flersproglige resurser? (36.50-) 
Det kunne være rigtig fedt, hvis man kunne lave det program på flere sprog, altså man kunne koble 
engelsk og tysk… nu har jeg ikke fået nok forstand på Grundwortschatz i tysk, og hvordan de gør engelsk, 
om der er noget tilsvarende, men det kunne være rigtig fedt, hvis man kunne bruge det samme program 
til flere sprog, og så kender eleverne det… 
Ja… 
og så har man noget måske ikke nøjagtigt det samme, og det er jo ikke de samme ord, men at man har 
noget tilsvarende - at opbygningen er den samme. 
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Ja…Ja, så man kobler simpelthen sprogene? 
Ja, at der måske bare er en knap foroven, så man switcher sprog. 
Så forestiller du dig, at man har samme indgang - ind til læremidlet?  Altså man har samme indgang, og 
så vælger du, nu vil jeg øve de sprog eller de sprog, eller har man ligesom to indgange? 
Nej, hvis det var én hjemmeside, og så kunne man oppe for oven vælge dansk, engelsk eller tysk. 
Ja… er der andet, du har tænkt på lige det her med flersproglige resurser? 
Nej… men det er sådan, at min kollega i tysk og mig, vi har på et tidspunkt lavet sådan et fælles forløb, 
hvor de havde eventyr dansk og Märchen i tysk, hvor vi havde nogle af de samme begreber og nogle af 
de samme ting, og det fandt vi ud af, at det var rigtig en aha-oplevelse for eleverne at ”Ahh! Der er 
noget, der er ens!”. Og derfor: hvis man kunne bruge de der strategier både i dansk og tysk for eksempel 
og bruge nogle af de samme løsningsforslag og nogle af de samme metoder – så tror jeg, det vil sætte 
sig mere fast ved eleverne.  
Ja  
Det har vi i hvert fald oplevet. Vi har også haft et forløb om Astrid Lindgren, hvor det var, at vi læste både 
nogle tekster på tysk og på dansk, og så er det lige som om, det kommer ”dobbelt op”. Nogle af dem har 
bare brug for at høre det på begge sprog og høre det samme. 
Ja, og det lyder til, at I har haft nogle fagbegreber - tænker du så, at man skulle have de hyppige ord: 
finde, hvor har vi hyppige ord, der er det samme på dansk og tysk? (…) 
Det kunne hjælpe nogle af eleverne, der måske ikke ved, hvad ordet betyder på dansk, hvis man så kunne 
trykke på ”oversæt” 
Ja 
.. eller nu tager jeg lige det hyppige ord på det andet sprog  
Ja 
(….) Hvis man kunne have fælles arbejdsgange eller fælles strategier, så tror jeg, det er nemmere for 
eleverne at huske. ”Hvad er det nu lige jeg gør, hvis jeg ikke kender det her ord?” 
(…) 
I forlængelse af det her, hvad kan så støtte det her samarbejde? (40.34…) Skulle det være det her med 
strategier på samme…  
Ja  
Skulle det være ligesom, vi har lavet de der stavestrategier, men bare indbygget digitalt? 
Ja, det ku´ være rigtig godt! Det synes jeg i hvert fald er meget overskueligt og til at gå til… og brugbart… 
Man kan sammenligne…  
Ja… 
 
Det har du nok været lidt inde på det – det med har du ideer til det digitale 
evalueringsredskab/læremiddel ift. samarbejdet mellem dansk og tysk? (41.19…) 
Ja, at man kan skifte mellem sprogene… 
Hvis man nu tænker på, at man som dansk- og tysklærer har en indgang til det her lægemiddel - skulle 
man så kunne se hinandens resultater? 
Ja, man skulle kunne se elevens resultater i både dansk og tysk, det kunne være smart, så kunne man 
hurtigt spotte: er det her et danskfagligt problem, eller er det et læse-skriveproblem? 
(…)  men det ved jeg ikke, om jeg ville kigge på direkte - hvis der er nogle elever, der klarer sig rigtig godt 
i tysk og rigtig dårligt i dansk, så vil man alligevel snakke om det til et møde… 
Så der vil dialogen løse det, hvis man kan sige det, eller sætte spot på det…  
Ja… 
 
Har du haft en eller anden form for erfarings- eller videndeling, samarbejde eller reflekterende 
dialoger med dansk- (eller tysk-) kolleger om de hyppigste ord og evalueringen af dem? (42.23-) 
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Det har jeg faktisk kun haft med dig 
Okay… 
Ja..  
Men ikke ellers? 
Nej… 
Hvordan kan det være, tænker du?  
Vi har ikke rigtig haft nogle fagudvalgsmøder, og jeg samarbejder ikke så meget med dansk med i hvert 
fald ikke sjette klasse - og så har jeg bare kørt det selv, og der er jo kun ét spor i femte klasse, så jeg har 
jo ikke ligesom en danskkollega, der også har femte klasse. Så det har jeg kørt selv…  
Så du har været meget alene om det? 
Ja… Men jeg har ikke følt mig alene, for vi to har jo snakkes om det. 
…men som lærer (…)  er man selv om det? 
Ja, medmindre man har sådan et arbejde i et for eksempel et danskudvalg, der kører, hvor der er sådan 
inspiration og sådan, men jeg synes bare desværre lidt på vores skole, der er det, når man kommer med 
nogle ideer, så er det sådan lidt… der ikke altid sådan… sådan positiv… interesse for at dele nye ting… 
Nej… 
Der er ikke sådan, nogen spørger ”Jeg har hørt, du har været på det kursus, eller du har været med til 
noget forløb eller noget”, det er der ikke nogen, der sådan… 
Nej… er det sådan lidt en privat praksis? 
Ja, det er det… 
Og hvad kunne så fremme, at man fik de her dialoger eller erfaringsviden…(43.40-) 
Jamen, det kunne være flere møder, flere vidensudvekslinger og flere sådan… ja… 
…og hvordan tænker du det, at det vil blive modtaget på din skole, hvis du nu sagde, det kunne jeg godt 
tænke mig – ville det blive modtaget godt - eller med interesse -  altså i et fagudvalg? 
Jeg tænker, der er nogen, der vil synes er interessant, og der gerne vil prøve det af, og så er der nogen, 
der siger, at jeg har gjort sådan de sidste mange år… 
…og hvor vil du så ellers kunne finde de her dialoger eller finde rum til det? 
 Det kunne man godt gøre på vores digitale portal SharePoint, der kunne man måske også dele 
erfaringer…  
Og hvad med – jeg tænker på vores fællesskoledistrikt, der har vi jo også fagudvalgsmøder? 
Men der synes jeg, det har været for meget generelt snakken - jeg synes ikke, vi har været sådan nede i 
dybden og i det konkrete. Vi har talt om, hvilke forfattere og hvordan er vores årsplaner, jeg synes ikke, 
vi har været så langt nede på niveau, at vi har snakket konkrete undervisningstiltag 
Nej…. men er det noget, du kunne tænke dig? 
Ja, det synes jeg… det kunne være rigtigt spændende at høre, hvordan andre gør og hvordan… måske 
gør de noget, man kan ”hugge”… og de kunne ”hugge” noget fra det, man selv… 
Ja, så det skulle være et eller andet noget med at fremme nogle… måske hjælpe til noget indhold på 
noget fagteammøder og… noget mere sparring og… sådan på tværs. 
Ja… 
 
Er der andet, du gerne vil fortælle, som vi ikke lige har været omkring? (45.30-) 
Jeg synes, det har været rigtig positivt, at vi to sådan løbende har evalueret og snakket om det, fordi jeg 
har kunnet mærke efter de snakke, vi har haft, så har jeg ændret nogle af de ting, som måske ikke gik så 
godt, og så har jeg ændret på praksis og taget nogle ting med og brugt i min undervisning, så det synes 
jeg har været rigtig positivt. Og jeg synes, det kunne være rigtig fedt, hvis man kunne have 
fagudvalgsmøder på tværs af årgange, altså at man netop sagde: ”Nu sætter vi os ned, dansk- og 
tysklærerne, det gør vi også med klassemøder, men jeg synes, at man for eksempel talte med 
tysklæreren og sagde: Hvordan gør I med Grundwortschatz? Fordi jeg synes, når vi holder møde, så 
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handler det rigtig tit om eleverne og klassen og ikke særlig meget om, hvordan, hvad gør du i dansk, 
hvad gør du et tysk? Og vi kunne have nogle møder, der udelukkende handler om det der fagspecifikke 
med Grundwortschatz og hyppige ord på dansk, hvor vi ikke taler så meget om, hvordan klarer den 
enkelte elev sig, men man kommer med noget faglig inspiration… 
Mmm.. .ja… kun dansk? eller også dansk-tysk? Først så hørte jeg det, som om du kunne tænke dig, at 
man i hele Sydslesvig tog alle femte klasses dansklærere, som var inde til et møde og så havde man et 
emne… 
Det kunne man også… Jeg tænkte mere på skolen, men det kunne også være rigtig godt med det store… 
Altså da jeg var ny her ved Skoleforeningen, der havde vi jo sådan et netværksmøde, hvor vi talte om 
læse- og staveresultater, tror jeg, det var i Jaruplund… 
Ja, det var med Fælles Evaluering 
Netop, dét synes jeg egentlig var godt, at man der fik en snak med de andre dansklærere, men det ved 
jeg ikke, om det på grund af corona, eller…var det kun i fjerde klasse eller hvornår? 
Jamen, det var fordi, i starten der ville man gerne have, at det var centralt styret, og vi (ref:konsulenter) 
skulle lave indholdet til det, og så er det blevet lagt mere over til, at skolerne skal lave deres egen 
evaluering, så egentlig så står vi der for eksempel vores skole, at vi skal have det styrket på vores egen 
skole… 
mmm… 
… og der tror jeg, at nogen skoler er kommet længere end andre, det her med at få opbygget den her 
fagkultur, hvor vi ikke er så private mere, tror jeg… 
For vi taler om læse- og staveresultaterne på klassemøderne, altså på de kvartalsmøder og de møder, 
der er, men det er jo for den klasse, vi har… 
Ja… 
Vi har ikke sådan talt om, hvordan går det egentlig for hele mellemtrinnet eller hvordan er det egentlig… 
Nu har vi jo kultur for, at man følger sin klasse faktisk fra tredje klasse til sjette klasse, men hvis nu man 
skulle overtage en fjerde klasse på et tidspunkt, så kunne det jo være godt at vide, hvad har de gjort i 
tredje klasse, hvad gør de i femte-sjette og sådan… 
Ja… 
Og hvordan skulle man så… skulle man så have fagudvalgsmøder, eller hvad tænker du sådan trin eller vi 
det hænger sammen med en teamtankegang? 
At man ligesom havde sådan et mellemtrinsteam… 
Ja… 
Men jeg tror, det skal handle om dansk, hvis det skal være flere klasser, hvis det skal være med tysk, så 
skal det handle om klassen, ellers tror jeg, det bliver for bredt… 
Godt… 
 
Tusind tak, hvor var det spændende! Og det tog faktisk 50 minutter… 
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Analyse 

I analysen og databehandlingen af interviewet har jeg forsøgt at udvinde mønstre, som kan 

bruges fremadrettet ift. stilladsering af evaluering og professionelle læringsfællesskaber.  

I skemaet ses udvalgte udsagn fra interviewet. 

Udsagn fra respondent D Meningskondensering Kategorisering, analyse og 
fortolkning 

…det er svært at evaluere, om de så 
rent faktisk kan…(…) om de virkelig 
kan anvende ordene (…) hvor tit skal 
de have brugt det i en tekst, før de 
virkelig sidder fast. Det synes jeg er 
rigtig svært at evaluere… 

Respondenten oplever, at det 
er udfordrende at vurdere, 
hvornår eleverne har 
automatiseret de hyppige 
ord, så eleverne anvender 
ordene lingvistisk, fonologisk 
og grammatisk korrekt og 
funktionelt i nye tekst- og 
situationskontekster. 

Evalueringsforsker Dolin 
påpeger, at det ikke er 
muligt i praksis at komme 
helt tæt på alle elevers 
læreprocesser (Dolin, 2020, 
s. 49) og peger på styrkelse 
af elevens metakognitive 
indsigt, elevens 
selvevaluering og peer-
feedback som en vigtig del 
af den formative evaluering. 

Jeg føler, altså forældrene har også 
fået med, når de (red: eleverne) 
arbejder med de hyppige ord, at de 
har haft den her mappe med hjemme, 
og det var det sådan mere synligt, og 
der kunne de så se, ”hvor langt er mit 
barn”… 
… som om, at det var ligesom noget 
man kunne måle, man kunne veje - 
det tror, jeg har været nemmere for 
forældrene at gennemskue, end hvis 
det var andet… 

Respondenten oplever det 
som positivt, at forældrene – 
via mappen med 
evalueringslisten –kan følge 
med i, hvor langt deres børn 
er i processen med at lære de 
hyppige ord.  
Tilegnelsen af de hyppige ord 
kan måles 

Konkrete, synlige  
evalueringsredskaber synes 
at kunne være  med til at 
støtte lærerens 
dokumentation samtidig 
med, at forældrene 
inddrages løbende om 
barnets læring via den 
formative evaluering. 
Træk fra poststrukturalistisk 
evalueringsparadigme 

…det kunne være rigtig godt, hvis man 
havde sådan et evalueringsredskab, 
hvor man sådan løbende kunne 
evaluere, hvor mange af ordene har 
de styr på, hvad kan de, og at det 
kunne være et eller andet sådan 
selvrettende, som giver feedback til 
lærerne(…)…for når jeg får en tekst fra 
eleverne - så sidder jeg jo ikke og 
markerer alle de 500 hyppigste ord - 
altså det er jo svært, man har jo sådan 
lidt en føling med det, og man bruger 
jo også det dér evaluering, de der 
lister, men ellers så er det jo rigtig 
meget sådan fornemmelse… 

Respondenten har en 
fornemmelse og en føling 
med, i hvor høj grad eleverne 
mestrer de 500 hyppigste ord, 
men efterlyser et digitalt, 
selvrettende 
evalueringsredskab, der giver 
feedback til læreren, som 
supplement til de analoge 
evalueringslister (bilag x), 
som respondenten anvender i 
sin klasse. 

Et digitalt 
evalueringsredskab kan via 
feedback til læreren om 
elevernes læringsniveau og -
udvikling understøtte 
lærerens vurdering af, om 
det ønskede mål er opnået. 

Bevidsthed om elevers 
anvendelse af ordene i 
kontekst. 

 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



16 
 

 

(Spørgsmål ift. at koble evaluering af 
de hyppige ord til 
litteraturundervisning): 

Så tænker jeg, det kunne være godt, 
hvis man som lærer (…) så måske 
kunne gå ind og udvælge, hvilke 
opgaver mine elever skal prøves i, så 
kunne jeg sikre mig, at det er de ord, 
vi også haft i teksten. Altså hvis jeg 
ligesom kunne have min egen 
”forløbsbygger”(…), at nu kan jeg 
udvælge 20 ord, som så bliver lavet til 
en opgave til min femte klasse. (…) Så 
ville jeg kalde den opgave ”Hodja fra 
Pjort”. 

Et digitalt evalueringsredskab 
skal kunne kobles med 
dansklærerens 
undervisningstilrettelæggelse, 
således af læreren kan 
udvælge hyppige ord, der 
arbejdes med i 
undervisningen fx tekster, og 
at disse ord kan evalueres i 
redskabet. 

Dolin påpeger, at ”viden 
ikke kan forstås løsrevet fra 
den sammenhæng, den 
indgår i” (Dolin, 2020, s. 35), 
hvorfor koblingen fra 
undervisningen til det 
digitale evalueringsredskab 
vil være vigtig. 

 

På spørgsmålet, hvorvidt 
respondenten har haft en eller anden 
form for erfarings- eller videndeling, 
samarbejde eller reflekterende 
dialoger med dansk- (eller tysk-) 
kolleger om de hyppigste ord og 
evalueringen af dem, svarer 
respondenten ”nej, kun med dig” (ref. 
dig= undertegnede) 
Jeg synes, det har været rigtig positivt, 
at vi to sådan løbende har evalueret 
og snakket om det, fordi jeg har 
kunnet mærke efter de snakke, vi har 
haft, så har jeg ændret nogle af de 
ting, som måske ikke gik så godt, og 
så har jeg ændret på praksis og taget 
nogle ting med og brugt i min 
undervisning, så det synes jeg har 
været rigtig positivt. Og jeg synes, det 
kunne være rigtig fedt, hvis man 
kunne have fagudvalgsmøder på 
tværs af årgange, altså at man netop 
sagde: ”Nu sætter vi os ned, dansk- og 
tysklærerne (…) og sagde: Hvordan 
gør I med Grundwortschatz? (…) Men 
jeg tror, det skal handle om dansk, 
hvis det skal være flere klasser, hvis 
det skal være med tysk, så skal det 
handle om klassen, ellers tror jeg, det 
bliver for bredt… 

Respondenten oplever meget 
lav grad af samarbejde og 
reflekterende dialoger om de 
hyppige ord blandt sine 
kolleger og ytrer sig positivt 
ift. aktionslæringsforløbet 
med løbende reflekterende 
dialoger, der har igangsat en 
ændret praksis hos 
respondenten.  
Respondenten ytrer ønske 
om både samarbejde med 
dansklærere på 
mellemtrinnet samt 
tværfagligt samarbejde 
dansk- og tysklærere imellem, 
dog her centreret om 
arbejdet med de hyppige ord 
på dansk og tysk i samme 
klasse. 

En deprivatisering af praksis 
i form af samarbejde med 
reflekterende dialoger som 
en del af et professionelt 
læringsfælleskab 
understøtter lærerens egen 
professionelle læring, 
hvilket kan øge elevernes 
læring             (Albrechtsen, 
2013, s. 15)  
Udsagnet underbygger 
desuden Dolins pointe om, 
at det kræver team-
samarbejde på både klasse- 
og faglærerniveau at 
opbygge en egentlig 
evalueringskultur (Dolin, 
2020, s. 70) - i dette tilfælde 
om de hyppige ord. 
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BILAG 3: PADLET MED ANALYSE 

Pdf-udskrift af: https://padlet.com/vpnoxmhczs/3fl262lhnnrfi23k  
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Padlet – fokus på stiladsering af sprogdidaktik og evaluering  

I analysen af padletten forsøger jeg at finde mønstre, som kan bruges fremadrettet ift. 
stilladsering samt stiladsering af evaluering. 
 

 

 

Udsagn fra respondenter Meningskondensering Kategorisering, analyse og 
fortolkning 

Jeg synes det er svært at "måle" om 
eleverne har indlært ordene og også 
bruger dem til dagligt. 

Respondenten oplever, at 
det er svært at evaluere, 
om eleven har tilegnet de 
hyppige ord og anvender 
dem funktionelt.   

Evaluering:  
Strukturelt sprogsyn 
postpositivistisk, summativt 
evalueringssyn– en diskurs 
affødt af de hyppige ords 
opdeling i 500 enheder? 

Eleverne magter at skrive de 
hyppigste ord, når vi direkte arbejder 
med dem – men skriver de en tekst 
eller det er i andre 
sammenhænge, kan de glemme alt 
om det... 
 
Jeg undrer mig over, at eleverne i frie 
opgaver tit skriver dem (red. hyppige 
ord) forkerte, mens de kan stave til 
ordene i opgaver, der fokuserer på 
ordene. 

Lærerne oplever, at 
eleverne har svært ved at 
overføre færdighederne fra 
én situationskontekst til en 
anden – fra fokus på 
ordtilegnelsen i træning til 
når de selv skal anvende 
ordene i egenproduceret 
tekst.  

Evaluering:  
Ordtilegnelse og transfer fra 
kontekst til kontekst. 
læringsstrategier. 
 

Det hjælper mig meget, når ikke kun 
materialer, men også små 
læringsvideoer er lagt op på 
SharePoint. Det bedste ift 
inspiration er praksisvideoer fra 
rigtig undervisning. 
 
Konkrete metoder og forløb baseret 
på litteratur og materiale 

Visuelle praksisvideoer 
samt konkrete metoder og 
forløb baseret på 
læremidler opleves som 
passende stilladsering. 

Stiladsering af sprogdidaktik:  
Indholdsmæssig vejledning 
Via modellering med fokus på 
det visuelle 
 

Jeg oplever arbejdet med de hyp. ord 
lidt kedeligt, som en 
indholdsløs (ikke kontekstbaseret) 
indlæring af ordene. Der mangler 
specifikke metoder til kompetence-
opbygningen hos 
eleverne. 

Læreren mangler 
stilladsering til 
kontekstorienterede 
metoder til ordtilegnelser, 
hvilket gør undervisningen i 
de hyppige ord kontekstløs. 
Dette opleves ”kedeligt” – 
meningsløst? 

Stilladsering af sprogdidaktik: 
Fokus på metoder til en 
kontekstorenteret og 
sprogbaseret tilgang. 
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BILAG 4: OBSERVATION AF DESIGNWORKSHOP, ANALYSE, INVITATION OG 
SAMTYKKE 

 
Deltagere: Seks lærere (en tysklærer og fem dansklærere) samt pæd. konsulent for tysk Elke la Grange, 
pæd. IT-konsulent Ralf Feddersen og pæd. konsulent for dansk Tina Joost. 
 

  

 

Følgende sider indeholder observation af workshoppens programpunkt 3-6 ud fra videooptagelse incl. 
arrangørernes feltnotater. 

 

 
Screenshot af videooptagelse 
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Din undervisningspraksis:  Hvad lykkes godt i din praksis, når du arbejder med de hyppigste ord? 

• Det konkrete: når ordet er som fysisk ordkort, det taktile, bevægelse, ordkort lamineret og lagt 
rundt omkring på skolen, hentediktat, bevægelseslege, klippe hyppige ord ud af aviser 

• At give elever ord, som de skal sortere på en eller anden måde, grupper får forskellige resultater, 
samtale om ordene – kigge mere intenst på ordene= skærpe den sproglige opmærksomhed og 
opmærksomhed på stavning. I nogle hjem var det hele familien, der arbejdede med ordene.  

• Arbejde med ord med samme bogstavfølger, dobbeltkonsonanter osv. 

• Eleverne bruger hyppige ord, når de skriver en tekst, og læreren fokuserer på, at netop disse skal 
være stavet rigtigt, ikke nødvendigvis de andre. 

• Kopiere en side af en tekst, der læses i klassen eller læsebog og finder hyppige ord. 

• At arbejde kontekstbaseret og arbejde med samme ord i lang tid og på forskellige måder 

• Diktater, hvor ordene er i sammenhængende tekst, Lückentext med varierede opgaver 

• Skriveøvelser vha. ordkort – ud fra elevernes udfordringer – eleverne bruger ordkortene i deres 
tekst. 

• Sprogsammenligninger, pille ord fra hinanden, eleverne er gode til at sammenligne sprog 

• når der arbejdes kreativt og i grupper, bl.a. ved værkstedsarbejde.  

• Læringsudbyttet er størst, er når børnene kan koble ordene med deres livsverden (dvs. modsat 
isoleret læring). Her viser det sig, hvilken positiv betydning det har at skabe en meningsfuld 
kontekst, hvor børnene bruger ordene aktivt. Sådan en kontekst kan fx tage udgangspunkt i 
børnenes fritidsinteresser - knytte de hyppige ord til et spil og at inddrage forskellige medier 
(analoge som elektroniske/digitale), som kan gøre mere spændende og mindre kunstigt at 
arbejde med ordene. 

 
Din undervisningspraksis: Hvad skaber størst udfordring i din praksis, når du arbejder med de 
hyppigste ord? 

• at ordene er ukonkrete (fx dog contra computer), og at børn har brug for noget konkret (ordkort 
er konkrete) 

• at de små elever ikke kan se sammenhængen mellem fx kan og kunne, at der er en 
sammenhæng, at man kan lave en kobling 

• at børnene er mere fokuseret på betydningen af ordene end på stavemåden (læser mere indhold 
end form) Og at de ord, der bruges meget, ikke har ret meget betydning (fx end, og) 

• at man evaluerer, og så kan eleverne ordene i den situation, men ikke når de skriver tekster, så 
er ”ordene væk” 

• ”at man skal bruge fremmedsprogsdidaktik for at være dansklærer hernede – at vi mangler 
nogle kompetencer”, både dansk- og tysklærer føler, at de mangler faglige redskaber 

• læremidlerne lægger ikke op til at arbejde med hyppige ord 

• elever siger, det er kedeligt at arbejde med de 120 ord 

• lærer er ikke stødt på de hyppige ord i sin uddannelse (dansk 4.-10.kl.): ”læreren skal ville det 
med de hyppigste ord – det kommer ikke flyvende til en” 

• når arbejdet med ordene bliver for løst. 

• at fastholde børnene i deres opgaver. Specielt når lærings-setuppet opleves kunstigt af børnene. 
 
Konklusion: At arbejdet skal give mening i en eller anden form – kontekstbaseret 
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Tanker og ideer ift. det tværsproglige samarbejde mellem dansk og tysk? 

• Sprog i kontekster, kan man arbejde med de hyppige ord i kontekst – fra (kunstig beskæftigelse 
med hyppige ord i skolen?) skolekontekst til fritidskontekster? 

• At dansk- og tysklærerne i samme klasse planlægger fx ”ugens fokusord” i fagene 

• Ønske om plakater, noget synligt i klassen, så man kan se de hyppige ord på dansk og tysk og 
henvise til ordene på det andet sprog 

• Diskussion om: hvad er vigtigt? At eleverne tør bruge sproget kommunikativt og funktionelt – 
kan de begge sprog ”halvt” eller fokus på, at de kan kommunikere på begge sprog? Det vigtigste 
er, at de kan udtrykke sig. 

• Oplagt at arbejde med flere sprog, ”det er sådan, hjernen arbejder” 

• ”Det bliver nemmere for mig at være dansklærer, når jeg også må bruge noget tysk” 
 

Hvad kunne fremme samarbejdet mellem dansk og tysk? 

• Mere tid 

• Tid til forberedelse med dette fokus 

• Fremme teamtankegangen på skolen 

• Deling af undervisningsforløb 

• Temauger om tværsproglighed, at det tænkes ind i årsplanen 

• Emneuger, udsprunget af sprogfagene, hvor andre fag kan koble sig på – ”små fag bliver større”. 
Emnet som den fælles kontekst. Arbejde tværfagligt – ”indtryk af, at det ligger lidt fjernt.” ”Det 
kræver kommunikation – det skal skubbes i gang”. 

• Skemalagt tid til fordybelse i sprogene (fx dobbelttimer) stressende ofte at skulle skifte fra 
tysktimen til dansk  

 
Hvordan kunne dansk- og tyskkonsulenten støtte samarbejdet? 

• Kobling af lister/rød tråd mellem listerne på dansk og tysk, fx ord med samme betydning, 
stilladseret af konsulenterne. Kan ordene synkroniseres? Og kan man koble flere sprog på? 

• Forslag til temaer på tværs mellem sprogene (fx eventyr) 

• ”Fora, hvor man kan mødes, uden at det dræber ens dagligdag” 

• Kurser med tværsproglighed, hvor man fx deltager som team (for at skabe sammenhæng til 
praksis) 

 
Designopgave 

:  
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Gruppernes svar: 

• Spil – legende tilgang 

• Point, highscore, de skal vinde noget, ok at det er behavioristisk  

• Som Ida og Emil – ”Du er sej!” 

• Historier, hvor de kan vælge en vej 

• Univers – med elevgruppens interesser: hvaler, heste, helte, computerspil (Ikke skoleord) 

• Interessestyret 

• Historier om computerspil (ældste klasser) 

• De skal kunne læse, skrive, klikke 

• Det at lytte er vigtigt – eleverne skal kunne gå tilbage og lytte 

• De skal kunne sige ordet – point for at gentage 

• De skal kunne skrive i hånden og på computer 

• Tutorials, guidende læringsvideoer, evt. som eleverne selv producerer 

• I slutningen skal de selv formulere eller producere, som en evaluering 

• Selvforklarende 

• De skal kunne træne hjemme 

• Godt design! En app 

• Man skal som lærer kunne kategorisere ord, finde lister 

• Det skal være et supplement til undervisningen 

• Selvrettende 

• Det skal kunne kobles til det, man har arbejdet med i undervisningen 

• Tildele opgaver og se resultater - som i Grammatip 

• Man skal kunne gentage, prøve igen 

• Der skal være uddrag af kanontekster, forskellige tekstgenrer, også fagtekster, af forskellige 
forfattere, så de får lyst til at læse mere 

• Strategier som hjælp  

• Hensyn til elever med særlige behov: læringsgruppeelever og ordblinde 

• Filmklip, hvor ordene bliver brugt + eleverne skal selv kunne designe filmklips med figurer og 
indsætte ord. 

• Bevægelse, ord skal gennem kroppen, aktive lege (som Wii) 

• Projektioner, hvor ord screenes/projekteres på gulvet, augmented reality 

• Musik ala Tiptoi, hvor man kan lave musik med rim 

• Interaktiv tegning med finger – tænke flere fag og kreative tilgange med 

• Burde kunne tilbydes til forældrene også – ”forældre kan også begejstres!” 

• Det skal kunne bruges til gruppearbejde – det kollaborative 

• Koble apps sammen 

• Bruges som mødested for eleverne 

• Tværsproglig tilgang – sproget må ikke være en forhindring 

• Tænke 3. sprog (fx hjemmesprog) med ind – så eleverne kan bruge deres sprogkompetencer 
• Vigtigt at børn gives mulighed for at være medskabere ved at påføre egne ord eller metoder 

 
Afsluttende samtale – realisering af projekt, søge midler, forslag: 

• KursKultur,Bildungsministerium, Center for mindretalspædagogik - samarbejde med Deutsche 
Schulverein 

• Løvens hule/Höhle des Löwens: nogle har søgt ift. apps om flersprogethed: Rootify, kontakt? 
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Analyse 

I analysen af workshoppen forsøger jeg at finde mønstre, der peger på                                                  
a) tværsproglighed og b) tværsproglighed i et digitalt læremiddel samt c) parameteret 
”lærerstøtte” i et digitalt evalueringsredskab/læremiddel. 

Sammendrag af udsagn fra 
respondenter 

Meningskondensering Kategorisering, analyse og 
fortolkning 

Oplagt at arbejde med flere 
sprog, ”det er sådan, hjernen 
arbejder” 
 
”Det bliver nemmere for mig at 
være dansklærer, når jeg også 
må bruge noget tysk” 

Respondenter er tværsprogligt 
bevidste og reflekterer over egen 
praksis ift. tværsproglighed. 

Tværsproglighed 
Legitimering af 
tværsproglighed 
 
Elevens (og lærerens) 
sproglige ressourcer ses som 
internt forbundne på tværs af 
sprog 

Eleverne er gode til at 
sammenligne sprog… 
 

Respondent praktiserer 
sprogsammenligninger i praksis 
og vurderer, at eleverne mestrer 
metasproglig refleksion 

Tværsproglighed 
Metasproglig refleksion om 
ligheder og forskelle mellem 
sprogene 

At dansk- og tysklærerne i 
samme klasse planlægger fx 
”ugens fokusord” i fagene 

Respondent har en ide om, at 
tværsproglige teams i samme 
klasse planlægger undervisningen 
sammen og kooordinerer 
arbejdet med de hyppigste ord  

Tværsproglig didaktik  
PFL: sproglærerne i tæt 
samarbejde om 
undervisningen 

Ønske om kurser i 
tværsproglighed, hvor man fx 
deltager som team (for at skabe 
sammenhæng til praksis) 

Respondent ønsker kurser i 
tværsproglighed, hvor 
sproglærere fra samme 
team/skole deltager, for at kunne 
skabe transfer fra kursus til egen 
praksis. 

Tværsproglig didaktik 
PFL- stilladsering faciliteret af 
dansk- og tyskkonsulenterne 
med fokus på, at der skabes 
mulighed for transfer fra 
kursus til praksis, ved at 
kursusdeltagere tilmeldes som 
teams. 

Ønske om plakater, noget 
synligt i klassen, så man kan se 
de hyppige ord på dansk og tysk 
og henvise til ordene på det 
andet sprog 

 
Temaer på tværs mellem 
sprogene (fx eventyr) – 
koordinering af ordlister 

Respondenter ønsker stilladsering 
i form af læremidler fx ordlister 
eller plakater på dansk og tysk, 
hvor de hyppige ord er 
koordineret, fx temabaseret eller 
ud fra betydning.  

Tværsproglig didaktik 
Læremiddel- stilladsering 
faciliteret af dansk- og 
tyskkonsulenterne 

Diskussion om: hvad er vigtigt? 
At eleverne tør bruge sproget 
kommunikativt og funktionelt – 
kan de begge sprog ”halvt” eller 
fokus på, at de kan 
kommunikere på begge sprog? 

Respondent oplever diskussioner 
(blandt lærerkolleger?) om 
sprogsyn – og konkluderer, at et 
interaktionelt og funktionelt 
sprogsyn bør være det vigtigste 

Tværsproglighed  
Diskurs om sprog, 
anerkendelse af elevernes 
brug af deres samlede 
sproglige ressourcer, 
intersproget 
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Det vigtigste er, at de kan 
udtrykke sig. 

Tværsproglig tilgang – sproget 
må ikke være en forhindring 
 
Tænke 3. sprog (fx 
hjemmesprog) med ind – så 
eleverne kan bruge deres 
sprogkompetencer 
 
Bruges som mødested for 
eleverne 

Der foreslås en tværsproglig 
tilgang, også med evt. 3. sprog, så 
sproget ikke er en hindring og 
eleverne kan bruge deres 
sprogkompetencer. Yderligere 
foreslås det, at det digitale 
læremiddel skal kunne være et 
mødested for eleverne. 

Tværsproglighed i design 
(digitalt didaktisk læremiddel) 
Mødested som flersproget 
situationskontekst i en 
sydslesvigsk kulturkontekst. 

Det skal kunne kobles til det, 
man har arbejdet med i 
undervisningen  
Man skal som lærer kunne 
kategorisere ord, finde lister 
Tildele opgaver - som i 
Grammatip 

Respondenter ønsker 
sammenhæng til undervisningen, 
og en høj grad af indflydelse på 
indholdet/hvilke ord, der skal 
arbejdes med og evalueres. Der 
sammenlignes med et andet 
digitalt læremiddel. 

Lærerstøtte i didaktisk 
læremiddel 
”Støtte til planlægning” 

Selvforklarende 
Tutorials, guidende 
læringsvideoer, evt. som 
eleverne selv producerer 

Respondenter ønsker, at 
læremidlet er selvforklarende og 
indeholder multimodale 
guidende læringsvideoer  

Lærerstøtte i didaktisk 
læremiddel 
”Støtte til gennemførsel” 

Selvrettende 
Se resultater - som i Grammatip 
 
I slutningen skal de (eleverne) 
selv formulere eller producere, 
som en evaluering 

Respondenter ønsker, at 
læremidlet er selvrettende og 
med resultatoversigter som i 
andre læremidler.  
Ydermere foreslås, at elevernes 
læring evalueres ved at anvende 
de tilegnede ord i en 
tekstkontekst.  

Lærerstøtte i didaktisk 
læremiddel 
”Støtte til evaluering” 
Hvad kan et digitalt 
læremiddel? Skisma mellem 
det selvrettende (lukkede 
opgaver) og den nødvendige 
lærerfeedback på 
elevproducerede tekster.  
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Vi har brug for DIN praksiserfaring og DINE ideer  
 

                                                      
i arbejdet med de hyppigste ord på dansk/ 
Häufigkeitswörter und Grundwortschatz! 

 

Kære dansk- og tysklærer, der underviser i 1.-6.klasse 
Kort fortalt har vi en idé om at udvikle en skitse til et digitalt evalueringsredskab/læremiddel, der kan 
støtte dansk- og tysklærerne i arbejdet med lære eleverne at læse, skrive og forstå de hyppigste ord på 
dansk og tysk. Hertil har vi brug for jeres praksiserfaringer og inputs! 
Derfor vil vi invitere til et online-møde  
 

tirsdag d. 9. marts 2021 fra 14.00-15.30 
 

Mødet vil blive en blanding af erfaringsudveksling, dialog og idé-generering på forskellig vis.  
Hvad lykkes godt - og hvad er udfordrende i arbejdet med de hyppigste ord, når man skal planlægge, 
gennemføre og specielt evaluere undervisningen? Hvordan kunne et digitalt 
evalueringsredskab/læremiddel støtte denne proces - og hvad skulle det i den bedste af alle verdener 
indeholde set fra lærerens synsvinkel?   
Og hvordan kunne man trække tråde mellem sprogene? Det er nogle at de spørgsmål, vi ønsker indsigt i. 
 
Mødet vil blive optaget for at kunne fastholde praksiserfaringer og ideer, så det kan transskriberes i 
uddrag som empiri i det PD-afgangsprojekt, som Tina er ved at skrive om emnet. Udsagn vil blive 
gengivet anonymt i den skriftlige opgave, og optagelsen vil blive slettet i slutningen af dettes skoleår. 
Dette vil fremgå af en samtykkeerklæring, som mailes til dig inden mødet. (Der er mulighed for at læse 
det nedfældede fra mødet, hvis det ønskes). 
 
Tilmeldingsfrist er mandag d. 1. marts 2021 på kursus@skoleforeningen.org med angivelse af navn, 
skole og om du underviser i dansk, tysk eller begge dele samt på hvilke trin: indskoling/3.-4. og 5.-6.kl. 
Vi håber, du vil være med – vi glæder os! 
 
Venlig hilsen 
Elke, Ralf og Tina 
Elke La Grange, pædagogisk konsulent for tysk 
Ralf Feddersen, pædagogisk konsulent  
Tina Joost, pædagogisk konsulent for dansk  
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SAMTYKKEERKLÆRING VED VIDEOOPTAGELSE AF ONLINEMØDE  
 

Kære deltager ved onlinemøde om dansk- og tysklæreres praksiserfaringer og ideer i arbejdet med de 
hyppigste ord på dansk/Häufigkeitswörter und Grundwortschatz, som afholdes d. 9. marts 2021. 

Mødet vil blive optaget for at kunne fastholde praksiserfaringer og ideer, så det kan transskriberes i 
uddrag som empiri i det PD-afgangsprojekt, som Tina er ved at skrive om emnet. Empirien skal samtidig 
være med til at kvalificere designgruppens (Elke Zage, Ralf Feddersen og Tina Joost) udvikling af 
protyper og digitale redskaber.  

Videomødet optages med henblik på transskribering af udvalgte sekvenser/dialoger/udsagn i forhold til 
mødets formål.  

Der sikres en pseudonymiseret behandling af materialet samt i Tinas PD-afgangsprojekt.  

Videooptagelsen vil ikke blive offentliggjort nogle steder og vil blive slettet, når der ikke længere er 
behov for den, eller når samtykke trækkes tilbage. De slettes senest med udgang af skoleåret 20/21. 

Oplysninger, citater og andet skal kunne bruges af designgruppen til eventuel senere brug, hvor dette 
kan være relevant (dog i anonymiseret form). 

Det er kun Tina Joost, der vil have tilgang til optagelsen. Tinas PD-lærer og -censor vil dog også kunne få 
tilgang til optagelsen, hvis de ønsker. Der vil være mulighed for, at Tina Joost kontakter medvirkende i 
onlinemødet for en yderligere uddybning. 

Du kan til enhver tid og uden begrundelse helt eller delvis tilbagekalde efterfølgende meddelte 
samtykke med virkning for fremtiden. Lovligheden af behandlingen indtil tidspunktet for 
tilbagekaldelsen forbliver dog uberørt heraf. 

Dit samtykke er altid frivilligt. Det er ikke forbundet med et andet sagsforhold. Retsgrundlaget til 
databehandlingen er Artikel 6 stk. 1 litra a) i forordning (EU) 2016/679 - GDPR. 

 

SAMTYKKE: 

 

Jeg, ______________________________ (for- og efternavn) er indforstået med, at jeg video-optages 
under ovenstående onlinemøde d. 9. marts 2021. 

 

☐ja, jeg samtykker  ☐nej, jeg samtykker ikke 

 

 

__________________________________ ________________________________ 

Sted, dato     Underskrift 
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BILAG 5: FORMATIVT EVALUERINGSSKEMA MED DE 500 HYPPIGSTE ORD 

 

Delt op i 120 og 380 hyppigste ord i alfabetisk rækkefølge. I alt 25 sider.  

Herunder ses første side i udklip. 
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