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Vejledning: Brugen af afdækningen i planlægning af elevens 
undervisning 

Formål 
Den nyankomne elevs afdækning giver et værdifuldt indblik i elevens skoleerfaringer, faglige og 

sproglige ressourcer samt interesseområder. 

Afdækningsprofilen kan understøtte dig som underviser i din undervisningsplanlægning, så elevens 

viden og færdigheder indtænkes og sættes i forbindelse med undervisningens faglige indhold.  

Afdækningen giver en indgang til at forstå, hvordan eleven vil kunne motiveres og udfordres 

fagligt og sprogligt, ved at bygge bro mellem allerede eksisterende viden og ny viden. Nyankomne 

elever lærer sprog bedst ved at bygge ovenpå deres allerede eksisterende styrker og interesser. 

Opmærksomhedspunkterne nedenfor kan indgå i dine overvejelser om undervisnings-

tilrettelæggelse for eleven. 

Opmærksomhedspunkter 

Eksempler:  

❖ Har eleven en god læseforståelse, kan læsning understøtte elevens faglige udvikling og 

sprogtilegnelse. Præsenter eleven for korte enkle tekster tidligt og sørg for, at relevant 

litteratur er tilgængeligt på elevens modersmål og på dansk.  Lad eleven læse om det, der 

interesserer ham/hende, så begreberne og sproget er kendt i forvejen. Hjælp eleven med 

at identificere nøgleord, som fx skrives i margen. 

❖ Adgang til ordbøger og dual-language bøger kan understøtte elevens sprogtilegnelse. 

❖ Har eleven en god forståelse af numeraliltet, kan elevens sproglige udvikling understøttes 

gennem naturfag og matematik. Arbejd med at udfolde begreber fra disse fag. Brug 

sprogstøtten til arbejde med sproget omkring fagene. Det kunne fx være samtale om, 

hvilke naturfaglige processer klassen har lært om i undervisningen og hvilke begreber der 

er vigtige i den sammenhæng. Lad eleven beskrive ord og naturfaglige processer på sit 

modersmål og på dansk.

1. Elevens faglige kompetencer 
Undersøg hvilke særlige kompetencer eleven har og planlæg undervisningen, så eleven 
får mulighed for at trække på disse i den faglige læring og sprogtilegnelse.  
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❖ Har eleven gode musiske kompetencer, kan den sproglige indlæring med fordel ske 

gennem rytmiske øvelser, remser og sange. Ligesom I kan samle op på ord og sprog fra 

musikundervisningen i sprogstøtten. Hvis eleven fx har kendskab til nodelære, kan 

kommunikation om det at læse noder og spille musik bygge videre på den viden, eleven 

allerede har.  

 
 
 
 

 
 
 
Eksempel: 

❖ Er eleven meget optaget af fodbold kan der fx læres former, farver og udtryk brugt på 

fodboldbanen, længde, bredde, højde mv. med udgangspunkt i fodboldverdenen.  

Det vil samtidig sandsynliggøre, at sproget bruges aktivt i relevante sammenhænge, samt 

åbne for nye kammeratskaber med elever med samme interesse. 

 

❖ Hvis eleven er glad for at lave mad, og er vant til at læse madopskrifter, kan mad inddrages 

i sprogundervisningen. Når eleven allerede kender tekststrukturen i en opskrift, kan 

læsning af opskrifter være et godt udgangspunkt til at lære sproget. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempler: 

❖ Vær generelt opmærksom på, at eleven kan have nogle referencerammer, der adskiller sig 

væsentligt fra de referencerammer, børn i den danske folkeskole har. Vær derfor eksplicit 

om arbejdsformer, lejrskole, traditioner osv.  

 

❖ Eleven kan være vant til udenadslæren, men ikke til kritisk stillingstagen og egen 

meningstilkendegivelse. Det bør tydeliggøres overfor eleven hvilken værdi og læring, der 

ligger i at ytre sine egne holdninger. Vær også tydelig omkring, at fejl er et skridt på vejen 

til ny læring. Det kan styrke elevens selvværd i forhold til at deltage aktivt i undervisningen. 

 

 

2. Elevens interesseområder 
Undersøg hvilke interesseområder eleven har og medtænk i 
undervisningsplanlægningen, hvorledes disse kan kobles til det faglige indhold og 
understøtte elevens sprogtilegnelse. 

 

3. Elevens skoleerfaring 
Undersøg hvilket skolesystem eleven er bekendt med fra tidligere og overvej hvorledes 
undervisningen skal organiseres. 
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❖ Kommer eleven fra et skolesystem med overvejende envejskommunikation, skal eleven 

gradvist lære, hvad nye arbejdsformer indebærer og hvad formålet med dem er.  

Vær fx helt eksplicit omkring, hvad fx arbejdsformen gruppearbejde indebærer og hvilke 

forventninger, der er til eleven. Hvis eleven ikke er vant til at arbejde på den måde, kan de 

uskrevne regler være vanskelige at tyde. Når de andre elever rejser sig, og der opstår 

intern snak, kan strukturen minde om et frikvarter. Hjælp derfor eleven ved at være helt 

tydelig omkring, hvad der forventes af ham/hende og inddrag visuel støtte i forhold til 

arbejdsformen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksempel: 

❖ Planlægges der et emne i geografi om læsning af landkort, kan eleven starte med at 

arbejde med kort fra sit hjemland, før der bygges bro til at arbejde med landkort fra fx 

Danmark.  

 

❖ Hvis eleven ikke har meget forforståelse inden for et fagområde, kan forældrene med 

fordel inddrages, så eleven kan understøttes på sit modersmål. Tilbyd evt. eleven særlig 

støtte i skolen i forhold til faglig og sproglig forforståelse inden opstarten af et nyt 

undervisningsforløb. 

 

❖ For at få en bedre forståelse af elevens tidligere læring kan du bede eleven medbringe 

undervisningsmaterialer fra sin tidligere skole. Det kan give et billede af, hvordan fx 

matematik indlæres, hvilket kan være værdifuldt i forhold til overvejelser om 

hensigtsmæssig undervisningsplanlægning. 

 
 
 
 

4. Elevens forforståelse 
For nyankomne elever kan indhold, teksttyper og billeder være ukendte og må 
bearbejdes med eleverne med udgangspunkt i deres forforståelse. Find ud af hvor 
eleven er opvokset og undersøg, hvilken forforståelse eleven har i forhold til et fag 
eller et emne og overvej hvordan forforståelsen kan aktiveres og perspektiveres. 
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