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BAGGRUND FOR IDÉKATALOG 
På baggrund af hele landets nuværende situation, med skolelukninger og kommende behov for 
hjemmeundervisning af mange børn, har Videncenter for Sprog & Læsning, lavet dette idékatalog.  

Kataloget er tænkt som inspiration for lærere, på både indskoling, mellemtrin og udskolingsniveau.  

Hjemmesiden der henvises til, er centerets/Sølystskolens hjemmeside ”sprogiallefag.dk”, samt 
hjemmesiden ”multidansk” og ”materialeplatformen”.  

Derudover vil der være skabeloner og idéer til sprogbaseret undervisning, som vi tænker eleverne 
selv vil kunne arbejde med derhjemme, hvis de enten har fået en instruktion via Skype eller hvis 
læreren har skrevet ud, hvad eleverne helt konkret skal gøre med opgaven.  

For forældre, som skal til at hjemmeundervise ud fra instruktioner fra elevens lærere, kan det være 
en støtte, at man tænker meget eksemplarisk i sin tilgang. Ikke alle forældre vil vide, hvordan de lige 
skal gribe en undervisningsopgave an, så derfor er tanken, at jo mere vi kan stilladsere eleverne og 
forældrene jo bedre.  

En lille ting som kan være en stor hjælp, er et hjemmeskoleskema. Så der kommer en vis struktur på 
dagen, hvor det er tydeligt, hvornår der er skoletid og hvornår der er fritid.  

 

Billederne er tænkt som inspiration, de kan printes 
og hænges op på opslagstavle eller printes og 
krydses af. Hvad man tænker giver mening i 
familierne.  
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Sprog i alle fag 
https://sprogiallefag.silkeborg.dk/ 
 
Hjemmesiden er bygget op som en gennemgang af selve den sprogteori, der ligger bag sprogbaseret 
undervisning. Vi kan kun anbefale, hvis man har tid, at man læser om teorien og tankerne bag denne 
sprogdidaktik. 

I dette katalog, vil vi dog fokusere på de sider, hvor vi tænker at der er direkte inspiration at hente til 
opgaver man kan sende hjem til eleverne, og som de vil kunne arbejde med hjemme, måske med 
hjælp fra forældrene.  

 

Efter man er kommet ind på hjemmesiden, vælges 
fanen ”Fagene” 

https://sprogiallefag.silkeborg.dk/
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Vælg ”dansk” 

Vælg trin, indskoling, mellemtrin eller 
udskoling i fanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herefter kan der vælges forskellige genrer, 
som man tænker kan give mening i.f.t. den 
daglige undervisning.  
 
Her er udvalgt eksemplet med berettende 
tekster og brevskrivning 

Dette eksempel er for 
indskoling – 2. kl. og 
omhandler brevskrivning.  
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Under fanen finder man 
forskellige eksempler på 
forløbet. Herunder også 
denne ”plakat”, som 
typisk ville hænge i 
klassen. Den er dog også 
en rigtig god skabelon til 
elever og forældre, for at 
eksemplificere, hvordan 
man ønsker at eleverne 
opbygger et brev, med 
alle de relevante 
elementer.  
 

Eksempel fra mellemtrin. 
 
Referat skrivning 
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At arbejde med referat. 
 
Der nævnes ord som Overskrift, 
Macrotema, Hypertema.  
 
I Hypertema arbejder man med at ”pakke 
informationer”, udvælge de mest 
relevante informationer og på den måde 
udvælge, hvad man skriver i sit referat.  

Eksempel på forløb i udskolingen: 
 
Berettende tekster- nyhedsartikel 
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Under fanen ”berettende tekster” finder man forløb 
om eksempelvis ”nyhedartikler” 
Der er eksempler fra en 7. årgang og deres forløb 
samt et forløb, som er anvendt i m.klasse på 
Sølystskolen.  

 
 

 

Multidansk hjemmesiden 
 

En anden hjemmeside, som kan være relevant at bruge, er Multidansk- hjemmesiden.  

http://danish-asl.eu/ 

Den findes ved at klikke på ovenstående link. Hjemmesiden er desværre ikke blevet opdateret 
længe, så layoutmæssigt ser den ret forældet ud. Den er dog fyldt med rigtig fine opgaver i alle 
kategorier indenfor sprog. 

 
 
 

http://danish-asl.eu/
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Hjemmesiden er gratis tilgængelig og kræver ikke noget login eller abonnement. Vil derfor også 
fungere fint som supplement for familierne, da den er nemt tilgængelig.   
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Materialeplatformen 
Sprogprøver i 0. kl.  
 

På materialeplatformen ligger nu alt det materiale, som er blevet udviklet ift. Sprogprøverne i 0. kl. 
Der er rigtig mange gode opgaver med fokus på forskellige elementer af sprog.  

Disse kan fungere som supplement for lærerne og det kan samtidig også fungere som rigtig gode 
træningsopgaver på forskellige områder, hvor man tænker eleven har brug for fokus.  

De er meget detaljeret beskrevet, derfor vil forældre også have nemt ved at tilgå dem.  

 

Gå ind på https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 
 
Skriv ”sprogprøve” i søgefeltet 

 

Øverst i søgningen vil man finde  
”sprogprøven i børnehaveklassen” 
 
Klik på denne beskrivelse 

 

Ude til højre i den grønne boks, kan man vælge 
”Børnehaveklassen.zip” 

 

Man bliver nu bedt om sit Uni Login 
Herefter downloades zip. Filen.  

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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Når download er færdig, vil man have en zipmappe på sit skrivebord. 
Man kan vælge at gemme hele mappen eller åbne og så kun gemme 
de relevante dokumenter.  

 

Der er tre mapper tilgængelig.  
Den mappe som er relevant her er det ”frivillige materiale” 

 

Inde i mappen vil man finde disse undermapper. 
 
Der er to mapper som er gode ift. hjemmeundervisning.  

• Forældreinddragelse  
• Supplerende sprogstimulering 

 

Når man klikker på ”forældreorientering- og inddragelsesmappen” 
Vil man få vist en lang række andre undermapper.  
 
Her skal man vælge undermappe 3,4,5 der er aktiviteter til 
forældreinddragelse 
 
Her nedenfor, kan I se hvad de forskellige mapper indeholder.  
Aktiviteterne findes på dansk, arabisk, dari, somali, engelsk og 
tyrkisk.  
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 Udover 
forældreinddragelsesaktiviteterne, 
kan man også med fordel kigge i 
mappen ”Forældrekuffert” 
 

I denne mappe er der 
forskellige idéer til samtaleark 
for familierne samt spil og tips 
til dialogisk læsning.  

   
 

Da vi er klar over at den platform der bruges mest i skolerne, til kommunikation af lektier er 
Meebook eller drev, skal det nævnes her, at tanken er at man laver enten individuelle forløb eller 
forløb for hele klassen. De ovenstående idéer kan fint anvendes på begge platforme. Enten som links 
eller som upload af PDF.  

Hvis man har bruge for sparring til konkrete forløb eller emner, er man velkommen til at rette 
henvendelse direkte til os.  

Sophie Møller Mortensen 

Konsulent for tosprogede børn og unge 
Videncenter for Sprog & Læsning  
Mobil: 28719132 
Mail: sophiemoller.mortensen@silkeborg.dk 
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