
DIALOGKORT
Elever i risiko for udvikling af afkodningsvanskeligheder i børnehaveklasse og 1. klasse

Vejledning til kortene

Dialogkortene er et redskab, der er ud-
viklet som støtte til fælles faglig dialog og 
refleksion på tværs af personale i børne-
haveklasse og 1. klasse på jeres skole. 
Formålet er, at I sammen kan drøfte, hvor-
dan I kan sikre de bedste muligheder for, at 
alle elever kan få en god læsestart. 

Dialogkortene er målrettet børnehave- 
klasseledere og -pædagoger, dansklærere 
og pædagoger i 1. klasse, læsevejledere og 
skoleledelse.

Dialogkortene tager udgangspunkt i mo- 
dellen til højre. Den yderste cirkel i model-
len viser indsatsen i klasseundervisningen, 
og den midterste cirkel viser indsatsen i 
gruppeundervisning. Den inderste cirkel 
viser den supplerende indsats for de elever, 
som oplever store vanskeligheder med at 
lære bogstaver og lyde og at sætte dem 
sammen til ord. 

         

Den supplerende indsats skal ligge ud
over klassens almene undervisning og står
således ikke i stedet for denne (Bekendt-
gørelseaf lov om folkeskolen § 3a). 

Der er udviklet dialogkort til hver cirkel 
inden for tværgående temaer vedrørende 

undervisning, skole-hjem-samarbejde og 
organisering. I kan se af farvekoden, hvil- 
ken cirkel kortene dækker. Flere af spørgs-
målene dækker flere cirkler.

Brug spørgsmålene til at støtte jeres dialog 
om temaerne og lad jer inspirere til nye 
spørgsmål, hvis der er noget, I mangler 
at få uddybet. I kan overveje, om der skal 
tages noter undervejs.

Sådan kan I gå til kortene 
1. Begynd med dialogkortene relateret 

til den yderste cirkel vedrørende klas-
sens undervisning.

2. Klip kortene ud, læg dem med bag- 
siden opad.

3. Vend derefter et kort, og læs spørgs-
målet højt. Fortsæt med resten af 
kortene.

4. Brug tilpas lang tid på at drøfte  
spørgsmålene. Det er ikke vigtigt, at I 
bliver enige om et svar.

5. En deltager kan tage noter af drøft- 

elserne, hvis det giver mening for jer. 
6. Hold en fælles opsamling, hvor I 

taler om, hvad I tager med fra dagens 
drøftelser, og hvad næste skridt i 
styrkelsen af arbejdet med forebyg-
gende undervisning i klassen er. 

Det er en god ide, at I forbereder jeres 
dialog ved at orientere jer i vidensnotat om 
forebyggelse af afkodningsvanskeligheder, 
inden I anvender dialogkortene.

= klasseundervisning
= gruppeundervisning
= supplerende undervisning



 

LEDELSEVidensnotat 

Danmarks Evalueringsinstitut

Undervisningsministeriet

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Hvad siger den skandinaviske 

og internationale forskning?

Du står med en del af en samlet 
videnspakke

Du kan finde udgivelser og 
 produkter om  
Forebyggelse af afkodnings-
vanskeligheder på emu.dk

Vidensnotat  

Dialogkort

Podcast med en skole, der arbejder systematisk 
med forebyggelse af afkodningsvanskeligheder 
i indskolingen

En præsentationsvideo af 
den samlede videnspakke

En video til 
samarbejdet 
med forældre eller 
anden familie

Tre cases og spørgsmål 
til refleksion

Overleveringsskemaer

Tre årshjul

https://emu.dk/


ADGANG TIL 
BØGER

- i klasseundervisning og 
skole-hjem-samarbejde

KOMPETENCER 
HOS PERSONALE

- i klasseundervisning og 
organisatorisk

SYSTEMATIK
- i klasseundervisning

SAMMENHÆNG 
MELLEM KLASSE- 

OG GRUPPE-
UNDERVISNING 

SAMT SUPPLEREN-
DE INDSATSER

-i klasseundervisning, 
gruppeundervisning og 

supplerende undervisning 

SKOLE-HJEM-
SAMARBEJDE OG 
FORVENTNINGS-

AFSTEMNING 
-i klasseundervisning, 

gruppeundervisning og 
supplerende undervisning

VIDEN OM 
METODER DER 

VIRKER 
- i gruppeundervisning



Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem 
det, der foregår i klasse- og gruppeunder-
visning? 

Hvordan sikrer vi sammenhæng mellem 
det, der foregår i klasseundervisningen og 
det, der foregår i den supplerende ind-
sats?

Hvordan har vi organiseret vores samar-
bejde om de tre niveauer af undervisning? 

Stikord til drøftelsen: tag forskud på emner og ind-
hold fra klasseundervisning i gruppeundervisning 
og supplerende undervisning; samme emner; fælles 
arbejdsdokumenter for det pædagogiske personale; 
fælles samarbejdsmøder.

Hvordan kan pædagogisk personale i 
børnehaveklasse og 1. klasse udvikle 
nødvendig viden og færdigheder, der 
sætter dem i stand til at gennemføre 
forebyggende tiltag i gruppeunder-
visningen, som gavner elever i risiko for 
at udvikle afkodningsvanskeligheder? 

Stikord til drøftelsen: fælles idebank over metoder, 
aktiviteter og redskaber; systematisk sparring og dia-
log med læsevejleder; ved at skabe professionelle 
læringsmiljøer; efter-/videreuddannelse og kurser til 
personalet.

Hvordan arbejder vi med at inddrage per- 
spektiver fra forældre eller anden familie?

Hvordan giver vi familien indblik i under-
visningens indhold og arbejdsmetoder i 
undervisningen?

Hvordan inddrager og inspirerer vi fa- 
milien til at støtte deres barns læse- og 
skriveudvikling hjemme?

Stikord til drøftelsen: betydningen af en god læse-
start; læsning med børn derhjemme; henvisninger 
til konkret inspiration; dialog med familie; roller og 
ansvar i skole-hjem-samarbejdet. 

Hvordan arbejder vi systematisk med 
den tidlige læsning og skrivning og for- 
udsætninger herfor, når vi planlægger, 
gennemfører og evaluerer under- 
visningen? 

Hvordan sikrer vi, at elever med tidlige 
tegn på risiko for senere afkodningsvan-
skeligheder bliver identificeret så tidligt 
som muligt?

Stikord: opfølgning på sprogvurdering; direkte 
undervisning; sammenhæng mellem bogstav og lyd; 
risikotegn i børnehaveklasse og i 1. klasse; løbende 
observationer; samarbejde med læsevejleder om 
løbende evaluering; undervisningsdifferentiering. 

Hvordan giver vi eleverne adgang til 
bøger – både til højtlæsning og elevernes 
egen begyndende læsning? 

Hvordan samarbejder vi med forældre 
eller anden familie om dette?

Stikord: skolebiblioteket/PLC; ’bogkasser’; match 
mellem elev og læsebog; elevens interesser og  
niveau; inspiration til forældre til, hvordan de kan 
læse med deres barn.

Hvordan sikrer vi, at det pædagogiske 
personale har grundlæggende viden om 
afkodningsvanskeligheder, og at de ved 
hvor eller hos hvem, de kan søge yder-
ligere viden?

Stikord: samarbejdet med den kommunale læse-
konsulent, abonnement på nyhedsmails; efter-/
videreuddannelse og kurser til personalet; syste- 
matisk sparring og feedback mellem læsevejleder 
og pædagogisk personale i børnehaveklasse og 1. 
klasse og skoleledelse.   



FOREBYGGELSE 
AF NEGATIVE 

EMOTIONELLE 
FØLGER  

-i supplerende undervisning    

og skole-hjem-samarbejde 

OVERLEVERING & 
OVERGANGE 

ORGANISATORISKE 
MULIGHEDER &

RAMMER
- i gruppeundervisning og       
supplerende undervisning

OVERLEVERING 
& OVERGANGE 

- i undervisningen i 
supplerende undervisning



Hvordan sikrer vi systematisk overleve- 
ring af viden om elevernes skriftsproglige 
udvikling fra børnehaveklasse til 2. 
klasse på tværs af skolens personale – 
også når der sker et skift i personalet? 

Stikord til drøftelsen: kompetencer og viden blandt 
pædagogisk personale; elevstatus og elevprogression 
i elevplanen; løbende sparring med læsevejleder, 
børnehaveklasseleder og kommende dansklærer; 
faste overleveringsmøder.

Hvordan er vi opmærksomme på at give 
elever succesoplevelser med læsning, 
også når arbejdet med bogstaver og lyde 
er svært? 

Hvordan samarbejder vi med familien om 
fokus på succesoplevelser med bogstaver 
og læsning? 

Stikord til drøftelsen: løbende dialog og sparring; 
vejledning af forældre vedrørende at tale med deres 
barn om det, der er svært; balancen mellem at øve sig 
og at hygge sig i hjemmet.

Hvordan organiserer vi gruppeunder-
visning og supplerende indsatser i børne-
haveklasse og 1. klasse? 

Hvordan bruger og fordeler vi ressourcer 
til elever i risiko for at udvikle  
afkodningsvanskeligheder?

Stikord: afdækning af behov; brug af tolærerordning; 
parallellagte dansktimer på årgangen; brug af ressour-
cepersoner med nødvendige kompetencer.


