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Hvad er basis undervisning?
Basis forløb (max 12 måneder)

DSA støtte for nytilkomne. Undervisningen foregår udenfor almenklassen. I et 

basis forløb skabes et sprogligt fundament/ordforråd.

Skemalægges i positioner, hvor eleven ikke mister fagligt sammenhæng.       

Fx. holddeling, valgfag, lektiecafe…

Timerne fordeles så vidt muligt jævnt over ugen for den bedst mulige 

sproglige progression.



Hvad er basis undervisning?
Kursusform med fast indhold, visualisering og målsætning. Hvert 

kursusmodul afsluttes med et kursusbevis. Forældrene inddrages.  

Eks:

Basis 1 Basis 2 Basis 3 Basis 4

Skoleord

Præsentation

Behovsformuleringer

Alfabet

Tal

Tid

Farver

Figur/former

Forholdsord

Personlige stedord

Følelser

Kroppen

Familie 

Mad og drikke

Hjem

Sætningsopbygning

Over - og 

underbegreber

Min by, mit land

Påklædning

Dyr og natur

Trafik

Størrelse og afstand

Skriftlig fremstilling

Genre

Traditioner

Fra hverdagssprog 

til fagsprog



Samarbejdet mellem basis-lærer & faglærere:  
➔ Tæt teamsamarbejde 

➔ Deltagelse på teammøder

➔ Tydelighed til faglæreren om 

basisundervisningens 

indhold og mål

➔ Forældrekontakt 



Tæt team-samarbejde
➔ Mens Basis-undervisningen 

pågår, deltager basislæreren 

løbende på teammøder, hvor 

teamet orienteres om basis-

undervisningens indhold og 

elevens progression

➔ Når Alle i teamet omkring 

basis-eleven løbende bliver 

opdateret om elevens 

progression

➔ Afdækningens resultat 

danner grundlaget for 

Basisundervisningens 

niveau.

➔ Basis-læreren overleverer 

Afdækningens resultat til 

faglærere



Forældrekontakt
➔ Ved indskrivningsmødet 

uddeles folder med 

beskrivelse af Basis-

undervisningens formål og 

trin.

➔ Kontakten til forældrene om 

elevens progression 

varetages af elevens 

kontaktlærer, der som følge 

af den kontinuerlige kontakt 

med basis-læreren, løbende 

kan orientere forældrene.

Forældre

Basis-

lærer
Faglærer



Hvordan er overgangen fra DSA-basis til DSA-supplerende?

Basismål: husk at bruge basismål fra dsa i din 

fagundervisning.

Når du har mål og basismål, så hav øje for 

eleven. Tegn på læring. Hvornår kan eleven 

deltage, hvornår mestrer eleven og hvornår 

kan eleven lidt med hjælp. 

Hver faglærer holder øje med situationer, 

læringsrum og aktiviteter der fremmer 

elevens brug af sprog, og der hvor det lykkes 

for eleven. Der hvor det stadig kræver en 

indsats er der hvor man sætter ind.

Husk: at bruge basisundervisningen i 

fagundervisningen. Som faglærer skal du 

være bevidst om elevens forudsætninger.

Hvad er eleven i gang med i sin 

basisundervisning? Hvordan kan du i din UV 

støtte op om at give eleven succesoplevelser

med det han har lært.Hvad har du som 

faglærer brug for at eleven kan? Fx 

gråzoneord og faglige termer. Kan der 

arbejdes med dette i basisundervisningen -

og kan du som faglærer bygge videre på

dette i din undervisning. Hold igen øje med 

om eleven når basismålene? Når eleven 

mestrer dem, så skal det overvejes, gerne ved 

løbende statussamtaler, om eleven overgår 

til supplerende dsa-undervisning.



Overgangen fra basis til supplerende
I Basisundervisningen bygges ordforråd op. I 

fagundervisningen i stamklassen skal man 

hele tiden være opmærksom på elevens 

mulighed for samtale, udvikling af 

strategier, lytteforståelse og læsning i 

fagene. I alle fag er det godt at bruge kendte 

situationer, hverdagssprog for eleven, noget 

eleven har oplevet - for derefter at drage det 

til skolens mere strukturerede fagsprog. 

Men det er så vigtigt at det bygger på elevens 

forudsætninger, så det bliver 

udgangspunktet for de rammer der sættes 

for brug af sproget.

Sørg for at være grundig i forhold til at 

observere eleven. Hvor og hvordan shiner

eleven. Hvem arbejder eleven rigtig godt 

sammen med? 

Sørg for at prioritere succesoplevelser og gå 

hele tiden til eleven med ressourcesyn og 

anerkendelse. Hav høje forventninger.



Vær bevidst om:

Eleverne vokser af positive forventninger.

Stil rimelige krav. Se eleverne som dem de 

er - men også dem de kan blive. 

Prøv at forholde dig til den enkelte elevs 

samlede kompetencer og potentialer.

Den gode relation

Brug teammøder til løbende opfølgning og 

observation: 

Hold øje med elevens:

- fagsproglige udvikling

- lærings og kommunikationsstrategier

- Hvad er elevens “næste skridt” -

hvordan understøttes dette i 

undervisningen.

- overgangen fra basis mål til mål for 

supplerende dsa skal passe til elevens 

kompetencemæssige udvikling. 



Husk det kommunikative fokus. I 

modtageklasserne har vi meget arbejdet med 

decideret sprogundervisning. Det er også det 

basisundervisningen kommer til at centrere 

sig om. Man skal sørge for at udviklingen af 

de kommunikative færdigheder fortsætter 

skoleforløbet igennem - det at tilegne sig et 

nyt sprog er en “lang og sej” proces (Benny 

Bang Carlsen, Vision og virkelighed -

andetsprogsdidaktik i skolen.)



I hver undervisningssituation vil man befinde 

sig et eller andet sted på kontinuet. Sørge for 

at ramme bredt - så man ikke altid kun 

befinder sig et sted.

Sørg for at eleverne får sprogbrugstid

fx ved at organisere og strukturere 

undervisningen med arbejdsformer der 

fremmer dette. Fx gruppe- og pararbejde.

Eleverne skal udvikle et medansvar for deres 

sprogtilegnelse - inddrag dem i samtaler 

omkring udviklingen.

Lad eleverne i deres tempo få viden om 

arbejdsmetoder og tilegnelsesstrategier der 

understøtter deres sprogtilegnelse og faglige 

ordforråd. 

Lær eleverne risikostrategier! Det er når du 

kaster dig ud i forsøg at du lærer noget - også 

selvom man tager fejl. Risikovillighed er en 

vigtig kompetence.

- Vejledning for faget dansk som 

andetsprog, pædagogiske principper.



Materialer
http://okay.gyldendal.dk/

http://www.elysion.dk/dansk-for-sprogoerer-/

http://lottesalling.dk/download/index.html

http://podium.gyldendal.no/villeby/

http://www.villeby.dk/

http://okay.gyldendal.dk/
http://www.elysion.dk/dansk-for-sprogoerer-/
http://lottesalling.dk/download/index.html
http://podium.gyldendal.no/villeby/
http://www.villeby.dk/

