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Uddannelsesmodul for undervisere
at vurdere læsefærdigheder
Målgruppen for denne uddannelse kan tilbydes: lærere og undervisere (F1), der har erfaring i at arbejde med voksen med
vanskeligheder i læse-og skrivefærdigheder
General Model: 4 dages uddannelse af F1 (2 dage til at præsentation af værktøjet, evalueringen, begreber osv.., ½ dag for
hver deltager til afprøve værktøjet med en eller flere elever (eller med andre F1 alt efter behov) , 2 dage hvor reslutaterne
analyseres. Længderne af disse sekvenser er vejledende.
Day 1: 6h

Tidsplan

modul

mål

Indhold

Uddannelse Metode og materialer:
Forslag

1 time

A1

Udveksling af
erfaringer om testning
af voksne med
læsevanskeligheder

Uddannelse, erfaring og
forventninger I forhold til
testning af voksne med
læsevanskeligheder

- Præsentation af kurset
- Præsentation af Modeval (1 and 2)
- Præsentation af deltagerne: deres erfaring I forhold
til kurset indhold

30 min

1 time 30

A2

B1

Definer et fælles
uddannelsesprojekt
mellem det oprindelige
projekt af F2 og
forventninger F1

Præsentation af modulet og
forbinder den til deltagernes
kompetencer

Hvordan sætter men
stedet for Test?

Vanskeligheder I test af læse
vanskeligheder

- syntese af færdigheder og forventninger deltagere
og præsentation af uddannelsesmodul
- input fra deltagerne
- pause
Gruppearbejde:
Hvem tester?
Hvornår?
I hvilken forbindelse?

Hvad bliver testet
Hvilke problemer rejse disse spørgsmål
Præsentation af gruppernes arbejde

1 time 30

B2
Tage ejerskab af de
grundlæggende
begreber: kompetence,
evner, viden, holdning

Definitioner af udtryk, der
henviser til den reference
manual.

From materials distributed by F2 (e.g. extracts of R1),
participants release individually first, the concepts
relevant to their task and to then define a sense
shared by the entire group

Fra materialer distribueret af F2 (f.eks uddrag af R1),
præsentere deltagerne begreber der er relevante for
deres opgave

1 time 30

B3

Find anvendelser af
færdigheder: sprog og
andre sprog i landet,
privat-og familieliv,
arbejdsliv, sociale liv

Overvej vanskeligheder
i disse forskellige
sammenhænge

-Sociale karakteristika
kommunikationsevner og læse
vanskeligheder

Drøftelse af en tekst fra en sociolog eller antropolog
(jf. teoretiske ressourcer Ceppac3)

Mangfoldighed i alfabetisering
spørgsmål og behov

Overgangen fra psykolingvistiske spørgsmål
iModeval1 til sociolingvistisk spørgsmål i Modeval 2:
sociale kompetencer og medborgerskab

- Forholdet mellem mundtlig og
skriftlig kommunikation (se
kapitel 3 i R1 og Teoretisk

Identificere de forskellige muligheder og udfordringer
og psykolingvistiske erhvervelse processer

Forms, metoder på
tværs af
generationerne,
læsefærdighederne
Præsenter hvad der er
at vurdere:
læsefærdigheder
Og hvordan for at
erhverve dem

ressourcer Ceppac3)R1

pocessen med psykolingvistiske
erhvervelse

Præsentation af mål i
forbindelse med
interpersonelle
færdigheder og
borgerskab

Tidsplan

modul

Mål

Indhold

Uddannelse Metode og materialer:
Forslag

6 timer

C

-Check deltagernes
færdigheder i interview
teknikker.
- Detaljeret
præsentation af test af
læsefærdigheder
vurdering

Uddannelse af undervisere (F1) ti
brug af interviews: teknikker,
upartiskhed,
Hvordan de forskellige dele af
testen er relateret til andre dele
Kapitel 3 i manualen-R1

: powerpoint præsentation
- Præsentation af mål, materialer og

instruktioner
- læsning af dokumenter og diskussion
- pause : 10 ‘

arbejde på interview (empati, aktiv
lytning)
- rollespil: afprøvning af det lærte
: spørgsmål : harmonisering af testproceduren og
dataindsamling, betydningen af at overholde en
fælles ramme, men også en vis fleksibilitet i tilpasning
til elever (med angivelse af at genoprette eventuelle
ændringer i brugen af værktøjet), tilbagelevering til
lærende lærendes valg for testprocessen.

modul

Tidsplan

6t

E

Mål

Check den korrekte
brug af test
Og uddannelse i
færdigheder analyse af
eleven
Præsentation af
målsætninger for
metakognitiv
færdigheder træner og
elev

Indhold

Præsentation af test
behandling,

tidlig analyse og feedback af F2

- At validere resultaterne
- Forbindelsen mellem
vurdering og støtte til
mennesker i læringsprocessen.

Uddannelse Metode og materialer:
Forslag

-: Rapport fra forskellige test, der behandles af hver
enkelt deltagers (F1) særskilt efter alder af de
adspurgte, deres køn, deres situation (jobansøgning
eller medarbejder), hvis struktur, mekanismer og
grundene til anmodningen om vurdering.
- hver deltager har mulighed for at fremlægge sin
analyse (med video-eller lydbånd, skriftlige output), for
at drøfte problemer, der begynder med analyse,
tilbagelevering til den person (link til metakognitiv
kompetence)
og tilbud om bistand (projekt og støtte).
For at gøre undervisere opmærksomme på deres
forskellige måder at analysere samme situation, få dem
til at udtale sig om de forskelle, og hvordan de
analysere de forskellige måder, hvorpå eleven
behandle en sag i den ene eller den anden test,
spørgsmålet om henvisninger af besvarelserne af
eleven og analyse af nye færdigheder.
Gruppen og facilitator interagere.
- Eventuelt forslag til case study af træneren, der står
for uddannelsen (F2)

6t

F

Cf. kapitel 4 af R1
at lade undervisere selv
udvikle teste strategier

Fortsat analyse af forsøg, der behandles af F1

Udveksling blandt deltagerne om tilpasning af værktøj
til deres egne behov og udveksling af god praksis

- - Udveksling af spørgsmål om værktøjer
- - evaluerings skema udfyldes af F1

