
EUD-elevers sproglige 
kompetencer

8. juni 2022
13.30 – 15.30 

Mads Vesterager Madsen
Læsevejleder og e-læringskonsulent



Program
13.30 Hvordan er udviklingen i EUD-elevernes sproglige 

kompetencer 2014 – 2021?
eVidenCenter/Center for 
faglig læsning og skrivning

13.50 Hvad kan vi gøre for at hjælpe elever med sproglige 
udfordringer?

Eva-Carina Nørskov og 
Sabine Verning fra SEVU

14.20 Pause

14.30 Hvad er lytning, og hvorfor er det vigtigt? Lene Illum, UC-syd
14:50 Breakout-drøftelser om årsager og handlemuligheder (20 

min.) og efterfølgende opsamling (10 min.).

15:20 Den nye version af screeningstesten og 
rapportmulighederne.

Center for faglig læsning 
og skrivning



Teknik, spørgsmål og refleksioner
Chatten bruger vi udelukkende til tekniske udfordringer.
Denne padlet til spørgsmål til indhold, til refleksioner mm.

https://padlet.com/MadsVM/spg

https://padlet.com/MadsVM/spg


Intentioner for EUD-screeningen

• Læsning, skrivning og lytning - den europæiske referencerammes niveau B2

• Der afdækkes det nødvendige bedst muligt med færrest mulige testopgaver

• Skoler kan selv fastlægge adgangsniveauer i forhold til forskellige indgange

• Der afdækkes netop det, der efterfølgende kan gøres noget ved – altså det 
skolen kan handle på det.

Udviklet i 2014/2015, UVM, udviklingen er sket i samarbejde med UC-syd, Aarhus 
Tech, SOSU Aarhus, Aarhus Business College, Na tiona lt videncenter for læ sning og 
skrivning, VIFIN, Videncenter for integra tion og Det na tiona le eVidenCenter



Formål med den sproglige test
Måling af den enkelte elevs læse-, lytte- og 
skrivekompetencer

Udgangspunkt for indsigt og handling:
• eleverne
• skolen/studievejlederen
• læsevejlederen
• faglærerne

Derudover: Ordblinde, læsevanskeligheder 
(kompenserende udstyr og anden støtte) 



Hvordan er udviklingen i EUD-elevernes 
sproglige kompetencer 2014 – 2021?

Centerchef Michael Lund-Larsen



Refleksioner over udviklingen i tallene

Udtryk for en markant svækkelse af de sproglige kompetencer blandt specielt den 
svageste gruppe og særligt på SOSU

Forbehold og andre overvejelser
• Er optagelsesprøverne blevet lettere gennem årene?

• Bliver der i højere grad dispenseret på skolerne?

• Hvilken indvirkning har perioden med corona-nedlukning for 2020 og 2021?

• De voksne SOSU’er screenes nu. Hvilken betydning har det?

• Testes der i højere udstrækning før optag på skolen

• Er der sket forskydninger i optaget til EUD (ift. EUX og ift. elever med ikke vestlig baggrund)



Handlemuligheder?

• FEVU’s oplæg

• Udvikling i læsedidaktik, lyttedidaktik og skrivedidaktik

• Debatten i dag



Hvad kan vi gøre for at hjælpe elever med 
sproglige udfordringer?

Specialkonsulent Eva-Carina Nørskov og 
analysekonsulent Sabine Verning fra SEVU



Program

13.30 Hvordan er udviklingen i EUD-elevernes sproglige kompetencer 2014 – 2021? eVidenCenter/
cfflos

13.50 Hvad kan vi gøre for at hjælpe elever med sproglige udfordringer? FEVU

14.20 Pause

14.30 Hvad er lytning, og hvorfor er det vigtigt? Lene Illum, UC-syd

14:50 Breakout-drøftelser om årsager og handlemuligheder (20 min.) og efterfølgende 
opsamling (10 min.).

15:20 Den nye version af screeningstesten og rapportmulighederne. Center for faglig 
læsning og 
skrivning



Hvad er lytning, og hvorfor er det vigtigt?

Lektor Lene Illum fra UC-syd



Diskussion i breakout rooms – 20 min. 

https://padlet.com/MadsVM/EUD

https://padlet.com/MadsVM/EUD


EUD-screening 2022
- forbedrede udgaver

Mads Vesterager Madsen
Læsevejleder og e-læringskonsulent



Indholdsmæssige ændringer

• Opgaver med utidssvarende indhold 
udskiftet 
– bl.a. til ny video fra Skills: 
‘Konditor – Det fede ved mit fag’

• Justeringer i instruktionstekster

• Staveopgave 
– testmål om nutids-r udskiftet med lydrette ord

• Meningspolitiet: Bandeleder fra Black Mambo udskiftet med noget mere harmløst



Funktionelle ændringer

• Tydeligere angivelse af diktatopgaver

• Nyt sigtekorn



Forbedrede rapportmuligheder











Link til vejledninger og øvelsestest
• Præsentation
• Booking
• Øvetest til elever
• Rapporter
• Handlemuligheder

• Videovejledninger
• Andre test

https://cfflos.dk/vejledning-og-materialer/


https://cfflos.dk/

Download

https://cfflos.dk/
http://cfflos.dk/wp-content/uploads/2016/06/DigitalFagligLaesning_haefte_download.pdf
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