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Denne noget snørklede titel yder ikke det
i bund og grund enkelt opbyggede
projekt fuld retfærdighed. Projektet er et
forsøg på at knytte indplaceringstest,

-

-

1

kursusindhold, kursusbeskrivelse og
dokumentation
efter
endt
kursus
sammen til en logisk enhed:

Indplaceringstesten giver en solid vurdering af deltagerens udgangspunkt og
indplacerer denne på et sprogligt niveau i henhold til Den Fælles Europæiske
Referenceramme for Sprog inden kurset1.
Kursusindhold og kursusbeskrivelser definerer læringsindhold på kurset i henhold
til referencerammen.
Detaljerede
og
praksisrelaterede
selvevalueringsskemaer
dokumenterer
deltagernes sproglige kompetence efter endt kursus.

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog vil fremover i rapporten blive kaldt referencerammen.
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Det er der egentlig ikke så meget nyt i.
Det nye er omfanget og systematikken i
projektet. Folkeuniversiteterne i Norge og
Sverige og Studieskolen i Danmark er de
tre største udbydere af sprogundervisning i den ikke-formelle sprogundervisning i Norden: Vi vil efter
implementering af projektet kunne knytte
al vores dokumentation for sproglig
kompetence til referencerammen på en

ensartet og systematisk måde. Dermed
bliver forkundskaber, kursusindhold og
individuelt udbytte ensartet, systematisk
og overskueligt beskrevet, hvilket åbner
rige
muligheder
for
en
mere
gennemskuelig dokumentation af den
enkeltes sproglige kompetencer – både
før, under og efter sprogkurser i ikkeformel sprogundervisning.

Interessant, men logisk nok begyndte vi bagfra:
1. Vi startede med at udvikle selvevalueringsskemaer, der på basis af
referencerammen skulle beskrive konkrete sproglige kompetencer:
Hvad forventer vi, at deltagerne kan efter
at have gennemført et kursus inden
overgang til næste niveau i referencerammen. Skemaet udfyldes sammen
med underviseren på kurset og vil kunne
bruges til dokumentation af sproglig
realkompetence til fx jobsøgning eller
optagelse på et uddannelsesforløb. Dette
værktøj er i projektfasen blevet afprøvet
og fremstår i en ensartet form og et genkendeligt design.
Ud over at bruge værktøjet som
dokumentationsredskab efter afsluttet
kursus, kan det bruges som planlægningsværktøj til den enkelte kursists
individuelle læringsforløb. Alle selvevalueringsskemaer
foreligger
på
engelsk, norsk, dansk og svensk.

2. På basis af dokumentationsskemaerne og kompetencebeskrivelserne
i referencerammen definerede vi indholdet på de enkelte kurser i engelsk,
fransk, italiensk, spansk og tysk. Kursusbeskrivelserne dokumenterer kursusindholdet i en praksisrelateret og direkte
form, og kursusbeviset efter endt forløb
genspejler kursusbeskrivelsen i kort form.

3. På basis af ovennævnte kunne vi gå i
gang med det mest omfattende arbejde:
Indplaceringstesten.
Selvevalueringsskemaerne indgår direkte
i testen, som dermed er en enestående
blanding af selvevaluering og konkret
test. Testen er selvregulerende og
selvinstruerende og findes i engelsk,
fransk, italiensk, spansk, svensk og tysk.

I de følgende afsnit vil jeg gerne beskrive de enkelte værktøjer mere indgående:
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1

Studieskolen har i mange år arbejdet med
selvevalueringsskemaer til dokumentation af
sproglig kompetence efter endt kursusforløb.
På basis af disse skemaer udviklede vi en
fælles version, som nu fremstår på norsk,
svensk, dansk og engelsk. Basisversionen på
dansk og engelsk blev afprøvet på i alt 400

deltagere, og tilbagemeldingerne blev
implementeret i den endelige version.
Skemaerne findes både i papir- og webversion. Papirversionen er tilgængelig på alle
fire sprog, webversionen indtil videre kun på
dansk.

Skemaerne kan anvendes:
-

Som vejledende sprogvurdering – også uden foregående kursus (alene eller sammen med
en vejleder),
Som planlægningsværktøj til et individuelt læringsforløb (alene eller sammen med en
vejleder),
Som dokumentation for sproglig kompetence efter endt kursusforløb (gerne sammen med
en underviser).

Skemaerne indgår desuden i indplaceringstesten (se afsnit 3 og 4 i denne rapport).

Der er vedlagt et komplet sæt dokumentationsskemaer på dansk i Bilag 3.
Skemaerne på norsk, svensk og engelsk kan rekvireres eller downloades fra projektets
hjemmeside: www.sprogtest.eu
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Arbejdet tog udgangspunkt i selvevalueringsskemaerne (se afsnit 1) og de indholdsbeskrivelser, som de enkelte institutioner i
forvejen havde lavet. Vi stillede vores
beskrivelser til rådighed for hinanden, og
hver institution valgte den metode, den
syntes var bedst egnet. For at vise et konkret
eksempel, vil jeg gerne beskrive den løsning,
som Studieskolen i København valgte.
Jeg bruger tysk som eksempel, men en
lignende beskrivelse af kursusindhold findes i
alle de store fremmedsprog på skolen (p.t.
engelsk, fransk, italiensk og spansk).
Beskrivelserne i de andre sprog er under
udarbejdelse.

Se Bilag 1 for den konkrete beskrivelse af
kursusindhold.
På basis af referencerammen fastlagde faggruppen i tysk det væsentlige kommunikative

indhold på et bestemt trin (fx A1). De
sproglige strukturer og det nødvendige
ordforråd for trinnet blev fastlagt, og vi
vurderede, hvor mange undervisningslektioner, vi skulle bruge for at nå målet, og
hvilken lærebog vi syntes, var bedst egnet. I
tyskundervisningen i Skandinavien kan vi nå
ret meget på relativ kort tid, så hvert trin i
referencerammen blev delt i to kurser á 30
undervisningstimer.

Se Bilag 1 for det konkrete indhold på
kurserne.
De konkrete kursusbeskrivelser skulle så
både tilpasses
- referencerammen,
- deltagernes krav
- og ikke mindst praktiske hensyn såsom
spalteplads i programmet og læsbarhed på hjemmesiden.

Resultatet blev:
- en kursusbeskrivelse, der beskriver indholdet med udvalgte konkrete eksempler,
- en overordnet trinbeskrivelse, der beskriver basisniveau (A), mellemniveau (B) og
avanceret niveau (C) for alle tyskkurser,
- en mere omfattende beskrivelse af de enkelte niveauer i Den Fælles Europæiske
Referenceramme for Sprog, som er placeret på et centralt sted i Studieskolens katalog og
hjemmeside, og som gælder for alle sprog på Studieskolen.

Se de praktiske eksempler i Bilag 2.
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Testen er en indplaceringstest, som kan
tages i de fem europæiske hovedsprog
(engelsk, fransk, italiensk, spansk og
tysk) samt svensk. Testen beskrives kort
her på siden efterfulgt af en mere
detaljeret og konkret gennemgang på de
følgende sider.
Den er knyttet til den europæiske
referenceramme og afprøver niveauerne
A1, A2, B1, B2 og C1. I en indplaceringstest giver det efter vores opfattelse ikke
mening at afprøve C2 separat. En
deltager, der opnår 80 % eller derover i
testresultat på det højeste testniveau
"≥C1", befinder sig således på niveau C1
eller højere.
Testen er en blanding af selvevaluering
og konkret test. Man vil altid først blive
bedt om at tage en selvevaluering, der er
afgørende for, på hvilket niveau man
starter testen.
Testen afprøver kompetencerne i skrive-,
læse- og lyttefærdigheder samt i
mundtlig produktion og mundtlig inter-

aktion.
Der findes en særskilt test til områderne
ordforråd og grammatik, læsefærdigheder samt lyttefærdigheder.
Kompetencerne
skrivefærdighed,
mundtlig
produktion
og
mundtlig
interaktion er svære at afprøve i en

onlinetest, så her skal brugeren kun
udfylde selvevalueringsdelen.
Man får et særskilt resultat for selvevaluering og konkret test på hvert
kompetenceområde. Testen er interaktiv
og selvregulerende på følgende måde:
Man vælger et indgangsniveau og bliver
præsenteret for en selvevaluering i
"skrivefærdigheder". Svarer man "jeg
kan" på alle seks af kompetencerne,
bliver man bedt om at tage selvevalueringen på et højere niveau. Svarer
man "jeg kan" på kun en eller ingen af
kompetencerne, bliver man bedt om at
tage selvevalueringen på et lavere
niveau.
Når man så har fundet det rigtige niveau i
selvevalueringen, bliver man sendt videre
til deltesten i "ordforråd og grammatik"
på dette niveau.
Igen gælder det samme: Viser testen, at
man er på det rigtige niveau, bliver
resultatet noteret, og man bliver sendt
videre til selvevaluering i "læsefærdigheder" på det samme niveau. Har man
90% eller flere point, vil man blive bedt
om at tage testen et niveau højere; har
man 20% eller færre point, bliver man
bedt om at tage testen et niveau lavere.
På denne måde bliver niveauet reguleret
hele vejen igennem testen.

Følgende skema prøver at illustrere flowet gennem testen. For at forenkle skemaet viser
jeg ikke muligheden for skift af niveau:
Selvevaluering:
Skrivefærdigheder

Test:

Selvevaluering:
Ordforråd Læsefærog gram- digheder
matik

Test:
Læsefærdigheder

Selvevaluering:
Lyttefærdigheder

Test:
Lyttefærdigheder

Selvevaluering:
Mundtlig
produktion
(tale)

Selvevaluering:
Mundtlig
interaktion
(samtale)
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I det følgende vil jeg gerne i 16 punkter vise en mulig vej gennem testen:

1

Efter at have logget dig på, vælger du testsprog og instruktionssprog og
starter testen:
Du vælger tysk som testsprog og dansk som instruktionssprog:
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2








Derefter bliver du bedt om en vejledende placering ved at vælge
selvevalueringen i "skrivefærdigheder":
Du vælger B1 som udgangspunkt

A1 (basisniveau 1: begyndere)
A2 (basisniveau 2: lettere øvede)
B1 (mellemniveau 1)
B2 (mellemniveau 2)
C1 (avanceret niveau 1)
C2 (avanceret niveau 2)
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3

Du udfylder selvevalueringen i overensstemmelse med din egen oplevelse af
dine færdigheder:

11

4

På basis af denne selvevaluering bliver du bedt om også at besvare en
selvevaluering på B2. Det svarer du ja til.
På dette niveau må du svare "kan ikke" på flere spørgsmål:
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5

På basis af det fremkomne resultat vurderer testen, at din selvevaluering er
på B1 i "skrivefærdigheder", og sender dig derfor videre til deltest "ordforråd
og grammatik" på B1:
[ nedenstående er kun et udsnit af testen ]
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6

Du klarede testen ret godt og opnåede 70% rigtige svar i testdelen "ordforråd
og grammatik". Testen noterer, at du er på B1 i denne del, og sender dig
automatisk videre til selvevaluering i "læsefærdigheder" på B1:
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7

I selvevalueringen mener du, at du er på niveau B1 og bliver derfor sendt
direkte til testen i "læsefærdigheder" på dette trin:
[ Her vises som eksempel kun den første af otte opgaver ]

8

Du klarede testen rigtig godt og fik 90 % af de mulige point. Derfor bliver du
spurgt, om du også vil tage testen på B2. Det gør du og får 70 % af de mulige
point. Testen noterer, at du er på B2 i "læsefærdigheder" og sender dig videre
til en selvevaluering på B2 i "lyttefærdigheder".
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9

Du udfylder selvevalueringen, men mener ikke, at du lever op til de
kompetencebeskrivelser, der er på B2. Du har dog alligevel kunnet svare "jeg
kan" i tre ud af seks muligheder. Testen vurderer derfor, at din vurdering
svarer til B1 i "lyttefærdigheder":
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10

Testen vurderer således, at din egen vurdering svarer til B1 i
"lyttefærdigheder" og sender dig videre til deltesten i "lyttefærdigheder" på
B1:
[ Her vises som eksempel kun den første opgave ]

11

Du gennemfører lyttetesten på B1 og opnår 100% rigtige svar.

12

Da du har fået 100% i lyttetesten på B1, bliver du spurgt, om du også vil tage
lyttetesten på B2. Det svarer du "ja" til og gennemfører lyttesten på B2. Det
viser sig, at den er for svær til dig (du får kun 30% rigtigt), så der bliver noteret
niveau B1 i "lyttefærdigheder".
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13

Du bliver sendt videre til selvevalueringen i mundtlig produktion
(talefærdigheder) på B1. Du afmærker "jeg kan" ved fem ud af seks mulige
statements, og der bliver noteret B1 i selvevaluering "mundtlig produktion"
(talefærdigheder).
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Der findes ikke nogen test i "mundtlig produktion" (talefærdigheder), så du
bliver direkte sendt videre til selvevalueringen i "Mundtlig interaktion"
(samtalefærdigheder) på B1.
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Her tror du ikke helt på, at du er på B1, da du kun kan sætte kryds ved "jeg
kan" i tre ud af seks beskrivelser. Der bliver derfor noteret, at du sandsynligvis
er på A2 i "samtalefærdigheder".
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Du bliver dernæst bedt om at afslutte testen og kommer hen til dit resultatskema. Du har mulighed for at printe skemaet, sende det til din e-mail
adresse og/eller sende det til en vejleder, som du kan vælge på en rullemenu:

