Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428

Lärarhandledning
Välj spår utifrån Steg 1

Spår A

Spår B

Elever i tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling

Elever som läser och skriver

Samtals- och dokumentationsunderlag A

Samtals- och
dokumentationsunderlag B

Samtals- och
dokumentationsunderlag B1

Bilder

Bilder

Bilder
När uppgifterna inte finns översatta
till ett språk eleven kan

Uppgifter A

Uppgifter A1

Uppgifter B

När uppgifterna finns översatta
till ett språk eleven kan

När uppgifterna inte finns översatta
till ett språk eleven kan

När uppgifterna finns översatta
till ett språk eleven kan

Bedömningsunderlag
till Uppgifter B

Kartläggningsprofil

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428

Lärarhandledning
Litteracitet
1

Steg 2

3

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Lärarhandledning

Det här är det andra steget i kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Steg
2 Litteracitet ger dig tillsammans med Steg 1 Språk och erfarenheter och Steg 2
Numeracitet underlag för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en
nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras, samt hur
tiden mellan de olika ämnena ska fördelas. Det hjälper dig också att planera
undervisningen utifrån elevens kunskaper, förutsättningar och behov.
Information om kartläggningens alla steg finns i dokumentet Information för
rektorer och lärare om kartläggningsmaterial och bedömning av nyanlända elevers
kunskaper.
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Litteracitet

Steg 1

Steg 3

Språk och
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Ämneskunskaper

Steg 2

Numeracitet

Steg 2 – Litteracitet
Steg 2 Litteracitet kartlägger hur eleven har använt skrift på sitt starkaste språk i
olika sammanhang. Begreppet litteracitet används här som ett överordnat begrepp
för olika aktiviteter kopplade till skrift. Det är inte bara läsande och skrivande
utan också olika muntliga aktiviteter i samband med läsande och skrivande, t.ex.
högläsning och diskussion om texters innehåll.
Kartläggningsmaterialet utgår från läroplanernas del 2 Övergripande mål och
riktlinjer, som säger att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar
sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem1. Att
kunna använda skrift i olika sammanhang och för olika syften är en viktig förutsättning för att eleven ska kunna utvecklas i riktning mot de övergripande målen

1
Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, förordning (SKOLFS
2010: 250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, förordning (SKOLFS
2010:251) om läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall, samt förordning (SKOLFS
2010:255) om läroplan för grundsärskolan.
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i läroplanen. Förmågan att använda skrift nämns i mål som berör det svenska
språket, engelska och ytterligare främmande språk. Men förmågan att läsa och
skriva olika slags texter i olika medier och interagera med andra med utgångspunkt i texter är relevant även för andra mål, exempelvis att varje elev
• ”kan använda /…/ språket i tal och skrift på /.../ nyanserat sätt, /…/
• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med
andra och känna tillit till sin egen förmåga,
• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
ståndpunkter grundade på kunskaper /…/
• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,
kommunikation, skapande och lärande” /…/. 2

Materialet
Materialet består av
• lärarhandledning
• samtals- och dokumentationsunderlag
• uppgifter med översättningar
• bedömningsunderlag
• bilder
• kartläggningsprofil.
Det finns två spår i materialet, Spår A och Spår B, beroende på hur långt eleven
kommit i sin läs- och skrivutveckling. De två spåren har en gemensam lärar
handledning men olika samtals- och dokumentationsunderlag och olika upp
gifter. Läs mer om spåren i avsnittet Genomförande.
Samtals- och dokumentationsunderlagen innehåller frågor om elevens litteracitetserfarenheter och i uppgifterna får eleven visa hur hon eller han läser. Uppgifterna är översatta till de största invandrarspråken. Det finns alternativ i materialet om uppgifterna inte är översatta till ett språk som eleven behärskar.
Det finns inga skrivuppgifter i materialet på grund av att tiden för kartläggningen är så begränsad och att det är svårt att göra en rättssäker bedömning av
skrivuppgifter i de fall då den ansvariga läraren inte behärskar elevens språk. Men
det finns frågor om elevens skrivande i samtals- och dokumentationsunderlagen
som kan ge en bild av vad, och i vilka sammanhang, eleven har skrivit.
Kartläggningsmaterialet är avsett för elever i grundskolan men kan också
användas för elever i gymnasieskolans språkintroduktion.

Utgångspunkter för kartläggningen
Tid för samtalet
Samtalet är beräknat till högst 70 minuter inklusive tid för tolkning. Tiden kan
variera beroende på elevens ålder och förutsättningar samt tillgången till översatta
uppgifter. Om uppgifterna är översatta till ett språk som eleven behärskar är det
viktigt att du fördelar tiden i samtalet så att eleven får möjlighet att göra flera
uppgifter.
2

a.a.
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Lärare med lämplig kompetens
Det är lämpligt att kartläggningen genomförs av en lärare i svenska som andraspråk tillsammans med en person som tolkar till och från elevens språk. Kartläggningen kan också genomföras av en modersmålslärare på egen hand. Det är rektorn som utser den lärare som är mest lämpad att genomföra kartläggningen.

I Information om tolkning och tolkar finns anvisningar för den som
genomför ett kartläggningssamtal med tolk samt för den som tolkar.
Det kan vara en fördel om samma person ansvarar för både Steg 1 och kartläggningen av litteracitet eftersom vissa frågor i Steg 1 kan fördjupas i Steg 2. Det kan
också vara en fördel om kartläggningen genomförs av lärare som kommer att
möta eleven i undervisningen.

Använd elevens starkaste språk
Det är önskvärt att genomföra kartläggningen på elevens starkaste språk. Om
eleven är flerspråkig får hon eller han uppge i Steg 1 vilket språk som passar bäst
för kartläggningen av litteracitet. I vissa fall kan olika språk användas i kartläggningen. Eleven kan t.ex. svara på muntliga frågor på ett språk och svara på de
skriftliga frågorna på ett annat språk. Notera i så fall i kartläggningsprofilen vilka
språk eleven har använt. Om du genomför hela eller delar av kartläggningen på
ett språk som inte är elevens starkaste språk tar du hänsyn till det i bedömningen.

Utgå från elevens behov och förutsättningar
Kartläggningsmaterialet är utformat för att användas i ett samtal mellan en lärare
och en elev. Anpassa samtalet utifrån elevens ålder och förutsättningar och stötta
eleven t.ex. genom att ställa följdfrågor och ge exempel om det behövs. Uppmuntra
eleven att ställa frågor om något är oklart och avbryt om eleven verkar pressad. Du
kan eventuellt fortsätta kartläggningen vid ett senare tillfälle eller låta eleven göra
vissa delar skriftligt, t.ex. vissa av uppgifterna. I så fall anpassar du de muntliga
frågorna. Nackdelarna med att låta eleven genomföra uppgifterna skriftligt är att
det kan vara svårare för dig att att stötta eleven och att det kan vara svårt för eleven
att utveckla resonemang i skrift och utan följdfrågor.

Anpassning för elever med funktionsnedsättning
Anpassa materialet på det sätt som är lämpligt för den enskilda eleven. Det kan
behövas mer tid och du kan dela upp samtalet på flera tillfällen. För elever med
synnedsättning kan du förstora texter och bilder och förstärka färger och kon
traster, och för svårt synskadade elever kan du eller tolken läsa upp texterna och
beskriva bilderna. Om det är lämpligt kan du läsa in texterna i förväg. Uppläsning
och uppspelning av texter kan också användas för elever med läs- och skrivsvårigheter. I inledningen till uppgifterna finns förslag på hur du kan anpassa dem.
Mer information finns i Anpassning för elever med funktionsnedsättning
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Genomförande
Förberedelser
Bekanta dig med hela materialet. Notera särskilt syftet med de olika frågorna i
samtals- och dokumentationsunderlagen och hur du väljer, genomför och
dokumenterar uppgifterna. Gå genom dokumentationen från Steg 1. Den som
kartlagt eleven i Steg 1 har i kartläggningsprofilen gett en rekommendation om
lämpligt spår, A eller B, för kartläggningen av litteracitet. Från Steg 1 hämtar du
också information om ifall eleven kan läsa och skriva på flera språk och om eleven
har erfarenhet av digitala redskap.

Samtals- och dokumentationsunderlagen och uppgifterna
Det finns tre versioner av samtals- och dokumentationsunderlaget, ett för spår A
och två för spår B.
Gemensamt för underlagen är att de innehåller frågor om elevens litteracitets
erfarenheter, t.ex. vad för slags texter eleven har erfarenhet av att läsa och skriva,
och hur eleven använder sina läs- och skrivkunskaper i olika sammanhang.
Underlagen är indelade i ett antal frågeområden som vart och ett inleds med en
kort beskrivning av syftet med frågeområdet. Förutom huvudfrågorna i respektive frågeområde finns också exempel på stödfrågor som du kan använda för att
få eleven att utveckla sitt svar. Frågorna som ställs i underlagen spår A och B är
delvis olika eftersom de riktar sig till elever som kommit olika långt i sin läs- och
skrivutveckling.
Frågorna är inte formulerade för att ställas ordagrant utan behöver anpassas
efter elevens ålder och tidigare erfarenheter. Utgå från syftet med frågeområdet
och hoppa över frågor som inte känns relevanta. Om eleven har svårt att svara på
någon fråga går du vidare, huvudsaken är att du får en översiktlig bild av elevens
tidigare litteracitetserfarenheter.
Samtals- och dokumentationsunderlagen innehåller också inledande information till eleven och instruktioner om hur uppgifterna genomförs.
Det finns alltså två spår i materialet med olika tillhörande uppgifter. Valet av spår
avgör vilka uppgifter som du använder.
• Uppgifter A – Tecken, ord, meningar utforskar elevens förmåga att läsa enskilda
tecken och ord samt meningar.
• Uppgifter B – Textpaket utforskar elevens förmåga att förstå texter och
innehåller tre textpaket med läsförståelseuppgifter. De tre textpaketen är
ordnade i stigande svårighetsgrad motsvarande ca 2–3, 4–6 respektive 7–9 års
skolgång. I avsnittet på s. 7 finns mer information om innehållet i uppgifterna.
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Översikten beskriver hur samtals- och dokumentationsunderlagen kombineras
med
uppgifterna
och förövrigt
material
i spår
och B.
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Spår A – för elever i tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling
Använd Spår A om eleven är i ett tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling och
har liten erfarenhet av eget läsande och skrivande. Det kan vara lämpligt för både
yngre och äldre elever med mycket kort eller ingen skolbakgrund.
Samtals- och dokumentationsunderlag A och Uppgifter A – Tecken, ord,
meningar

Samtals- och dokumentationsunderlag A använder du tillsammans med Uppgifter A
om uppgifterna är översatta till ett språk som eleven behärskar. I kartläggningen
gör eleven först uppgifterna och därefter ställer du frågorna om elevens litteracitets
erfarenheter. Frågorna är anpassade så att du kan ställa dem även till elever som
inte kan läsa och skriva. Du dokumenterar både resultaten från uppgifterna och
elevens svar på frågorna i samtals- och dokumentationsunderlaget.
Samtals- och dokumentationsunderlag A och Uppgifter A1 – Tecken, ord,
meningar

Om Uppgifter A inte finns på ett språk som eleven behärskar använder du i stället
Uppgifter A1 tillsammans med Samtals- och dokumentationsunderlag A. I inledningen till Uppgifter A1 finns information om hur du med hjälp av flerspråkig
personal eller tolk kan anpassa uppgifterna till elevens språk. Om det inte går att
genomföra uppgifterna ställer du bara frågorna om elevens litteracitetserfarenheter.
Bilder till samtals- och dokumentationsunderlaget

Bildbladen innehåller exempel på trycksaker och medier. Det är samma bild
material för spår A och B. Bilderna använder du som stöd när du ställer frågorna
om elevens litteracitetserfarenheter. Komplettera gärna bilderna med egna konkreta exempel på trycksaker och digitala texter på elevens språk om det är möjligt.
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Spår B – för elever med erfarenhet av att läsa och skriva texter på
egen hand
Spår B använder du om eleven bedöms ha erfarenhet av att läsa och skriva texter
på egen hand. I detta spår väljer du mellan två olika samtals- och dokumentations
underlag, B eller B1, beroende på om uppgifterna är översatta till ett språk eleven
behärskar eller inte.
Samtals- och dokumentationsunderlag B och Uppgifter B – Textpaket

Samtals- och dokumentationsunderlag B använder du tillsammans med Uppgifter B
om uppgifterna är översatta till ett språk som eleven behärskar. Kartläggningen
börjar med att eleven gör en uppgift. Därefter ställer du frågorna om elevens
litteracitetserfarenheter och använder då uppgiftstexten som utgångspunkt för
frågorna. Till exempel Har du skrivit den här typen av texter någon gång? Bilderna
kan du använda som ett extra stöd när du ställer frågorna.
Du dokumenterar elevens litteracitetserfarenheter i samtals- och dokument
ationsunderlaget. Elevens resultat på uppgifterna dokumenterar du i Bedömnings
underlag för Uppgifter B. Det finns ett bedömningsunderlag per uppgift. Det
innehåller läsförståelsefrågorna på svenska och facit till de slutna frågorna. I slutet
av varje underlag sammanställer du elevens resultat på uppgiften.
Samtals- och dokumentationsunderlag B1

Samtals- och dokumentationsunderlag B1 använder du när Uppgifter B inte finns
på ett språk som eleven behärskar. I så fall ställer du enbart frågor om elevens
litteracitetserfarenheter. Frågorna är något annorlunda formulerade än i underlag
B eftersom de inte kan utgå från texterna. Eftersom det inte finns några uppgifter
kan du använda mer tid i samtalet till att utforska elevens tidigare erfarenheter av
läsande och skrivande i olika sammanhang. Du dokumenterar elevens svar i
underlaget.
Bilder till samtals- och dokumentationsunderlaget

Använd bilderna som stöd när du ställer frågorna till eleven. Komplettera gärna
med egna konkreta exempel på trycksaker och digitala texter på elevens språk om
det är möjligt.

Uppgifterna
Uppgifterna i materialet är översatta från svenska till ett antal språk. Det är bra
om den som utför tolkning har möjlighet att gå igenom uppgifterna i förväg på
kartläggningsspråket och på svenska. Vissa av texterna innehåller ämnesspecifika
ord som tolken kan behöva förklara om eleven behöver stöttning.
Det kan också vara så att översättningarna innehåller enstaka ord eller fraser
som inte överensstämmer med dem som eleven och tolken normalt skulle
använda. I Om översättningarna finns information om vilken språkvarietet som
har valts för respektive översättning och övrig information som du och den som
utför tolkningen kan behöva vara uppmärksam på.

Uppgifter A – Tecken, ord, meningar
Uppgifterna består främst av läsuppgifter på tecken- ord- och meningsnivå. I
materialet ingår också en hörförståelseuppgift som alla elever kan göra oavsett
läskunnighet. Uppgiften kan omvandlas till en läsförståelseuppgift om eleven kan
läsa texten på egen hand. I den första uppgiften får eleven skriva sitt namn och
sin ålder och eventuellt några andra ord eller tecken om hon eller han kan. Om
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eleven inte kan skriva, kan du eller tolken skriva namnet på elevens språk. När det
gäller tecken kan det vara antingen bokstäver eller motsvarande i elevens språk
eller olika typer av specialtecken eller skiljetecken, t.ex. @ eller ?.
För elever vars starkaste språk inte använder det latinska alfabetet ingår även
en uppgift som handlar om elevens kännedom om det latinska alfabetet och läsriktningen.

Uppgifter B – Textpaket
Textpaketen innehåller uppgifter som prövar elevens läsförståelse i olika typer av
texter. De innehåller sakprosatexter hämtade från läroböcker, tidningar och
webbsidor och några berättande texter. Flera av texterna innehåller bilder, diagram eller figurer som eleven behöver tolka för att kunna svara på några av frågorna.
Till varje text finns läsförståelsefrågor som prövar elevens förmåga att läsa på,
mellan och bortom raderna. Att kunna läsa på raderna innebär att man kan hitta
information som är explicit uttryckt i texten. Att kunna läsa mellan raderna innebär att man kan tolka implicit information i texten. Att kunna läsa bortom raderna
innebär att man kan reflektera över, eller värdera, innehållet i texten och koppla
till erfarenheter utanför texten.
Det finns både slutna skriftliga kryssfrågor och öppna muntliga frågor. De
öppna frågorna ger eleven möjlighet att muntligt utveckla ett resonemang och
motivera sina ståndpunkter. Eleven får också kortfattat återberätta eller beskriva
textens innehåll muntligt.
Textpaket 1 kan vara lämpligt för elever med ca 2–3 års skolgång. Om eleven
inte klarar att läsa den första texten kan du omvandla uppgiften till hörförståelse
och sedan välja några uppgifter ur Uppgifter A. Textpaket 2 och 3 kan vara lämpliga för elever med ca 4–6 respektive 7–9 års skolgång.
Oavsett vilket textpaket du väljer är det viktigt att eleven får möjlighet att göra
flera uppgifter så att du får tillräckligt underlag för att bedöma elevens läsförståelse. Textpaketen innehåller olika texttyper och de läsprocesser som prövas (på,
mellan eller bortom raderna) skiljer sig mellan olika texter. Eleven kan också vara
mer eller mindre bekant med en viss texttyp eller innehållet i en viss text, vilket
kan inverka på elevens möjligheter att visa sin läsförståelse i just den uppgiften.

Progressionen mellan uppgifterna
I översikten nedan ser du progressionen mellan uppgifterna i materialet. Du väljer lämpligt textpaket utifrån den information du har om elevens bakgrund från
Steg 1 och ger eleven den första uppgiften i paketet. Om det går bra fortsätter du
med nästa uppgift i samma paket. Eleven får en uppgift i taget. När eleven är klar
med uppgifterna i ett paket kan du fortsätta med en uppgift i nästa paket om det
är lämpligt. De gröna pilarna i diagrammet visar hur du går vidare. Om eleven
inte klarar den första uppgiften i ett paket kan du eventuellt prova med en uppgift i ett annat paket. De röda pilarna visar vilken uppgift du kan välja.
Två texter överlappar mellan olika paket. Texten Skorpionen är den sista (svårare)
texten i textpaket 1 och den första (lättare) texten i textpaket 2 och texten Potatis
chips fungerar på samma sätt som övergångstext mellan textpaket 2 och 3.
Texten Skorpionen kan också användas som första text i textpaket 3 för en äldre
elev i ca 13–15 års ålder med flera års skolgång om du är osäker på vilket paket som
kan vara lämpligt. Om eleven inte klarar denna uppgift kan du fortsätta med nästa
uppgift i textpaket 2 (Den giriga mannen) i stället för uppgifterna i textpaket 3.
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Uppgifter B
Textpaket 1

Uppgifter B
Textpaket 2

Uppgifter B
Textpaket 3

Text 1
Skorpionen

Text 1
Skorpionen

Uppgifternas
svårighetsgrad

Tecken, ord, meningar
Text 1
Lejonet och räven
2–3

Text 2
Kartan
Text 3
Skorpionen

4–6

Text 2
Den giriga mannen
Text 3
Potatischips

Text 2
Potatischips
Text 3
Sömn

7–9

Text 4
Mjölk
Text 5
Världens städer

Analys och bedömning
Efter samtalet kompletterar du vid behov dina anteckningar om elevens
litteracitetserfarenheter. Om eleven har gjort några uppgifter i Uppgifter B sammanställer du resultaten i bedömningsunderlaget för respektive uppgift. Därefter
analyserar du det som kommit fram i kartläggningen med fokus på styrkor och
utvecklingsområden. Analysen av elevens styrkor och utvecklingsområden sammanfattar du i Kartläggningsprofil Steg 2 Litteracitet.
Frågorna om elevens litteracitetserfarenheter ger bl.a. information om vad för
slags texter eleven läst och skrivit tidigare och hur eleven har arbetat med läsande
och skrivande i skolan. Styrkor kan t.ex. vara att eleven har stor erfarenhet av att
läsa skönlitterära texter och är van att söka information i digitala källor. Samma
elev kanske är mindre van att skriva egna sakprosatexter, något som kan tas upp
som ett utvecklingsområde. Om eleven har erfarenhet av att läsa eller skriva skönlitterära texter eller sakprosatexter på andra språk kan det också tas upp som en
styrka. För en elev som ännu inte läser och skriver kan en styrka vara t.ex. att
eleven har mycket erfarenhet av att lyssna på högläsning och annat muntligt
berättande, något som kan gynna läs- och skrivutvecklingen.
När det gäller uppgifterna kan en styrka t.ex. vara att eleven utan problem
hittar information som är explicit uttryckt i en text, eller hittar information i ett
diagram. Eleven har kanske haft svårare att svara på frågor där man behöver läsa
mellan raderna och tolka implicit uttryckt information i en text, något som kan
tas upp som ett utvecklingsområde. För en annan elev som inte kommit så långt
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i sin läs- och skrivutveckling kan en styrka vara att eleven kan känna igen bok
stäver eller läsa en del ord.
När du analyserar elevens resultat på uppgifterna i textpaketen behöver du ta
hänsyn till att dessa är ordnande i stigande svårighetsgrad i de tre intervallerna
2–3, 4–6 och 7–9 års skolgång. Det innebär att uppgifterna i ett textpaket kan vara
svårare för en yngre än en äldre elev inom samma intervall. Som ett stöd för din
bedömning är de slutna frågorna i uppgifterna märkta med svårighetsgrad för
olika årskurser – L (lättare), M (medel) och S (svårare) i bedömningsunderlagen.
Märkningen bygger på resultaten av utprovningar i svenska klasser. Lätta frågor
har minst 90 procent av eleverna klarat, medel minst 70 procent och svårare minst
50 procent. Några enstaka av de frågor som är märkta med S (svårare) har färre än
50 procent av eleverna i en viss årskurs klarat.
Man kan förvänta sig att elever i första hand klarar de lättare frågorna, men
även en elev som inte klarar några av de slutna frågorna kan ändå ha förstått
huvuddragen i texten. Eleven kan ha visat sin förståelse genom att återge innehållet i texten eller ge rimliga svar på de öppna frågorna. Väg därför samman de
olika aspekterna när du bedömer om eleven har visat en grundläggande förståelse
av texten. Ta också hänsyn till hur mycket och vad för slags stöttning eleven har
behövt för att komma fram till sina svar.

Kartläggningsprofil
I kartläggningsprofilen sammanfattar du din analys av elevens styrkor och utvecklingsområden. Om eleven har gjort uppgifter bedömer du också inom vilket årskursintervall elevens läsförståelse i huvudsak kan befinna sig. Om du i din analys
t.ex. har bedömt att en elev visat en grundläggande förståelse av texter i textpaket
3 är det rimligt att anta att elevens läsförståelse ligger inom årskursintervallet 7–9.
Utifrån dina analyser av elevens litteracitietserfarenheter och läsförståelse
bedömer du sedan om eleven skulle kunna placeras i den årskurs som motsvarar
åldern eller om eleven bör gå i en annan årskurs. Om det saknas underlag från
uppgifterna gör du bedömningen utifrån elevens litteracitetserfarenheter. I slutet
av lärarhandledningen finns några exempel på ifyllda kartläggningsprofiler.
Observera att kartläggningen av litteracitet i Steg 2 ger en av tre profiler. Vid
rektorns beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp beaktas den sammanvägda bedömningen av kartläggningen i Steg 1 och 2.
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Exempel på samtals- och dokumentationsunderlag och
kartläggningsprofiler
Här är några exempel på hur du för över informationen från samtals- och dokumentationsunderlaget till kartläggningsprofilen. Av utrymmesskäl har informationen i samtals- och dokumentationsunderlagen sammanfattats.
Exempel 1: Samtals- och dokumentationsunderlag B och Uppgifter B

Eleven i det här exemplet heter Abed och är 11 år. Han kommer från Syrien och
talar arabiska. Han har gått fyra år i skolan.
Abed berättade att när han gick i skolan i sitt hemland brukade han läsa fakta
texter (i läroböcker). På sin fritid läser han instruktioner om hur saker fungerar.
Han läste inte berättelser i skolan men hans mamma har berättat sagor för honom
så han känner igen texttypen. Han läser inte böcker utanför skolan men läser
ibland korta texter på dator i samband med att han söker information. I skolan
brukade han läsa högt och svara på frågor muntligt och skriftligt. Han fick ibland
återberätta innehållet i texter muntligt men är inte van att sammanfatta texter.
Han skrev inte längre texter men skrev ofta kortare svar på frågor. Han brukade
även skriva av det som läraren skrev på tavlan.
Abed gjorde uppgifterna i Textpaket 2 och kunde hitta information på raderna
i texterna och återberätta huvuddragen i texterna. Han hade problem med frågor
som krävde att han läste mellan eller bortom raderna.
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Kartläggningsprofil
Litteracitet
1

Steg 2

3

Elevens namn:

Abed

Födelsedatum:

2004-04-04 (4 års skolgång)

Datum och lärare:
Kartläggningsspråk:

2015-04-27 Daniel T
Arabiska

Elevens starkaste språk:

Arabiska

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen
Litteracitetserfarenheter
Sammanfattande analys om läs- och skrivvana, erfarenhet av olika texttyper,
medier, muntliga och skriftliga aktiviteter i samband med läsning, informationssökning, muntligt berättande samt läsande och skrivande på andra språk:
Elevens styrkor:

Elevens utvecklingsområden:

Erfarenhet av läromedelstexter
och instruktioner. Van att svara på
frågor muntligt och skriftligt. Van
att läsa högt och lyssna på muntligt
berättande. Kan använda dator för
informationssökning.

Läsa flera texttyper, både
skönlitterära och sakprosatexter.
Träna på att skriva längre texter,
sammanfatta det viktigaste i
texter. Föra resonemang i tal
och skrift. Skriva texter på dator.
Källkritik.
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Kartläggningsprofil Steg 2 – Litteracitet

L

Läsförståelse
Eleven visar grundläggande läsförståelse inom följande årskursintervall:
1–3
Kommentar:

4–6

7–9

Underlag saknas

Eleven gjorde uppgifter som motsvarade tidigare skolgång och

ålder.
Sammanfattande analys om avkodning och läsprocesser (läsa på,
mellan och bortom raderna) samt resonemang om texter:
Elevens styrkor:

Elevens utvecklingsområden:

Högläste med flyt. Hittade snabbt

Läsa mellan och bortom raderna
i olika slags texter. Utveckla
muntliga svar om innehållet.
Uppmärksamma olika perspektiv
i texter.

och säkert fakta på raderna i texter
och i viss mån mellan raderna.
Klarade lite svårare obekant texttyp.
Förde resonemang om innehållet
med viss stöttning.

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden
att eleven kan placeras i den årskurs som åldern motsvarar:
Ja
Nej, lägre
Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:

Studiehandledning på modersmål, tillgång till digitala redskap i
undervisningen.
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Exempel 2: Samtals- och dokumentationsunderlag A och Uppgifter A

Eleven i det här exemplet heter Shamso och är 12 år. Hon kommer från Somalia
och talar somaliska. Hon har inte gått i skolan.
Shamso berättade att hon brukade titta i böcker och tidningar (mest reklam).
Hon söker information i tidningarna med hjälp av bland annat bilder och siffror.
Hon kan läsa vissa skyltar och livsmedelsetiketter. Shamso får hjälp att läsa sms
men kan skriva hälsningsord i sms själv. Hon tittar på TV och filmer på Youtube.
Hon är van att lyssna på högläsning och andra former av muntligt berättande och
berättar gärna egna sagor för sina syskon och andra. Hon vill kunna läsa och
skriva om hur människor levde förr i tiden.
Shamso gjorde några uppgifter i Uppgifter A. Hon kunde skriva sitt namn, sin
ålder och ett par ord på somaliska och även några ord på arabiska. Hon kunde läsa
bokstäverna i teckenuppgiften och några av orden i ord-bild-uppgiften. Shamso
ville också prova att läsa meningarna och klarade ett par ord. I hörförståelse
uppgiften kunde hon återge huvuddragen i berättelsen och tolka budskapet.
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Kartläggningsprofil
Litteracitet
1

Steg 2

3

Elevens namn:

Shamso

Födelsedatum:

2003 (0 års skolgång)

Datum och lärare:
Kartläggningsspråk:

2015-05-29 Åsa P
Somaliska

Elevens starkaste språk:

Somaliska

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen
Litteracitetserfarenheter
Sammanfattande analys om läs- och skrivvana, erfarenhet av olika texttyper,
medier, muntliga och skriftliga aktiviteter i samband med läsning, informationssökning, muntligt berättande samt läsande och skrivande på andra språk:
Elevens styrkor:

Elevens utvecklingsområden:

Van att lyssna på högläsning och

Introducera flera texttyper, t ex

muntligt berättande, att berätta

beskrivande med bildstöd, gärna

själv. Tolkar symboler, siffror och

historiska teman som eleven är

viss information i skriftliga texter,

intresserad av.

viss vana av sociala medier. Mycket
motiverad att lära sig läsa och
skriva. Intresserad av historiska
berättelser.
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Kartläggningsprofil Steg 2 – Litteracitet

L

Läsförståelse
Eleven visar grundläggande läsförståelse inom följande årskursintervall:
1–3
Kommentar:

4–6

7–9

Underlag saknas

Elevens läsande motsvarar ca årskurs 1.

Sammanfattande analys om avkodning och läsprocesser (läsa på,
mellan och bortom raderna) samt resonemang om texter:
Elevens styrkor:

Elevens utvecklingsområden:

Eleven läste bokstäver, skrev tydliga
bokstäver och siffror. Bekant med
ljudning. Läste ett par ord med
bildstöd.Provar gärna svårare
uppgifter. Återgav handlingen i
uppläst berättelse och kunde "läsa"
mellan raderna. Motiverad att lära
sig läsa och skriva för att kunna läsa
och skriva om hur människor levde
förr. Van vid muntligt berättande –
eget och andras.

Grundläggande läs- och
skrivträning, läsa och skriva
berättelser, utveckla muntlig
framställning i andra genrer.

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden
att eleven kan placeras i den årskurs som åldern motsvarar:
Ja
Nej, lägre
Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:

Grundläggande läs- och skrivundervisning, delvis i förberedelseklass,
studiehandledning på modersmål.
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Exempel 2: Samtals- och dokumentationsunderlag B1. Inga uppgifter

Eleven i det här exemplet heter Katja och är 13 år. Hon kommer från Ryssland
och talar ryska. Hon har gått 6 år i skolan.
Katja läste skönlitteratur, läroböcker och tidningar i skolan. Hon läser tidningar, romaner (gärna deckare) hemma. Hon läser texter på dator och ibland i
telefonen. I skolan arbetade hon mycket skriftligt med texter hon hade läst och är
van att föra resonemang om texters innehåll i skrift. Ibland svarade hon på frågor
muntligt och de diskuterade texter i klassen. I skolan skrev hon dikter, berättelser
och olika typer av sakprosatexter. Hemma skriver hon gärna fantasy och spännande berättelser. Katja skriver texter både för hand och på dator. Hon är van att
söka information i lexikon och andra böcker på biblioteket och på internet och
använder sökmotorn för att jämföra texter med varandra.
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Kartläggningsprofil
Litteracitet
1

Steg 2

3

Elevens namn:

Katja

Födelsedatum:

13 år (7 års skolgång)

Datum och lärare:
Kartläggningsspråk:

14 mars, Sofia B
Ryska

Elevens starkaste språk:

Ryska

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen
Litteracitetserfarenheter
Sammanfattande analys om läs- och skrivvana, erfarenhet av olika texttyper,
medier, muntliga och skriftliga aktiviteter i samband med läsning, informationssökning, muntligt berättande samt läsande och skrivande på andra språk:
Elevens styrkor:

Elevens utvecklingsområden:

Erfarenheter av att läsa flera olika
texttyper både i och utanför skolan.
Läser och skriver på datorn. Van att
söka information och granska källor.
Van att föra resonemang i skrift,
ibland muntligt. Tycker om att läsa
och skriva.

Fortsätt med fler sakprosatexter –
både läsa och skriva. Till exempel
med avancerade resonerande
texter. Bygg vidare på skönlitterärt
skrivande. Textsamtal.
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Kartläggningsprofil Steg 2 – Litteracitet

L

Läsförståelse
Eleven visar grundläggande läsförståelse inom följande årskursintervall:
1–3
Kommentar:

4–6

7–9

Underlag saknas

Eleven ger intryck av att vara läs- och skrivvan för sin ålder.

Sammanfattande analys om avkodning och läsprocesser (läsa på,
mellan och bortom raderna) samt resonemang om texter:
Elevens styrkor:

Elevens utvecklingsområden:

Inget underlag från uppgifterna.

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden
att eleven kan placeras i den årskurs som åldern motsvarar:
Ja
Nej, lägre
Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:

Studiehandledning på modersmål.
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Bilder
Litteracitet
1

Steg 2

3

Litteracitet Bilder
Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Text: wikipedia.org Bilder: commons.wikimedia.org

Foto: pixabay.com

Foto: commons.wikimedia.org
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Litteracitet Bilder

Foto: commons.wikimedia.org

Foto: commons.wikimedia.org
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Text och bilder: wikipedia.org

Text: wikipedia.org Bilder: commons.wikimedia.org
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Samtals- och
dokumentationsunderlag A
Litteracitet spår A
1

Steg 2

3

Elever i tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling

Elevens namn.................................................................................................................

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Samtals- och dokumentationsunderlag A
Använd detta underlag om eleven är i ett tidigt skede av sin läs- och
skrivutveckling.

Information till dig som kartlägger
Samtals- och dokumentationsunderlag A används för elever som utifrån den
information som framkommit i Steg 1 bedöms vara i ett tidigt skede av sin läsoch skrivutveckling. Det kan vara dels yngre elever, dels äldre elever med kort
eller ingen skolbakgrund.
Använd underlaget tillsammans med materialet Uppgifter A – Tecken, ord,
meningar. Här följer instruktioner för hur du genomför uppgifterna samt frågor
om elevens litteracitetserfarenheter. Du dokumenterar elevens resultat på uppgift
erna och svar på frågorna om litteracitetserfarenheterna här i u
 nderlaget. Tänk på
att skriva tillräckligt utförligt så att andra kan använda dokumentationen. Stryk
över uppgifter och frågor som du inte använder i kartläggningen.
Uppgifterna följer en viss progression och du bedömer efter varje uppgift om
det är lämpligt att gå vidare till nästa. Om eleven klarar alla uppgifter kan du
fortsätta med textpaket 1 i Uppgifter B – Textpaket.
Om Uppgifter A – Tecken, ord, meningar inte finns översatt till elevens språk
kan vissa uppgifter anpassas med hjälp av flerspråkig personal eller tolk. Använd i
så fall materialet Uppgifter A1 – Tecken, ord, meningar. Det framgår i samtalsoch dokumentationsunderlaget vilka uppgifter som kan anpassas.
Vissa språk har inte bokstäver utan andra typer av tecken. I några av uppgift
erna används därför formuleringen bokstäver/tecken. Välj det alternativ som passar elevens språk.

Förberedelser
• Läs samtals- och dokumentationsunderlaget och kartläggningsprofilen för Steg 1.
• Skriv ut Uppgifter A enkelsidigt i färg.
• Ta fram bildmaterialet (utskrivet enkelsidigt i färg eller visa digitalt) och andra
trycksaker och digitala texter på elevens språk om du har. Det kan underlätta
för eleven och tolken om du använder pappersutskrifter snarare än att visa bild
erna digitalt.
• Ta fram penna och sudd till eleven.

Information till eleven
• Berätta att ni kommer att samtala om läsande och skrivande, att eleven kom-

mer att få göra några uppgifter och alltid kan fråga om något är oklart.
• Förklara att skolan är intresserad av att veta vad eleven redan kan för att kunna
ge eleven rätt stöd i undervisningen.
• Berätta att det är frivilligt och att eleven när som helst kan säga till om hon eller
han inte vill fortsätta.
• Förklara tolkens roll.
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Kartläggning Steg 2 Litteracitet
Elevens namn: ......................................................Födelsedatum:................................
Datum och lärare:..........................................................................................................
Elevens starkaste språk:...............................................................................................
Kartläggningsspråk: ......................................................................................................

Genomförande
Kartläggningen börjar med att eleven gör några uppgifter. Därefter ställer du frågor
om elevens litteracitetserfarenheter.

Uppgifter
Inledning
Inled t.ex. genom att säga till eleven:
• Du har tidigare berättat att du inte kan läsa och skriva så mycket ännu, men
du har kanske sett en del skrift och kan en del ändå.

F

Uppgift 1
Skriva namn, ålder, ord och tecken
Lägg fram Blad 1

Kan du skriva ditt namn?
• Om eleven svarar ja, be eleven skriva sitt namn på Blad 1.
• Om eleven inte kan skriva sitt namn skriver du eller tolken elevens namn i
rutan och läser namnet högt.

Eleven skriver sitt namn:

Ja

Till viss del

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Kan du skriva hur gammal du är?
• Om eleven svarar ja, be eleven skriva på Blad 1. I annat fall skriver du eller
tolken.
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Kan du skriva några andra ord, bokstäver, tecken eller siffror?
• Om eleven svarar ja, be eleven skriva några på Blad 1.
Eleven skriver några ord:

Ja

Nej

Eleven skriver några tecken:

Ja

Nej

Eleven skriver några siffror:

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

F

Uppgift 2
Läsa tecken
Lägg fram Blad 2
Om uppgifterna inte är översatta till ett språk som eleven kan, använd
Blad 2, Uppgifter A1.

Känner du igen några av dessa bokstäver/tecken? Kan du läsa
dem högt?
Eleven läser bokstäverna/tecknen högt:

Ja

Vissa

Nej

Kan du läsa några bokstäver/tecken på något annat språk?
Eleven kan läsa några bokstäver/tecken på andra språk:

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Uppgift 3
Läsa tecken – latinska alfabetet

F
N

Lägg fram Blad 3

•

Denna uppgift använder du endast om elevens språk inte använder det
latinska alfabetet. Syftet är att ta reda på om eleven känner igen det latinska alfabetet och vet åt vilket håll alfabetet ska läsas. Bokstäverna står i
alfabetisk ordning men du kan peka på dem i valfri ordning.

Känner du igen några av dessa bokstäver? Kan du läsa dem högt?
Eleven visar kännedom om det latinska alfabetet:

Ja

Nej

Ja

Nej

Vet du åt vilket håll man läser dessa tecken?
Eleven är bekant med läsriktning vänster till höger
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Uppgift 4
Läsa ord

F

Lägg fram Blad 4
• Fråga om eleven kan läsa något eller några av orden högt och peka på rätt
bild. Om eleven inte kan läsa orden så läser du eller tolken upp orden och
låter eleven peka på rätt bild.

Om uppgifterna inte är översatta till ett språk som eleven kan, använd
Blad 4, Uppgifter A1.

Här ser du några bilder och några ord. Kan du läsa orden högt ett i
taget och sedan peka på bilden som visar det du har läst?
Eleven kopplar ihop bilder och ord:

Ja

Vissa

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

•
•

Om eleven kan läsa orden, fortsätt med uppgift 5.
Om eleven inte kan läsa orden, gå direkt vidare till uppgift 6.
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Uppgift 5
Läsa meningar

F

Lägg fram Blad 5
Om uppgifterna inte är översatta till ett språk som eleven kan, använd
Blad 5, Uppgifter A1.

Här ser du en bild och några meningar. Kan du berätta vad du ser
på bilden? Kan du läsa meningarna högt?
Eleven läser meningarna:

Ja

Till viss del

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

•
•

Om eleven kan läsa meningarna utan problem fortsätter du med
uppgift 7, Läsförståelse Lejonet och räven.
Om eleven inte kan läsa meningarna, fortsätt med uppgift 6,
Hörförståelse Lejonet och Räven.
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Uppgift 6
Hörförståelse Lejonet och räven

F

Lägg fram Blad 6
• Förklara att eleven kommer att få lyssna på en berättelse om ett lejon och
en räv som du eller tolken läser högt.

•

Berätta att eleven sedan kommer att få berätta lite kort med sina egna ord
vad berättelsen handlar om.

•

Ge eleven en egen kopia av texten och berätta att eleven kan följa med i
texten.

•

Läs texten högt utan tillägg eller förklaringar.
Om uppgifterna inte är översatta till ett språk som eleven kan, får du
använda en kort, enkel berättelse på elevens språk.

Återberättande
Kan du kort med dina egna ord säga vad berättelsen handlar om?
Kommentar: (muntligt återberättande, huvuddragen)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Föra muntligt resonemang och motivera ståndpunkter
Djuren i berättelsen trodde att lejonet var sjukt. Tror du att lejonet
var sjukt? Hur tänker du då?
Vad tror du hände med djuren som gick in till lejonet?
Hur tänker du då?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Uppgift 7
Läsförståelse Lejonet och räven
•
•
•

Be eleven läsa texten högt.
Om eleven läser hela texten själv ställer du följande frågor till eleven m
 untligt.
Om eleven inte kan läsa hela texten läser du eller tolken texten. Ställ sedan
frågorna i uppgift 6.

Läsprocess

Svårighetsgrad
Årskurs
2
3

Facit
Ja

1.

På
raderna

L

L

Var lejonet i sin grotta
hela tiden?

2.

På
raderna

L

L

Gick räven in till lejonet?

3.

Mellan
raderna

M

L

Gav räven lejonet
presenter?

4.

Mellan
raderna

S

M

Hade lejonet ätit upp
de andra djuren?

Elevsvar

Nej

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Återberättande
5. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Öppna frågor
Syfte: Att utforska elevens förmåga att föra resonemang om texten. Om eleven
inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att ställa följdfrågor.
Mellan
raderna

6.

Tror du att lejonet var sjukt? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Mellan
raderna

7.

Var räven klokare än de andra djuren? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

8.

Bortom
raderna

Tror du att man kan lära sig något av den här berättelsen?
Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

•
•
•

Fortsätt med frågorna om litteracitetserfarenheter.
Anpassa frågorna efter elevens ålder och skolbakgrund.
Använd bilderna och eventuellt eget material som ett stöd för frågorna.
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Elevens litteracitetserfarenheter

N

1. Erfarenheter av skrift och medier
Syfte: Att utforska elevens erfarenheter av skriftanvändning i olika sammanhang.

•

Lägg fram ett bildblad i taget eller ditt eget material och använd det för att
få igång samtalet och konkretisera frågorna.

•

Beskriv kort för eleven vad som finns på bilderna, t.ex. här ser du olika
slags böcker, en dator osv.

Läsande
•

Brukar du läsa, titta i eller använda något av det som du ser på bilderna
hemma eller i skolan eller någon annanstans?

Exempel på uppföljningsfrågor om det som eleven känner igen:

•
•
•
•

Böcker? Vad handlar de om? Vad tycker du om för böcker?
Tidningar? Är det något särskilt du tittar på och läser?
Skyltar och etiketter? Kan du läsa vad det står på skyltar, paket,burkar m.m.?
Skrift på tavlan? Kan du läsa sådant som läraren skriver på tavlan?

Böcker
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tidningar
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Skyltar
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Skrivande
•

Ställ följande frågor om eleven kan skriva (svar från uppgifterna och Steg 1).

•
•
•

När brukar du skriva? (T.ex. hemma eller i skolan)
Kan du berätta vad du skriver?
Vilket språk skriver du på? (Om eleven kan flera språk)

Exempel på stödfrågor

•
•
•
•

Tecken, ord och meningar i en skrivbok?
Sådant du vill komma ihåg?
Dagbok, berättelser, brev, dikter, sånger m.m.?
Annat?

Kommentar:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Digitala redskap
•

Ställ följande frågor om eleven har använt digitala redskap
(utgå från elevens svar i Steg 1 och använd bildmaterialet som stöd).

•

Anpassa frågorna efter vad eleven har använt.

•

Du har berättat att du har använt mobiltelefon/dator/surfplatta.
Brukar du använda den för att skriva något, t.ex. skicka sms?

•
•

Kan du läsa sms?
Använder du mobiltelefon/dator/surfplatta för att ta reda på saker?
Kan du berätta? (T.ex. var en plats ligger, vad någonting betyder osv.)

Äldre elever:
• Använder du mobiltelefon/dator/surfplatta för att titta på/lyssna p å
nyheter…?

SMS
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Andra digitala texter
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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N

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

2. Informationssökning
Syfte: Att utforska vilka strategier eleven har för informationssökning.

•

Ställ följande fråga om eleven inte redan visat att hon eller han har strategier för informationssökning genom tidigare svar i samtalet eller svar i Steg 1.

•

Om du skulle behöva ta reda på något eller vill veta mer om någonting hur
gör du då? (T.ex. var en plats ligger, vad någonting betyder osv.)

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

3. Erfarenhet av skriftspråksbaserat talspråk

N

Syfte: Att utforska elevens erfarenheter av att lyssna på högläsning och andra
former av skriftspråksbaserat talspråk. Svaren kan visa elevens beredskap för
att möta ett skolrelaterat språk.

•
•

Nu har du lyssnat på (eller läst) en berättelse som vi har tagit från en bok.
Har du lyssnat på någon som läser högt ur böcker eller annat tidigare?
(Till exempel hemma, i skolan, någon annanstans.)

Om eleven svarar ja:
• Kan du berätta något om vad de har läst högt? (Till exempel berättelser,
tidningar, andra slags texter…)

•

Brukar ni prata tillsammans om det som de har läst högt? (T.ex. om olika
ord, eller om vad texten handlar om, om vad du tyckte …)

•

Brukar du titta på TV-program eller lyssna på radio (eller lyssna på något
på din mobiltelefon)? Vad för slags program tittar och lyssnar du på?
(Om eleven läser, kan du fråga om eleven läser textremsor på TV.)

Högläsning
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Textsamtal
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

TV, radio
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Om eleven kan flera språk (se svar i Steg 1)
• Vilket språk brukar de läsa på? (högläsning)
• Vilket språk talar de i programmen du tittar och lyssnar på? (TV och radio)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

4. Erfarenhet av muntligt berättande
Syfte: Att utforska elevens erfarenhet av andras och eget muntliga berättande.
Svaren kan visa elevens beredskap för att möta muntliga aktiviteter i skolan,
t.ex. muntliga framträdanden.

•

Lyssnar du någon gång på andra som berättar sagor, andra slags berätt
elser (som de inte läser högt ur en bok). Eller har du gjort det tidigare?

•
•

Brukar ni prata tillsammans om det som de berättar?
Brukar du själv berätta sagor eller andra berättelser för andra?

Andras muntliga berättande
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Textsamtal
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag A

Eget muntligt berättande
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Om eleven kan flera språk (se svar i Steg 1)
• På vilket språk brukar de/du berätta? (T.ex. språk som eleven uppgett)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

5. Avslutning
•
•
•

(Till exempel) Vi har pratat om vad du kan läsa och skriva nu.
Vad skulle du vilja kunna läsa och skriva när du har lärt dig mer?
Finns det något mer du vill berätta?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Uppgifter A
Tecken, ord, meningar
Litteracitet
1

Steg 2

SVENSKA

3

Elever i tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Uppgifter A – Tecken, ord, meningar
Inledning......................................................................................................................3
Blad 1 – Skriva namn, ålder, ord och tecken............................................................4
Blad 2 – Läsa tecken..................................................................................................5
Blad 3 – Läsa tecken, latinska alfabetet...................................................................6
Blad 4 – Läsa ord........................................................................................................7
Blad 5 – Läsa meningar.............................................................................................8
Blad 6 – Hörförståelse eller läsförståelse................................................................9

SWE
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Inledning
Detta häfte innehåller underlag för Uppgifter A – Tecken, ord, meningar. Materialet används tillsammans med Samtals- och dokumentationsunderlag A. När
uppgifterna inte finns översatta till ett språk eleven kan väljer du Uppgifter A1.
Instruktionerna för hur du genomför uppgifterna finns i Samtals- och dokumentationsunderlag A. Dokumentera elevens svar på uppgifterna direkt i
samtals- och dokumentationsunderlaget.

Anpassning av uppgifter för elever med funktionsnedsättning
Har eleven en synnedsättning kan du förstora text och bilder och förstärka färger
och kontraster. I uppgift 4 som handlar om att matcha bild och ord kan du vid
behov beskriva innehållet i bilderna i Blad 4 eller använda konkreta föremål. I
uppgift 5 – läsa meningar kan du beskriva innehållet i bilden i Blad 5. Samma
bild återkommer i blad 6 som används för uppgift 6 och 7. Kontakta vid behov
speciallärare eller specialpedagog.
Läs mer i Anpassning för elever med funktionsnedsättning.

Om översättningarna
I vissa fall används olika varieteter av ett språks skriftspråk i olika länder eller i
olika delar av ett land. Om det finns ett officiellt standardskriftspråk har detta
språk använts i översättningarna.
I inledningen till Uppgifter A på de olika språken finns information om vilken
språkvarietet som har valts för översättningen och övrigt som du och tolken kan
behöva vara särskilt uppmärksam på.

SWE
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Blad 1 – Skriva namn, ålder, ord och tecken
Namn:

Ålder:

Andra ord, bokstäver, tecken eller siffror:

SWE
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Blad 2 – Läsa tecken

SWE

B

S

A

T

E

M

G

Å

i

d

k

n

f

ö

p

t
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Blad 3 – Läsa tecken, latinska alfabetet

SWE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M N

O

P

Q

R

S

T

U

V W X

Y

Z

Å

Ä

Ö
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Blad 4 – Läsa ord

SWE

skor

banan

boll

penna

äpplen

bok
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Blad 5 – Läsa meningar

Här är ett lejon och en räv.
Lejonet ligger i en grotta.
Räven sitter utanför.

SWE

Bild: I-K. Eriksson.
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Litteracitet Uppgifter A Tecken, ord, meningar

Blad 6 – Hörförståelse eller läsförståelse
Lejonet och räven
Lejonet låg i sin grotta.
Han låg där både dag och natt.
Man hörde bara små trötta rytanden från honom.
– Han är sjuk, tänkte djuren och tyckte synd om honom.
De började gå in i lejongrottan med små presenter.
Men räven gick inte in.
Lejonet frågade med len röst:
– Varför kommer inte du, min vän? Alla de andra har varit här.
– Jag tänkte komma, sa räven, men jag såg fotspåren och blev
rädd. Alla spåren går in till din grotta men inga spår går ut
från grottan. Därför stannar jag nog ute.

SWE

K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbetad. Bild: I-K. Eriksson.
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Uppgifter A1
Tecken, ord, meningar
Litteracitet
1

Steg 2

EJ
ÖVERSATT

3

Elever i tidigt skede av sin läs- och skrivutveckling

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Uppgifter A1

Uppgifter A – Tecken, ord, meningar
Inledning......................................................................................................................3
Blad 1 – Skriva namn, ålder, ord och tecken............................................................4
Blad 2 – Läsa tecken..................................................................................................5
Blad 3 – Läsa tecken, latinska alfabetet...................................................................6
Blad 4 – Läsa ord........................................................................................................7
Blad 5 – Läsa meningar.............................................................................................8

Skolverket 2016

2 (8)

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Uppgifter A1

Inledning
Detta häfte innehåller underlag för Uppgifter A1 – Tecken, ord, meningar. Materialet används tillsammans med Samtals- och dokumentationsunderlag A när Uppgifter A inte finns översatt till elevens språk. Uppgifterna anpassas till elevens språk
med hjälp av flerspråkig personal eller tolk.
Instruktionerna för hur du genomför uppgifterna finns i Samtals- och dokumentationsunderlag A. Dokumentera elevens svar på uppgifterna direkt i
samtals- och dokumentationsunderlaget.

Anpassning av uppgifter för elever med funktionsnedsättning
Har eleven en synnedsättning kan du förstora text och bilder och förstärka färger
och kontraster. I uppgift 4 som handlar om att matcha bild och ord kan du vid
behov beskriva innehållet i bilderna i Blad 4 eller använda konkreta föremål. I
uppgift 5 – läsa meningar kan du beskriva innehållet i bilden. Samma bild återkommer i uppgift 6 och 7. Kontakta vid behov speciallärare eller specialpedagog.
Läs mer i Anpassning för elever med funktionsnedsättning.

Så anpassar du uppgifterna till elevens språk
Be någon som kan elevens språk att fylla i tecken, ord och mening i Blad 2, 4 och
5. Finns det ingen på skolan kan du be tolken fylla i bladen före eller under samtalet. Vid fjärrtolkning med video kan du be tolken skriva på ett papper och visa
eleven. Se den svenska versionen av Uppgifter A för exempel på hur uppgifterna
ser ut.
Blad 2 – Läsa tecken
Skriv in valfria bokstäver eller vanliga tecken på elevens språk. Om språket använder både versaler och gemener skriver du olika bokstäver i de två tabellerna. Om
elevens språk använder det latinska alfabetet, välj gärna någon språkspecifik bokstav om språket har några speciella bokstäver, t.ex. ş.
Blad 4 – Läsa ord
Skriv in orden på elevens språk i de tomma rutorna under bilderna så här:
skor

banan

boll

penna

äpplen

bok

Blad 5 – Läsa meningar
Skriv in följande tre meningar på elevens språk med tydlig handstil under bilden:
Här är ett lejon och en räv.
Lejonet ligger i en grotta.
Räven sitter utanför grottan.
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Litteracitet Uppgifter A1

Blad 1 – Skriva namn, ålder, ord och tecken
Namn:

Ålder:

Andra ord, bokstäver, tecken eller siffror:
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Litteracitet Uppgifter A1

Blad 2 – Läsa tecken
(Versaler)

(Gemener)
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Litteracitet Uppgifter A1

Blad 3 – Läsa tecken, latinska alfabetet

A
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Litteracitet Uppgifter A1

Blad 4 – Läsa ord
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Litteracitet Uppgifter A1

Blad 5 – Läsa meningar

Bild: I-K. Eriksson.
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Samtals- och
dokumentationsunderlag B
Litteracitet spår B
1

Steg 2

3

Elever som läser och skriver

Elevens namn.................................................................................................................

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Samtals- och dokumentationsunderlag B
Använd detta underlag för elever som läser och skriver om Uppgifter B
finns översatt till ett språk eleven kan.

Information till dig som kartlägger
Samtals- och dokumentationsunderlag B används för elever som i Steg 1 uppgett
att de kan läsa och skriva.
Använd underlaget tillsammans med Uppgifter B – Textpaket och Bedömnings
underlag till Uppgifter B.
Här följer instruktioner för hur du genomför uppgifterna samt frågor om elevens litteracitetserfarenheter. Du ställer frågorna när eleven är klar med den första
uppgiften i textpaketet som du har valt. Frågorna utgår från den text eleven har
läst. Därefter fortsätter du med övriga uppgifter. Dokumentera elevens
litteracitetserfarenheter här i underlaget och elevens resultat på uppgifterna i
bedömningsunderlaget för respektive uppgift. Tänk på att skriva tillräckligt utförligt så att dokumentationen kan användas av andra. Stryk över frågor som du inte
använder i kartläggningen.

Förberedelser
• Läs samtals- och dokumentationsunderlaget och kartläggningsprofilen för Steg 1
•
•
•
•

•

och notera särskilt om eleven läser och skriver på flera språk och om eleven är van
vid digitala redskap.
Välj textpaket som passar eleven.
Skriv ut textpaketet (texter och elevens svarsblad) enkelsidigt i färg.
Skriv ut bedömningsunderlagen för textpaketet du har valt.
Ta fram bildmaterialet (utskrivet enkelsidigt i färg eller visa digitalt) och andra
trycksaker och digitala texter på elevens språk om du har. Det kan underlätta för
eleven och tolken om du använder pappersutskrifter snarare än att visa bildmaterialet digitalt.
Ta fram penna och sudd till eleven.

Information till eleven
• Berätta att ni kommer att samtala om elevens erfarenheter av läsande och skriv

ande och att eleven kommer att få göra några uppgifter.
• Förklara att skolan är intresserad av att veta vad eleven har läst och skrivit tidig
are och hur eleven läser för att kunna ge rätt stöd i undervisningen.
• Berätta att eleven alltid kan fråga om något är oklart.
• Berätta att det är frivilligt att svara på frågorna och att göra uppgifterna och att
eleven när som helst kan säga till om hon eller han inte vill fortsätta.
• Förklara tolkens roll.
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Kartläggning Steg 2 Litteracitet
Elevens namn: ......................................................Födelsedatum:................................
Datum och lärare:..........................................................................................................
Elevens starkaste språk:...............................................................................................
Kartläggningsspråk: ......................................................................................................

Genomförande
Kartläggningen börjar med att eleven gör en uppgift. Därefter ställer du frågor
om elevens litteracitetserfarenheter.

Uppgift 1

Text:

Textpaket:

• Ge eleven och tolken den första uppgiften (texten och elevens svarsblad på
separata papper) i det textpaket du har valt och ta fram lärarunderlaget för
uppgiften.

• Berätta att eleven kommer att få läsa texten och svara på några frågor om

texten. Berätta att eleven kommer att få titta i texten när hon eller han svarar
på frågorna.

• Be eleven först läsa några meningar högt. Därefter får eleven välja att fortsätta läsa högt eller att läsa tyst.

• Be eleven svara på de skriftliga kryssfrågorna. Förtydliga de skriftliga instruktionerna på elevens svarsblad vid behov.

• Ställ (i förekommande fall) de muntliga läsförståelsefrågorna om texten som

finns i bedömningsunderlaget. (Frågorna finns även på elevens svarsblad som
ett stöd för eleven och tolken.) Det är viktigt att du ställer följdfrågor så att
eleven får tillfälle att utveckla sina resonemang och motivera sina svar.

• Anteckna elevens svar och skriv kommentarer om elevens läsning i bedöm-

ningsunderlaget, t.ex. hur eleven tar sig an uppgiften, hur eleven läser och om
eleven behöver stöttning.

• Ställ frågorna om elevens litteracitetserfarenheter utifrån den första uppgiften.

• Låt texten som eleven har läst ligga framme och ställ frågorna med
utgångspunkt i texten.

• Använd bilderna och egna exempel på trycksaker m.m. om du har det
som extra stöd för frågorna.

• Anpassa frågorna efter elevens ålder och skolbakgrund.
• Anteckna elevens svar och skriv kommentarer direkt här i samtals- och
dokumentationsunderlaget.

• • Uppställningarna med kryssrutor är endast avsedda som ett stöd för dina
anteckningar. Det är inte nödvändigt att fråga om allt.
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Elevens litteracitetserfarenheter
1. Läsvana och erfarenhet av olika texttyper

N

Syfte: Att utforska vad eleven har läst i olika sammanhang i eller utanför skolan
och hur van eleven är vid att läsa. Svaren kan visa elevens beredskap för att
möta olika texttyper i skolan.

• Nu har du läst en berättelse/en faktatext som beskriver/förklarar… (anpassa
till texten eleven har läst). Har du läst sådana texter tidigare?

• Vad har du läst för andra slags texter i skolan eller någon annanstans, t.ex.

hemma? (T.ex. olika läroböcker, andra slags böcker, berättelser (sagor och romaner), dikter, tidningar, annat?)

Exempel på stödfrågor:

• Brukar du läsa några andra typer av böcker?
• Vad brukar du läsa om?
• Brukar du läsa någon tidning? Vad i tidningen brukar du läsa?
• Läser du något när du inte är i skolan?
• Är det något du tycker särskilt mycket om att läsa?
• Brukar du läsa, titta i eller använda något av det som du ser på bilderna
hemma eller i skolan eller någon annanstans?

Böcker (läromedel)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Böcker (andra typer av beskrivande, förklarande texter m.m.)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Böcker (skönlitteratur)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tidningar
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Skrift på tavlan
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Ställ följande frågor om eleven har använt digitala redskap (se svar i Steg 1):
• Brukar du läsa något på dator, surfplatta eller mobiltelefon?
• Kan du berätta lite om vad du brukar läsa?
Digitalt läsande:

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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N

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

2. Muntliga och skriftliga aktiviteter
i samband med läsande i skolan
Syfte: Att utforska hur eleven har använt sina läs- och skrivkunskaper i samband
med textläsning i skolan. Vad har eleven för erfarenhet av olika slags muntliga
och skriftliga aktiviteter i samband med läsande, t.ex. att återge och diskutera
texters innehåll? Svaren ger en indikation om på vilket sätt eleven är van att
använda sina läs- och skrivkunskaper och vilken beredskap eleven har att möta
olika slags aktiviteter i samband med textläsning i skolan

• Ställ följande frågor om eleven har erfarenhet av formell undervisning.
• Nu har du läst högt, läst och svarat på frågor. Du har också berättat med egna
ord vad texten handlar om och vi har pratat lite om texten.

• När du läste texter i skolan – vad fick du göra då?
Stödfrågor:

• Brukade du läsa högt?
• Svarade du på frågor om det du hade läst (muntligt och/eller skriftligt)?
• Berättade du med egna ord vad texten handlade om?
• Skrev du om det du hade läst? Var det svar på frågor? En egen text?
• Pratade ni i klassen om det ni hade läst? T.ex. vad ni tyckte om det ni hade läst?
Läsa högt
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Besvara frågor
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Återberätta och sammanfatta
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Återge utantill
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Diskutera
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

3. Skrivvana och erfarenheter av
olika texttyper
Syfte: Att utforska vad eleven har skrivit i och utanför skolan och hur van eleven
är vid att formulera sig i skrift. Elevens svar ger en indikation på elevens beredskap att använda skrivande som ett redskap för lärande och kommunikation.

• Har du någon gång skrivit en egen text som den du läste nu?
• Vad har du skrivit för andra slags texter (i skolan eller hemma)?
Stödfrågor:

• Vad har du skrivit om?
• Berättelser, dikter? Texter där du har hittat på innehållet själv?
• Texter där du har skrivit fakta, t.ex. beskrivit eller förklarat något, eller en text
där du har argumenterat för något?

• Skrev du ner det som läraren sa eller skrev på tavlan? Antecknade du med
egna ord då eller skrev du av det som stod?

Egna texter (skönlitteratur)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Egna texter (sakprosatexter, t.ex. beskrivande, förklarande, instruerande,
argumenterande)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Anteckningar
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Diktamen
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Kortare svar på frågor
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Ställ följande fråga om eleven har använt digitala redskap (utifrån elevens svar
i Steg 1):

• Skriver du på dator, surfplatta eller mobiltelefon? Vad skriver du då?
Digitalt skrivande:

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

4. Informationssökning
Syfte: Att utforska om eleven har någon strategi för informationssökning i skrift
liga källor. Svaren kan visa om eleven har beredskap att använda olika källor för
kunskapssökande och lärande.

• Ställ följande fråga oavsett om eleven har använt digitala redskap:
• Om du ville ta reda på mer om ämnet som den här texten handlar om (den
första uppgiften) hur skulle du göra då?

Exempel på stödfrågor:

• Om du vill veta mer om t.ex. lejon eller skorpioner hur skulle du göra då?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

5. Läsande och skrivande på andra språk

N

Syfte: Att utforska om eleven kan använda flera språk för lärande och kommu
nikation. Elevens svar kan visa vilka språk eleven kan använda som ett stöd i
undervisningen.

• Ställ följande frågor om eleven läser och skriver på flera språk (se svar i Steg 1).
• Du har tidigare berättat att du kan läsa och skriva på X (språk som eleven uppgett i Steg 1).

• Skulle du kunna läsa en sådan text på X som den du har läst nu?
• Vad läser du på X?
• Brukar du skriva något på X? Vad skriver du?
• Vilket språk tycker du bäst om att läsa eller skriva på? Varför föredrar du
det språket?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Fortsätt nu med uppgifterna.
• Ge eleven och tolken nästa uppgift i textpaketet. Denna gång behöver
eleven inte läsa högt.

• Om du bedömer att det finns tid kan du ställa följande frågor när ni är
klara med uppgiften.Ställ frågorna bara om informationen inte redan
kommit fram i elevens tidigare svar. Gå i annat fall direkt vidare med
nästa uppgift.
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Uppgift 2

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B

Text:

Textpaket:

• Har du läst den här typen av text tidigare? (T.ex. berättelse, faktatext m.m.)
• Har du skrivit den här typen av text? (Där du berättar, beskriver, förklarar
något osv.)

För äldre elever med läsvana:
• Kan du säga var man skulle kunna läsa denna typ av text?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Om du bedömer att eleven klarar en svårare text, fortsätt med nästa
uppgift.

• Ställ följande frågor om informationen inte redan kommit fram i elevens
tidigare svar.

Uppgift 3

Text:

Textpaket:

• Har du läst den här typen av texter tidigare? (T.ex. berättelse, faktatext m.m.)
• Har du själv skrivit den här typen av text? (Där du berättar, beskriver, förklarar
osv.)

För äldre elever med läsvana:
• Kan du säga var man skulle kunna läsa denna typ av text?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Fortsätt eventuellt med fler uppgifter.

6. Avslutning
• Nu har du läst några texter och svarat på frågor och vi har pratat om vad du
har läst och skrivit tidigare.

• Finns det något mer du vill berätta om vad du har läst och skrivit?
• Finns det något du vill fråga?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Inledning
Detta häfte innehåller underlag för Uppgifter B – Textpaket. Uppgifterna använder du tillsammans med Samtals- och dokumentationsunderlag B och Bedömnings
underlag för Uppgifter B.
Instruktionerna för hur du genomför uppgifterna finns i Samtals- och dokumentationsunderlag B.
Dokumentera elevens svar på uppgifterna i bedömningsunderlagen. Var
uppmärksam på att svarsrutorna för exempelvis ”Ja” och ”Nej” kommer i en
annan ordning på elevens svarsblad när språket har läsriktningen höger–
vänster.
Varje uppgift består av två blad – en text och elevens svarsblad med läsförståelsefrågor. Information om hur du väljer uppgifter till eleven finns i lärarhandledningen (se s. 6–7). Skriv ut uppgifterna enkelsidigt i färg så att eleven kan se
texten och frågorna samtidigt.
Ge gärna tolken kopior av uppgifterna du har valt både på svenska och på
elevens språk.

Om översättningarna
I vissa fall används olika varieteter av ett språks skriftspråk i olika länder eller i
olika delar av ett land. Om det finns ett officiellt standardskriftspråk har detta
språk använts i översättningarna.
I inledningen till Uppgifter B på de olika språken finns information om vilken
språkvarietet som har valts för översättningen och övrigt som du och tolken kan
behöva vara särskilt uppmärksamma på.

Anpassning av uppgifter för elever med funktionsnedsättning
Om du läser upp eller spelar in uppgifter för elever med svår synnedsättning
behöver du anpassa uppgifter som innehåller bilder eller figurer. Kontakta en
speciallärare eller specialpedagog om det behövs.
Textpaket 1
• Text 1. Lejonet och räven. Beskriv innehållet i bilden.
• Text 2. En karta över en ö. Uppgiften stryks.
• Text 3. Skorpionen. Beskriv skorpionen i bilden. (Ingår även i textpaket 2 och 3)
Textpaket 2
• Text 3. Potatischips. Använd riktiga potatischips. (Ingår även i textpaket 3)
Textpaket 3
• Text 3. Sömn. Figuren kan strykas. Frågorna 3 och 4 som bygger på information i figuren stryks.
• Text 5. Världens städer. Diagrammet kan strykas. Frågorna 2 och 4 som bygger
på information i diagrammet stryks.
Mer information finns i Anpassning för elever med funktionsnedsättning.

SWE
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 1

SWE
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 1, text 1

Lejonet och räven
Lejonet låg i sin grotta.
Han låg där både dag och natt.
Man hörde bara små trötta rytanden från honom.
– Han är sjuk, tänkte djuren och tyckte synd om honom.
De började gå in i lejongrottan med små presenter.
Men räven gick inte in.
Lejonet frågade med len röst:
– Varför kommer inte du, min vän? Alla de andra har varit här.
– Jag tänkte komma, sa räven, men jag såg fotspåren och blev
rädd. Alla spåren går in till din grotta men inga spår går ut
från grottan. Därför stannar jag nog ute.

SWE

K. Aronsson & S. Ottosson, Min läsebok. 1993. Bearbetad. Bild: I-K. Eriksson.
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Frågor till ”Lejonet och räven”
Svara Ja eller Nej på följande frågor om texten.
1.

Var lejonet i sin grotta hela tiden?

Ja

Nej

2. Gick räven in till lejonet?
3. Gav räven lejonet presenter?
4. Hade lejonet ätit upp de andra djuren?

Följande frågor svarar du på muntligt.
5.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

6.

Tror du att lejonet var sjukt? Kan du berätta hur du tänker då?

7.

Var räven klokare än de andra djuren? Kan du berätta hur du
tänker då?

8.

Tror du att man kan lära sig något av den här berättelsen?
Kan du berätta hur du tänker då?

SWE
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Textpaket 1, text 2

Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

En karta över en ö
Stora trädet

Norr
Öster

Väster

Bondgård

Söder

Hamn

Skog
Sjö
Sjö
Stad
Hus

Skog

Flygplats
Stig
Väg
By
SWE

Anpassad med tillstånd från IEA. 1990.
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Frågor till ”En karta över en ö”
Sätt ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt.
Du får bara sätta ett kryss.
1.

Vilken av dessa platser ligger närmast hamnen?

A

Staden

B

Sjön

C

Bondgården

2.

Vilken av dessa platser ligger norr om staden?

A

Flygplatsen

B

Skogen

C

Bondgården

3.

Om du går från staden mot sjön, åt vilket håll kommer du att gå?

A

Norr

B

Väster

C

Öster

4.

•
•
•
•
•

Tänk dig att du går en promenad på ön. Följ instruktionerna.
Börja i byn.
Följ vägen mot hamnen.
Ta till vänster vid andra vägkorsningen.
Fortsätt tills vägen tar slut.
Var är du nu?

A

Bondgården

B

Staden

C

Hamnen

SWE
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 1, text 3

Skorpionen – spindeldjur med gadd
Det är ingen bra idé att gå och peta in fingrarna i små hål i
murar eller bland stenar i varma trakter. Man bör också skaka ur
sina skor om de har stått tomma en längre stund. De kanske inte
alls är tomma längre. För skorpioner tycker inte om ljus utan
ligger och trycker i hålor och andra mörka utrymmen under
dagarna. Skorpioner lever i varma länder över hela jorden, men
man ser dem sällan.
Sticka ihjäl sitt byte
Skorpioner kan vara verkligt giftiga, även om de flesta arterna
inte är dödliga för oss människor. De blir mellan en och tjugo
centimeter långa beroende på vilken art det är, men alla har en
giftgadd i änden på stjärten. När en skorpion ska döda ett byte,
böjer den upp stjärten över ryggen och sticker bytet, som den
håller fast med klorna. En rädd skorpion snurrar snabbt runt för
att hela tiden rikta gadden mot fienden.
Skorpionen jagar stora spindlar och andra småkryp på natten.
De känner sig fram med klorna, kniper tag i sitt byte och dödar
det med sin giftgadd.

Skorpion
SWE

K. Åström, Boken om världen. 2001. Fotografi Wikimedia Commons.
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Frågor till ”Skorpionen – spindeldjur med gadd”
Svara Ja eller Nej på följande frågor om texten.
1.

Tycker skorpioner om mörker?

Ja

Nej

2. Kan alla skorpioner döda människor?
3. Är alla sorters skorpioner lika stora?
4. Fångar skorpionen sitt byte med klorna?
Följande frågor svarar du på muntligt.
5.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

6. I texten om skorpionen står det att man bör skaka ur sina skor. Varför tror du att man bör göra det? Kan du berätta hur du tänker då?

SWE
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Textpaket

Textpaket 2

SWE
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 2, text 1

Skorpionen – spindeldjur med gadd
Det är ingen bra idé att gå och peta in fingrarna i små hål i murar eller
bland stenar i varma trakter. Man bör också skaka ur sina skor om de
har stått tomma en längre stund. De kanske inte alls är tomma längre.
För skorpioner tycker inte om ljus utan ligger och trycker i hålor och
andra mörka utrymmen under dagarna. Skorpioner lever i varma
länder över hela jorden, men man ser dem sällan.
Sticka ihjäl sitt byte
Skorpioner kan vara verkligt giftiga, även om de flesta arterna inte är
dödliga för oss människor. De blir mellan en och tjugo centimeter
långa beroende på vilken art det är, men alla har en giftgadd i änden
på stjärten. När en skorpion ska döda ett byte, böjer den upp stjärten
över ryggen och sticker bytet, som den håller fast med klorna. En
rädd skorpion snurrar snabbt runt för att hela tiden rikta gadden mot
fienden.
Skorpionen jagar stora spindlar och andra småkryp på natten. De
känner sig fram med klorna, kniper tag i sitt byte och dödar det med
sin giftgadd.

Skorpion

SWE

K. Åström, Boken om världen. 2001. Fotografi Wikimedia Commons.
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Frågor till ”Skorpionen – spindeldjur med gadd”
Svara Ja eller Nej på följande frågor om texten.
Ja
1.

Nej

Tycker skorpioner om mörker?

2. Kan alla skorpioner döda människor?
3. Är alla sorters skorpioner lika stora?
4. Fångar skorpionen sitt byte med klorna?
Följande frågor svarar du på muntligt.
5.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

6. I texten om skorpionen står det att man bör skaka ur sina skor. Varför tror du att
man bör göra det? Kan du berätta hur du tänker då?

SWE
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 2, text 2

Den giriga mannen
En girig man sålde allt han ägde och smälte ihop guldpengarna till en
stor klump. Guldklumpen grävde han ner i sin trädgård vid foten av
ett träd. Varje dag besökte han trädet. En dag fick en av hans grannar
syn på honom och förstod direkt vad han höll på med. När den giriga
mannen hade gått passade grannen på att gräva upp guldklumpen och
tog med sig den.
När den giriga mannen kom nästa dag för att se till sin skatt, fann han
ett hål. Då började han gråta och slita sitt hår i förtvivlan. En vän, som
råkade gå förbi, undrade vad som stod på. Den giriga mannen talade
om vad som hade hänt.
– Å, var det ingenting annat, sade vännen, då har du ingenting att vara
ledsen för. För guldet var i verkligheten aldrig riktigt ditt. Ta en sten och
lägg i hålet i stället och inbilla dig att den är guldklumpen! Du kommer
att ha lika stor glädje och nytta av den.

SWE

Aisopos. Övers. Erik Hedén. Bearbetad.
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Textpaket

Frågor till ”Den giriga mannen”
Sätt ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt. Du får bara sätta ett kryss.
1.

Hur fick den giriga mannen guldklumpen?

A

Han köpte den av grannen.

B

Han gjorde den av pengar.

C

Han hittade den i trädgården.

2.

Varför gick den giriga mannen till trädet varje dag?

A

För att gräva ner mer guld.

B

För att gräva upp sitt guld.

C

För att bevaka sitt guld.

3.

Vad kan man lära sig av berättelsen?

A

Att man ska dela med sig av sin rikedom.

B

Att man bara har glädje av rikedom som används.

C

Att man alltid ska lyssna på sina grannar och vänner.

Följande frågor svarar du på muntligt.
4.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

5.

Varför tror du att den giriga mannen sålde allt han ägde?
Kan du berätta hur du tänker då?

6.

Varför tyckte vännen att han lika gärna kunde gräva ner en sten i hålet?
Kan du berätta hur du tänker då?

SWE
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Textpaket

Textpaket 2, text 3

Potatischips
Potatischips är tunna friterade skivor av
potatis och de tillhör 1800-talets mest
diskuterade uppfinningar. Det finns gott
om historier om vem som uppfann dem
och började sälja dem, och det är snudd
på omöjligt att avgöra huruvida någon av
dessa historier innehåller någon sanning. Potatischips
Den mest spridda historien handlar om kocken George Crum. Den
24 augusti 1853 försökte Crum tillfredsställa en missnöjd kund. Han
skar tunna potatisskivor, stekte dem och saltade resultatet, med följd
att kunden gick från missnöjd till mycket nöjd. Historien kan mycket
väl vara sann, men det står klart att andra kockar kom på liknande
idéer under samma sekel. Enbart i USA nämns motsvarigheter i ett par
kokböcker, och andra varianter utvecklades i Storbritannien.
Först på 1890-talet började man saluföra chips i livsmedelsaffärer, och
den verkliga ökningen i chipstillverkning och -försäljning inleddes
efter uppfinningen av fritösen, som underlättade tillagningen, i slutet
av 1920-talet. Under påföljande decennium förändrades dessutom
förpackningarna, så att chips kunde distribueras över stora avstånd
i USA. För Europas del dröjde expansionen för chips i butikerna till
1950-talet.

SWE

D. Harrison, Historiebloggen. www.svd.se (publicerad 2014-09-28) Bearbetad. Fotografi Pixabay
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Textpaket

Frågor till ”Potatischips”
Sätt ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt. Du får bara sätta ett kryss.
1.

Varför har författaren skrivit den här texten?

A

För att informera läsaren om potatischipsens historia.

B

För att underhålla läsaren med en rolig historia.

C

För att instruera läsaren om hur man tillagar potatischips.

2.

Vet man vem som uppfann potatischipsen?

A

Ja, det var George Crum.

B

Nej, det finns flera tänkbara personer.

C

Nej, men man vet var de uppfanns.

Vilka påståenden stämmer in på vad som skrivs om chips i texten?
Sätt ett kryss i rutan för Ja eller Nej efter varje påstående.
Ja
3.

Nej

Vi vet på ett ungefär hur länge man ätit
potatischips.

4. Europa var den första världsdel där man sålde
potatischips.
5. Det fanns mer än en orsak till att man började
äta mer potatischips under 1900-talet.
Följande fråga svarar du på muntligt.
6.

SWE

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
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Textpaket

Textpaket 3

SWE
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 3, text 1

Skorpionen – spindeldjur med gadd
Det är ingen bra idé att gå och peta in fingrarna i små hål i murar eller
bland stenar i varma trakter. Man bör också skaka ur sina skor om de
har stått tomma en längre stund. De kanske inte alls är tomma längre.
För skorpioner tycker inte om ljus utan ligger och trycker i hålor och
andra mörka utrymmen under dagarna. Skorpioner lever i varma
länder över hela jorden, men man ser dem sällan.
Sticka ihjäl sitt byte
Skorpioner kan vara verkligt giftiga, även om de flesta arterna inte är
dödliga för oss människor. De blir mellan en och tjugo centimeter
långa beroende på vilken art det är, men alla har en giftgadd i änden
på stjärten. När en skorpion ska döda ett byte, böjer den upp stjärten
över ryggen och sticker bytet, som den håller fast med klorna. En
rädd skorpion snurrar snabbt runt för att hela tiden rikta gadden mot
fienden.
Skorpionen jagar stora spindlar och andra småkryp på natten. De
känner sig fram med klorna, kniper tag i sitt byte och dödar det med
sin giftgadd.

Skorpion

SWE

K. Åström, Boken om världen. 2001. Fotografi Wikimedia Commons.
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Textpaket

Frågor till ”Skorpionen – spindeldjur med gadd”
Svara Ja eller Nej på följande frågor om texten.
Ja
1.

Nej

Tycker skorpioner om mörker?

2. Kan alla skorpioner döda människor?
3. Är alla sorters skorpioner lika stora?
4. Fångar skorpionen sitt byte med klorna?
Följande frågor svarar du på muntligt.
5.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

6. I texten om skorpionen står det att man bör skaka ur sina skor. Varför tror du att
man bör göra det? Kan du berätta hur du tänker då?

SWE
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Textpaket

Textpaket 3, text 2

Potatischips
Potatischips är tunna friterade skivor av
potatis och de tillhör 1800-talets mest
diskuterade uppfinningar. Det finns gott
om historier om vem som uppfann dem
och började sälja dem, och det är snudd
på omöjligt att avgöra huruvida någon av
dessa historier innehåller någon sanning. Potatischips
Den mest spridda historien handlar om kocken George Crum. Den
24 augusti 1853 försökte Crum tillfredsställa en missnöjd kund. Han
skar tunna potatisskivor, stekte dem och saltade resultatet, med följd
att kunden gick från missnöjd till mycket nöjd. Historien kan mycket
väl vara sann, men det står klart att andra kockar kom på liknande
idéer under samma sekel. Enbart i USA nämns motsvarigheter i ett par
kokböcker, och andra varianter utvecklades i Storbritannien.
Först på 1890-talet började man saluföra chips i livsmedelsaffärer, och
den verkliga ökningen i chipstillverkning och -försäljning inleddes
efter uppfinningen av fritösen, som underlättade tillagningen, i slutet
av 1920-talet. Under påföljande decennium förändrades dessutom
förpackningarna, så att chips kunde distribueras över stora avstånd
i USA. För Europas del dröjde expansionen för chips i butikerna till
1950-talet.

SWE

D. Harrison, Historiebloggen. www.svd.se (publicerad 2014-09-28) Bearbetad. Fotografi Pixabay
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Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Frågor till ”Potatischips”
Sätt ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt. Du får bara sätta ett kryss.
1.

Varför har författaren skrivit den här texten?

A

För att informera läsaren om potatischipsens historia.

B

För att underhålla läsaren med en rolig historia.

C

För att instruera läsaren om hur man tillagar potatischips.

2.

Vet man vem som uppfann potatischipsen?

A

Ja, det var George Crum.

B

Nej, det finns flera tänkbara personer.

C

Nej, men man vet var de uppfanns.

Vilka påståenden stämmer in på vad som skrivs om chips i texten?
Sätt ett kryss i rutan för Ja eller Nej efter varje påstående.
Ja
3.

Nej

Vi vet på ett ungefär hur länge man ätit
potatischips.

4. Europa var den första världsdel där man sålde
potatischips.
5. Det fanns mer än en orsak till att man började
äta mer potatischips under 1900-talet.
Följande fråga svarar du på muntligt.
6.

SWE

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

Skolverket 2016

22 (30)

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Uppgifter B

Textpaket

Textpaket 3, text 3

Sömn
Alla behöver sova, människor som djur. Men varför? Inte ens
forskare vet svaret på det. Eller vad som händer när vi sover. Men att
vi behöver sova – det råder det inget tvivel om. Utan sömn dör vi.
Sömn är ett slags vila. Fast du märker inte vad som händer runt
omkring dig. På sätt och vis kan man säga att du är medvetslös när du
sover. Men inte så djupt att du inte kan bli väckt.
Sömncykeln
Sömnen sker i återkommande cykler som är ungefär 90 minuter långa.
Varje sömncykel består av fem stadier, se diagrammet över sömncykeln.
Drömsömn och djupsömn
Det femte stadiet kallas för drömsömn.
Då rör sig ögonen snabbt och det är
då vi drömmer. Drömsömnen är ytlig,
det vill säga vi sover inte så djupt.
Drömsömnen återkommer var 90:e
minut och pågår ungefär en fjärdedel
av vår sömnperiod. Ett annat stadium
är djupsömnen. Det är då kroppen
återhämtar sig och vi blir bättre på att
lära oss nya saker. Under djupsömnen
stärks kunskaperna så att de enklare
fastnar i vårt minne.

Sömncykeln

Stadium 5
Drömsömn

Stadium 4
Djupsömn

Stadium 1
Viloläge mellan
sömn och vakenhet.

Stadium 2
Kroppsvärmen
sjunker och hjärtat
slår långsammare.

Stadium 3
Viloläge mellan lätt
sömn och djup sömn.

Sova ikapp
Om du är uppe jättesent en dag är det lätt att tro att du behöver sova
dubbelt så mycket nästa natt. Men det stämmer inte. Kroppen är rätt
bra på att ersätta förlorad sömn. När du sovit för lite tar du igen det
genom att sova djupare.

SWE

H. Borgström, Kroppens mysterier. 2010. Bearbetad. Figur G. Wallentin.
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Textpaket

Frågor till ”Sömn”
Vilka påståenden stämmer in på vad som skrivs om sömn i texten?
Sätt ett kryss i rutan för Ja eller Nej efter varje påstående.
Ja
1.

Nej

Forskarna vet varför människor behöver sömn.

2. Under drömsömnen sover man ytligt.
3. Vi drömmer större delen av natten
4. Det är lättare att bli väckt före drömsömnen än
efter drömsömnen.

Fortsätt meningen genom att sätta ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt.
Du får bara sätta ett kryss.
5.

Om man har sovit för lite en eller två nätter …

A

behöver man sova dubbelt så mycket nästa natt för att ta igen sömnen.

B

kan kroppen kompensera det genom att sova djupare nästa natt.

C

måste man gå och lägga sig extra tidigt nästa kväll för att ersätta
förlorad sömn.

Följande fråga svarar du på muntligt.
6.

SWE

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
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Textpaket

Textpaket 3, text 4

Mjölk
Insändare till en tidning
I Sverige får alla elever lunch i skolan och till maten serveras ofta mjölk. På
senare tid har man börjat diskutera om det verkligen är bra att dricka mjölk.
Här får du läsa vad två olika personer tycker om att det serveras mjölk i skolan.
1.

2.

Ge skolbarnen vatten i stället
för mjölk

Mjölk behövs till maten i skolan

Komjölk i skolan är inte naturligt.
Människan är den enda art på jorden
som konsumerar en annan arts mjölk.

Anders Svensson vill inte att barn ska
få mjölk i skolan. Vi och FN tycker
tvärtom – alla barn är värda gratis
mjölk i skolan.

En omfattande studie från Uppsala
universitet, som vi kunde läsa om i tidningen i onsdags, vänder upp och ned
på våra gamla okritiska föreställningar
om komjölk. Forskarna har funnit att
ett högt intag av mjölk är kopplat till
kortare livslängd och fler benbrott.
Komjölk är varken naturligt eller
bra för folkhälsan och miljön. Därför
är det hög tid att vi tar bort komjölken
från svenska skolor och att vi i stället lär
barnen nya dryckesvanor som är bättre
för miljön: nämligen att släcka törsten
med vatten.
Anders Svensson
Representant för föreningen Ät
vegetariskt

Svar till Anders Svensson

Mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen
som vi behöver varje dag och ger en stor
trygghet när det gäller näring under
barnens dag i skolan. I länder där det
råder brist på mat kan skolmjölken vara
en livsviktig källa till näring för många
barn. Dessutom har nya studier visat att
en skollunch inte innehåller tillräckligt
med näring om barnen inte får mjölk
till maten.
Näringsforskare Ulla Rosander vid
Högskolan i Kristianstad, har analyserat
näringsinnehållet i den skolmat som
barn i 10-årsåldern i tre skolor i en stad
i Sverige åt under en vecka. Skolorna
hade identiska lunchmenyer. Resultaten
visade att det var viktigt för barnen
att dricka mjölk till maten, och extra
viktigt för barn som äter små portioner
eller inte hinner få i sig tillräckligt med
mat på lunchrasten. Mjölken behövdes
för att barnen skulle få i sig tillräckligt
med bland annat kalcium, vitamin B12
och magnesium. Därför har mjölken en
självklar plats i skolan.
Petra Strandberg
Representant för Sveriges mjölkbönder

SWE

J. Paulsson & J. Carlberg, Insändare. Upsala Nya Tidning. Publicerade 2014-11-04 och 2014-11-11. (Bearbetade)
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Textpaket

Frågor till ”Insändare till en tidning om mjölk”
Sätt ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt. Du får bara sätta ett kryss.
1.

Varför tycker Strandberg att mjölk är viktigt för skolbarn?

A

Mjölk gör att barnen äter mer i skolan.

B

Mjölk gör att man lever längre.

C

Mjölk innehåller många näringsämnen.

2.

Varför tycker Svensson att skolbarnen ska dricka vatten i stället för mjölk?

A

Vatten är billigare än mjölk.

B

Vatten är bättre för miljön.

C

Vatten släcker törsten bättre.

3.

Vad har forskningen visat, enligt texterna?

A

Att det finns både positiva och negativa effekter av att dricka mjölk.

B

Att skolmaten har ett tillräckligt högt näringsinnehåll utan mjölk.

C

Att en hög konsumtion av mjölk ger starkare ben.

4.

Varför skriver Strandberg i tidningen?

A

Hon vill förklara varför hon tycker att Svensson har fel.

B

Hon vill förklara varför det är bra för miljön med vatten.

C

Hon vill inte att barnen ska äta för litet mat i skolan.

Vilka påståenden stämmer in på vad som skrivs om mjölk i texten?
Sätt ett kryss i rutan för Ja eller Nej efter varje påstående.
Ja
5.

Nej

Svensson påstår att man lever kortare om man
dricker för mycket mjölk.

6. Svensson och Strandberg hänvisar till samma forskare
i sina insändare.
7. Forskarna verkar vara överens om mjölkens effekter.

SWE
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Textpaket

Följande frågor svarar du på muntligt.
8.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

9.

Vilken av texterna övertygade dig mest? Kan du berätta hur du tänker då?

SWE
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Textpaket

Textpaket 3, text 5

Världens städer växer allt snabbare
Urbaniseringen i världen fortsätter i en allt snabbare takt. Enligt FN:s
prognos väntas stadsbefolkningen växa med totalt 2,4 miljarder fram till
år 2050. Och för att alla ska få plats kan städerna komma att breda ut sig
på en yta som motsvarar Indien.
Under 1900 talet växte befolkningen som bodde i städerna världen över
från 220 miljoner till 2,8 miljarder människor. Och 2008 bodde enligt FN
för första gången fler människor i städer och tätorter än på landsbygden.
Under 2013 uppskattades den globala stadsbefolkningen till cirka 3,6
miljarder människor, men enligt FN:s prognoser förväntas den uppgå till
cirka 5 miljarder 2030 och passera 6 miljarder 2050. I Europa, Nord- och
Sydamerika lever redan merparten av befolkningen i städer och tätorter,
medan Afrika och Asien står inför en dramatisk urban tillväxt.
Växande städer både ett problem och en möjlighet
Växande städer innebär på många sätt en stor utmaning eftersom den
snabba urbaniseringen leder till både hälso- och miljöproblem. Det
kan exempelvis handla om luftföroreningar och bristande sanitära
förhållanden. Samtidigt erbjuder de växande storstäderna möjligheter för
många människor som saknas på landsbygden, såsom fler arbetstillfällen,
bättre hälso- och sjukvård samt möjlighet till utbildning.
Att allt fler människor bor tätt innebär också att energi- och
transportbehovet kan minskas, vilket i sin tur kan bidra till att minska
belastningen på klimatet.

Befolkningsutvecklingen i världen 1961–2012 och prognos 2013–2050
Miljarder
10
9
8
7
6
5
4
3
Total befolkning

2

Landsbygdsbefolkning

1
År 1961
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Textpaket

Frågor till ”Världens städer växer allt snabbare”
Sätt ett kryss i rutan för det svar som du tror är rätt. Du får bara sätta ett kryss.
1.

Vilken blir den främsta negativa effekten av att människor flyttar till städerna,
enligt texten?

A

Miljön försämras i städerna.

B

Städerna breder ut sig.

C

Transportbehoven ökar.

2.

Ungefär hur många människor tror man kommer att bo i städer 2040?

A

Ca 6,4 miljarder

B

Ca 3,6 miljarder

C

Ca 5,7 miljarder

3.

Vilket är det främsta skälet till att stadens befolkning växer, enligt texten?

A

Det är mer miljövänligt i städerna.

B

Det är bättre levnadsvillkor i städerna.

C

Det är lättare att förflytta sig i städerna.

4.		Hur fördelades världens befolkning mellan städer och landsbygd 1961?
A

Ungefär dubbelt så många människor bodde på landsbygden som i städerna.

B

Fler människor bodde i städerna än på landsbygden.

C

Lika många människor bodde i städerna som på landsbygden

Följande frågor svarar du på muntligt.
5.

Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?

6.

I texten står det att fler och fler kommer att bo i städer. Vilka fördelar tror du
att det kan finnas med att i stället bo på landsbygden? Kan du berätta hur du
tänker då?

SWE
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Inledning
Detta häfte innehåller bedömningsunderlag till textpaketen i Uppgifter B. Bedöm
ningsunderlagen innehåller kryssfrågorna och de muntliga läsförståelsefrågorna
på svenska samt facit till kryssfrågorna.
I underlagen är frågorna märkta med den läsprocess som prövas och kryss
frågorna är märkta med svårighetsgrad för olika årskurser. Observera att två upp
gifter – Skorpionen och Potatischips – ingår i fler än ett textpaket. Frågornas svårig
hetsgradering i dessa uppgifter är olika i de olika textpaketen.
Dokumentera elevens svar i underlaget för respektive uppgift. I slutet av varje
underlag finns en sammanställning där du väger samman skriftliga och muntliga
svar. Se lärarhandledningen för mer information.
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Textpaket 1
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Textpaket 1

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

TEXT 1. Lejonet och räven
Texttyp: Skönlitterär, berättande text (fabel).
Bilden kan underlätta tolkningen av den implicita informationen i texten. För att
förstå berättelsen behöver läsaren kunna läsa mellan raderna. Fabelns sens
moral uttrycks inte i texten.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
Årskurs
2
3
1.
2.
3.
4.

På
raderna

På
raderna

Mellan
raderna

Mellan
raderna

Facit

Elevsvar

Ja Nej Ja Nej

L

L

Var lejonet i sin
grotta hela tiden?

■ ■ ■ ■

L

L

Gick räven in till lejonet?

■ ■ ■ ■

M

L

Gav räven lejonet presenter?

■ ■ ■ ■

S

M

Hade lejonet ätit upp
de andra djuren?

■ ■ ■ ■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Frågorna 5–8 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
5. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Öppna frågor

N

Syftet med de öppna frågorna är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

6.

Mellan
raderna

Tror du att lejonet var sjukt? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7.

Mellan
raderna

Var räven klokare än de andra djuren? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

8

Bortom
raderna

Tror du att man kan lära sig något av den här
berättelsen? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
svara på frågor bortom raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Textpaket 1

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

TEXT 2. Kartan
Texttyp: Multimodal icke-löpande text.
I kartan är platserna utmärkta med ord och symboler som förklaras i symbol
rutan. Frågorna kräver att eleven kan kombinera information i ord och symboler.
Eleven kan behöva stöttning för att kunna tolka vissa grafiska element och avlä
sa väderstrecken. I uppgiften ingår att följa en instruktion i flera steg. Kontrollera
att eleven kan tolka kartan innan eleven besvarar frågorna.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess

1.

På
raderna

Text Svårighetsgrad
format
Årskurs
2
3
Ickelöpande

M

M

Facit
Vilken av dessa
platser ligger
närmast hamnen?

Staden

A

Sjön

B

Bondgården C
2.

3.

4.

På
raderna

Ickelöpande

På
raderna

Ickelöpande

På
raderna

Ickelöpande

M

M

Vilken av dessa
Flygplatsen A
platser ligger norr om
Skogen
B
staden?
Bondgården C

M

L

Om du går från
staden mot sjön, åt
vilket håll kommer
du att gå?

Norr

A

Väster

B

Öster

C

Tänk dig att du går
en promenad på ön.
Följ instruktionerna.

Bondgården A

S

M

Staden

Hamnen
1. Börja i byn.
2. Följ vägen mot
hamnen.
3. Ta till vänster vid
andra vägkorsningen.
4. Fortsätt gå tills
vägen tar slut.
5. Var är du nu?

B
C

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Elevsvar

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Textpaket 1

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

TEXT 3. Skorpionen
Texttyp: Beskrivande faktatext.
Bilden kan skapa viss förförståelse. Informationen i texten är till stor del explicit
uttryckt men det krävs att eleven läser mellan raderna för att kunna besvara den
öppna frågan. Texten innehåller några ämnesspecifika ord.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
Årskurs
2
3
1.
2.
3.
4.

På
raderna

På
raderna

På
raderna

På
raderna

Facit

Elevsvar

Ja Nej Ja Nej

M

L

Tycker skorpioner
om mörker?

■ ■ ■ ■

M

M

Kan alla skorpioner
döda människor?

■ ■ ■ ■

M

L

Är alla sorters skorpioner
lika stora?

■ ■ ■ ■

M

M

Fångar skorpionen sitt
byte med klorna?

■ ■ ■ ■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Frågorna 5–6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
5. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

N

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Öppen fråga
Syftet med den öppna frågan är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

6.

Mellan
raderna

I texten står det att man bör skaka ur sina skor.
Varför tror du att man bör göra det? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Textpaket 2
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Textpaket 2

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

TEXT 1. Skorpionen
Texttyp: Beskrivande faktatext.
Bilden kan skapa viss förförståelse. Informationen i texten är till stor del explicit
uttryckt men det krävs att eleven läser mellan raderna för att kunna besvara den
öppna frågan. Texten innehåller några ämnesspecifika ord.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess

1.
2.
3.
4.

På
raderna

På
raderna

På
raderna

På
raderna

Svårighetsgrad
Årskurs
4
5
6

Facit

Elevsvar

Ja Nej Ja Nej

L

L

L

Tycker skorpioner om
mörker?

■ ■ ■ ■

L

L

L

Kan alla skorpioner döda
människor?

■ ■ ■ ■

L

L

L

Är alla sorters skorpioner
lika stora?

■ ■ ■ ■

M

M

L

Fångar skorpionen sitt
byte med klorna?

■ ■ ■ ■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Frågorna 5–6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
5. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

N

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Öppen fråga
Syftet med den öppna frågan är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

6.

Mellan
raderna

I texten står det att man bör skaka ur sina skor.
Varför tror du att man bör göra det? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

Textpaket 2

TEXT 2. Den giriga mannen
Texttyp: Skönlitterär, berättande text (fabel).
För att förstå berättelsens sensmoral krävs att eleven förstår innebörden av
vännens replik – att man inte har någon glädje av guldet när det ligger gömt i
marken. Det framgår inte heller explicit i berättelsen varför den giriga mannen
omvandlade sina ägodelar till en guldklump.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
4
1.

2.

3.

På
raderna

Mellan
raderna

Mellan
raderna

M

M

S

Årskurs
5
6
M

L

S

L

L

M

Facit
Hur fick den
giriga mannen
guldklumpen?

Han köpte den av grannen.

A

■

■

Han gjorde den av pengar.

B

■

■

Han hittade den i trädgården. C

■

■

A

■

■

B

■

■

C

■

■

Att man ska dela med sig av
sin rikedom.

A

■

■

Att man bara har glädje av
rikedom som används.

B

■

■

Att man alltid ska lyssna på
sina grannar och vänner.

C

■

■

Varför gick den För att gräva ner mer guld.
giriga mannen
till trädet varje För att gräva upp sitt guld.
dag?
För att bevaka sitt guld.
Vad kan man
lära sig av
berättelsen?

Elevsvar

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

• Frågorna 4–5 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
4. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

Öppna frågor
Syftet med de öppna frågorna är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

5.

Bortom
raderna

Varför tror du att den giriga mannen sålde allt han
ägde? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

6.

Mellan
raderna

Varför tyckte vännen att han lika gärna kunde gräva ner
en sten i hålet? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
svara på frågor bortom raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

Textpaket 2

TEXT 3. Potatischips
Texttyp: Återberättande och förklarande populärvetenskaplig text.
Bilden kan skapa viss förförståelse. Utöver den kronologiska redogörelsen
för chipsens historia innehåller texten flera källkritiska kommentarer. Texten
innehåller många abstrakta ord och en del ämnesspecifika ord. Meningsbyggna
den är relativt komplex.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
4
1.

2.

Mellan
raderna

På
raderna

M

S

Årskurs
5
6
M

S

M

M

Facit
Varför har
författaren
skrivit den här
texten?

Elevsvar

För att informera läsaren om A
potatischipsens historia.

■ ■

För att underhålla läsaren
med en rolig historia.

B

■ ■

För att instruera läsaren om C
hur man tillagar potatischips.

■ ■

Vet man vem
Ja, det var George Crum.
som uppfann
potatischipsen? Nej, det finns flera tänkbara
personer.
Nej, men man vet var de
uppfanns.

A

■ ■

B

■ ■

C

■ ■

Ja Nej Ja Nej
3.
4.
5.

På
raderna
På
raderna
På
raderna

M

M

L

Vi vet på ett ungefär hur länge man ätit
potatischips.

■■■■

S

S

S

Europa var den första världsdel där man sålde
potatischips.

■■■■

S

S

M

Det fanns mer än en orsak till att man började
äta mer potatischips under 1900-talet.

■■■■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

• Fråga 6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
6. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
återberätta huvuddragen
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Textpaket 3
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Textpaket 3

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

TEXT 1. Skorpionen
Texttyp: Beskrivande faktatext.
Bilden kan skapa viss förförståelse. Informationen i texten är till stor del explicit
uttryckt men det krävs att eleven läser mellan raderna för att kunna besvara den
öppna frågan. Texten innehåller några ämnesspecifika ord.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
Årskurs
7
8
9
1.
2.
3.
4.

På
raderna

På
raderna

På
raderna

På
raderna

Facit

Elevsvar

Ja Nej Ja Nej

L

L

L

Tycker skorpioner
om mörker?

■ ■ ■ ■

L

L

L

Kan alla skorpioner
döda människor?

■ ■ ■ ■

L

L

L

Är alla sorters skorpioner
lika stora?

■ ■ ■ ■

L

L

L

Fångar skorpionen sitt
byte med klorna?

■ ■ ■ ■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Frågorna 5–6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
5. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

N

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Öppen fråga
Syftet med den öppna frågan är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

6.

Mellan
raderna

I texten står det att man bör skaka ur sina skor.
Varför tror du att man bör göra det? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Bedömningsunderlag till uppgifter B

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

Textpaket 3

TEXT 2. Potatischips
Texttyp: Återberättande och förklarande populärvetenskaplig text.
Bilden kan skapa viss förförståelse. Utöver den kronologiska redogörelsen
för chipsens historia innehåller texten flera källkritiska kommentarer. Texten
innehåller många abstrakta ord och en del ämnesspecifika ord. Meningsbyggna
den är relativt komplex.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
7
1.

2.

Mellan
raderna

På
raderna

L

M

Årskurs
8
9
L

M

L

M

Facit
Varför har
författaren
skrivit den här
texten?

Elevsvar

För att informera läsaren om A
potatischipsens historia.

■ ■

För att underhålla läsaren
med en rolig historia.

B

■ ■

För att instruera läsaren om C
hur man tillagar potatischips.

■ ■

Vet man vem
Ja, det var George Crum.
som uppfann
potatischipsen?
Nej, det finns flera tänkbara
personer.
Nej, men man vet var de
uppfanns.

A

■ ■

B

■ ■

C

■ ■

Ja Nej Ja Nej
3.
4.
5.

På
raderna
På
raderna
På
raderna

L

L

L

Vi vet på ett ungefär hur länge
man ätit potatischips.

■■■■

S

S

S

Europa var den första världsdel
där man sålde potatischips.

■■■■

M

L

L

Det fanns mer än en orsak till att man började
äta mer potatischips under 1900-talet.

■■■■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

• Fråga 6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
6. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
återberätta huvuddragen
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

Textpaket 3

TEXT 3. Sömn
Texttyp: Förklarande faktatext.
Diagrammet visar sömncykelns förlopp och fördelningen mellan de olika sömn
stadierna. Texten innehåller flera ämnesspecifika ord. Den löpande texten går att
förstå utan diagrammet men fråga 3 och 4 kräver att eleven kan läsa diagram
met och dra en slutsats utifrån informationen.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess

1.
2.
3.

Text Svårighetsgrad
format
Årskurs

På
raderna

Löpande

På
raderna

Löpande

På
raderna

Löpande

Facit

Elevsvar

7

8

9

M

M

M

Forskarna vet varför människor
behöver sömn.

■ ■ ■ ■

M

M

L

Under drömsömnen
sover man ytligt.

■ ■ ■ ■

S

M

M

Vi drömmer större delen av natten.

■ ■ ■ ■

S

M

M

Det är lättare att bli väckt
före drömsömnen än efter
drömsömnen.

■ ■ ■ ■

L

L

L

Om man
har sovit
för lite en
eller två
nätter …

behöver man sova
dubbelt så mycket
nästa natt för att
ta igen sömnen.

A

■

■

kan kroppen kompensera det genom
att sova djupare

B

■

■

måste man gå och
C
lägga sig extra tidigt
nästa kväll för att
ersätta förlorad sömn.

■

■

Ja Nej Ja Nej

Ickelöpande

4.

5.

Mellan
raderna

Ickelöpande

På
raderna

Löpande

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

• Fråga 6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
6. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
återberätta huvuddragen
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

Elevens namn: ...............................................................................

N

L

Textpaket 3

TEXT 4. Mjölk
Texttyp: Argumenterande text i form av två insändare till en dagstidning.
Insändarna uttrycker olika åsikter om att det serveras mjölk till skolmaten och
skribenterna åberopar forskningsstudier som stöd för sina argument. Uppgif
ten har en inledning som förklarar sammanhanget. Texten innehåller många
abstrakta ord och ett antal ämnesspecifika ord. För att kunna besvara den
öppna frågan krävs att eleven kan granska och värdera skribenternas argument.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess Svårighetsgrad
7
1.

2.

3.

4.

På
raderna

På
raderna

Mellan
raderna

Mellan
raderna

S

L

M

M

Årskurs
8
9
M

L

M

M

M

L

M

L

Facit

Elevsvar

Mjölk gör att barnen
äter mer i skolan.

A

■ ■

Mjölk gör att man
lever längre.

B

■ ■

Mjölk innehåller många
näringsämnen.

C

■ ■

Varför tycker
Vatten är billigare än mjölk. A
Svensson att
skolbarnen ska Vatten är bättre för miljön.
B
dricka vatten
i stället för
Vatten släcker törsten bättre. C
mjölk?

■ ■

Vad har forskAtt det finns både positiva
ningen visat,
och negativa effekter av att
enligt texterna? dricka mjölk.

A

■ ■

Att skolmaten har
ett tillräckligt högt
näringsinnehåll utan mjölk.

B

■ ■

Att en hög konsumtion av
mjölk ger starkare ben.

C

■ ■

Hon vill förklara varför hon
tycker att Svensson har fel.

A

■ ■

Hon vill förklara varför det är B
bra för miljön med vatten.

■ ■

Hon vill inte att barnen ska
äta för lite mat i skolan.

■ ■

Varför tycker
Strandberg att
mjölk är viktigt
för skolbarn?

Varför skriver
Strandberg i
tidningen?

C

■ ■
■ ■
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5.
6.
7.

På
raderna
På
raderna
Mellan
raderna

Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Ja Nej Ja Nej

M

M

L

Svensson påstår att man lever kortare om
man dricker för mycket mjölk.

■ ■■■

M

M

L

Svensson och Strandberg hänvisar till
samma forskare i sina insändare.

■ ■■■

S

M

M

Forskarna verkar vara överens
om mjölkens effekter.

■ ■■■

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Frågorna 8–9 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
8. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

Öppen fråga
Syftet med den öppna frågan är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

9.

Bortom
raderna

Vilken av texterna övertygade dig mest? 			
Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor mellan raderna
svara på frågor bortom raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

Världens städer
Elevens namn: ...............................................................................

N

L

Textpaket 3

TEXT 5. Världens städer
Texttyp: Beskrivande och förklarande text.
Texten avslutas med ett diagram och för att kunna besvara fråga 2 och 4 krävs
att eleven kan tolka informationen i diagrammet. Texten innehåller abstrakta och
ämnesspecifika ord. Den första delen av texten innehåller också många siffror
och årtal.

Slutna frågor
• Eleven svarar genom att kryssa i sitt svarsblad.
Läsprocess

1.

2.

3.

4.

På
raderna

På
raderna

På
raderna

På
raderna

Text Svårighetsgrad
format
Årskurs
7
8
9
Löpande

Ickelöpande

Löpande

Ickelöpande

S

S

S

S

S

S

M

M

M

M

M

M

Facit
Vilken blir den
främsta negativa effekten av
att människor
flyttar till städerna, enligt
texten?

Miljön försämras
i städerna.

A

■ ■

Städerna
breder ut sig.

B

■ ■

Transport
behoven ökar.

C

■ ■

A

■ ■

B

■ ■

C

■ ■

Det är mer miljö
vänligt i städerna.

A

■ ■

Det är bättre
levnadsvillkor i
städerna.

B

■ ■

Det är lättare
att förflytta sig i
städerna.

C

■ ■

Ungefär dubbelt så A
många människor
bodde på lands
bygden som i stä
derna.

■ ■

Fler människor
B
bodde i städerna
än på landsbygden.

■ ■

Lika många
människor bodde
i städerna som på
landsbygden.

■ ■

Ungefär hur
Ca 6,4 miljarder
många männis
Ca 3,6 miljarder
kor tror man
kommer att bo i
Ca 5,7 miljarder
städer 2040?
Vilket är det
främsta skälet
till att stadens
befolkning växer,
enligt texten?

Hur fördelades
världens befolkning mellan städer och landsbygd 1961?

Elevsvar

C
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Frågorna 5–6 ställs och besvaras muntligt.

Återberättande
5. Kan du med egna ord kort berätta vad texten handlar om?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

Öppen fråga
Syftet med den öppna frågan är att utforska elevens förmåga att föra resone
mang om texten. Om eleven inte självmant motiverar sitt svar är det viktigt att
ställa följdfrågor.

6.

Bortom
raderna
Löpande
och Ickelöpande

I texten står det att fler och fler kommer att bo i städer.
Vilka fördelar tror du att det kan finnas med att i stället
bo på landsbygden? Hur tänker du då?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Bedömningsunderlag till uppgifter B

L

Sammanställning
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att
svara på frågor på raderna
svara på frågor bortom raderna
återberätta huvuddragen
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Sammanvägd bedömning
Sammantaget visar eleven en
grundläggande förståelse av texten

Ja

Till viss del

Nej

■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■

Ja

Till viss del

Nej

■

■

■

Övriga kommentarer om elevens läsning:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper
steg 2, dnr 2016:428

UTAN
ÖVERSATTA
UPPGIFTER

Samtals- och
dokumentationsunderlag B1
Litteracitet spår B
1

Steg 2

3

Elever som läser och skriver

Elevens namn.................................................................................................................

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

Samtals- och dokumentationsunderlag B1
Använd detta underlag för elever som läser och skriver om Uppgifter B
inte är översatt till ett språk som eleven kan.

Information till dig som kartlägger
Samtals- och dokumentationsunderlag B1 används för elever som i Steg 1 uppgett att de kan läsa och skriva när uppgifterna inte är översatta till ett språk som
eleven kan.
I samtals- och dokumentationsunderlaget finns frågor om elevens litteracitetserfarenheter. Använd bildmaterialet som ett stöd för frågorna. Dokumentera
elevens svar här i underlaget. Tänk på att skriva tillräckligt utförligt så att andra
kan använda dokumentationen. Stryk över frågor som du inte använder i kartläggningen.

Förberedelser
• Läs samtals- och dokumentationsunderlaget och kartläggningsprofilen för Steg 1

och notera särskilt om eleven läser och skriver på flera språk och om eleven är van
vid digitala redskap.
• Ta fram bildmaterialet (utskrivet enkelsidigt i färg eller visa digitalt) och andra
trycksaker och digitala texter på elevens språk om du har.

Information till eleven
• Berätta att ni kommer att samtala om elevens erfarenheter av att läsa och skriva.
• Förklara att skolan är intresserad av att veta vad eleven har läst och skrivit tidig
are för att kunna ge eleven rätt stöd i undervisningen.
• Berätta att eleven alltid kan fråga om något är oklart.
• Berätta att det är frivilligt att svara på frågorna och att eleven när som helst kan
säga till om hon eller han inte vill fortsätta.
• Förklara tolkens roll.
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

Kartläggning Steg 2 Litteracitet
Elevens namn: ......................................................Födelsedatum:................................
Datum och lärare:..........................................................................................................
Elevens starkaste språk:...............................................................................................
Kartläggningsspråk: ......................................................................................................

Genomförande
• Berätta att ni ska börja med att prata om vad eleven har läst tidigare.
• Lägg fram bilderna och egna exempel på trycksaker m.m. om du har och

beskriv det kort, t.ex. Här finns bilder på olika slags böcker, någon som skriver på tavlan osv. Lägg fram ett bildblad i taget i samband med frågorna.

• Berätta att bilderna bara är några exempel för att hjälpa eleven att
komma ihåg vad hon eller han har mött.

• Anpassa frågorna efter elevens ålder och skolbakgrund.
• Anteckna elevens svar och skriv kommentarer direkt i underlaget.
• Uppställningarna med kryssrutor är endast avsedda som ett stöd för dina
anteckningar. Det är inte nödvändigt att fråga om allt.

Elevens litteracitetserfarenheter

N

1. Läsvana och erfarenhet av olika texttyper
Syfte: Att utforska vad eleven har läst i olika sammanhang och hur van eleven är
vid att läsa. Svaren ger en indikation på elevens beredskap att möta olika texttyper i skolan.

• Är det något av det som finns på bilderna som du läste i skolan?
• Läste du t.ex. …?
• Läste du något annat i skolan? Kan du ge något exempel?
• Läste du något hemma eller någon annanstans? Kan du berätta lite vad
du läste?

Exempel på uppföljningsfrågor:
• Vad för slags böcker läste du i skolan?
• Hade du läroböcker i olika ämnen? (Ta gärna exempel från ämnen eleven har
läst, se Steg 1.)
• Läste du t.ex. romaner (berättelser), dikter, pjäser?
• Läste du någon gång i dagstidningar eller andra sorters tidningar?
Vad läste du då?
• Läste du några andra slags texter i skolan eller hemma?
• Skrev läraren ibland texter på tavlan som du skulle läsa?
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

Böcker (läromedel)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Böcker (andra typer av beskrivande, förklarande texter m.m.)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Böcker (skönlitteratur)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Tidningar
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Skrift på tavlan
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Ställ följande frågor om eleven har använt digitala redskap (utifrån elevens
svar i Steg 1):

• Brukar du läsa något på dator, surfplatta eller mobiltelefon?
• Vad brukar du läsa?
Digitalt läsande:

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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N

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

2. Muntliga och skriftliga aktiviteter
i samband med läsande i skolan
Syfte: Att utforska hur eleven har använt sina läs- och skrivkunskaper i samband
med textläsning i skolan. Vad har eleven för erfarenhet av olika slags muntliga
och skriftliga aktiviteter i samband med läsande, t.ex. att återge och diskutera
texters innehåll? Svaren ger en indikation på vilket sätt eleven är van att använda sina läs- och skrivkunskaper och vilken beredskap eleven har att möta olika
slags aktiviteter i samband med textläsning i skolan.

• Ställ följande frågor om eleven har erfarenhet av formell undervisning.
• Nu ska vi prata lite om hur du arbetade i skolan när du läste.
• Vad ville läraren att du skulle kunna göra när du hade läst något?
• Kan du berätta hur du gjorde?
Exempel på stödfrågor:
• Läste du högt, svarade på frågor muntligt, skriftligt, berättade vad texten handlade om, diskuterade i klassen, skrev av texten, lärde dig texten utantill osv.
Läsa högt
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Besvara frågor
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Återberätta och sammanfatta
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Återge utantill
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Diskutera
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

3. Skrivvana och erfarenheter av
olika texttyper
Syfte: Att utforska vad eleven har skrivit i olika sammanhang och hur van eleven
är vid att formulera sig i skrift. Elevens svar ger en indikation på elevens beredskap att använda skrivande som ett redskap för lärande och kommunikation.

• Du har redan berättat lite om hur ni arbetade i skolan.
• Kommer du ihåg något (mer) om vad du skrev i skolan? Kan du berätta?
• Skrev du något hemma eller någon annanstans? Vad skrev du då?
Exempel på stödfrågor:
• Skrev du någon gång längre texter där du skulle skriva med egna ord?

• Berättelser, dikter osv.
• Skrev du texter om fakta, t.ex. där du skulle beskriva eller förklara något, eller
en text med argument för något?

• Skrev du ner saker som läraren sa eller skrev på tavlan? Antecknade du med
egna ord då eller skrev du av det som stod?

• Skrev du svar på frågor?
Egna texter (skönlitteratur)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Egna texter (sakprosatexter, t.ex. beskrivande, förklarande, instruerande,
argumenterande)
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Anteckningar
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

Diktamen
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Kortare svar på frågor
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Annat
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

• Ställ följande frågor om eleven har använt digitala redskap (se svar i Steg 1).
• Brukar du skriva något på dator, surfplatta eller mobiltelefon?
• Vad brukar du skriva?
Exempel på stödfrågor:

• Skriver du t.ex. sms, e-post eller texter i sociala medier?
• Har du skrivit skoluppgifter på dator?
Digitalt skrivande:

Ja

Nej

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

4. Informationssökning
Syfte: Att utforska om eleven har någon strategi för informationssökning i
skriftliga källor. Svaren kan visa om eleven har beredskap att kunna använda
olika slags källor för kunskapssökande.

• Ställ följande fråga oavsett om eleven har använt digitala redskap eller inte.
• Om du vill veta mer om något du har läst eller hört talas om, hur gör du då?
Exempel på stödfråga:

• Om du t.ex. är intresserad av ett djur och vill ta reda på fakta om djuret hur
gör du?

Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

N

5. Läsande och skrivande på andra språk
Syfte: Att utforska om eleven kan använda flera språk för lärande och kommunikation. Elevens svar kan visa vilka språk eleven kan använda som ett stöd i
undervisningen.

• Ställ följande frågor om eleven läser och skriver på flera språk (se svar i Steg 1):
• Du har tidigare berättat att du kan läsa och skriva på X (språk som eleven uppgett i Steg 1).

• Brukar du läsa något på X? Kan du ge något exempel?
• Brukar du skriva något på X? Kan du ge något exempel?
• Vilket språk tycker du bäst om att läsa eller skriva på? Varför?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Skolverket 2016

8 (9)

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever

Litteracitet Samtals- och dokumentationsunderlag B1

6. Inställning till läsande och skrivande
• Är det något du tycker särskilt mycket om att läsa eller skriva?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7. Avslutning
• Nu har vi pratat om vad du har läst och skrivit tidigare och hur du har arbetat
med det i skolan.

• Finns det något mer du vill berätta om det?
Kommentar:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 2, dnr 2016:428

Kartläggningsprofil
Litteracitet
1

Steg 2

3

Elevens namn:................................................................................................................................................
Födelsedatum:...............................................................................................................................................
Datum och lärare:..........................................................................................................................................
Kartläggningsspråk:.......................................................................................................................................
Elevens starkaste språk:...............................................................................................................................

Underlag för beslut om årskursplacering och planering av undervisningen
Litteracitetserfarenheter
Sammanfattande analys om läs- och skrivvana, erfarenhet av olika texttyper,
medier, muntliga och skriftliga aktiviteter i samband med läsning, informationssökning, muntligt berättande samt läsande och skrivande på andra språk:
Elevens styrkor:		

Elevens utvecklingsområden:

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................
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Kartläggningsprofil Steg 2 – Litteracitet

L

Läsförståelse
Eleven visar grundläggande läsförståelse inom följande årskursintervall:
1–3

4–6

7–9

Underlag saknas

Kommentar:......................................................................................................................................................
Sammanfattande analys om avkodning och läsprocesser (läsa på,
mellan och bortom raderna) samt resonemang om texter:
Elevens styrkor:		

Elevens utvecklingsområden:

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

....................................................................................

.................................................................................

Läraren bedömer utifrån ovanstående styrkor och utvecklingsområden
att eleven kan placeras i den årskurs som åldern motsvarar:
Ja
Nej, lägre
Nej, högre

Förslag på eventuella insatser och stöd för eleven:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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