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Afdækning af litteracitet
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ikke er oversat til elevens sprog)
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Opgavesamling A1 anvendes sammen med samtaleark 
A og A1, hvis opgaverne i samtaleark A ikke findes på 
elevens sprog. Se vejledningen til spor A for en liste over 
sprog, opgaverne er oversat til.

Hvis opgaverne i samtaleark A er oversat til elevens 
sprog, skal du i stedet bruge opgavesamling A sammen 
med samtaleark A og A1. På spor A skal du altså altid 
bruge samtaleark A og A1, men vælge opgavesamling 
efter elevens sprog.

Opgavesamling A1 består af seks sider med tekst, tegn 
og billeder, du skal bruge i opgaverne. I samtalearket er 
opgaverne beskrevet og det er angivet, hvilken side du 
skal bruge hvornår.

Opgavesamling A1 består af fem sider, du skal bruge i 
opgaverne. I samtalearket er opgaverne beskrevet og det 
er angivet, hvilken side du skal bruge hvornår. Neden-
for er det beskrevet, hvordan du tilpasser opgaverne til 
elevens sprog.

Bed én, der kan elevens sprog, f.eks. tolken, om at udfylde 
side 2, 4 og 5 med tegn, ord og sætninger. Ved fjerntolk-
ning over video kan du bede tolken skrive på et stykke 
papir og vise det til eleven. Se den danske version af 
Opgavesamling A for eksempler på, hvordan opgaverne 
ser ud.

Læsning af tegn
Skriv valgfrie bogstaver eller almindelige tegn på elevens 
sprog. Hvis sproget indeholder både små og store bogsta-
ver, skriver du forskellige bogstaver ind i de to tabeller. 
Hvis elevens sprog anvender særlige bogstaver, f.eks. ş, 
kan du med fordel vælge et af disse.

Ordlæsning
Skriv ord på elevens sprog ind i de tomme felter under 
billederne således:

Læsning af sætninger
Skriv følgende tre sætninger på elevens sprog under 
billedet med tydelig håndskrift: 
- Her er en løve og en ræv.
- Løven ligger i en grotte.
- Ræven sidder udenfor.

Hvis eleven f.eks. har en synsnedsættelse, kan du forstør-
re tekst og billeder og forstærke farver og kontraster. I 
opgave 3, som handler om at matche billeder og ord, kan 
du beskrive billedernes indhold på side 3 efter behov 
eller bruge konkrete genstande. I opgave 4 – Læsning af 

sætninger, kan du beskrive indholdet på billedet på side 
4. Det samme billede kommer på side 5, som anvendes 
til opgave 5 og 6. Kontakt en ressourceperson med viden 
om funktionsnedsættelser, hvis der er behov for det.

Introduktion

Sådan tilpasser du opgaverne til elevens sprog

Tilpasning til elever med funktionsnedsættelse

Sko Banan Bold

Pen Æbler Bog
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Navn:

Alder:

Andre ord, bogstaver, tegn og tal:

Opgave 1: Skriv navn, alder, ord og tegn
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(Store bogstaver)

1

5

2
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3

7

4

8

(Små bogstaver)

9
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14

11

15

12

16

Opgave 2: Læsning af tegn
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Opgave 3: Ordlæsning
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Opgave 4: Læsning af sætninger

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever  Litteracitet Uppgifter A    Tecken, ord, meningar 

	

ENG engelska  Skolverket 2016 	

Blad 5 – läsa meningar 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: I K. Eriksson

 

Here are a lion and a fox.  

The lion is lying in a den.  

The fox is sitting outside.  

 

-  

8 (9) 

Billede: I-K. Eriksson.
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Opgave 7: Læsning af tegn – det latinske alfabet

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 Æ Ø
Å
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