




Välkomna!

Presentation och förväntningar

 Idag: 
● Kort genomgång av Hitta språket
● Praktiska övningar kopplade till 

kartläggningsmaterialet



Obligatoriskt från 1 
juli 2019

Fyra aktiviteter
• Vi berättar och 

beskriver
• Vi lyssnar och 

samtalar
• Vi kommunicerar 

med symboler 
och bokstäver

• Vi urskiljer ord 
och språkljud



AJ FÅN



TARTBÅTRARNA







Svenska 

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 
läsförståelse i slutet av årskurs 1. 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta 
och elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett 
delvis fungerande sätt. Genom att 
kommentera och återge någon för eleven 
viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 
visar eleven begynnande läsförståelse. 
Med stöd av bilder eller frågor kan eleven 
också uppmärksamma när det uppstår 
problem med läsningen av ord eller med 
förståelse av sammanhanget och prövar 
då att läsa om och korrigera sig själv. I 
samtal om texter som eleven lyssnat till 
kan eleven föra enkla resonemang om 
texters tydligt framträdande innehåll och 
jämföra detta med egna erfarenheter.

Svenska som andraspråk

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 
läsförståelse i slutet av årskurs 1. 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta 
och elevnära texter genom att använda 
ljudningsstrategi och helordsläsning på ett 
delvis fungerande sätt. Genom att 
kommentera och återge någon för eleven 
viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar 
eleven begynnande läsförståelse. Med stöd 
av bilder eller frågor kan eleven också 
uppmärksamma när det uppstår problem 
med läsningen av ord eller med förståelse av 
sammanhanget och prövar då att läsa om 
och korrigera sig själv. I samtal om texter 
som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina 
egna referensramar föra enkla resonemang 
om texters tydligt framträdande innehåll och 
jämföra detta med egna erfarenheter.





Bedömningsmaterialet innehåller...

● Lärarinformation.
● Lärarhandledning i alla fyra delar. 
● Bildunderlag.
● Blankett för individuell bedömning.
● Blankett för kartläggning över hela grupper (för 

bättre överblick.
● Förslag på modellering.
● Rekommendationer på ytterligare stöd.
● Rekommendationer på ytterligare utmaning.



Begrepp i Hitta språket

● Logografisk läsning 
Eleven känner igen hela ord, till exempel sitt namn eller 
några vanliga ordbilder som och, hej, men har inte 
”knäckt läskoden”.

● Enkel ljudning 
Eleven har ”knäckt läskoden” och ljudar ihop enskilda 
ljud till en helhet.

● Avancerad ljudning 
Eleven ljudar ihop orddelar till en helhet.

● Ortografisk helordsläsning 
Eleven läser flytande, det vill säga läser ord som 
helheter.



Funderingar

Det här är 
jag osäker 
på… 

Vilka 
utmaningar 
finns det?

Det här vill jag 
tipsa om!



Praktiska övningar



Praktisk övning, aktivitet 1 
Lärarhandledning, Vi berättar och beskriver, s. 2

Kartläggning
Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om. 

Uppgift 
Elev 1: Berätta om något du tycker om att göra.
Elev 2: Berätta om vad du gjorde igår.

Observationspunkt
Kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om. 
Uppmärksamma och notera om eleven kan berätta med en röd tråd och så 
att det är begripligt för andra.

Pedagogen modellerar först.





Praktisk övning, aktivitet 2
Lärarhandledning, Vi lyssnar och samtalar s. 3

Kartläggning
Kan återge ett händelseförlopp.  

Uppgift
Högläsning ur en bok. Återge berättelsen i rutorna, antingen genom att rita 
och/eller skriva.

Observationspunkt
Kan återge ett händelseförlopp. Uppmärksamma om eleven (pedagogen) 
kan återge ett händelseförlopp i texten med början, ett innehåll och ett slut. 





Praktisk övning, aktivitet 3
Lärarhandledning, Vi kommunicerar med symboler och bokstäver s. 3

Kartläggning
Kan namnge bokstäver

Uppgift
Be eleven peka ut de bokstäver hen känner igen. 

Observationspunkt
Kan namnge bokstäver. Uppmärksamma och notera om eleven kan 
namnge minst fem bokstäver eller känner till deras språkljud. 





Praktisk övning, aktivitet 4
Lärarhandledning, Vi urskiljer ord och språkljud, s 5

Kartläggning
Kan urskilja första språkljudet i ord.

Uppgift
Be eleven ange första ljudet i ordet. Pedagogen modellerar först. 

Observationspunkt
Kan urskilja första språkljudet i ord. Uppmärksamma och notera om eleven kan ange första 
språkljudet i minst tre ord som börjar på olika språkljud. 





Tack för idag!


