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LÄSLUST! 
 

  
 

 

 

Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland 

inom temat läs- & skrivinlärning och läslust för förskola och lågstadiet! 

 

OBS! Allt material är direktlänkat till vår SLIPlay-sida – ctrl-klicka och 

starta! 
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND   
 

Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!  

Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning, avgiftsfritt välja bland cirka 20.000 

titlar.  

Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar. 

Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.   

   

  
  

HUR BESTÄLLER JAG?  
 

Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sliplay.se/mediecentervarmland.  

För att strömma eller beställa material via webben måste du skapa ett konto!  

Har du några funderingar, ring oss på 010-833 10 60 eller skicka en e-post 

till mcv@regionvarmland.se  

OBS! Dina elever kan också göra konto på SLIPlay och strömma själva! (elevinloggning)  

  

Gör så här för att skapa konto:  

Gå till www.sliplay.se/mediecentervarmland. Klicka på ”Bli medlem här”. Fyll i dina uppgifter och klicka 

på ”gå vidare”. Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några 

uppgifter samt välja lösenord. När du sparat är din registrering klar och så fort vi godkänt din 

registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.  

Du kan också välja något av de single-sign-on-alternativ som finns – ytterligare information om hur du 

gör hittar du här!  

  

Dina elever kan också göra egna konton på www.sliplay.se/mediecentervarmland. och strömma 

programmen direkt i sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?  

De skapar sina konton på samma sätt som pedagogerna och när detta är klart måste du godkänna 

deras konto. Du hittar deras ansökningar under ”elevregistreringar” på din SLI-Play-inloggning (under 

ditt namn). OBS! Godkänn bara de elever som är dina!  

Här hittar du en lathund för dina elever!  

  

http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
mailto:mcv@regionvarmland.se
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play
https://help.sliplay.se/registrera-nytt-konto/
http://www.sliplay.se/mediecentervarmland
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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OM LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING! 

 

TV-PROGRAM: 

 

Livet i Bokstavslandet 

Säsong 1 

TV-serie för F-1. ABC-program med sketcher om 

bokstäver och ord för alla som är på väg att 

knäcka läskoden, och för dem som precis har 

knäckt den. Sketcherna bygger på pedagogiska 

moment och är fulla av humor, lekfullhet, 

kunskap och musik. Vi lär oss allt från att känna 

igen en viss bokstav och förstå hur den låter, till att kunna känna igen och skapa rim. I serien möter vi 

de självsäkra men inte särskilt skickliga ordläkarna som opererar trasiga ord. Här finns också Dick och 

Doris som arbetar i Bokstavsbutiken. I Ordförrådet lånar Bobby och Epa ut ord till krävande kunder, 

och på polisstationen letar man efter rim som är på rymmen. Samtidigt sliter showartisterna på 

Bokstavsteatern för att få ihop den stora sång- och dansfinalen om bokstäver som avslutar varje 

avsnitt. Välkommen att ta del av livet i landet där bokstäver betyder allt! Finns även syntolkat. 

Speltid: 16x15 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande. 

Säsong 2 

ABC-program med sketcher om bokstäver och ord för barn som har knäckt läskoden och nu behöver 

få upp sitt läs- och skrivflyt. Sketcherna bygger på pedagogiska moment och är fulla av humor, 

lekfullhet och musik. Vi möter de självsäkra men inte särskilt skickliga ordläkarna som opererar trasiga 

ord. Här finns också Dick och Doris som arbetar i Bokstavsbutiken. Bobby och Epa i Ordförrådet lånar 

ut ord till krävande kunder och i fabriken Meningsbygget byggs meningar. Samtidigt sliter 

showartisterna på Bokstavsteatern för att få ihop den stora sång- och dansfinalen som avslutar varje 

avsnitt. Innehållet passar barn i årskurs 2 och har ljudstridiga stavningar, meningsbyggnad och 

ordkunskap i fokus. Finns även syntolkat. 

Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande. 

Säsong 3 

ABC-program med sketcher om bokstäver och ord för barn som har knäckt läskoden och nu behöver 

få upp sitt läs- och skrivflyt. Innehållet passar 

barn i årskurs 3 och har ljudstridiga stavningar, 

meningsbyggnad och ordkunskap i fokus. 

Sketcherna bygger på pedagogiska moment och 

är fulla av humor, lekfullhet och musik. Finns 

även syntolkat. 

Speltid: 8x15 min. Målgrupp: 6–9 år. 

Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1333004
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332958
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332918
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332888
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332863
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332880
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Bästa bokstaven 

Bokstävernas ljud är vägen in till ordens värld. 

Här får varje bokstav ett eget program där den 

får sola sig i uppmärksamhet. Vi får höra hur den 

låter, luktar och ser ut och varför just den 

bokstaven är så fantastiskt speciell. Den bästa 

bokstaven helt enkelt! Med bokstavslekar och 

Kenneth Anderssons illustrationer är det ett roligt, 

lekfullt och kravlöst sätt att närma sig 

skriftspråkets magiska värld.  

Speltid: 26x5 min. Målgrupp: 0–5 år. Utförande: Strömmande. 

 

Åsså har jag dyslexi 

Att knappt kunna läsa och skriva när alla andra i 

klassen verkar klara det galant är tungt. 

Funderingar som Är jag dum? och Vad är det för 

fel på mig? tar hårt på självkänslan. Vi träffar åtta 

barn som alla har dyslexi. De berättar hur de 

kände innan de visste att det fanns något som 

hette dyslexi och om tiden efter att de fick 

diagnosen. Vi får också höra vilka de strategier 

de har för att tackla svårigheterna. Många av dem har utvecklat helt andra styrkor på grund av sin 

dyslexi. 

Speltid: 8x10 min. Målgrupp: 6–9 år. Utförande: Strömmande. 

Har du elever som kommit lite längre? 

 

Grammatikbolaget – säsong 1 o 2 

Möt Mats på lagret, Britt-Inger i receptionen och ordkonstnären Peter när de hittar nya och enkla sätt 

att förstå grammatiska termer och ordklasser. På Grammatikbolaget visar vi hur roligt och enkelt det är 

med grammatik - och hur man både kan sjunga och prata om grammatik på ett annorlunda sätt. Eller 

som Britt-Inger brukar säga: Ingen panik, det är bara grammatik! En serie om ordklasser, satsdelar 

och grammatik som vänder sig till elever i mellanstadiet. I säsong 1 har de tio avsnitten fokus på 

ordklasser. Säsong 2 repeterar och fördjupar dessa, men tar också upp ytterligare ordklasser, några 

satsdelar och särskrivning. 

Speltid: 10x9 min/säsong Målgrupp: 10–12 år. Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1331577
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1331590
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?q=grammatikbolaget
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RADIOPROGRAM: 

 

 

Ordsagor med Tripp och Trapp 

Tripp och Trapp är två små ekollon som bor i ett träd. I varje avsnitt trollar de fram två ord. Vad händer 

när de två orden sätts ihop till ett? Stenarna vid trädets fot gissar och ljudar. När de gissat rätt så 

sjunger de en sång om det sammansatta ordet. Tripp och Trapp trollar med ord är språklek och 

språkutveckling för förskolebarn. Programmen är fulla av ordrebusar, rim, sång och musik. 

Speltid: 10x6 min. Målgrupp: 0–5 år. Utförande: Strömmande ljud. 

 

Meka med ABC 

En radiodramatisering för förskolan som på ett 

lustfyllt sätt leker med bokstäverna och vårt 

språk. Vad är egentligen alfabetet? Är det en 

plats? Går det att locka med en korv eller fånga i 

en håv? Eller kan man rentutav få fram det 

genom olika kemiska experiment? I UR:s nya 

radioserie Meka med ABC får vi följa med 

Timpani och hennes vänner Alf och Björna på en 

äventyrlig alfabetsjakt. Huvudrollerna spelas av 

bland andra Johan Ulveson och Ann Petrén.  

Speltid: 10x11 min. Målgrupp: 0–5 år. Utförande: Strömmande ljud. 

 

 

 

 

 

Har du elever i behov av särskilt stöd?  

Du kan låna skönlitterära talböcker från Mediecenter. 

Vi erbjuder alla skolor i Värmland möjligheten att avgiftsfritt beställa ur Legimus katalog.  Legimus 

tillhör ”Myndigheten för tillgängliga medier” (MTM). 

Det behövs ingen diagnos, det räcker med att du anser att någon eller några elever blir hjälpta av att 

få boken uppläst. Utbudet innehåller mer än 100 000 skönlitterära titlar. Du får boken på en USB-

sticka och lånetiden är fyra veckor. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/3585113
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/2840701
https://www.legimus.se/
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OM LÄSNING OCH LÄSLUST 

 

TV-PROGRAM: 

 

Lässugen – säsong 1 o 2 

Tv-program som ska inspirera föräldrar till att 

läsa högt för sina barn. Serien riktar sig till både 

förskolebarn och deras föräldrar. Sexåriga 

Amanda är ensam hemma och klarar det mesta 

på egen hand - utom att läsa högt för sig själv. 

Med en väldig kraft sugs en vuxen in och landar 

med dunder och brak i Amandas knallgula soffa. 

Lässtunden kan börja! Några som hamnar i 

soffan är Eva Röse, Özz Nûjen, Ulla Skoog och Niklas Strömstedt, och de läser varsin bilderbok för 

Amanda. Serien riktar sig till barn i förskolan och deras föräldrar. Med en kombination av vuxna 

stjärnor och medryckande berättelser ska föräldrar inspireras till högläsning och upptäcka glädjen i att 

läsa tillsammans med sina barn.  

I Lässugen – säsong 2 hälsar vi på hos Lydia. I hennes soffa hamnar Suzanne Reuter, David Batra, 

Babben Larsson, Lasse Åberg, Markoolio, Alexandra Rapaport och Caroline af Ugglas. 

4 av programmen finns även på meänkieli. 

Speltid: 14x15 min. Målgrupp: 0–5 år Utförande: Strömmande. 

 

Sanningen enligt Gunnar och Molly – Read-

along 

När man är bästa kompisar ska man alltid säga 

sanningen till varandra, det har Gunnar och Molly 

lovat varandra. De har varit bästisar i tre år nu. 

Ännu längre, så långt tillbaka Gunnar kan 

minnas, har han längtat efter att ha ett eget litet 

fluffigt djur. Men hans mamma säger att han är 

för liten för att ta hand om ett djur. Nu ska Mollys 

katt få ungar. Tänk om han råkar tacka ja till en liten, liten fluffig kattunge och råkar ta hem den och 

råkar gömma den? Måste man alltid säga sanningen, hur svårt det än är? I rollerna hörs Emil Kinman-

Maly, Elsa Meyer, Agnes Sjölund, Anna Lyons, Christer Fant och Stina Rautelin. Berättare: Sverrir 

Gudnason. Musik: Gunnar Johnsén. Finns även som radioprogram! 

Speltid: 3x10 min. Målgrupp: 0–5 år Utförande: Strömmande. 

 

Du vet väl att eleverna kan göra egna konton och strömma media?  
Här hittar du en lathund till elevkonto på SLIPlay!  

En annorlunda läxa kanske?  
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?language=swe&q=l%C3%A4ssugen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/search?language=fiu&q=l%C3%A4ssugen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1331663
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1331663
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1307098
https://regionvarmland.se/download/18.457d8b9a17a75b11c7e7c27d/1629208133107/Lathund%20f%C3%B6r%20elevkonto%20NY%20210816.pdf
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Läsa med 

Läsningen står i centrum. Alla delarna har ett lugnt tempo men varierar i uttryck och svårighetsgrad. 

Idén är att barnen/eleverna ska läsa texten som berättas på textremsan och på så vis öva 

läshastigheten. Programmen finns även i en karaoke-version utan berättarröst. 6 av programmen 

finns på arabiska, tigrinja, somaliska, kurmanji, finska, lulesamiska, pashto, romani chib/kaale och 

meänkieli! 

Speltid: 7x5 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande. 

 

Sagor i nattmössan 

Johannes jobbar på bibliotek. Han kånkar böcker 

och sorterar, men han läser också mycket och 

drömmer sig bort i böckernas fantastiska värld. 

När han kommer hem om kvällen och tänder sin 

lilla lampa börjar han skriva på sina egna 

historier, inspirerad av vad han läst och vad som 

finns i hans närhet. Vi sugs in i historien som tar 

form av filmade sagoäventyr, ofta med Johannes 

själv som huvudperson. Finns även på finska.  

6 av programmen finns också på lulesamiska och romani chib/kaale. 

Speltid: 10x7 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande. 

 

 

Har du elever som kommit lite längre? 

 

Läsmysteriet 

På ett slott tar programledaren Jonas Leksell emot tre barn som antagit utmaningen att lösa ett 

mysterium. För att kunna lösa mysteriet behöver de ledtrådar som de får om de klarar två uppdrag i 

slottets källare. Uppdragen utgår från läsförståelsestrategierna: förutspå, reda ut oklarheter, ställa 

frågor och sammanfatta. Syftet med serien är att eleverna på ett inspirerande sätt ska få en 

uppfattning om hur strategierna fungerar och få lust att tillämpa dem på texter de läser. Finns även 

syntolkat och teckenspråktolkat. 

Speltid: 8x14 min. Målgrupp: 10–12 år Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1331523
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332209
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332214
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332212
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/635409
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1334505
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1333296
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1334377
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1334503
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1334005
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1333278
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332656
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332610
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332631
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332627
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332396
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332845
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332843
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RADIOPROGRAM: 

 

Magiska biblioteket 

Radioserie som ska väcka läslusten hos de 

något mer vana läsarna i årskurs 2-3.  

En dag hittar Jakob och Emma till ett magiskt 

bibliotek där de möter märkliga karaktärer. Där 

finns den vresige vaktmästaren Mauritzon och 

hans medhjälpare Bokormen som är en 

blandning av orm och flygande drake. Där finns 

även bibliotekarien som kämpar mot onda krafter som vill lägga ner biblioteket och den mystiska 

bokläsningsapparaten som introducerar bra böcker. I rollerna: Daniel Gustavsson, Viveca Jedholm, 

Yuosef Abdullah, Sabrin Mgadmi. Musik: Anders Kampe.  

Speltid: 10x10 min. Målgrupp: 6–9 år Utförande: Strömmande ljud. 

 

 

PROGRAM FÖR PEDAGOGER: 

 

TV-PROGRAM 

Skrivglappet 

Har förmågan att skriva försämrats bland unga? 

Vi hör vittnesmål från arbetslivet om att ung 

personal ibland inte har den skrivförmåga som 

krävs. Samtidigt larmar universitetslärare om 

studenter som har problem med att klara sina 

utbildningar. Vad är orsakerna till skrivglappet? 

Vi finner ett komplext lapptäcke av förändringar 

inom skola och samhälle. På tröskeln till 

arbetslivet står en ung generation som inte blivit rustad för utmaningarna i skriftspråket. Har vi svikit 

våra unga? Finns även syntolkat och teckenspråkstolkat! 

Speltid: 43 min. Målgrupp: pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

Från vardagssnack till skolspråk 

I den här språk- och kunskapsutvecklande serien bjuder ämneslärare in till sina klassrum och visar 

och berättar om hur de arbetar med språket samtidigt som de undervisar i sitt ämne. Vi möter lärare 

från lågstadiet ända upp till gymnasiet som undervisar i NO, SO, matematik och praktisk-estetiska 

ämnen. En del av lärarna använder delar av en aktuell språkutvecklande pedagogik medan andra 

följer en särskild pedagogik eller beprövad metod. Experter, lärarfortbildare och forskare fördjupar de 

olika programmens teman och ger tips, tankar och metoder kring olika sätt att undervisa språk- och 

kunskapsutvecklande. 

Speltid: 4x28 min. Målgrupp: pedagoger Utförande: Strömmande. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332982
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/909425-skrivglappet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/914110-skrivglappet-syntolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/914109-skrivglappet-teckensprakstolkat
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332246
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Strategier för läsförståelse 

En serie om att arbeta med läsförståelsestrategier. Vi följer hur en årskurs 3 och en årskurs 5 arbetar 

med strategierna i olika ämnen. Både elever och lärare delar med sig av sina tankar. I sista avsnittet 

testar Råby förskola hur de skulle kunna använda sig av strategierna i när de läser högt för barnen. 

Serien inleds med ett introducerande avsnitt där bland andra forskarna Barbro Westlund och 

Catharina Tjernberg uttalar sig. Som komplementtill serien föreslår vi att du som pedagog fördjupar 

dig ytterligare i den teoretiska bakgrunden till strategierna.  

Speltid: 7x8 min. Målgrupp: Pedagoger. Utförande: Strömmande. 

 

Barnet och orden – om språk i förskolan 

Förskolan har en enastående möjlighet att vara 

den plats där barns intresse för ord och andra 

språkliga uttryck utvecklas, och där deras 

naturliga språkglädje ska uppmuntras och 

stimuleras. Vi tar upp hur det verbala språket 

utvecklas, hur man arbetar när barnen i en grupp 

talar flera språk, hur språkstörningar tidigt kan 

upptäckas och behandlas, och hur barn med 

funktionshinder finner sina individuella former för kommunikation. Eftersom vuxnas eget språk 

påverkar barnen vänder vi oss inte bara till de som arbetar inom förskolan, utan även till alla andra 

vuxna som finns i barnens omgivning.  

Speltid: 8x30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

Jakten på dyslexin 

I Jakten på dyslexin berättar vi om de styrkor och fördelar som dyslexi för med sig men även om de 

hinder som man kan stöta på i sin vardag. Vi tar tempen i skolorna, på arbetsplatserna och 

undersöker strategier och hjälpmedel. Programmet kommer att ge en ökad förståelse och underlätta 

för många som oroar sig kring denna ganska vanliga diagnos - dyslexi. I serien Jakten på dyslexin 

berättar vi i åtta avsnitt om de styrkor och fördelar som dyslexi för med sig men även om de hinder 

som man kan stöta på i sin vardag. Vi tar tempen i skolorna, på arbetsplatserna och undersöker 

strategier och hjälpmedel. Programmet kommer att ge en ökad förståelse och underlätta för många 

som oroar sig kring denna ganska vanliga diagnos - dyslexi. Finns även teckenspråkstolkat och 

syntolkat. 

Speltid: 8x30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

Ett evigt berättande 

Om berättandets olika former. Vi möter människor i olika åldrar som har berättandet som passion. Att 

läsa och skriva, eller att berätta muntligt, med bilder eller via Internet - berättandets former är många 

och olika, men glädjen över att kunna uttrycka sig och förmedla något till andra är den samma oavsett 

vilken form det görs i.  

Speltid: 5x30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332608
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1333212
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/634868
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/637557
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/634328
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1332175
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Barn av sitt språk 

Elever på låg- och mellanstadiet ska bli läsande, 

skrivande och talande språkliga entusiaster. Att 

kunna läsa är mycket mer än att bara koda av 

texten. Det är att kunna tolka texten, läsa mellan 

raderna och ifrågasätta. Det är att kunna omsätta 

den till en muntlig berättelse, skriva om den med 

penna eller tangentbord, göra den till sin. Här 

ges i fem program handfast vägledning i hur ett 

språkutvecklande arbete kan bedrivas i grundskolan. Vi tar bland annat upp vikten av högläsning och 

gemensam läsning, dilemmat att förstå och kunna skriva texter på andra språk och att tala inför grupp. 

Vidare berättas det om konsten att väcka lärares intresse för skönlitteratur och på så sätt bana väg för 

boken in i klassrummet.  

Speltid: 5x30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

Det handlar om läsning 

Bokläsandet och läsförståelsen bland unga i Sverige har minskat, trots att läsning är en avgörande 

faktor för hur man lyckas i samhället. Vi tar upp problemet och diskuterar hur unga kan bli bättre på att 

läsa. Hur kan man jobba med läsning hemma och i skolan för att öka läsförståelsen? 

Speltid: 58 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

 

 

Du vet väl att du kan låna robotar hos 
Mediecenter Värmland? 

Vi har fem olika sorter och lånetiden är max 4 veckor i taget.  
Du hittar dom på  www.sliplay.se/mediecentervarmland  

  
  
 

 

  

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/series/1333192
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835605-det-handlar-om-lasning
https://www.sliplay.se/mediecentervarmland/login?next=/mediecentervarmland/play
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Lärlabbet är ett inspirerande, fortbildande och 

yrkesutvecklande tv-program för dig som är lärare i 

svenska skolan. Här möter vi pedagoger i deras 

klassrum och ledande experter inom pedagogik och 

didaktik både i Sverige och runtom i världen! 

 

 

 

Lärlabbet – utveckla skrivandet 

Tema: Läs- och skrivutveckling. Var och hur utvecklas språket? Hur främjas skrivande i skolan? 

Svenskläraren Malin Larsson menar att ungdomars språkutveckling är i ständig utveckling och att 

utvecklingen sker parallellt på olika plan. Därför bör svenskundervisningen varieras så att eleverna får 

träna upp olika förmågor samtidigt. 

Speltid: 30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

Lärlabbet – samtala om texter 

Tema: Läs- och skrivutveckling. Andelen passiva läsare ökar bland Sveriges elever. Detta innebär att 

eleverna har svårt att tolka och reflektera över texter de läser. En effektiv metod för att utveckla 

läsförståelse är textsamtal. Följ med till Obbola skola där lärarna i allt större utsträckning använder 

textsamtal för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Speltid: 30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

Lärlabbet – text är mer än skrift 

Tema: Läs- och skrivutveckling. I sin vardag möter ungdomar dagligen olika typer av texter genom tv-

serier, datorspel, sms, bloggar och sociala medier. Skulle skolan kunna använda sig av de texter som 

eleverna möter på sin fritid i undervisningen? 

Speltid: 30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

Lärlabbet – skrivundervisning för elever med dyslexi 

Hur stödjer man skrivutvecklingen hos elever med dyslexi? Feedback är otroligt viktigt, säger Ylva 

Schön, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förförståelse gör att eleverna skriver 

bättre, menar läraren Ulrica Ellison. Att förbättra skrivandet gör att också läsningen utvecklas, säger 

forskaren Fröjdis Morken. 

Speltid: 30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

Lärlabbet – Att lära lågstadieelever att skriva 

Här får du som lärare råd och konkreta tips på hur du bäst lär de yngsta eleverna att skriva. Genom 

att ljuda och spåra bokstäverna lär sig eleverna snabbare, menar läraren Maria Kempe. Vi får se hur 

hon jobbar med kroppsminnet för att eleverna ska lära sig bokstäverna bättre. Forskaren Elisabeth 

Frank intervjuas om vikten av att lärare läser och skriver tillsammans med barnen. Medverkar gör 

också forskaren Gustaf Skar från universitet i Trondheim, där man forskat på pojkars och flickors 

skrivande. 

Speltid: 30 min. Målgrupp: Pedagoger Utförande: Strömmande. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835735-larlabbet-utveckla-skrivandet
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835734-larlabbet-samtala-om-texter
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/835733-larlabbet-text-ar-mer-an-skrift
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/909413-larlabbet-skrivundervisning-for-elever-med-dyslexi
https://sliplay.se/mediecentervarmland/play/products/909405-larlabbet-att-lara-lagstadieelever-att-skriva


12 

PUSSEL & SPEL: 

Vi har i samarbete med en rad leverantörer fått tillgång till en mängd pussel och spel. Tanken är att ni 

får låna produkten i två veckor för att utvärdera den. Den ska sedan returneras och om den passar för 

er verksamhet kan ni köpa in den direkt från leverantören. Den kan alltså inte lånas om och om igen 

som våra övriga produkter! Hela utbudet hittar du på www.sliplay.se/mediecentervarmland! Där finns 

också länkar till resp. leverantör. 

Här är några produkter som passar i detta tema: 

 

Nya läslänga 1 

Tränar läsförståelsen på ett avslappnat och stimulerande sätt. Enkla meningar, anpassade för den 

första lästräningen, paras ihop med tydliga bilder. Läslängan är självrättande. Börja med startkortet, 

läs meningen och leta upp en bild som passar till texten. Har du läst rätt kommer sista kortets mening 

att stämma överens med första kortets bild. Innehåller 30 kort med tre fristående delar. 6–9 år. 

 

Nya läslänga 3 

Med Nya Läslänga 3 tränar du läsförståelsen 

på ett avslappnat och stimulerande sätt. Enkla 

meningar, anpassade för den första 

lästräningen, paras ihop med tydliga bilder. Nya 

Läslänga 3 har samma spelsätt som de andra 

läslängorna men här har svårighetsgraden ökat 

något. Läsaren måste nu dra egna slutsatser, 

så kallad inferensläsning. 6–9 år. 

 

Före Bornholmsmodellen 

På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi 

barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar 

barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Boken innehåller språksamlingar med 

konkreta övningar i en tydlig struktur och gång. Samlingarna finns för två åldrar, cirka 2,5–4 år och 4-6 

år. Varje samling fokuserar på en språklek, en ramsa och en aktivitet som utgår från en 

högläsningsbok. I materialet ingår sånger att lyssna till digitalt samt kopieringsunderlag med bilder i 

färg som används i samlingarna. Bilderna finns också separat i en bildkortsask. I materialet ingår 

också en studiehandledning för fortbildning i grupp. Förskolan. 

 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen beskriver hur eleverna med strukturerade språklekar övar upp sin språkliga, 

fonologiska, medvetenhet - den viktiga förutsättningen för att lära sig läsa. Utöver Ingvar Lundbergs 

metodiska språklekar innehåller boken även metodiska tips, konkreta exempel och kopieringsunderlag 

- allt för att underlätta lärarens praktiska arbete. Här finns repetitionslekar för de elever som behöver 

träna mer och arbetsblad och svårare övningar för de elever som behöver ytterligare utmaningar. 

Innehåller även studiehandledning, samt en box med de 300 bilderna. Förskoleklass. 

https://www.sliplay.se/mediecentervarmland/login?next=/mediecentervarmland/play
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931375-nya-laslanga-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931376-nya-laslanga-3
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931599-fore-bornholmsmodellen
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931598-bornholmsmodellen
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Mitt första ord och bildmemo 

Lär dig läsa lekande lätt med detta självrättande ordmemo. 

Innehåller 72 kort (36 par) Bild på ena sidan kortet och text på 

den andra sidan. 3–7 år. 

 

 

 

 

Läsgrodan 1 

Rolig läslek som lär eleverna känna igen ordbilder. 24 ljudenligt stavade ord som består av 2 eller 3 

bokstäver. Lägg ut samtliga kort på bordet, med dammsidan uppåt. Spelaren i tur vänder på ett kort 

och läser ordet. Om ordet läses rätt, får spelaren behålla det. När spelaren får upp en stoppgroda, 

vänds den tillbaka och turen går över till nästa spelare. Den elev som har vunnit flest kort, när 

samtliga ordkort på bordet är vunna, vinner spelet. Innehåller: 30 kort (24 ordkort och 6 kort med 

stoppgroda) i en rejäl och färgglad låda. Passar 6–8 år. 

 

Läsgrodan 2 

Rolig läslek som lär eleverna känna igen ordbilder. 24 ljudenligt stavade ord som består av 4 eller 5 

bokstäver. Lägg ut samtliga kort på bordet, med dammsidan uppåt. Spelaren i tur vänder på ett kort 

och läser ordet. Om ordet läses rätt, får spelaren behålla det. När spelaren får upp en stoppgroda, 

vänds den tillbaka och turen går över till nästa spelare. Den elev som har vunnit flest kort, när 

samtliga ordkort på bordet är vunna, vinner spelet. Innehåller: 30 kort (24 ordkort och 6 kort med 

stoppgroda) i en rejäl och färgglad låda. 6–8 år. 

 

Läsgrodan 3 

Rolig läslek som lär eleverna känna igen ordbilder. 24 vanliga ord, t.ex. vad, som, när, har ... Lägg ut 

samtliga kort på bordet, med dammsidan uppåt. Spelaren i tur vänder på ett kort och läser ordet. Om 

ordet läses rätt, får spelaren behålla det. När spelaren får upp en stoppgroda, vänds den tillbaka och 

turen går över till nästa spelare. Den elev som har vunnit flest kort, när samtliga ordkort på bordet är 

vunna, vinner spelet. Innehåller: 30 kort (24 ordkort och 6 kort med stoppgroda) i en rejäl och färgglad 

låda. 6–8 år. 

 

Lär dig läsa ABC 

Ett roligt spel med alla alfabetets bokstäver. Turas om att hitta 

bokstavsbrickor som hör till ord på spelplanen och som också 

visas som bilder. Spelet passar perfekt för dig som börjar känna 

igen bokstäver och som tar de första stegen mot att kunna läsa. 

Kan även användas som alfabetspussel! Från 4 år. 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931332-mitt-forsta-ord-och-bildmemo
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931453-lasgrodan-1
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931454-lasgrodan-2
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931455-lasgrodan-3
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931385-lar-dig-lasa-abc
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Läsdomino 

Läsinlärning på ett kul sätt! På korten är det en bild och en 

mening. Låt barnen plocka bland bilder och ord, spela domino 

och nöta in stavningen till orden, fast på ett roligt sätt. Ex. Moa 

har en blå spargris. Siv kan stå på ett ben. Ida bor i ett gult hus. 

Klipp itu korten och spela memory.3 satser med 16 kort i varje, 

sammanlagt 48 kort. 6–9 år. 

 

Veckans ord Start Kortlåda 

Med Veckans ord Start Kortlåda övar eleverna på enkla ljudenliga ord på ett spännande och 

annorlunda sätt. Korten är anpassade till elever som befinner sig i den tidiga fasen i sin läs- och 

skrivinlärning. Eleverna möter ord som de känner igen från sin egen vardag. Kortlådan fungerar som 

utgångspunkt för en rad olika och varierande aktiviteter och spel som kan utföras individuellt, i par 

eller grupp: klappa stavelser, lyssna ut ljud, stava och skriva ord, hitta rimord, sätta samman ord och 

bilda och göra nya ord. Kortlådan passar bra när klassen arbetar i olika stationer. Veckans ord Start 

Kortlåda innehåller:  - 60 bildkort - 60 ordkort med gemena bokstäver - 60 ordkort med versala 

bokstäver - 4 x 29 bokstavskort med gemena bokstäver - 4 x 29 bokstavskort med versala bokstäver - 

Lärarhandledning med förslag till varierande aktiviteter. Ordkorten och bildkorten motsvarar orden och 

illustrationerna som eleverna möter i boken Veckans ord Start. 6–9 år. 

 

Sant eller falskt 

I detta finurliga spel tränar du läsförståelse på ett lättsamt och 

roligt sätt. Till varje bildkort finns 16 påståenden som du ska 

sortera in i rätt kolumn. Är det sant eller falskt? Svaret har du i 

bilden. När du lagt ut alla dina kort rättar du dig genom att vända 

korten. Påståendena är indelade i olika svårighetsgrad. De 

lättaste innehåller som mest tre ljudenliga ord i varje mening. De 

svåraste påståendena har meningar med både ljudstridiga och 

långa sammansatta ord. Sant eller falskt har följande temainnehåll: - Vid havet - På landet - I köket - I 

staden - I skogen - I skolan - På lekplatsen - I badet. 8–11 år. 

 

Nya rimord 

Nya Rimord är ett språkförberedande läggspel med två olika kortlekar och flera olika spelvarianter. 

Spelet innehåller två olika sorters kort med vilka du kan spela Memory, Domino eller någon av de 

andra spelvarianterna som beskrivs i den medföljande handledningen. Bildkorten är nu mycket större 

än tidigare, själva ordbilden ligger på korten som en hjälp för läraren, men också som träning för 

barnen. 6–7 år. 

 

Knäck läskoden 

Spela, ljuda, läs och knäck läskoden. Lägg bildkorten i en hög på bordet, med bildsidan uppåt. Lägg 

ljudkorten runt omkring, med bokstaven nedåt. Vänd upp ett ljudkort. Finns ljudet i ordet på bilden? 

Behåll då ljudkortet. Fortsätt tills någon har alla ljudkorten, som hör till bildkortet. Då vinner den 

spelaren detta bildkort. Vem får flest bildkort? 6–9 år. 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931212-lasdomino
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931380-veckans-ord-start-kortlada
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931377-sant-eller-falskt
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931423-nya-rimord
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931596-knack-laskoden
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Djuren i skogen – ABC kortspel 

Djuren i skogen lär dig alfabetets alla bokstäver på ett lekfullt sätt. Ett 

pedagogiskt bokstavsspel från 5 år. Para ihop de färgglada 

bokstäverna och bilderna på de runda spelkorten. Den som parat ihop 

flest kort vinner. Bilderna är från böckerna Djuren i skogen av Sarah 

Sheppard. De runda spelkorten passar särskilt bra för små barnhänder. 

Från 5 år. 

 

 

 

 

Vi lär oss bokstäver 

Lär med biet Tico - ett kul sätt inför skolstarten! Du lär bokstäverna från 

A-Ö och att stava enkla ord i fyra olika spelvarianter. De färgglada 

bilderna och de många bokstavsbrickorna gör det kul att lära! Från 4 år. 

 

 

 

 

Lär dig bokstäver 

Utveckla dina första kunskaper i läsning och stavning med dessa fyra roliga ordspel. 

BOKSTAVSSPELET – Lär dig bokstäver och att bilda enkla ord sakta men säkert. Titta på bilderna 

och stava orden med hjälp av spelplanerna som finns i tre olika svårighetsnivåer. ABC-ORMEN – Lär 

dig alfabetet genom att träna på att lägga bokstäverna i rätt ordning och få en lång ABC-orm. 

ORDRALLY – Bilda så många ord som möjligt på två minuter med tio bokstavsbrickor. Du får poäng 

för varje rätt ord du bildade, och spelaren med flest poäng vinner. PIP! – Spelarna plockar bokstäver 

ur påsen och försöker bilda ord med tre bokstäver eller fler så fort som möjligt. Den snabbaste 

spelaren ropar ”PIP!” Vem lyckas först med att bilda tre ord? Från 4 år. 

 

Hur låter bokstaven – Ljuda och stava, kortspel 

Hur låter bokstaven? Ljuda & Stava KORTSPEL är ett underhållande och pedagogiskt spel där du får 

träna på att sätta samman bokstavsljud till ord och lära dig grunden i att läsa och stava. Spelet bygger 

vidare på den populära ABC-boken Hur låter bokstaven? och är framtaget utifrån aktuell läsforskning. 

Två spel i ett! Spelet kan spelas på två olika sätt. Passar både nybörjaren och den mer bokstavsvana! 

Svårighetsnivån kan anpassas efter spelaren. Antal spelare: 2–5. Från 5 år. 

 

 

 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931175-djuren-i-skogen-abc-kortspel
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/931386-vi-lar-oss-bokstaver
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/944448-lar-dig-bokstaver
https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/951803-hur-later-bokstaven-ljuda-amp-stava-kortspel
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Lär dig att läsa 

Öva på läsning tillsammans med de söta djuren! Läskunskapen öppnar 

dörren till världen, men man kan lära sig den genom lek! Spelarna jämför 

djuren på korten med hjälp av olika värden. Den spelare som läst det 

högsta värdet från sitt kort, vinner allas kort, och väljer ett av dem för sin 

samlingsram. Varje kort innehåller dessutom intressant information om 

djuret!  OBS! Endast för utvärdering! Se leverantörens hemsida för mer 

info! 

 

 

Temabladen är till för att inspirera dig och 

underlätta för dig i ditt arbete. De innehåller tips på 

material och länkar inom resp. område. 

Allt är länkat till Mediekatalogen! 

Du hittar fler temablad på vår hemsida 
www.regionvarmland.se/mediecenter 

 
Har du andra områden du skulle vilja ha ett 

temablad till? 
E-posta eller ring oss så hjälper vi dig! 

 
 
 
 
 

https://sliplay.se/mediecentervarmland/boka/products/980322-lar-dig-att-lasa
http://www.regionvarmland.se/mediecenter

