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Med Livet i Bokstavslandet vill vi
• stärka den språkliga utvecklingen hos barn i årskurs 

2 -3,
• öka läsförståelsen genom att bygga ordförrådet,
• låta barnen känna att bokstäverna och ordbildning-

en är en skatt, en magisk verktygslåda,
• fånga barnens iver och lust att lära – att lära sig att 

läsa och skriva ska kännas enkelt och lekfullt,
• stimulera barnen att vara flexibla nyskapare av språ-

ket och väcka deras lust att experimentera med språ-
ket samt

• visa att läsförmåga ger makt och vidgar världen.

Handledningen vill:
• ge konkreta tips och idéer på hur man kan arbeta vi-

dare med seriens innehåll i klassrummet,
• genom sina övningar bidra till ett alternativt soci-

alt rum som är tillåtande, lekfullt och stimulerar till 
språkliga experiment och innovationer.

SÅ HÄR KAN DU ARBETA MED SERIEN

Mycket från den omfattande handledningen till Livet i 
Bokstavslandet säsong 1 går naturligtvis att använda 
också i anslutning till programmen i säsong 2. I säsong 2 
ligger fokus mer på stavning, meningsbyggnad och mor-
fologi än på de enskilda bokstäverna och språkljuden 
och i den här kompletterande handledningen kommer 
övningar och uppgifter vara kopplade till just det. Saker 
som kan vara bra att ha när ni arbetar:

• rekvisita och scenkläder till dramaövningarna (några 
enkla saker räcker till exempel olika huvudbonader, 
några västar/slipovrar, sjalar, några stora skjortor)

• bokstäver (gärna i styv papp eller plast, men det 
går självklart bra med bokstäver skrivna på lappar 
också)

• laminerade bingobrickor som går att använda många 
gånger

• små skrivtavlor eller white boards – det underlättar 
när eleverna ska byta ut eller lägga till bokstäver el-
ler arbeta med att sätta ut skiljetecken. Allra helst om 
man inte har tillgång till datorer eller lärplattor

Låt gärna arbetet i anslutning till programmet börja med 
att ni – precis som Ami, Bruno, Coco och Dani öppnar en 
bokstavsask och tittar på dagens bokstäver. Vilket ljud 
bildar de? Vilka ord kan ni som innehåller det ljudet? As-

LIVET I BOKSTAVSLANDET

Livet i Bokstavslandet – en serie om bokstäver, ord, stav-
ning och meningsbyggnad. Serien vill på ett lustfyllt vis 
stimulera läs- och skrivinlärningen. I säsong 2 av Livet i 
Bokstavslandet ställs gänget på teatern inför en rad nya 
utmaningar. Nu handlar det inte längre om de enskilda 
bokstäverna och om orden de bildar tillsammans utan 
om hur orden bildar meningar och om hur olika kombi-
nationer av bokstäver ger olika ljud. Precis som i säsong 
1 är programmen uppbyggda kring några olika fasta in-
slag som återkommer och som skapar igenkänning hos 
tittaren.

Varje avsnitt består av följande delar som kopplar till av-
snittets övergripande tema/ljud:

Alfabetssången – inleder varje avsnitt

Bokstavsteatern – där artisterna får dagens bokstäver/
ljud och utifrån dem skapar ett framträdande.

Bokstavsbutiken – här säljs bokstäver och bokstavs-
kombinationer. Klagomål, önskemål och kundernas före-
mål synas, lagas och fixas.

Sjukhuset – här repareras trasiga ord.

Meningsbygget eller Ordförrådet – i Meningsbygget sätter 
man samman meningar och får koll på meningsbyggnad. 
I Ordförrådet kan man få hjälp att hitta rätt ord eller ska-
pa nya. Här finns också alla synonymer man kan tänka 
sig.

Serien utgår inte från en specifik pedagogisk tanke eller 
metod, utan består istället av ett antal pedagogiska mo-
deller och metoder som forskning och beprövad erfaren-
het har visat underlättar barns lärande. Serien är gjord i 
nära samarbete med sakkunniga pedagoger och innehål-
let syftar till att stärka den språkliga utvecklingen hos alla 
läsargrupper. Det gör serien till ett utmärkt komplement 
till annan läs- och skrivundervisning och en möjlighet att 
samla barnen oavsett hur långt de har kommit på sin väg 
att erövra läsningen kring ett gemensamt innehåll.

Alla barn behöver: 
• våga öva sin fonologiska förmåga
• få känna att de lyckas och att de kan
• få känna läslust och bli motiverade att läsa 
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LIVET I BOKSTAVSLANDET: SKÖNHET

Del 1 av 8. Ami, Bruno, Coco och Dani får ett S och ett K 
att göra en show om. Den här gången är det ljud och kne-
piga stavningar som gäller. Ordet för dagen blir skönhet. 
Meningsbygget, fabriken som tillverkar meningar, får i 
uppdrag att göra en komplimang.

1. I Meningsbygget handlar det om komplimanger. Men 
vad är egentligen en komplimang? Prata om vad ordet 
betyder och skriv sedan en egen komplimang till den 
klasskompis som kommer efter dig på klasslistan. Sista 
personen på listan ger sin komplimang till första perso-
nen på listan. Bestäm gärna att komplimangen ska hand-
la om egenskaper eller förmågor och inte om utseende 
och det yttre.

2. Arbeta med synonymer.
Många av sk-ljudsorden i programmet har synonymer. 
Introducera begreppet synonym. Berätta att det är ord 
som betyder nästan samma sak och som man kan byta ut 
mot varandra. Dela ut några av följande ord och arbeta i 
mindre grupper med att hitta synonymer till dem.
skär, skära, skärmmössa, skön, skev, skinn, skicklig, 
skepp, skinande, skärva

3. Dramatisera
Dela in er i grupper om fyra och dramatisera scenen från 
Sjukhuset. Använd olika sammansatta ord där ena ordet 
börjar med sk-ljud. Klipp ut orden/bokstäverna på föl-
jande vis: ko/sk/inn, last/sk/epp, sol/sk/ärm, flask/sk/
epp, te/sk/ed, väg/sk/äl, häst/sk/ötare. Kan ni komma 
på fler sammansatta ord där sk-ljudet finns med?

4. Vokalen avgör
Hur uttalas sk? Använd alfabetets alla vokaler och pröva 
att placera dem efter sk. Blir det ett ord? Om inte vilken 
bokstav kan man lägga till så att det bildas ett ord? Låt 
alla pröva att uttala sk på olika sätt (som s och k och som 
sk-ljud) tillsammans med olika vokaler och avsluta med 
att samla de vokaler som ger ett sk-ljud för sig. Prata om 
hårda och mjuka vokaler.

LIVET I BOKSTAVSLANDET: CAMPING

Del 2 av 8. Teatergruppen måste göra en ny show, trots 
att det är deras lediga dag och de hade tänkt campa. Men 
med bokstäverna N och G går det kanske att göra både 
och? I Bokstavsbutiken letar en scout efter de perfekta 
bokstäverna för den som gillar getingar, fästingar och 
lingon.

1. Sammansatta ord
Samla -ng-ord från programmet och gör sedan samman-
satta ord av dem. Låt fantasin flöda – det gör inget om det 
inte blir ”riktiga” ord. Låt alla välja ett nyskapat ord att 
rita eller måla vad det är för något. Berätta för varandra 
vilket ord ni har valt och beskriv era bilder.

ken kan ni tillverka tillsammans genom att dekorera eller 
måla till exempel en skokartong. Samla och skriv lappar 
med ord ur det aktuella avsnittet och lägg i er ask. Glöm 
inte heller att hela tiden arbeta språkstärkande genom 
att prata om ordens betydelser, arbeta med synonymer, 
leka med betoning och uttal, introducera grammatiska 
begrepp och jämföra ord och meningsbyggnad med an-
dra språk när det passar.

Förslag på uppgifter som passar alla avsnitt i serien:
• Lyssna på sången i showen och lägg så många av or-

den kopplade till avsnittets tema på minnet. Arbeta i 
par eller mindre grupper med orden ni minns – skriv, 
rita, fotografera eller spela in. Arbeta tillsammans 
med orden. Skriv dem i olika former och passa på 
att introducera grammatiska termer: singular, plural, 
tempus, komparation och så vidare.

• Dramatisera. Gör era egna avsnitt av Livet i Bok-
stavslandet. Arbeta i mindre grupper och låt varje 
grupp välja någon av programseriens sketcher som 
de vill göra en egen version av.

• Skriv ett brev till någon av karaktärerna i serien. Uti-
från nivån och färdigheterna i gruppen kan ni välja 
att arbeta tillsammans i grupp eller enskilt.

• I varje avsnitt finns ett underliggande tema. Koppla 
olika skrivuppgifter till det temat. Växla mellan: be-
rättelse, saga, faktatext, instruktion, dagbok, brev, 
återberättande, argumentation, poesi. Utifrån nivån 
och färdigheterna i gruppen kan ni välja att arbeta 
tillsammans i grupp eller enskilt.

• Använd serien som utgångspunkt för att prata om 
karaktärer på film och i böcker/berättelser. Beskriv 
och analysera karaktärerna genom att göra enkla 
karaktärsscheman. Utgå till exempel från de tre rub-
rikerna: Utanpå (utseende, klädsel med mera) Inuti 
(egenskaper, tankar, drömmar med mera) och Om-
kring (yrke, hobby, familj, kompisar med mera).

• Träna på att skriva/använda dialog och samtala om 
vad ett manus är. Låt eleverna filma och spela in eget 
material med inspiration från serien.

• Gör ett synonym-memory. Samla ord ur programse-
rien och hjälps åt att hitta synonymer till dem. Till-
verka ett memory (rita eller skriv eller kombinera 
text och bild) där ett ord och ordets synonym bildar 
par. Låt också arbetet med ert memory handla om de 
olika ordens betydelse, uttal och stavning.

Övningar och uppgifter i handledningen har ett direkt 
tilltal, men är formulerade utifrån att en vuxen handle-
der eleverna i arbetet och ger instruktioner anpassade 
till gruppen – tänk på att en del uppgifter kan behöva för-
enklas eller kompletteras.
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2. Ihop eller isär?
Använd ng-ord för att upptäcka skillnaden mellan sam-
mansatta och särskrivna ord. Använd till exempel föl-
jande ord: långhårig/ lång hårig, barnvagn/barn vagn, 
ringklocka/ring klocka, slänggunga/ släng gunga, lång-
kalsong/ lång kalsong, getingstick/geting stick, lingon-
sylt/lingon sylt. Eller använd ord kopplade till camping-
temat: husvagn/ hus vagn, sovsäck/ sov säck, lägereld/
läger eld, tältpinne/tält pinne, tältplats/ tält plats, sitt-
dyna/sitt dyna/ gummistövel/gummi stövel

3. Dramatisera:
I Bokstavsbutiken kan man få hjälp med ng-ljudet. Men 
ska det stavas ng eller gn? Låt halva gruppen vara dem 
som arbetar i affären och andra halvan av gruppen spelar 
kunder. Dela ut olika ng-ord till kunderna och gör korta 
dramatiseringar där de får komma till en kompis som ar-
betar i affären och antingen få ng eller gn beroende på 
hur deras ord stavas. Tips på ord: vagn, ugn, sång, tung, 
hänga, hägn, gunga, sjunga, regn, lugn, lunga, lingon, 
flinga, tunga, gång, lång. Det går bra att använda samma 
ord flera gånger då det hjälper till att befästa kunskapen 
om hur ordet stavas.

4. Skriv en packlista
När man ska campa ute i naturen är det en hel del man 
kan behöva ha med sig. Arbeta med en kompis och gör en 
packlista inför en campingtur.

LIVET I BOKSTAVSLANDET: VOKALER

Del 3 av 8. Ami, Bruno, Coco och Dani får en riktig ut-
maning. De ska göra en show om vokaler. En kund i Bok-
stavsbutiken vill gärna köpa vokaler. Men hur vet man 
egentligen vilka som är de mjuka och vilka som är hårda? 
I Ordförrådet försöker Epa berätta om skräckfilmen Vo-
kalernas hämnd - utan att avslöja slutet. 

1. Hårda eller mjuka?
Pröva vilka vokaler som är hårda och vilka som är mjuka 
genom att bilda ord som börjar med bokstaven k. Gör 
både riktiga ord och nonsensord. Välj var sitt nonsens-
ord och hitta på en förklaring till vad det är. Vad är till 
exempel en kuns? Att kympa? Ett karyn?

2. Homonymer, homofoner och homografer – vad är det?
Det finns ord som stavas och uttalas lika men har olika 
betydelse, som till exempel ordet bok. Sen finns det ord 
som stavas olika, betyder olika men uttalas lika, till ex-
empel blott och blått. Och så finns det ord som stavas lika 
men uttalas olika, som till exempel banan. Läs, prata och 
rita bilder av några sådana ordpar. Exempel på homony-
mer: ask, ben, bete, bok, blad, damm, klippa, mask, rån, 
skum och pipa. Exempel på homofoner: alt/allt, blott/
blått, håv/hov, jäst/gäst, hjärna/gärna, jul/hjul, gjort/
hjort, hjord/jord, släkt/släckt. Exempel på homografer: 
kör, banan, planet, trumpet, stegen, man, tomten, min

3. Återberätta
Epa tycker det är väldigt svårt att berätta om skräckfil-
men utan att avslöja för mycket. Har du sett en bra film? 
Eller läst en spännande bok? Eller har du en favoritsaga 
från när du var yngre? Tänk igenom vad filmen, boken 
eller sagan handlade om och skriv stödord eller rita stöd-
bilder så att du kan återberätta handlingen för en kom-
pis. Försök att berätta utan att förstöra spänningen eller 
avslöja för mycket.

LIVET I BOKSTAVSLANDET: GLASS

Del 4 av 8. Teatergruppen får allt knepigare uppgifter. 
Idag ligger det dubbla konsonanter i lådan. Showen ska 
handla om något kallt och gott och som slutar på dubbla 
S. På sjukhuset ska ett kallt ord räddas för att serveras 
på ett födelsedagskalas. Allan ber om en ”tjatmening” i 
Meningsbygget. 

1. Lång eller kort vokal?
Skriv upp ett tiotal ord och arbeta tillsammans med att 
se vad som händer om man antingen lägger till en kon-
sonant (dubbeltecknar) eller tar bort en konsonant från 
ordet. Läs orden i kör tillsammans tills alla har uppmärk-
sammat skillnaden mellan kort och lång vokal. Arbeta se-
dan vidare i par eller mindre grupp med tio nya ord. För-
slag på ord att arbeta med: glas, glass, mat, matt, mata, 
matta, fin, finn (Finn), ana, Anna, kana, kanna, kur, kurr, 
bus, buss, mös, möss, rys, ryss, hål, håll, kol, koll, stop, 
stopp, lapa, lappa, dis, dissa, jobb, Job, lama, lamma, lam, 
lamm, Stina, stinna, dör, dörr, för, förr, föra, förra, knot, 
knott, bada, badda, lada, ladda, dam, damm

2. Kalasfixarreklam!
Låtsas att ni är kalasfixare som hjälper till att ordna små 
och stora kalas. Nu behöver ni göra reklam för att nå nya 
kunder. Er specialitet är kalas där det mesta går att be-
skriva med ord med dubbeltecknade konsonanter. Samla 
kalasord med kort vokal och dubbla konsonanter. Tänk 
på att kalas kan innehålla allt möjligt knasigt och roligt, 
inte bara glass och bullar. Rita, gör ett kollage, klipp eller 
skriv ut en kalasbild och skriv in dina ord i bilden. Hitta 
på ett namn på företaget och kom på en kort slogan/me-
ning som lockar nya kunder.
 
3. Tjata rätt
Tjatmeningar kan vara ganska användbara, men det gäl-
ler att säga dem rätt. Arbeta i par och hitta på varsin tjat-
mening. Skriv orden i din mening på post-it-lappar med 
gemener (små bokstäver) och byt ord med din kompis. 
Nu gäller det att placera olika skiljetecken på rätt plats 
och byta ut rätt gemener till versaler. När båda är klara 
och har en korrekt tjatmening kan ni pröva att säga era 
meningar på olika sätt genom att använda olika tonfall 
och betona olika ord. Säg till exempel meningen: gnälligt, 
vädjande, snällt, befallande, argt, gråtande, uppmuntran-
de, tjurigt.
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4. Lek kort-vokal-detektiver
Dela ut korta meningar till alla där ord med dubbelteck-
nade konsonanter och kort vokal har blivit av med en av 
konsonanterna. Läs tillsammans eller på egen hand och 
markera var det saknas konsonanter.

5. Konsonantbingo
Förbered: Lappar med de elva konsonanter som kan dub-
beltecknas (se nedan) och lägg i en burk. Bingobrickor 
med 9 (3x3) tomma rutor. En lista med ord (till exempel 
från uppgift 1) som har lång vokal.

Dela ut varsin tom bingobricka till alla. Gå tillsammans 
igenom alfabetet och markera de konsonanter som kan 
dubbeltecknas (b,d,f,g,l,m,n,p,r,s,t). Visa listan med ord 
och låt alla välja nio ord från den som de vill spela med. 
Be dem skriva orden på sina brickor (man kan självklart 
välja samma ord flera gånger om man vill det). Sedan 
börjar spelet! Dra konsonanter ur burken och läs upp. 
Den spelare som har ett ord med rätt konsonant kan 
kryssa det (eller skriva till en bokstav) på sin bricka och 
är då ett steg närmre BINGO! Välj vilka olika nivåer ni ska 
ha för att få BINGO: en rad, lodrätt, vågrätt, diagonalt el-
ler hel bricka. Vilka ord hade den som först fick Bingo på 
sin bricka? Läs dem gärna högt.

LIVET I BOKSTAVSLANDET: TJUVAR

Del 5 av 8. Showgruppen får bokstäverna T och J i en låda 
från teaterdirektören. Bokstavsbutiken får påhälsning 
mitt i natten av tjuven Tjalle Kofot. Inför matchen på Bok-
stavsarenan ställer Rockys nyinköpta ord till problem. 
Till Bobby och Epa kommer den tjatiga fotbollsspelaren 
Tjatan. Vilket ord behöver hon?

1. Lek en tj-ljudsvariant på den gamla leken ”farfars lång-
kalsonger”. I avsnittet kan Rocky inte sluta säga ”tjena” 
innan ordet plockas ut ur hennes väska. Hur skulle det 
låta om ni bara kunde svara med ett tj-ljudsord?

Arbeta i par med att komma på ord med tj-ljud som ni 
minns från avsnittet. Gå igenom tillsammans. Alla väljer 
ett ord som sitt ”ord-som-fastnar” (välj gärna substan-
tiv). Välj om ni vill leka i hel grupp eller dela upp er i 
mindre grupper (4 till 6). Nu gäller det att ställa frågor 
till varandra och den som får frågan får bara svara med 
sitt tj-ljudsord. Enkelt? Javisst, men inte om man inte får 
skratta ens det minsta lilla! Turas om att ställa frågor till 
varandra. Och kom ihåg att varken den som frågar eller 
den som svarar får skratta. Genom att svara med en rolig 
röst, en grimas eller ett annorlunda tonfall kan den som 
svarar få sina medspelare att börja skratta. Efterhand 
som leken pågår brukar deltagarna bli bättre och bättre 
på att både ställa frågor och svara så att alla skrattar.
2. Sammansatta ord
Avsnittet handlar både om tjuvar och tjat. Utgå från de 
två orden: tjuv och tjat, och se hur många sammansatta 
ord ni kan göra där något av orden ingår. Tänk på att or-

det kan komma antingen först eller sist. Vill ni göra non-
sensord? Variera då genom att bestämma regler för hur 
nonsensorden får göras. Exempel: bara sätta ihop ordet 
tjuv med andra ord som börjar på b, eller med ord som 
börjar på en vokal, som har kort vokal, som är en sak 
(substantiv) eller en färg, kanske bara med ord som har 
tre bokstäver och så vidare. Utnyttja möjligheten att trä-
na på olika språkliga termer och begrepp. Avsluta gärna 
med att skriva förklaringar till eller dramatisera en på-
hittad betydelse av nonsensorden.

3. Hejaramsa
Fotbollsspelaren Tjatan vill bli måltjuv och vara den som 
gör flest mål – kanske så många som tjugo! Hjälp Tjatan 
genom att skriva en hejaramsa där alla ord utom ordet 
MÅL har tj-ljud i sig. Jobba tillsammans och spela gärna 
in era färdiga ramsor med ljud eller ljud och bild. 

4. Rita
Tjalle Kofot är tjuv. Han har fått sitt smeknamn eftersom 
tjuvar förr i tiden ofta använde en kofot för att bryta upp 
dörrar och fönster. I vilket yrke använder man annars 
en kofot? Ta reda på vilka andra verktyg som finns i en 
snickares verktygslåda och skriv och rita dem. Och vilka 
verktyg använder en låssmed?

LIVET I BOKSTAVSLANDET: KLOCKAN

Del 6 av 8. Dagens bokstäver är C och K. Klockan går - kan 
det vara något att sjunga om? I Bokstavsbutiken har Dick 
och Doris lite svårt att förstå vad den stressade kunden 
säger. I Meningsbygget ska Maggan och Ferdinand slut-
föra ett ord som Allan påbörjade innan han somnade.

1. Tick, tack klockan går… men vad händer med tick och 
tack om de får en annan konsonant som första bokstav? 
Experimentera med tick och tack och byt ut t:et mot an-
dra konsonanter. Vilka nya ord bildas? Vilka nonensord 
kan ni hitta? Utveckla genom att testa vilka olika konso-
nanter som tillsammans kan inleda ett ord – upptäck till 
exempel att s och l fungerar utmärkt men inte l och s.

2. Bråttom till rakethallen?
Titta på inslaget från Bokstavsbutiken och samla orden 
som saknar ck. Skriv ner dem så som de ska stavas och 
använd orden i en berättelse om en dag i rackethallen. 
Passa på att prata om olika racketsporter och om vad en 
rackethall är. Rakethallen kan uttalas på mer än ett sätt. 
Pröva olika uttal och fundera på om inte just det ordet 
faktiskt fungerar lika bra med som utan ck. Vilka tre sa-
ker skulle ni ta med om ni fick följa med på en raketfärd? 
Man skulle kunna passa på att prata om det här med 
dubbel konsonant och betoning av vokaler. Vilken vokal 
betonas i ordet? Varför är det kort vokal i ”raket”, trots att 
det bara stavas med k? 
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3. När använder man utropstecken? Arbeta i par eller 
mindre grupper med att formulera regler för när man 
ska använda utropstecken. Rita en bild eller skriv ner era 
regler.

4. Här är några av orden från Bokstavsteaterns show till-
sammans med andra liknande. Vad händer om k:et plöts-
ligt får en c-kompis? Träna på att höra skillnad på kort 
och lång vokal med hjälp av orden.
baken, knaka, maka, kloka, boka, läker, tak, bak, smaka, 
kaka, boken, ryk, tik, fik, duka

LIVET I BOKSTAVSLANDET: SJUK

Del 7 av 8. Dagens bokstäver är S och J. Dick känner sig 
lite krasslig, rentav sjuk. Kan det vara något att göra en 
show om? I Ordförrådet vill en matros byta ut ordet ”sjö-
sjuk” mot ett annat ord. Bobby och Epa har en lösning, 
som kanske inte är helt lyckad.

1. Avsnittet handlar mycket om att vara sjuk. Har du varit 
sjuk någon gång? Ja, såklart! Inte så kul, men precis som 
Dani är det många som tycker att lite lagom sjuk kan vara 
mysigt att vara. Skriv meningar om vad som kan vara po-
sitivt med att vara sjuk. Glöm inte använda stor bokstav 
och skiljetecken. 

2. Gör rebusar. Arbeta i par och kom på så många sam-
mansatta ord som möjligt med sj-ljud. Rita rebusar till 
era ord och byt sedan med ett annat par och lös varan-
dras. Sök på nätet efter hur man gör rebusar (göra rebus) 
och gå igenom exempel tillsammans innan ni börjar. 

3. I Bokstavsbutiken vimlar det av ord som inte alltid är 
så vanliga. Slå upp och ta reda på vad orden i det här av-
snittet betyder och skriv förklarande meningar: sjuder, 
osjälvisk, sjalett, sjappa, sjas, sjysst, sjåpig, själfull 

LIVET I BOKSTAVSLANDET: GÄSTER

Del 8 av 8. I lådan ligger ett G. Men den här gången måste 
det bli ett ord där G uttalas som J. I Bokstavsbutiken mö-
ter Doris två kunder som vill ha ett G som passar för den 
som vill ha gemytliga gäster och bjuda på gädda.

1. G som uttalas som j, men när? Träna på att använda 
en ordlista för att ta reda på vilka vokaler som leder till 
att g uttalas som j. Gå igenom vad en ordlista är, hur den 
är uppbyggd och vad man kan använda den till. Använd 
ordlistan för att skriva ner det första ordet som börjar på 
g och följs av alfabetets olika vokaler. Läs orden och hitta 
en regel för när g uttalas g eller j.

2. Bingodags!
Samla ord från avsnittet på tavlan och låt alla välja fritt 
bland dem och skriva dem på en tom bingobricka. Gör 
lappar med alla ord och spela sedan bingo.

3. Skriv en saga
Använd orden från föregående övning och skriv en saga. 
Gå igenom genren saga innan ni börjar. Vad är typiskt 
för en saga? Hur börjar en saga? Hur slutar den? Vilka 
typiska sagodrag känner ni till? Ett bra sätt att komma 
igång är att tillsammans komma på vissa ramar/karak-
tärer/händelser i sagan. Vem är hjälte? Vilka svårigheter 
och problem möter hjälten? Vem hjälper hjälten? Vem 
är motståndare? Vilka olika sagoväsen möter vi i sagan? 
Och så vidare. Förslag på sagotitlar:

• Den generösa generalen
• Gäddan som besegrade sjömonstret
• Den gyllene gösen
• Gitarren som ville gifta sig
• Gästen som aldrig gick hem 

4. Använd en almenacka eller namnbok/namnsajt och 
hitta namn som börjar på bokstaven G men uttalas med j. 
Skriv egna meningar där så många ord som möjligt bör-
jar på g men uttalas som j. Rita en bild till din mening. 
Exempel: Gösen Gert gick gärna till gitarrlektionen.


