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FÖRORD 

Kan man göra radioprogram om bokstäverna och alfa-
betet?
 Det var en av de första frågorna jag ställdes inför 
i samband med arbetet med serien Meka med ABC. Jag 
fick svar på tal av de femåringar jag träffade innan vi 
började skriva manus. Så här sa Daniel ”Om inte bok-
stäverna fanns kunde man inte prata, då skulle det vara 
tyst på hela gården. Ja på hela planeten! Då fick alla pra-
ta med händerna. Det skulle vara tysta leken hela tiden 
om inte bokstäverna fanns!”
 Varje bokstav är ett tecken för ett ljud man hör och 
det är i ljudleken som radioprogrammen tar avstamp. 
Meka med ABC fokuserar på hur bokstäverna låter, inte 
på hur de ser ut. Vi har valt att inte ha med alla bokstä-
ver i alfabetet eftersom syftet är att börja lyssna efter 
bokstavsljud; att börja undersöka hur det låter när man 
formar ett ord.
 För att göra programmen lekfulla och lustfyllda 
utgår Meka med ABC från en alfabetsjakt. Vad kan alfa-
betet vara för något och hur hittar man det? Bokstavs-
vännerna i serien forskar på sitt alldeles egna vis för att 
komma på vad alfabetet kan vara. Det hela blir en tokig 
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och kravlös alfabetsjakt och efter tio avsnitt lyckas vän-
nerna få fatt i denna skugglika företeelse.
 När jag träffade förskolebarn i samband med vår för-
studie blev jag snart medveten om att i princip alla vet 
vad alfabetet och bokstäverna är för något och de flesta 
kan också första bokstaven i sitt namn. Men även om 
de har den kunskapen är det ganska abstrakt vad bok-
stäverna är bra för, mer än att man ska kunna alfabetet. 
”Mamma blir glad då”, ”När man börjar skolan måste 
man kunna bokstäverna”. Ja, ni känner säkert igen bar-
nens tankar.
 Vår förhoppning med Meka med ABC är att serien 
ska skapa en lust att lära sig läsa och skriva, så småning-
om. För när man är fem år bör det ju fortfarande vara 
en lek. En lek att få jaga alfabetet, en lek att bokstaven 
A kan vara en vild liten apliknande krumelur som heter 
Alf och att B är en bamsebjörn som heter Björna som 
gillar att pussas.

Lena Gramstrup Olofgörs
Producent Barnradion
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Avsnitten
1. A som i Alf
2. B som i Björna
3. Resan till Alfabetet
4. Vilse bland varulvar
5. Hitta hem
6. Bokstavssjukan
7. Etta alltid först
8. En rund med svans på
9. I-sprikit
10.  Alfabetet är allt

Syftet med serien är att väcka barns nyfikenhet och ge 
barnen verktyg så att de med lust och kreativitet får 
möjlighet att utveckla sitt intresse för språket och sin 
språkliga medvetenhet. Serien riktar sig främst till barn 
i åldrarna 4-5 år.
 Meka med ABC är en serie som vill ge verktyg till 
pedagogen att bredda och komplettera annan läs- och 
skrivförberedande verksamhet i förskolan genom att 
öka den språkliga förmågan. Vår förhoppning är:

• Att väcka lust inför att känna igen bokstavsljud och 
undersöka hur de hänger ihop med begreppet bok-
stäver. 

• Att få barnen att uppleva att bokstäverna är en skatt 
i en magisk verktygslåda.

• Att skapa ett associativt rum som kan förlängas ut i 
den egna förskolan.

• Att öka den språkliga förmågan genom att bygga 
ordförrådet.

Barnen ska få reda på att alla de ljud de har kunnat 
sedan de lärde sig att prata har en egen bokstav eller 
bokstavskombination och att de alla ingår i ett system 
– alfabetet. 
 Programserien tar inte upp alla bokstäver i alfabe-
tet utan syftar till att man kan bygga vidare på egen hand. 
Valet av bokstäverna i serien har skett tillsammans med 
pedagoger och barn. De grundar sig på bokstäver som är 
bra att starta med, samt några bokstäver som kan vara 
lite ”spännande” för de som nästan kan alfabetet. 
 Serien är främst inriktad på första och sista bok-
stavsljuden i ett ord. Fokus ligger också på att ord är 
uppbyggda av flera olika bokstäver. Vad händer till       
exempel om man tar bort en bokstav?
 Genom att låta barnen upptäcka språkljuden 
och alfabetet, och vad som händer när man leker med    
språket, vill programserien skapa ett känslomässigt  
engagemang som stärker lärandet.  

DEL 1

KOM MED OCH MEKA MED ABC

Den tidiga läsutvecklingen
För att läsningen ska kunna komma igång är det många 
färdigheter som behöver vara utvecklade.
 En del har med all inlärning att göra, som motivation 
och koncentrationsförmåga, men läsningen påverkas 
även av färdigheter som språkligt arbetsminne och ord-
förråd. 
 En viktig förutsättning för läsinlärning är språklig 
medvetenhet. Det betyder att barnet kan skilja språk-
ets form från dess betydelse och även att barnet tänker 
på hur något sägs eller skrivs. Till exempel förstår barn-
et att det finns korta ord som kan avse stora saker och 
långa ord som avser små saker.
 De behöver lära sig vilka dessa språkljud är, hur 
bokstäverna låter och hur man med dessa ljud kan ska-
pa nya ord. Detta kallas för fonemisk medvetenhet.   
 När man är fonemiskt medveten kan man höra var i 
ordet ett visst ljud finns, om det är först, i mitten eller 
sist. Man kan även högt säga alla ljud i ett visst ord, i tur 
och ordning.
 Det är dessa färdigheter och förmågor, som man 
kan öva med barnen med hjälp av radioserien Meka 
med ABC.
I läroplanen för förskolan (2010) ska förskolan ge alla 
barn möjligheter att utveckla sin förmåga att lyssna och 
leka med ord. De ska dessutom utveckla sitt intresse för 
skriftspråk samt sin förståelse för symboler och deras 
kommunikativa funktioner. Det är i dessa mål Meka 
med ABC tar sin utgångspunkt.

OM SERIEN

Radioserien Meka med ABC tar med lyssnaren på en 
spännande upptäcktsresa i bokstävernas och bokstavs-
ljudens värld.  En av seriens karaktärer, Timpani, bor i 
en gammal fabrik där hon en dag hittar ett bo med ägg. 
Några av äggen kläcks och ur det första ägget kommer 
bokstaven A i form av en krumelur vid namn Alf. Ur det 
andra ägget kläcks bokstaven B som i Björna. Lyssna-
ren får också möta bokstaven V som i Vicky som viskar, 
E som i racersnabba Ettan och I som i tvillingarna Iris 
som bara pratar i-sprikit. 
 Timpani tror att bokstavsäggen kommer från Alfa-
betet och för att ta reda på var Alfabetet håller hus ger 
sig bokstavsvännerna ut på alfabetsjakt. I tionde och 
sista programmet när det är dags att städa och alla sa-
ker i fabriken ska sorteras kommer de äntligen på vad 
alfabetet är för något. ”Alfabetet är allt. Allt är gjort av 
bokstäver!”
 Varje avsnitt i serien innehåller minst en nyskriven 
sång. Sångtexterna finns i arbetsbladen. Serien i sin hel-
het beskriver jakten på alfabetet och hur karaktärerna 
slutligen når sitt mål. Det går även att välja att lyssna till 
enskilda program.



4

Pedagogiska moment i Meka med ABC:

• Första ljudet i ord
• Sista ljudet i ord
• Vokalljud, långa och korta
• Utforskande av bokstavsljuden
• Rim
• Upprepning, igenkänning och överraskning

RADIO I FÖRSKOLAN

”I förskolan kan barn uppmuntras att använda och ut-
forska olika kommunikativa redskap och medier för att 
stödja och utmana barns språkliga och kommunikativa 
utveckling.” skriver Skolverkets i skriften Förskola i ut-
veckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. 
Leken betonas som central för barns språkliga och kom-
munikativa lärande. Skolverket poängterar också att 
det är viktigt att arbetet med språk och kommunikation 
i förskolan sker i sammanhang som upplevs intressanta 
och meningsfulla för barnen, att det sker i samspel med 
andra barn och vuxna.
 ”I förskolan kan barn få möjlighet att urskilja olika 
ljud genom att lyssna på musik, berättande, olika röst-
lägen, naturfenomen (åska, vind, regn) m.m. Även om 
barn hör behöver de lära sig att urskilja olika ljud ge-
nom att lyssna. Här behöver vuxna hjälpa barn att foku-
sera på vad de hör och att kunna tolka detta.”  
 Radio är ett utmärkt medium när man vill öva 
barns aktiva lyssnande. Radio berättar i bild som lyss-
naren kan ta till sig och måla upp i sitt inre. Det kan då 
också vara lättare att bli fonologiskt medveten. Ett lyss-
nande där var och en får skapa sin egen bild stimulerar 
även varje lyssnares fantasi.
 En del barn kan behöva hjälp med att lära sig lyss-
na. I den här handledningen finns det några generella 
övningar, som man kan göra med barnen redan innan 
man sätter igång radiolyssnandet.

Med Meka med ABC ges pedagoger och barn möjlighet 
att tillsammans utforska och upptäcka:

• Hur vår språkliga kommunikation fungerar
• De olika språkljudens betydelse för vår kommuni-

kation
• Hur ljud, musik och tal samverkar
• Hur man i en lyssnarsituation tolkar och förstår det 

man hör och upplever på olika sätt

SÅ HÄR KAN DU ANVÄNDA PROGRAMMEN

Lyssna, samtala och utforska tillsammans

För att få till stånd en fokuserad lyssning i barngrupp-
en är det bra om det går att vara i ett tyst rum där det 
är bekvämt att sitta eller ligga ner. Försök så långt det 
är möjligt att minimera störande ljud utifrån som kan 
distrahera upplevelsen.
 Börja gärna med att alla blundar och lyssnar om de 
kan höra hur tystnaden låter. När gruppen är samlad, 
inled med att ställa frågor om och återberätta vad som 
hände i det tidigare avsnittet.  Bygg en förväntan genom 
undran om vad som kommer att hända i kommande av-
snitt: Kommer det att finnas ett nytt ägg? Undrar vad Alf 
kommer att säga om det i så fall? Nu får vi höra…
 Till serien som helhet finns det förslag till språk-
ljudsövningar. I separata arbetsblad till varje program 
i serien finns en beskrivning av innehållet, vilka peda-
gogiska moment som tas upp samt frågor och övningar 
som kan användas både före och efter lyssningen.
 Övningarna går att upprepa i de olika avsnitten, 
tanken är att skapa en rytm och kontinuitet som hjäl-
per barnen att förutse vad som kommer att hända när 
gruppen ska lyssna. Det underlättar barns lyssnande.
 I övningarna finns en blandning av moment som 
fokuserar på de bärande detaljerna i varje avsnitt; 
språklig/fonologisk medvetenhet, bokstav-språkljud-
korrespondens och ordförråd. Tanken är att övningar-
na ska bygga på lek och skapande ur barnets perspektiv 
och gynna nybörjare genom att stärka den egna språk-
identiteten. Tillsammans skapar programmen och öv-
ningarna en gemensam värld som ger barnen nya och 
inspirerande ingångar till att jobba och leka med bok-
stäver, ljud och det egna språket.
 Syftet med övningarna är att på ett lustfyllt sätt 
skapa förutsättningar till lärande hos barnen, där de 
får använda hörseln, talet, kroppen och känseln, för att 
utforska sitt eget språk. Alla övningar passar inte alla 
barn och grupper, så här måste man känna efter vad 
som passar för ens egen grupp. 
 Det kan vara en utmaning för en del barn med som-
liga begrepp i serien, som exempelvis Skuggans natt och 
väsande Varulvar. I vissa fall handlar det om att en del 
barn behöver förförståelse.  Vår förhoppning är dock att 
det ska vara stimulerande att resonera kring begreppen 
och fundera på vad de kan betyda. Vi hoppas att med se-
rien inspirera och uppmana till roligt tungvrickeri! 
 Det finns rika möjligheter att komplettera övning-
arna i handledningen med digitala verktyg och platt-
formar exempelvis genom fotografering av varandras 
munnar när man säger olika ljud, fotografering av bok-
stäver och symboler eller inspelning av olika ljud.
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LJUDLEKAR

Ditt namn
Vilket ljud/bokstav börjar ditt namn på?

Gissa ljud (öva aktivt lyssnande)
Ställ dig exempelvis bakom en skärm så att barnen inte 
kan se dig, men höra dig väl. Släpp olika saker exem-
pelvis en nyckelknippa, en näve riskorn, en penna, en 
nalle, en knappnål… på golvet eller bordet. Låt barnen 
försöka gissa vad det var som lät. Låt barnen beskriva 
ljuden. Vilka saker lät mycket? Vilka gav småljud?

Leta ljud (öva fonologisk förmåga)
Leta efter olika ljud i skogen, staden, hemma, i skol-
an; bilar, mopeder, fåglar, fotsteg, cyklar etc. Hur låter 
dessa? Går det att skriva de ljuden?
 Spela in ljuden och spela upp i förskolan. Barnen 
kan sedan pröva uttala/säga ljuden och hitta bokstavs-
ljud. Ex: sssssus, brrrr, klappettiklappeti osv. Försök att 
bilda ord med hjälp av ljud runt omkring er. Sus, Klonk, 
Ooooo, Grr.  Människor har i alla tider skapat nya ord. 
Ljud, som härmar naturens ljud (sus, plopp, klatsch) 
kallas för onomatopoetiska ljud. 

Smaka på ljuden (öva fonologisk igenkänning)
Hur känns det i munnen när man säger olika ljud?
Titta i en spegel eller fotografera med surfplatta; hur 
ser munnen ut när man säger olika ljud?
 Leken börjar med att barnen själva kommer på 
ljud från bilar, vinden, havet eller datorn...
 Gå sedan över till att känna på olika bokstavsljud 
som Mmmm, Nnnn, Ssss, Kkk, Llll, Ääää, Fff, Hhh.

 
Ordning & Reda - (Fri associations-lek som övar fono-
logisk förmåga)
Kan barnen hjälpa Timpani och hennes vänner att ta 
reda på vad alfabetet är?
 Ta fram 4-5 lådor och märk med var sin bokstav. 
Lägg i några leksaker, som börjar med den bokstaven. 
Berätta hur bokstaven låter och låt barnen tillsammans 
ljuda bokstaven flera gånger. Lyssna på hur ord för olika 
leksaker låter. Vilka ljud finns med? Sortera tillsam-
mans med barnen saker som finns i lekrummet som 
börjar på bokstavsljuden. 
 Senare kan barnen gå vidare med leken på egen 
hand. När ni tycker att ni är klara går man igenom lå-
dorna och tittar på vad barnen har sorterat och varför. 
Bokstavsljudet kan finnas med i ordet på leksaken el-
ler prylen. Det kan vara dess färg, form, namn eller vad 
man gör med den. Leken kan göras vid olika tillfällen. 
Byt ut bokstäverna, gärna till några som tagits upp i av-
snitten. Låt barnen sortera fritt efter egen fantasi.

Hemlig låda
Gör en hemlig låda, stor nog att fylla med bilderna som 
barnen ritat på Alf, Björna, Vicky V, Ettan och Irisarna. 
Lägg sedan ett tygstycke över och håll den undangömd 
tills det är dags att ta fram den när ni lyssnat på hela 
serien.

Medverkande och upphovsmän
Skådespelare: Johan Ulveson, Ann Petrén, Tuvalisa Rangström, 

Daniel Bingert, Vendla Larch och Vilhelmina Larch 
Berättare: Natanael Derwinger 

Musik: Daniel Bingert 
Ljud mix: Kristina Buddee Roos 

Pedagog: Anna Wetterblad 

Manus: Johanna Langhorst  
Regi och produktion: Lena Gramstrup Olofgörs 

Projektledare: Johan Grafström
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AVSNITT 1 – A SOM I ALF        
        

ALF:  AAAAAAApahahahaha! 
TIMPANI:  Aaaaapa, det börjar ju på A, vad rolig du är! 
ALF:  Apa både börjar och slutar med A. Alltså med mig. AAAAA p A!

Handling
Den lilla figuren Timpani bor i en gammal fabrik och när hon en dag städar hittar hon 
ett bo med ägg. Det knakar och brakar i boet och plötsligt kläcks ett av äggen och det 
visar sig vara en livs levande bokstav som tar sig ut. Ur det första ägget kläcks ett A, en 
bokstav som heter Alf och låter som en vild liten apa. Timpani blir nyfiken och undrar 
vem det kan vara som har lagt alla äggen där i hennes fabrik.

Moment
• A första bokstaven i alfabetet 
• Olika ord på A
• A kan uttalas både kort och långt 
• Vad händer om man tar bort den första bokstaven i ett ord?

Att samtala om före
• Hur låter första ljudet i ditt namn?
• Berätta om vad det är ni ska lyssna på för program

Att samtala om efteråt
• Vem är Timpani och var bor hon?
• Vad hittade Timpani i fabriken?
• Vem är Alf och hur ser han ut? 
• Vad gör Alf?
• Hur ser det ut där Timpani bor?

Att göra efteråt
• Hur ser munnen ut när man säger ett kort A och ett långt A?
• Lyssna på ljudet när man säger A. Kan man säga bokstavsljudet på olika sätt?
• Alla får säga tre saker som har ett A i sig
• Vad händer med orden när man tar bort bokstaven A?
• Rimma: Vad låter lika på slutet? APA - gapa, lapa, rapa
• Finns det för ord i avsnittet som gruppen funderar på?

SÅNGTEXT

Aaaaa-pelsin
är mjuk och lurvig
Nej! den är orange och kal
Pelsin kan man borsta och kamma
Den ska ju börja på A
Aaaaa-pelsin
Så hårig och gullig
Nej! Den smakar bra
Pelsin kan man fläta och locka
Den ska ju börja på A
Aaaaaa-pelsin!

Aaaaa-pelsin
är mjuk och lurvig
Nej! den är orange och kal
Pelsin kan man borsta och kamma
Den ska ju börja på A
Aaaaa-pelsin
Så hårig och gullig
Nej! Den smakar bra
Pelsin kan man fläta och locka
Den ska ju börja på A
Aaaaaa-pelsin!

BOKSTAVEN A

DEL 2
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AVSNITT 2 – B SOM I BJÖRNA      
          
  
TIMPANI:  Alf! Björna är ju ett B. Kan du några ord på B? 
ALF:  Nej för jag är ett A. B är för bebisar. 
TIMPANI:  Jag kan ett. B....Blåbär! 
BJÖRNA:  Ball...ball... ballong. Brand...brand...brandfara. Blad...blad... bladpersilja. 
TIMPANI:  Hon kan prata, Alf! 
ALF:  Bladpersilja. Vilket värdelöst ord.

Handling
Nu bor Timpani och Alf tillsammans i fabriken och mitt i brödbaket hör de att ett ägg till 
kläcks i boet. Ur ägget kommer ytterligare en bokstav. Bokstaven B. Hon heter Björna 
och kan många ord på B. Alf är misstänksam mot bamsebebisen men blir förtjust i alla 
spännande ord som Björna kan på B. Medan de äter sitt nybakade bröd funderar Tim-
pani på vad alfabetet kan vara för något.

Moment
• Öva fonologisk förmåga, lyssna och säga B
• Olika ord på B
• Utöka ordförrådet
• Hitta bokstavsljud inne i orden
• Skillnaden mellan B och P

Att samtala om före
• Vem är Timpani?
• Vem är Alf?
• Varifrån kom Alf?
• Var bor Timpani och Alf?
• Vad gillar Alf att göra?
• Vem eller vad tror Timpani det är som lagt alla äggen?

Att samtala om efteråt
• Vem är Björna?
• Hur lät det när Björna kläcktes?
• Varför tror ni Alf är misstänksam mot Björna?
• Vad gillar Björna att göra?

Att göra efteråt
• Hur formas munnen när man säger B?
• Finns det någon i gruppen som har ett B i sitt namn? 
• Hitta på ord som har ett B i sig. 
• I sångtexten nedan beskrivs olika ljud. Finns det andra ord som kan beskriva hur 

saker låter?

BOKSTAVEN B

SÅNGTEXT

Bom bom bom
Badabom
Bang

Boet skakar
Ett ägg som vaknar
Brak och knak och äggasprak

Bam bam bam
Badabom

Brak
Buller i boet
Bankande ägg

Boet brakar
Ett ägg som knakar
Bang och bong och kom kom kom
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AVSNITT 3 – RESAN TILL ALFABETET    

TIMPANI:  Jag har hört att alla bokstäver kommer ifrån Alfabetet. 
BJÖRNA:  Vi skulle kunna åka dit. 
TIMPANI:  Vart? 
BJÖRNA:  Till Alfabetet. Vi skulle kunna åka dit.
ALF:  Vart då? Jag är hungrig. 
TIMPANI:  Till Alfabetet! 
ALF:  Jag heter inte Alfabetet. Bara Alf. Kort och gott. 

Handling
Timpani har hört att bokstäverna kommer från Alfabetet. Björna föreslår att de åker dit. 
Men de vet inte var Alfabetet ligger. De går till busshållplatsen och läser på skylten. De 
känner igen bokstäverna A och B, precis som i Alfabetet, och tänker att bussen åker 
dit. Björna har lite svårt att säga P och retas lite med Alf för hon vill bussas. Alf vill inte  
bussas utan är hungrig och undrar om det finns mat i Alfabetet. Vännerna ska köpa 
biljetter av biljettförsäljaren, men han säger att det inte går någon buss till Alfabetet. 
Bussen går till Arboga, men dit vill inte vännerna åka. 

Moment
• Repetition av A och B
• Lyssna och säg B och P och träna på svårproducerade ljud som P och B
• Olika ord på B och P

Att samtala före
• Vem är Björna?
• Vem är Björnas bror?
• Vad letar Timpani, Alf och Björna efter?

Att samtala efteråt 
• Hur ska Timpani, Alf och Björna bära sig åt för att hitta Alfabetet?
• Vart vill vännerna åka?
• Hur skulle de komma dit?
• Vem var vid busstationen?
• Vart gick bussen?

Att göra efteråt
• Ta fram en spegel och be barnen säga bokstavsljudet B och P. De ska ta i lite när de 

säger det och hålla spegeln framför munnen. Vad händer? Blir det imma på glaset?
• Hur låter en buss? Hur låter en cykel? Hur låter ett tåg? 
• Välj ett ord som börjar på bokstaven B. Var och en säger sitt ord och byter sen ut 

bokstaven B mot P. Vad händer med ordet? Blev det ett nytt ord? Låter det kon-
stigt? Blev det ett roligt ljud? Kan det vara ett nytt ord för något annat?

• Rimma tillsammans – vad låter lika på slutet? PUSS – buss, tuss, vattenpuss, 
Hårtuss, BANKA – planka, anka, vanka, tanka

SÅNGTEXT

Bumlande bilmotor, bromsar och går
Bankar och dunkar och brummar och slår
Rullar på vägarna brumbrum buss
Är inte detsamma som en puss

Med en puss kan man inte komma framåt 
Med en puss kan man bara finnas till
(rytmiskt smack)

Med en puss kan man inte åka bakåt
Men en puss kan du få om du står still
(rytmiskt smack) 

Brumbrum buss
(rytmiskt smack) puss

Brumbrum buss
(rytmiskt smack) puss

BOKSTAVEN 
B & P
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AVSNITT 4  – VILSE BLAND VARULVAR    
          
   
TIMPANI:  Jag ska ut och leta efter Alfabetet. Jag har packat en ficklampa att lysa på  
 Alfabetet med, en håv att fånga Alfabetet med och varmkorv att locka fram  
 Alfabetet med. 
ALF:  Tycker Alfabetet om varmkorv?

Handling 
Alfabetet var ingen plats. Vad kan det då vara? undrar Timpani. Vännerna bestämmer sig 
för att de ska ut och leta rätt på alfabetet. Timpani packar en håv, en ficklampa och en 
korv för att locka fram alfabetet med.  Innan de hinner ge sig iväg kläcks ytterligare ett ägg 
och ut kommer Vicky V, en viskande krumelur som följer med ut på alfabetsjakten. När de 
smyger i skogen sjunger vännerna ”Sakta smyga spana se. Alfabetet vad är det?” Vicky V 
skojar med Alf om att det finns varulvar och vampyrer i skogen. Alf blir rädd och vill hem 
igen. De hittar inget alfabet och återvänder hem men upptäcker att de är vilse...

Moment
• Öva fonologisk förmåga, lyssna och säga V
• Olika ord på V, S och H
• Ord som börjar på samma bokstav

Att samtala om före
• Timpani vet att bokstäverna kommer från alfabetet. Men hur kan hon hitta alfabetet?
• Vad stod det på skylten vid busstationen?
• Vem sa att de inte kunde ta bussen till alfabetet?  
• Vad gjorde vännerna då?

Att samtala om efteråt
• Det kläcktes ett nytt ägg. Vem var det som föddes?
• Den här gången gav sig Timpani, Alf, Björna och Vicky V ut på jakt. Vad letade de efter?
• Vad trodde de att alfabetet kunde vara?
• Vad tog de med sig för saker när de skulle ut och jaga alfabetet?
• Vilken bokstav är Vicky V?
• Hur ser Vicky V ut? 
• Alf blev rädd i skogen. Varför blev han det?
• Hur slutade programmet?

Att göra efteråt 
• Barnen sätter sig två och två mitt emot varandra. En säger ssssss och den andra 

tittar hur det ser ut när man säger det. Sedan byter de. När alla är klara samalar ni 
kring hur det ser ut när man säger S och hur det känns i munnen. Gör samma sak 
med V och H.

• Hur låter skogen? Hur låter det när träden susar? Hur låter varulvar och vampyrer? 
Hur låter natten? 

BOKSTAVEN 
V, S & H

SÅNGTEXT 1
Sakta smyga, spana, se
Alfabetet vad är det?
Gömmer sig i skuggans natt
vi ska gå på Alfabetsjakt

Sakta smyga, spana, se
Alfabetet vad är det?
Gömmer sig i skuggans natt
vi ska gå på Alfabetsjakt

SÅNGTEXT 2
Hemåt hemåt hemåt
Hitåt ditåt vartåt

Hemåt hemåt hemåt
Hitåt ditåt vartåt

Hemåt hemåt hemåt
Hitåt ditåt vartåt
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AVSNITT 5 – HITTA HEM       

ALF:  Jag är trött på Vicky V. 
VICKY V:  Vvvv 
BJÖRNA:  Vicky V säger att vi verkligen är värstingvilse. Våldsamt vilse. Vansinnigt vilse.

Handling 
Timpani, Alf, Björna och Vicky V är ute i skogen. De har försökt jaga alfabetet, men 
hittar det inte. Nu har det blivit mörkt och vännerna hittar inte hem igen. Alf är hungrig, 
men Vicky V har ätit upp all korv. Vicky V skojar med Alf och säger att det vimlar av vilda 
varulvar och ett plötsligt läte skrämmer Alf. Ljudet visar sig komma från korvgubbens 
hundvalp och vännerna hittar korvkiosken. När de kommer fram och ska beställa mat 
serveras enbart mat på bokstaven S. Alf som bara vill ha korv, får problem men Björna 
kommer på vad han ska beställa.

Moment
• Alla ord börjar på samma bokstavsljud
• Allitteration, bokstavsrim
• Synonymer

Att samtala om före
• Sist vi lyssnade gick vännerna ut i skogen. Vad skulle de göra där?
• Hittade de alfabetet?
• Det har blivit kväll och det är mörkt i skogen. Hur tror ni att våra vänner ska hitta hem?
• Alf var ju väldigt hungrig och han älskar korv. Tror ni han får någon korv i det här 

avsnittet?

Att samtala om efteråt
• Alf var hungrig. Vad var han sugen på?
• Fick han någon korv?
• Vad händer med Timpani när hon ramlar?
• Vad var det för läte de plötsligt hörde?
• Varifrån kom hundvalpen?
• Vilket bokstavsljud började maten på just den här dagen?
• Beskriv korvgubben?

Att göra efteråt
• Hur låter olika ljud i köket?
• Välj varsin favoritmat. Be var och en att först säga sitt ord som vanligt och sedan 

försöka säga vilket ljud det börjar på. 
• Finns det ett annat ord för din favoritmat?
• Säg en mening där alla ord börjar på samma bokstav
• Läs texten i S-sången och försök lära gruppen vers ett. Läs bara texten och känn 

hur orden skapar en rytm.

BOKSTAVEN 
V & S

SÅNGTEXT 1
Vansinnigt vilse
Var och vartåt?
Verkligen vilse
Vart ska vi gå?
Visste vi vägen vi vandrade hit
Var vindlar vägen tillbaka dit
Väsande varulvar
Vacklande vandrare
Vansinnigt vilse
Var och vartåt?
Verkligen vilse

SÅNGTEXT 2
Stekta strömmingar, sardeller och sardiner
Serveras på vår skinande servis
Smördegskakor, semlor, strutar och suffléer
Saftiga små rätter från vår spis
Korv börjar inte på S
Men smal med senap oyes!
Sommarsallader, spagetti med spenatsås
Serveras på vår skinande servis
Saftig salladskål med salvia och sparris
Saftiga små rätter från vår spis
Korv börjar inte på S
Men smal med senap oyes!
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AVSNITT 6 – BOKSTAVSSJUKAN      
          
   
TIMPANI:  Det måste vara bokstavssjukan, Björna. Det verkar som om han inte alls  
 kan säga K längre. Hur känns det Alf? 
ALF:  Jag känner mig sju. Jättesju. 
BJÖRNA:  Sju? 
TIMPANI:  Vad menar du Alf? Menar du siffran sju? 
ALF:  Nej nej. Sju! Jag har feber och är sju! 
BJÖRNA:  Han tror att han är sju stycken.

Handling
De livs levande bokstavsvännerna  Alf, Björna och Vicky V som bor med Timpani i den gamla 
fabriken sitter och kvällsmyser. Timpani funderar på vad alfabetet kan vara. Om det nu var-
ken är en plats eller ett djur eller någon varelse, kan det då vara något man kan äta? Timpani 
bestämmer sig för att se om det går att laga till alfabetet! Alf hjälper till att stoppa saker på a i 
grytan och Björna stoppar i på sådant B. Alf rör i grytan tills han blir  alldeles yr. Det visar sig 
att han har fått bokstavssjukan! Han kan inte kan säga K! Björna och Timpani försöker förstå 
vad han säger. Till slut ger de honom K-vitamin och Alf blir frisk. Björna tittar till grytan där 
alfabetet står och puttrar, men i grytan ligger inget alfabet, bara en lera.

Moment 
• Hur låter ord utan sin första bokstav? Blir det ett annat ord?
• Hur låter orden om man plockar bort samma bokstav på flera platser?
• Repetition av A och  B

Att samtala om före
• Vad letar vännerna efter?
• Var har de letat tidigare?
• I det förra programmen försökte Timpani och vännerna jaga alfabetet. Hur gick det?

Att samtala om efteråt
• Vad gjorde Timpani den här gången?
• Vad stoppar de i grytan? 
• Vad var det som hände med Alf?
• Vad händer när man har K-sjukan? 
• Kan ni komma på några ljud som hör i hop med att vara förkyld? (hosta, nys, snör-

vel, hur låter det och hörs några bokstavsljud när man säger de här ljuden?)

Att göra efteråt
• Känn på bokstaven k och hitta på ord på K 
• Nu har alla barn fått bokstavssjukan! Börja med ord som börjar på K. Gå sedan 

över till att ta bort K på fler ställen i ordet (mitten och slutet). 
• ”I taket hänger en katt som vill kramas!” Ta bort alla K. 

BOKSTAVEN K

SÅNGTEXT 

Kan du säga K
Kan du klättra och klänga
Kan du säga K
Kan du kackla och klappa kor

Kan du säga K
Kan du kramas och kavla
Kan du säga K
Kan du knapra en krokig korv

Kalabalik och katastrof
Kan bara sägas med K
Knak och brak och skallrande skak
Blir ingenting utan K

Kan du säga K
Kan du klättra och klänga
Kan du säga K
Kan du bli både sjuk och frisk
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 AVSNITT 7 – ETTA ALLTID FÖRST     
          
   
TIMPANI:  Hej! Vad fort du körde. 
ETTA:  Jepp! Formel Ett går jettefort. Kalla mig Ettan. Alltid först. Nummet ett, vettu.
ALF:  Alltid först? På vadå? 
ETTA:  Etta i alla tevlingar. Best helt enkelt.

Handling
Det är mitt i natten i fabriken. Alf är vaken och hittar Timpani bland en massa bubblande 
burkar och vätskor. Timpani försöker att framställa alfabetet genom kemiska experi-
ment. Det knakar till bland äggen och ut kommer det en racersnabb bokstav. Det är 
bokstaven E som heter Ettan och kör Formel 1 i en väldig fart. Timpani följer med på en 
snabb tur i racerbilen. Alf är misstänksam, han säger att han är allergisk mot allt som 
börjar på E, men åker ändå med. Timpanis experiment exploderar med en stor smäll och 
kvar blir bara en smet. 

Moment
• Öva fonologisk förmåga, lyssna och säga E, M, F
• Hitta bokstavsljud inne i orden
• Öva munmotoriken med olika billjud

Att samtala om före
• Vad har Timpani gjort för att hitta alfabetet? 
• Vilka har hon med sig?
• Hur ser de ut?
• I det förra programmet försökte Timpani och vännerna laga en gryta för att se om 

alfabetet var något man kunde äta. Hur gick det?

Att samtala om efteråt
• Vad gjorde Timpani den här gången?
• Hur lät det i experimentverkstaden? 
• Vad var det som hände i äggkorgen?
• Vad hette racerföraren? Vilket bokstavsljud hade hon?
• Hur ser det ut i fabriken där Etta kör i sin bil? Hur ser Etta ut? 

Att göra efteråt
• Barnen sätter sig mittemot varandra två och två. Den ena säger eeeee och känner 

efter hur det känns att säga ljudet. Hur ser man ut när man säger E? Titta på hela 
ansiktet, inte bara munnen. Hur ser kinderna ut, hur ser ögonen ut? Hur ser det ut 
med arga ögon? Gör samma lek med bokstavljudet m.

• Hur kan en explosion låta? Ta upp de olika ljuden barnen kommer på och leta efter 
bokstavsljud. Uttala dem långsamt och lyssna, smaka och känn hur det känns att 
säga dem.

• Rimma tillsammans – vad låter lika på slutet? ETTA- lätta, skvätta, tvätta, berätta, 
detta, hetta, mätta, sprätta, sätta (det är fokus på ljuden)

• Vad gör man i ett laboratorium eller i en experimentverkstad? Vad är kemiska 
experiment?

BOKSTAVEN 
E & M (F)

SÅNGTEXT 

Mmmmmmajs är en melodi
Mumsig och maffig med mandel i
FFFFFFFlingor fräser fnyser lyser
Fjädrarna finns för fåglar som fryser

Mmmmmmajs är en melodi
Mumsig och maffig med mandel i
SSSSSSSablarna skallrar, ska segra förstås
slåss vid segel och mast och tross
Mmmmmmajs är en melodi
Mumsig och maffig med mandel i
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AVSNITT 8 – EN RUND MED SVANS PÅ   
          
   
IRISARNA:  Hij, hij! 
ALF:  Vad sijir dim? Jag menar vad säger dom? Det låter dimt. Jag menar dumt. 
IRIS 1:  Hijsin pi dijsin, din filing! 
IRIS 2:  Hihihi

Handling
Timpani kommer på att man kan bygga alfabetet. Björna och Vicky V hjälper till med 
verktyg och skruvar. Det behövs X-krokar, Q-skruvar och U- rör. När de bygger som bäst 
hör de att ett nytt ägg kläcks. Det är tvillingarna Iris och Iris. Men hur låter Irisarna? 
Vännerna förstår inte vad de två små tvillingarna säger. Men så kommer de på det. De 
pratar I-språket! Åh vad roligt det låter. Men Iris och Iris är två busiga I:n. Illbattingarna 
skojar med Alf och biter honom i näsan, men Alf är inte så road. Han har svårt att förstå 
vad Iris och Iris menar.

Moment
• Öva fonologisk förmåga, lyssna och säg X, Q, U, I
• Hitta bokstavsljud inne i orden
• Hur ser Q ut?
• Spännande och ovanliga bokstäver  - X, Q

Att samtala om före
• Vad gjorde Timpani i förra programmet för att hitta alfabetet?
• Vad gjorde Etta?
• Vad tyckte Timpani om att åka racerbil?
• Vad tyckte Alf?

Att samtala om efteråt
• Timpani skulle se om man kan bygga alfabetet. Vad är bra att ha när man bygger? 
• Hur såg bygget ut? 
• Varför tar Björna en råtta när hon ska hämta en Q-skruv?
• Vad händer i äggkorgen?
• Vilket bokstavsljud har Irisarna?
• Vad är det för språk Irisarna pratar?
• Hur pratar man I-språket?

Att göra efteråt
• Sjung ”Blinka lilla stjärna” som vanligt. Sjung sången igen men byt nu ut alla        

vokaler till i och se hur det låter!
• X och Q, används inte så ofta när vi skriver, men ljuden är lätta att säga; eks och ku. 
• Hur låter bokstavsljuden om man håller för näsan?
• Rimma tillsammans – vad låter lika på slutet. KROK – snok, bok, tok, klok, lok

BOKSTAVEN 
X, Q, U & I

SÅNGTEXT 1

För Q springer inte omkring
Ett Q är blott bara en ring
Men tänk att det iallafall fanns
En riktig bokstav med svans

SÅNGTEXT 2

Hink hink hink hink
Vi sittir i vir hink
Vi sittir i vit hink

I sticker di hit din nisi
si tar vi din i in blink

Hink hink hink hink

Dom sitter i sin hink
Dom sitter i sin hink

Och sticker du dit din näsa
då tar dom den i en blink
Aj!



14

AVSNITT 9 –  I SPRIKIT           
          
     
TIMPANI:  Tror du att jag har byggt ett Alfabet, Björna? 
BJÖRNA:  Det beror på. Gnisslar Alfabetet? 
TIMPANI:  Nja, kanske? 
BJÖRNA:  Har Alfabetet rör som sitter ihop och kranar som går att vrida på?

Handling
Timpani har byggt klart och funderar på om det verkligen är ett alfabet hon har byggt? 
Det gnisslar och låter konstigt och när man vrider på en kran kommer det vatten ur ett 
rör. Björna kommer på att det inte alls är ett alfabet Timpani har byggt, utan ett badkar. 
Björna är lycklig, nu kan hon äntligen bada. Balanskonstnären Alf sjunger om att 
apskratt kan vara ett gapskratt och så trillar han i vattnet av misstag. När Björna torkar 
honom blir han alldeles fluffig som ett f och mjuk som ett m. Timpani har gömt sig, hon 
är ledsen för hur hon än har försökt hitta alfabetet, så har hon inte lyckats. Irisiarna är 
bekymrade och försöker göra sig förstådda på i-sprikit.

Moment
• Öva fonologisk förmåga, lyssna och säga I 
• Olika ord på I och G
• Prefix. 
• Sammansatta ord

Att samtala om före
• Vad gjorde Timpani i förra programmet för att hitta alfabetet?
• Vad var det hon använde för att bygga alfabetet? 
• Vilka krumelurer kläcktes sist?
• Hur låter det när Irisarna talar?

Att samtala om efteråt
• Vad byggde Timpani?
• Hur upptäckte vännerna vad det blev?
• Vem blev extra glad?
• Hur såg Alf ut när Björna hade torkat honom?
• Hur ser badkarsbygget ut? 
• Hur kan rinnande vatten låta?

Att göra efteråt
• Alla barnen i gruppen säger bokstavljudet G och känner på ljudet. Går det att säga 

det mjukt eller hårt? Kan det vara ett långt eller kort ljud? Vad händer med tungan 
när man säger G?

• Vad är fel med orden  -ubbe, -umma, -odis och -lass? 
• Rolig blir Orolig om man lägger till ett O. Finns det fler ljud som får annan betydelse 

om man – lägger till ett O? O-tur, o-vanlig, o-praktisk etc. Samma sak med I och G.
• Vad finns det för sammansatta ord; balans konstnär, badkars kant, hand duk?
• Det finns många ord som börjar på bad. Kom på så många ord ni kan; bad-plats, 

bad-strand, bad-brygga, bad-boll, bad-handduk, bad-byxor osv

BOKSTAVEN 
I & G

SÅNGTEXT 

Apskratt kan vara ett gapskratt
Om man bara inte alls vill säga G

Rolig kan bli orolig
Om man bara inte känner för O

Imorgon förvandlas till en morgon
Om man vägrar att använda I
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AVSNITT 10 – ALFABETET ÄR ALLT             
         
 
TIMPANI:  Då börjar vi. Allt som börjar på A lägger vi här.
ALF: A det är ju jag! Alf! Ska jag lägga mig där?
TIMPANI:  Nej, Alf.  Allt annat som börjar på A ska du lägga där i en hög så att det 
 blir sorterat.

Handling
Det är dags för storstädning. Timpani samlar bokstavsvännerna för att plocka upp alla 
saker. Så börjar vännerna sortera. Allt som börjar på a läggs i en hög, allt på B i b–hö-
gen. C–saker i c–högen, dragspel, dammvippor i en hög för saker som börjar på D och 
ända fram till Ö. Timpani säger alla bokstäverna om och om igen och kommer på att alla 
ord börjar på en bokstav. Det måste vara det som är alfabetet! Alla bokstäverna tillsam-
mans! ”Alfabetet är allt! Allt är gjort av bokstäver!”

Moment
• Vad är alfabetet?
• Bokstavsordningen.

Att samtala om före
• Vad byggde vännerna i förra avsnittet?
• Hur lät det när de satte på kranen?
• Vad gjorde Björna då?
• Vad hände med Alf?

Att samtala om efteråt
• Vad var det Timpani och vännerna gjorde med sina saker innan de kunde storstäda?
• Hur sorterade de alla saker?
• Vad var det Timpani kom på när hon sade alla bokstäverna om och om igen?
• Timpani sorterade alla saker efter den bokstav de börjar på. Hur sorterar ni era saker? 

(Böcker i en bokhylla, alla mjukdjur i en korg, allt lego i en låda, kläder i gardero-
ben osv.)

• Om det fanns en låda hemma där man samlade allt som börjar på A, vad skulle då 
läggas i lådan? 

Att göra efteråt
• Gör en ljudkarta. Alla barnen blundar och är helt tysta. Be dem lyssna efter ljud 

som kommer från rummet, men lyssna även efter ljud utanför rummet. Hur lät det? 
Vad det var som lät? Lät det roligt eller konstigt? Försök sedan uttala ljudet och 
se om det finns några bokstavsljud som de känner igen. (ex. Det surrar från ett 
värmeskåp, det låter sssuuurrrrrr) Säg alla bosktavsljud långsamt tillsammans och 
upptäck att allt kan sägas med bokstäver!

• Det är dags för hemliga lådan. Vilka var bokstavsvännerna som kläcktes ur äggen? 
Titta på teckningarna på Alf, Björna och de andra vännerna. Prata om kopplingen 
mellan bokstaven a och Alf, b och Björna.

• Spela alfabetssången igen och låt alla som vill sjunga med där de kan!

ALLA 
BOKSTÄVERNA
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SÅNGTEXT 
 
A som i Alf
B som i bulle
C som i alla cyklar

Alfabetet är allt

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö
D som i damm
E som i elvisp
F som i foppatofflor

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

G som i gran
H som i hinken
I som i Irisarna

J som i juice
K som i kotte
L som i lagårdsdörren

M som i majs
N som i näsa
O som i oliver på burk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

P som i pall
Q som i Q-skruv
R som i rabarberpaj

S som i svamp
T som i trästock
U som i ulliga ullen

V som i visp
X som i x-krok
Y som i yllehalsduken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Z som i zoom
Å som i åkband
Ä som i älg och sist Ö!


