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TEMA: 

LÄSLUST!! 
 
 
 
 
 
Detta temablad innehåller material du kan låna/strömma från Mediecenter som handlar 
om läsinlärning och läslust!  
(Pussel & spel är endast avsedda för utvärdering) 
 
Hur beställer man? 
Alla radio och tvprogram i temabladet finns som strömmande media som du tittar 
på/lyssnar till via din inloggning på www.sli.se/avkarlstad. 
Vill du beställa dvd/cd gör du på det sätt som passar dig bäst - via telefon, e-mail, brev 
eller internetkatalogen. Du är givetvis även välkommen hit på ett personligt besök! 
Längst ned på sidan finner du alla uppgifter om oss! 
 
Ett tips… 
Du kan beställa fler ex – t ex en klassuppsättning av  programmen. Eleverna kan även 
göra egna inloggningar på www.sli.se/avkarlstad och strömma direkt! 
 
 
Har Du tips… 
på andra temablad som Du skulle vilja ha? Hör gärna av Dig, så hjälper vi till att söka 
bland våra egna medier och vi kan även hjälpa till med lämpliga länkar via Internet. 
 
 
 

  

http://www.sli.se/avkarlstad
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OM LÄS- OCH SKRIVINLÄRNING 
 
U102763-01—16  LIVET I BOKSTAVSLANDET 
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!16x15 min. DVD & strömmande 

 
U103479-01—08  LIVET I BOKSTAVSLANDET – 
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. 8x15 min. DVD & strömmande. 

L103216-01—10  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. 10x11 
min. CD & strömmande. 

 
U103389-01—26 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. Avsett för förskolan. 26x5 min. DVD & strömmande. 

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u102763
http://rc.sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&sort=SORT_REL&search=u103479
http://rc.sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&sort=SORT_REL&search=u103479
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=l103216
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u103389
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U100723-01—08  SELMAS SEMLA 
Selma får en konstig semla av sin pappa. Den ger henne en magisk kraft så att hon kan 
höra vad semlor tänker. De berättar att de är trötta på att hänga på fiken och lyssna på 
folks pladder utan att förstå vad de säger. Därför ger de Selma i uppdrag att lära dem 
människornas språk! Hon får åtta frågor som kräver åtta svar. Men kommer Selma att 

hinna leverera svaren till semlan innan hennes kak- och 
bulltokiga pappa käkar upp den? Selmas semla är en 
spännande och rolig deckarserie för 6-9-åringar där Selma 
söker sanningen om språket. Hon tar bland annat reda på 
hur djur pratar med varandra, vad som rimmar på tröja och 
var alla B finns. 8x10 min. DVD & strömmande. 

 

 

PUSSEL & SPEL: 
Vi har i samarbete med en rad leverantörer en försöksverksamhet där vi får 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.sli.se/avkarlstad! Där finns också 
länkar till resp. leverantör. 
Här är några produkter som passar i detta tema: 

MM011  MAJAS ALFABETSPEL 
Ett kortspel där man lär sig alfabetet med bilder ur Lena Andersons 
böcker om Maja. Samla par eller spela memory. 

MM053  BESKOW – LÅDPUSSEL ABC 
56 bitar i trä som bildar 28 st småpussel där A paras ihop med en 
bild på en apa, och B med en bild på en björn osv. Illustrerat av Elsa 
Beskow 

MM227  LÄSLÅDAN 
Läslådan hjälper barn i förskoleklass och årskurs 1 med lästräningen på ett effektivt och 
roligt sätt. När barnen fått bekanta sig med innehållet i Läslådan och alla dess 
möjligheter till övningar, blir den ett värdefullt komplement till annat material i klassens 
språkarbete. 

MM217  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. 

 
  

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u100723
http://www.sli.se/avkarlstad
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=MM011
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=MM053
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=MM227
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=MM217
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PROGRAM FÖR PEDAGOGER: 

U103661-01—07  STRATEGIER FÖR 
LÄSFÖRSTÅELSE 
För pedagoger. 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. 7x8 min. DVD & 
strömmande. 

U100338-01—08  BARNET OCH ORDEN – OM SPRÅK I FÖRSKOLAN 
För pedagoger. 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. 8x30 min. DVD & strömmande. 

L103731-29  SKOLMINISTERIET : FORSKARE KRITISERAR EN LÄSANDE 
KLASS 
Efter chocksiffror om sjunkande läsförståelse hos svenska elever är det många som vill 
hjälpa till att vända trenden. Läsförståelseprojektet En läsande klass har på kort tid blivit 
mycket uppmärksammat och projektet har över 23 000 följare på Facebook. Men nu 
kommer kritik från forskarhåll mot innehållet i En läsande klass. 30 min. CD & 
strömmande. 

 

 

  

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u103661
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u103661
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u100338
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L103731-29
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=33&article=L103731-29
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OM LÄSNING OCH LÄSLUST 
 

U103391-01—07  LÄSSUGEN 
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. 7x15 
min. DVD & strömmande.  

U103897-01—07  LÄSSUGEN – SÄSONG 2 
I ett hus på en kulle högt över staden bor Lydia. Just idag 
är hennes mamma och pappa på ett tråkigt ärende och hon 
slapp följa med. Lydia tycker om att vara ensam hemma. 
Hon bakar, målar, bygger och leker. Men en sak klarar hon 
inte - att läsa högt för sig själv. Med en väldig kraft sugs 
en vuxen in och landar med dunder och brak i Lydias 
knallgula soffa. Några som hamnar i soffan är Suzanne Reuter, David Batra, Babben 
Larsson och Lasse Åberg. Med en kombination av vuxna stjärnor och medryckande 
berättelser ska föräldrar inspireras till högläsning och upptäcka glädjen i att läsa 
tillsammans med sina barn. 7x15 min. DVD & strömmande. 

U103197-01—03  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. 3x10 min. DVD & strömmande. 

L103215-01—10  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. 10x10 min. CD & strömmande. 

  

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=l%C3%A4ssugen
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=l%C3%A4ssugen
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u103197
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u103197
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=l103215
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U101406-01—10  LÄS-MED-SAGOR 
Tio animerade sagor med text som man kan läsa samtidigt som 
man lyssnar och tittar. Vi får bland annat stifta bekantskap med 
Halvan, Gittan, Benny och Lill-Zlatan. Programmen är tänkta 
som hjälp för barn som gör sina första försök att läsa och 
känna igen bokstäverna. (6-9 år) 10x15 min. DVD & 
strömmande. 
U31223-01—07  SNICK SNACK OM BÖCKER 
En programserie för 6-9-åringar om böcker och läsning. Barn träffar författare som 
berättar om sina böcker. 7x10 min. DVD & strömmande. 
 

U100409-01—20 MELLAN RADERNA 
Fantasifulla och nära porträtt av författare i olika 
genrer. Författarna berättar om sina böcker och om 
sitt faktiska arbete som författare. För barn mellan 6 
& 9 år 20x5 min. DVD & strömmande.  
Av serien finns även en version för 10-12-åringar: 
U100136-01—20 MELLAN RADERNA 
20x5 min. DVD & strömmande. 

 
 
PROGRAM FÖR PEDAGOGER: 
 
U101667-01—05  ETT EVIGT BERÄTTANDE 
För pedagoger. 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. 5x30 min. DVD & strömmande. 
 
U100140-01—07  OM BARN OCH BÖCKER 
För pedagoger. Författare, pedagoger och barn berättar om sina upplevelser av 
bilderböcker. Hur skildras bilderbokens magiska värld? Kan man använda bilderboken 
på mer än ett sätt? Hur avspeglar sig barnens intryck av bilderböcker? Serien vänder sig 
till pedagoger, lärarstuderande, bibliotekarier och föräldrar. Vi möter författare, 
pedagoger och barn som delar med sig av sina upplevelser. 7x30 min. DVD & 
strömmande. 

 
U103118-01—11  BOKPROGRAMMET  
För pedagoger. Vi presenterar nya böcker, porträtterar och 
intervjuar nordiska och internationella författare. Samt 
analyserar trender och utveckling i böckernas värld. 
Programledare: Siss Vik. 11x30 min. DVD & 
strömmande. 

 
 

  

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u101406
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u31223
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u100409
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u100136
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u101667
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u100140
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u103118
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U101510-01—05  BARN AV SITT SPRÅK 
För pedagoger. 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. 5x30 min. DVD & strömmande. 
 
U101336-02 I LOVE SPRÅK – VAD VÄCKER BARNS LÄSLUST?  
För pedagoger. 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. 30 min. DVD & strömmande. 
 

PÅ WEBBEN: 
 
ABC-raketen (http://www.ur.se/raketen) - för barn som är på väg att knäcka 
läskoden. De här färdigheterna övar barnet på i spelet: 

- att förstå hur bokstaven låter och vad den heter 
- att koppla ihop ett ljud med rätt bokstav 
- att ljuda bokstäver till ord 
- att höra och förstå rim 
- att förstå att sammansatta ord ger ord ny betydelse 
- att förstå att man kan påverka med ord 
- att öka sitt ordförråd och sin ordförståelse 

Radio- & tvprogram lånar/strömmar du 
kostnadsfritt från Mediecenter Värmland 

http://www.sli.se/avkarlstad 
 

 

http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u101510
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=33&search=u101326
http://www.ur.se/raketen
http://www.sli.se/avkarlstad
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TALBÖCKER! 
Har Du elever som har behov av att få 
böcker upplästa? 

Du kan nu låna skönlitterära DAISY talböcker för elever i 
behov av särskilt stöd från Mediecenter Värmland! 
 
Mediecenter har fått ett nedladdningstillstånd från 
regeringen, vilket gör att vi kan erbjuda alla skolor i 
Värmland möjligheten att avgiftsfritt beställa talböcker ur 
MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) katalog 
www.legimus.se/ 
 
Det behövs ingen diagnos…det räcker med att Du anser att 
någon/några elever blir hjälpta av att få boken uppläst.  
 
Utbudet innehåller över 100.000 skönlitterära titlar 
och lånetiden är 4 veckor.  
 
Här hittar du all information du behöver: 
INFO OM TALBÖCKER 

http://sli.se/shareroot/Avc_Upload/33/uploads/Talboksinformation%202%20sidor%202013.pdf
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