
 

 

 

  

I det här temabladet finns förslag med material som passar för att komma igång att läsa! Förslagen är 

länkade till Mediekatalogen SLI – sök gärna efter mer material. Här finns filmer, serier och 

radioprogram, program på flera språk, syntolkade program och program med teckenspråkstolkning. 

Att komma igång att läsa och fängslas av ord och berättelser är en stor upplevelse och bra för eget 

skapande – Lycka till med det spännande arbetet! Våra temablad finns samlade på sidan 3 i 

bildspelet i mediekatalogen SLI. 

 

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. 

Läsa med 

Sju sagor där 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. Det finns också en karaokeversion som är utan berättarrösten samt olika språk: 

arabiska, tigrinja, finska och lulesamiska. 

Läsmysteriet 

Serie med åtta delar. 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. Serien finns också med syntolkning och teckenspråkstolkning. Handledning finns under 

dokument och länkar. 

Sluka svenska! och Sluka Svenska! - arabiska 

Radioserien Sluka svenska! riktar sig till elever som läser svenska som andraspråk på låg- och 

mellanstadiet. Innehållet fokuserar på hörförståelse och berättande, och består av noggrant utvalda 

böcker för målgruppen. Att ta del av berättelser som man kan relatera till och identifiera sig med 

stärker elevernas kunskap i språket och öppnar vägen för eget läsande och berättande. Handledning 

och arbetsblad finns under dokument och länkar. 

Småsagor 

Radioserien Småsagor finns på svenska, albanska, arabiska, 

bosniska, finska, kurdiska, lulesamiska, nordsamiska, persiska, 

romani/kelderash, romani/lovari, somaliska, sydsamiska, 

tornedalsfinska och turkiska. Välj språk med filtret Talat språk.  
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http://sli.se/apps/sli/?db=37
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=L%C3%A4s-med-sagor
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=U104702
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=U105119
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=U105138&availonly=false&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=U105139&availonly=false&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=U105656&availonly=false&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=U105657&availonly=false&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=7&sort=SORT_REL&search=U104322&availonly=false&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=U104814
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=U104846
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&selsubtype=7&currpage=1&sort=SORT_REL&search=Sluka%20svenska&availonly=true&ursa=false
http://sli.se/apps/sli/prodsearch.php?db=37&sort=SORT_REL&search=Sm%C3%A5sagor

