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Jag vill läsa
vänder sig till elever som är i början av sin läsinlärning, 

både inom träningsskola och grundsärskola. 

  Det är min förhoppning att materialet kan vara ett stöd 

för lärare och en hjälp på vägen för elever i deras läsinlär-

ning. Syftet har varit att lyfta fram begrepp som anknyter 

till elevens vardag.

  Inlärningen bör vara lustbetonad och spännande och 

materialet ger möjlighet till varierande spel och aktiviteter. 

  Det finns många metoder för läsinlärning. I det här ma-

terialet har jag använt ordbilder som läsinlärningsmetod. 

Det innebär att varje ordbild ska kännas igen och identifie-

ras som en helhet. Ordbilden ost ska kännas igen som ett 

helt ord och inte analyseras och ljudas som o, s, t. Punkt 

i slutet av meningarna har uteslutits p g a att materialet 

kan användas på så många olika sätt.

Jag vill läsa – materialet innehåller:
• Läsebok

• Handledning

• Vändbar platta med bilder på den ena sidan och ord-

 bilder på den andra.

• Ordplatta med frekventa småord

• Kort

• Blad med papper – penna övningar, kopieringsunderlag



så här kan du arbeta med materialet
Börja med bildplattan och observera om eleven känner igen 

och förstår vad bilderna föreställer. Lek sedan en lek och 

lägg de lösa bildkorten lika på lika på bildplattan. Det är 

viktigt att eleven förstår vad lika innebär.

  Fortsätt med ordbilderna och lägg lika på lika på bildplat-

tans baksida. När eleven har lärt in dessa ordbilder blir det 

fritt fram för olika kombinationer och lekar. Det går att spela 

memory med ordkorten och det går att kombinera ordkort 

och bildplatta.

  Fortsätt med att träna ordbilderna på plattan med frek-

venta småord. Det kan bli svårare för eleverna, eftersom 

dessa ord inte är lika konkreta som de tidigare orden. Här 

gäller det framförallt att träna genom att lägga lika på lika.

  Både ordkort och bildkort kan läggas ihop till kortare och 

längre meningar. När eleven är väl förtrogen med alla ordbil-

der är det dags för läseboken.

  Alla ord kan dessutom förstärkas genom att man tecknar 

med eleverna.

  Materialet innehåller även papper-/penna-övningar där 

man kan få en uppfattning om eleven har förstått orden. 

Andra blad är avsedda som skrivövningar.  
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