
Nyckeln till ett rikare språk
åk 1–3

Tydlig  
struktur  

och ett rikt 
innehåll.



Nyckeln till ett rikare språk

Utvecklande  
för eleverna  
– enkelt  
för dig

Ett rikt språk  
öppnar alla möjliga 
spännande  
dörrar i livet …
I Språkskrinet utmanar, utvecklar och 
använder dina elever sina språkliga 
förmågor, erövrar språket bit för bit och 
gör det till sitt eget. Den språkliga själv-
känslan växer. Genom att i varje kapitel 
få arbeta med ordkunskap, språklära och 
skrivning ges dina elever möjligheten att 
förstå hur språkets delar hänger ihop och 
hur de är beroende av varandra. 

Den röda tråden
Hur får du dina elever att skriva 
berättelser med tydlig början, mitt och 
slut? I Språkskrinet är strukturen tydlig. 
Inför skrivandet av en text får eleverna 
först fundera, samla idéer och göra en 
liten planering. Sedan får de respons 
på sin planering, både av kamrater och 
lärare, och därefter skriver de sin text. 
Arbetsgången ger verkligen texterna 
ett kvalitetslyft. Självklart får dina elever 
möta olika texttyper i Språkskrinets 
skrivuppgifter.

Grundbok och 
lärarwebb  
går hand i hand
Lärarwebben för åk 1–3 är det verktyg 
som förenklar både din undervisning 
och planering. Här kan du visa alla 
grundbokens samtalsbilder och uppgif-
ter i storformat och ge ett lyft åt dina 
genomgångar och uppföljningar. Du får 
dessutom extra övningar kopplade till 
sidor i boken. Bra va?

Se videoguiden på vår 
hemsida majema.se/
sprakskrinet



Språklära
Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets 
olika byggstenar och regler, som t.ex. alfabetet,  
stavning, skiljetecken och ordklasser.

Skrivning 
I kapitlets tredje del är det dags att använda sina 
nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema.
Först planera – sedan skriva.  

Kika in i en grundbok
Kapitlets teman inspirerar och engagerar eleverna.  
Den tydliga strukturen, med de tre delarna ordkunskap, 
språklära och skrivning, synliggör för eleverna hur 
språkets delar hör ihop och är beroende av varandra.

Kapitlet Cirkus från grundboken Språkskrinet Clown åk 2.

Ordkunskap
Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild.
Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem,  
utifrån kapitlets tema.
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Berättande text

Tänk och planera. Skriv stödord.

Skriv din text på nästa sida.

Jag - en cirkusartist

Vilken sorts artist är du?

Vad gör du?

Hur känner du dig?

Vad gör publiken?

Vad har du på dig?

SKRIVNING – BERÄT TANDE TE X T
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Läs din text för en kamrat.

SKRIVNING – BERÄT TANDE TE X T

Jag - en cirkusartist

Reviderad!
Nu med fokus på  
olika texttyper.

• Tydlig arbetsgång
• Varierade språkövningar
• Finurliga illustrationer



           Hämta fler övningar på majema.se/bonusmaterial

Varsågod! Kopiera och prova med dina elever. 

SPRÅKSKRINET TROLL • Kopierigsunderlag

Vad händer till sist?

Vad händer sen?

Vad händer först?

Tänk och planera. Skriv stödord.



Språkskrinet åk 1–3 – läromedelsserie i svenska.

 Grundbok Lärarwebb Lärarhandledning  Läsförståelse

Vad säger lärare om Språkskrinet?

Hämta ditt provkapitel på majema.se/provkapitel

Åk 1–3

på majema.se/bonusmaterial hittar du  
trevliga övningar för dina elever.

"Språkskrinet med engagerande 
teman och fantastiska illustrationer 
bjuder in till hög elevaktivitet när vi 

övar tillsammans. Kapitlen erbjuder en 
variation med en tydlig struktur som 
underlättar min planering och gör att 
jag kan lägga tid på att tänka vidare 

kreativt. Det bästa med Språkskrinet är 
att alla elever kan vara delaktiga utifrån 

sina egna förutsättningar."

LINA BJÖRKMAN,  
KATARINA SÖDRA SKOLA

”Jag tycker om att 
grammatiken är så tydligt 

förklarad. Det blir lätt 
för mina elever att förstå 
vad de ska göra med ett 
återkommande upplägg. 

De har blivit lagom 
utmanade och verkligen 

utvecklats.”

ELLEN KRAFT,  
ÅKERSTORPSSKOLAN

”I Språkskrinet får mina 
elever träna på läsförståelse, 

svara på frågor på, mellan 
och bortom raderna. De 
lär sig grammatik på ett 

naturligt sätt och ökar sin 
ordkunskap.”

JONNA LENGSTEDT,  
LYCKEBY KUNSKAPSCENTRUM

Språkskrinet finns även för åk 4-6
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När du och ditt arbetslag vill veta mer om Språkskrinet

Språkskrinet läsförståelse  
– fristående arbetshäften 
Med engagerande texter och härliga illustrationer ger du  
dina elever chansen till läsningens Jaha!, Wow! och Åh! 

Eftersom dina elever läser samma text, ges du som 
lärare här stora möjligheter att aktivt visa, vägleda och 
undervisa i läsförståelse. 

Texten följs upp av läsförståelsefrågor i tre kategorier: 

• Hitta svaret i texten. 

• Lista ut svaret med hjälp av texten. 

• Vad tycker du?
 

LÄSFÖRSTÅELSE

Catherine Bergman


