
Språkklubbens paket - material och lärarhandledning 
I Språkklubben kan elever jobba med bokstäver, ord och berättande på ett lekfullt, 
kreativt och stimulerande sätt. Utifrån fritidshemmets och grundskolans läroplaner för 
ämnena Svenska och Svenska som andra språk har övningarna i Språkklubben formats 
för att passa lika bra i klassrummet som på fritids och är skapade för att utveckla elevers 
läs- och skrivförmåga på olika nivåer. I Språkklubben finns övningar som möter elever i 
olika stadier av den språkliga utvecklingen. Exempel på övningar är brädspelet ”Lek 
med ord” där den lättaste nivån är att lära sig bokstäverna och dess ljud och den 
svåraste nivån är att skapa rim, ramsor och raptexter eller stava svåra ord. Ett annat 
exempel är den klassiska stafettskrivningen där en grupp elever skapar en berättelse 
tillsammans utan att veta vad kompisarna skrivit. Det finns både argumentations-
övningar och stöttning till den som vill skapa sin egen podcast. Eller varför inte skapa 
egen gatupoesi och utmana varandra i att framföra dikterna med olika känslouttryck? 
Språkklubben ger kort och gott skolan och fritids verktygen och stöttningen för att även 
fritids ska bli en plats där språket utvecklas maximalt samtidigt som eleverna väljer 
själva och har roligt under tiden. 

Vad ingår i Språkklubbens paket? 

•Materiallåda som kan användas om och om igen. Lådan är 
anpassad för 16 elever.  

•Lärarhandledning med 11 olika övningar där alla övningar är 
direkt kopplade till läroplanens centrala innehåll och 
förmågor för fritidshemmet, förskoleklassen, svenska åk 1-3 
samt svenska som andraspråk 1-3. Lärarhandledningen är 
framtagen av Emma Brandberg, språklärare och 
läromedelsförfattare. 

•Kostnad 9 500 kr. 

Tillval; Workshop på ca 2,5 timmar, 16 000 kr Lådorna 
kostar då 6 000 kr. Vi håller workshopen på plats hos er. 

För mer information eller beställning,  
skicka mail till info@matteklubben.se eller  
ring Marie 0709-15 16 91 alt Annika 073-697 98 12

Språkklubben 
- kreativt, engagerat och kul! 

Lärarhandledning 
av Emma Brandberg, Marie Eneqvist och Annika Faxander 
















Förklara varför 
ketchup är nyttigt

Beskriv fantasidjuret 
bullar

Prata om 
melodifestivalen 

Förklara varför inga 
barn får äta godis

Beskriv ditt drömjobb  Beskriv den vackraste 
platsen på jorden 

     

Berätta om en 
köttätande växt

Berätta en saga  
om ett troll

Mål

Start
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Läxor borde 
avskaffas

Alla skolor borde ha 
en egen pool

Mobiltelefoner ska 
vara tillåtna i skolan

Skolan borde  
vara frivillig

Barn ska själva välja 
när de börjar skolan 

på morgonen

Barn i svenska skolor 
borde ha skoluniform 

Inga djur borde leva 
i fångenskap

Byt ut grönsaker mot 
godis i skolan

Språkklubben 
- kreativt, engagerat och kul!


