
Paket Grundskola åk 1–3

Kreativt,  
engagerat  
och kul

Genom Språkklubben vill vi stimulera till att använda  
bokstäver, ord och berättande på ett lekfullt och kreativt sätt. 

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. 

Kontakta oss för mer information: www.kunskapsklubbar.se • info@kunskapsklubbar.se

Materialet kan 
användas om  
och om igen. 

Materiallåda 
Allt ni behöver för 

alla övningar

Återanvänd 
Använd materialet 

och övningarna med 
olika barngrupper 

– kreativt, engagerat och kul

Övningar 
Eleverna kan arbeta samtidigt och tillsammans 

med övningarna, oavsett kunskapsnivå

Språkklubben 
- kreativt, engagerat och kul! 

Lärarhandledning 
av Emma Brandberg, Marie Eneqvist och Annika Faxander 

Inledning 

Mål

Start

© Språkklubben













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
















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

INNEHÅLL 
Materiallåda för hela arbetslaget 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. 



Våra Kunskapsklubbar finns idag på över 
450 skolor, förskolor och fritidshem runt 
om i landet och är mycket uppskattade 
av både pedagoger och elever.  

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. Det finns både argumentationsövningar 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 skolan och fritids verktygen för att även fritids ska bli en plats där språket 
utvecklas maximalt samtidigt som eleverna väljer själva och har roligt under tiden. 

Då allt är förberett behöver pedagogerna inte ta fram sitt eget material, ingen planeringstid eller 
tid för inköp behövs – det är redan planerat, packat och klart att användas! 

MATERIALLÅDA  
INKL LÄRARHANDLEDNING  
Materialet i lådan är tänkt att kunna 
användas om och om igen med olika 
elevgrupper. Materialet är noga 
utvalt och testat.  

Kostnad:  
Materiallåda för 16 elever 
samt lärarhandledning  
9 500 kr 

WORKSHOP  
Vi kommer till er och håller en workshop, på så sätt kan 
alla pedagoger vara med och få samma utbildning samt 
att det blir mer tidseffektivt. Vi kan lova en utbildning 
med högt tempo som resulterar i en aktivitet på er skola/
fritidshem som både elever och pedagoger har stor 
glädje och nytta av. 

Vi håller workshops för både små och stora grupper, 
alltid med fokus på att pedagogerna själva får prova 
övningarna. Vi skräddarsyr en workshop för era behov, 
stor eller liten grupp, en eller flera klubbar vid ett och 
samma tillfälle – vi tar fram en lösning utifrån era behov.  

I samband med workshop ges ett rabatterat pris på 
materiallådorna. 

Skicka ett mail till info@kunskapsklubbar.se så 
återkommer vi med ett förslag som passar

Kontakta oss för mer information: www.kunskapsklubbar.se • info@kunskapsklubbar.se

Språkklubben

– kreativt, engagerat och kul

Varmt välkomna att höra av er för mer 
information eller för att boka utbildningsdatum! 

Marie 0709-15 16 91 
Annika 0736-97 98 12 

mailto:info@kunskapsklubbar.se

