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Lärarhandledning – ABC Skriva och läsa
123 ABC Räkna Skriva och läsa är ett teckenspråkigt läromedel med svenskt tal 
och text. Materialet är framtaget för att uppfylla teckenspråkiga elevers behov 
enligt Läsa Skriva Räkna-garantin. LSR-garantin gäller från och med 1 juli 2019. 

Materialet utgår från kursplanens mål i svenska och svenskt 
teckenspråk för döva och hörselskadade inom Specialskolan. Det 
utgår även från Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial 
för förskoleklassen, ”Hitta språket”, och från det nationella be-
dömningsstödet i läs- och skrivutveckling för år 1.  
Se www.skolverket.se

Att läromedlet tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet i ovan nämnda kurs-
planer ur Läroplan för Specialskolan (Lspec-11) hindrar inte att det används även 
av andra skolor.

ABC Skriva och läsa – översikt
Introduktion och förklaringar till övningarna ges på svenskt teckenspråk med 
svenskt tal och text. Materialet är byggt utifrån ett visuellt perspektiv, vilket gör 
att alla elever kan dra nytta av det.

Läromedlet är uppdelat i två byar med en gemensam välkomnande startsida. I 
ABC-byn tränar eleverna på att läsa och skriva och i 123-byn på att räkna.

I varje by bor det olika djur och det gäller att hjälpa djuren i respektive hus att 
lösa olika uppgifter. I ABC-byn bor det åtta olika djur som behöver elevernas 
hjälp att lösa en rad uppgifter, med många möjligheter till repetition och varia-
tion.

En teckenspråksaktör guidar genom hela läromedlet och förklarar hur eleverna 
kan arbeta med materialet. Aktören förklarar också övningarna om man klickar 
på de frågetecken som ligger bredvid varje övning. 

ABC-byn är uppdelad i: Alfabetet, Gör så här, Målarbok och Ord och bild (som i 
sin tur består av fem övningar).

Under MENY-fliken kan man gå direkt till var och en av de åtta  övningarna. 

Även denna lärarhandledning finns i menyn (PDF) och kan skrivas ut.

Via en länk i menyn kan man också köpa klistermärken för tangentbord i  
webbutiken. 



 2  LÄRARHANDLEDNING • ABC Skriva och läsa www.spsm.se

I menyn finns tre olika typer av PDF-dokument som man kan skriva ut: 

• A–Ö: A4 övningsark: Arbetsblad i A4-format för varje bokstav, där eleverna 
kan träna på att skriva varje bokstav med rätt skrivriktning och skriva ord 
som börjar på eller innehåller bokstaven. 

• A–Ö: A5 övningsbok: Arbetsblad i A5-format som kan sättas samman till 
en bokstavsbok. Samla alla bladen och häfta ihop dem mitt på sidan mellan 
bilderna. 

• A–Ö: på väggen: En bokstav per A4-sida, att sätta upp på väggen.

Även inställningarna för ljud och undertext görs via menyn.

”Om läromedlet” ger information om vilka tekniska krav som läromedlet ställer 
och vilka som medverkat i produktionen.

Skriv- och läsövningarna
Övningarna är anpassade till dator, lärplatta och interaktiv skrivtavla. I övningarna 
finns ännu ingen sparfunktion. De stjärnor som delas ut i övningarna sparas alltså 
inte heller utan syns bara under tiden som eleven befinner sig i en viss session.

I övningen Alfabetet behöver Krokodilen hjälp och där får eleverna se 
hur alfabetet och bokstäverna ser ut, hur de skrivs och hur de tecknas. 
Eleverna kan även träna skrivriktning på bokstäverna. Till varje bokstav 
finns också en video där en teckenspråksaktör använder sig av boksta-
vens handform och sedan animeras innehållet. Dessa videoinslag – ”Lek 
med handalfabetet” – har inte tal och undertext.

I övningen Målarbok hjälper eleverna Björnen och väljer först vilken 
bild de vill färglägga, det finns 3, 5 eller 7 färger att välj på. När eleven 
har valt bild så klickar hen på exempelvis bokstaven ”b” som har röd 
färg, sedan klickar hen på alla ”b” i bilden som då blir färglagda i rött. 
Bokstäverna slumpas i bilderna varje gång övningen startas så att olika 
bokstäver dyker upp. Varje rätt ger en grön prick. När eleven klarat att 
färglägga hela bilden får hen en stjärna. 

Gör så här innehåller flera olika övningar med instruktioner. Elefanten 
har tre dörrar att välja mellan: lätt, mellan och svår. I den lätta dörren 
finns enkla instruktioner som presenteras en och en. I mellandörren 
är instruktionerna lite längre och i den svåra dörren får eleven lite fler 
och mer avancerade instruktioner. Alla övningar har svenskt tecken-
språk som stöd för de elever som har behov av detta. När eleven klarat 
instruktionerna i en dörr får hen en stjärna som belöning.
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I området Ord och bild hittar pedagogen en meny med olika val av ordkategorier 
som gör det lättare att sortera mellan de ord som man vill att eleven ska träna på. 
Ord och bild består av fem hus/övningar:

Hitta ord: Här ska eleven hjälpa Lejonet att känna igen ordbilden överst 
i bild och hitta likadana ordbilder. I rutan uppe till höger ser eleven hur 
många ord hen ska fånga. Med kugghjulet kan främst pedagogen, men 
även eleven, välja versaler, gemener eller blandat. Varje rätt ger en grön 
prick. När eleven klarat hela övningen får hen en stjärna.

Para ihop: Här tecknar en aktör tillsammans med Rådjuret ett tecken/
ord och eleven ska då välja vilken av de tre bilderna som passar till 
ordet. Med kugghjulet kan främst pedagogen, men även eleven, välja 
olika presentationer i form av video, text, illustrerad bild eller handal-
fabetet. Varje rätt ger en grön prick. När eleven klarat hela övningen får 
hen en stjärna.

Tre i rad: Här ska eleven tillsammans med Kaninen utgå från bilden i 
mitten och hitta två cirklar, en med ord och en med tecken som betyder 
samma sak. Varje rätt ger en grön prick. När eleven klarat hela övningen 
får hen en stjärna.

Jaga ord 1: Här visas en ordbild överst i bild och Lemuren ska jaga 
samma ordbild. Ordet tecknas då övningen startas och eleven kan själv 
bestämma hastighet med pilarna längst ned. Det rätta ordet blandas med 
felaktiga och dyker upp i en av de tre olika körfilerna. Eleven klickar 
på den fil där hen vill att Lemuren ska springa eller använder piltang-
enterna för att flytta Lemuren mellan körfilerna. Om eleven väljer fel 
visas det rätta och eleven kan fortsätta. Varje rätt ger en grön prick. När 
eleven klarat hela övningen får hen en stjärna.

Jaga ord 2: Här visas en ordbild överst i bild och Tigern ska jaga 
samma ordbild. Ordet tecknas då övningen startas och eleven kan själv 
bestämma hastighet med pilarna längst ned. Tre ord dyker upp i de tre 
körfilerna, varav ett är rätt. Eleven klickar på den fil där hen vill att 
Tigern ska springa eller använder piltangenterna för att flytta Tigern 
mellan körfilerna. Om eleven väljer fel visas det rätta och eleven kan 
fortsätta. Varje rätt ger en grön prick. När eleven klarat hela övningen 
får hen en stjärna.

Tips på hur övningarna kan användas på olika pedagogiska sätt
Alfabetet: Tanken med denna övning är att presentera olika sätt att jobba med 
bokstäver för eleven. Pedagogen samlar klassen framför en interaktiv skrivtavla 
och pratar om de olika bokstäverna. Eftersom alla bokstäverna finns samlade är 
det bara att välja den man vill jobba med. Eleverna kan vara aktiva själva och gå 
fram och klicka på handalfabetet för att repetera detta, eller klicka på ”Lek med 
handalfabetet” för att se den animerade videon. Bra att ta upp är skillnaden på 
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handens form om man ser den från sitt eget perspektiv eller från avläsarperspek-
tivet. (Jfr gärna med handalfabetets kortlekar som finns i webbutiken.) Här kan 
eleverna själva försöka komma på olika historier till bokstavens form på tecken-
språk. Gemensamt eller i grupp om två och två eller flera smågrupper kan de göra 
egna filmer. Skrivriktningen kan man öva gemensamt på skrivtavla för att sedan 
låta eleverna jobba enskilt. Pedagogen kan också skriva ut skrivriktningsövning-
arna som ”bok” eller på enskilda blad som eleverna kan jobba med även hemma. 
Var och en kan också få ”sin” bokstav att färglägga som de vill och sedan skriva 
ut och sätta vid sin bänk eller stol. 

Målarbok: Syftet med denna övning är att eleverna ska få lite variation i arbetet 
med bokstäver. De kan jobba gemensamt, enskilt eller i grupp. Valet mellan tre, 
fem eller sju färger ger en varierad svårighetsgrad. Det kan vara bra att tänka på 
att man inte i dagsläget kan välja bokstäver utan hela alfabetet är representerat 
och bokstäverna dyker upp slumpmässigt varje gång. Eleverna kan skapa egna 
bilder i pappersform eller digitalt och göra egna ”måla efter bokstäver”-övningar 
som de byter med varandra i klassen.

Gör så här: Denna övning syftar till att träna eleverna på att följa enkla instruktio-
ner och kan göras antingen gemensamt, enskilt eller i grupp, beroende på svårig-
hetsgrad (lätt, mellan eller svår). Eleverna kan även göra egna instruktionsövning-
ar till kompisarna och dela med varandra. Om man vill stötta med teckenspråk 
kan man enkelt filma med mobilkameran. Book Creator är ett enkelt program 
som man kan använda till detta.

Hitta ord: Syftet med denna övning är att träna eleven på att känna igen ordbil-
der. Övningen kan utföras gemensamt, enskilt eller i grupp. Enbart gemener eller 
versaler kanske eleverna kan klara själva, men blandade bokstäver kan av en del 
elever upplevas som svårare så dessa kan det vara bra att vänta med eller göra 
gemensamt.

Para ihop: Syftet med övningen är att eleven ska träna på vilka tecken, ord och 
bilder som betyder samma sak. Eleverna kan välja mellan: 1) Video med antingen 
teckenspråk eller bokstaverade ord, 2) Bild med antingen illustration eller han-
dalfabet sett från egen hand eller från avläsarens hand, eller 3) Text med versaler 
eller gemener. Pedagogen/eleven kan välja en variant på den övre halvan av skär-
men och koppla den till någon annan variant i den nedre halvan. För att fortsätta 
öva kan eleven skapa egna papperskort med text på ena sidan och skriva ut han-
dalfabetet från en dator och klistra in på den andra sidan. Eller kombinera korten 
med bild och text.

Tre i rad: Tanken med denna övning är att få många kopplingar till ordet – bild, 
text och tecken – för att lättare komma ihåg det. 

Jaga ord 1: Denna övning är en variation på de övriga ordbildsövningarna och 
kräver lite ordbildsträning innan man startar. 

Jaga ord 2: Samma som ”Jaga ord 1” men med flera ord samtidigt.
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Klistermärken för tangentbord
Till materialet hör också klistermärken med tryck av det svenska handalfabetet 
tillsammans med versal och gemen bokstav i var sitt hörn av märket. Tanken är 
att man klistrar dem på datorernas tangentbord så att man på så sätt ökar elever-
nas medvetenhet om kopplingen mellan bokstav och handalfabet. Man kan sedan 
använda tangentbordet som vanligt eller varför inte ihop med bildstödsprogram 
som InPrint/Widget/SymWriter där man kan välja mellan ritade bilder och tecken-
bilder. Klistermärkena kommer i ett paket med fyra ark; tre ark med svart tryck 
på vit, gul och turkos bakgrund och ett ark med vitt tryck på svart bakgrund. 
Märkena beställs via länken ”Klistermärken” på MENY-fliken.

Övergripande tips
• Leta efter bokstäver i närmiljön, ta kort och skriv ut. 

• Klipp ut bokstäver ur olika tidningar, klistra på ett färgat papper.

• Forma bokstäver med kroppen, samarbeta, fota, skriv ut och gör en egen bok.

• Forma bokstäver med piprensare eller trolldeg/play doh-deg.

• Skriv bokstäver med glitterlim, i sand eller salt, för att känna formen.

• Ät/baka saker som börjar på olika bokstäver. Här krävs lite fantasi när det 
gäller vissa bokstäver …

• Visa på visuella likheter och skillnader mellan bokstäverna (t.ex. b, d, p, q). 
Använd gärna smartboard, interaktiv skrivtavla, dator eller lärplatta.

• Titta på hur munbilden ser ut när man formar olika bokstavsljud. 

• Läs sagor, i grupp och enskilt.

• Använd alfabetssånger, för de elever som kan uppfatta det.

• Använd olika varianter av arbetsblad/arbetsböcker, det finns sällan ett mate-
rial som passar för alla elever i gruppen. Och det är trevligt med variation för 
både elever och lärare!

Förslag på diverse språkutvecklande lekar
Dessa lekar och spel kan utföras i grupper med 2–4 deltagare, om inget annat 
anges. Ibland är det bra om pedagogen själv är med några gånger så att eleverna 
kommer igång och förstår vilka regler som gäller. Där det står bilder/kort kan 
man använda den form som passar eleven/gruppen bäst; avbildande foton, ritade 
bilder, teckenbilder, bokstavsbilder, ordbilder m.m.

Memory
Korten blandas och sprids ut på bordet med bildsidan nedåt. En av eleverna vän-
der upp två valfria kort, så att alla kan se vad de föreställer, och benämner bilder-
na. Är bilderna lika så tar eleven upp kortparet och lägger det framför sig. Eleven 
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fortsätter sedan tills kort med olika motiv vänds upp. Då går turen till nästa elev. 
När alla korten är slut har den elev som har flest par framför sig vunnit.

En ska bort
Pedagogen har förberett bilder om fyra och fyra, men där bara tre av dem passar 
ihop. Lägg ut fyra bilder på bordet med bildsidan uppåt. En av bilderna passar 
inte med de andra. Vilken ska bort? Turas om med att ge förslag och motivera för 
varandra. Här sätter bara fantasin gränser för vilka bilder som kan höra samman.

Hitta saker som hör ihop
Lägg ut många kort på bordet med bildsidan uppåt. Eleverna får turas om att dra 
en sifferlapp numrerade 2–5. Den elev som drar exempelvis en 3:a får välja ut tre 
bilder som hen tycker hör ihop och motivera varför.

Gömda lappen
Lägg ut många kort på bordet med bildsidan uppåt. Klipp ut en liten lapp att 
gömma under en av bilderna. Låt en elev gömma lappen utan att någon annan ser. 
Pedagogen (eller en eller flera elever) ställer sedan ja- och nej-frågor för att ta reda 
på var lappen är gömd: ”Har du gömt den under något man kan äta?” Om svaret 
blir nej så tar man bort allt man kan äta. ”Har du gömt den under något som kan 
flyga?” Om svaret blir ja tar man bort allt som inte kan flyga. Så fortsätter man 
tills den/de som frågar hittat bilden där lappen är gömd.

Gissa vad jag tänker på
Lägg ut ett lämpligt antal kort på bordet med bildsidan uppåt. En av eleverna får 
tänka på ett kort och de andra ska lista ut vilket kort eleven tänker på genom att 
ställa ja- eller nej-frågor: ”Är det något man kan äta?”, ”Har det svans?” osv.

Beskriv en bild
Lägg ut ett lämpligt antal kort på bordet med bildsidan uppåt. Pedagogen börjar 
att beskriva en bild och eleverna ska gissa vilken bild som beskrivs. Sedan turas 
man om tills bilderna är slut. Därefter kan ni dela upp bilderna mellan er och hål-
la dem i händerna. Turas om att beskriva bilderna igen utan att de andra ser och 
fortsätt gissa.

Kims lek
Lägg ut lämpligt antal kort på bordet med bildsidan uppåt. Titta och benämn 
tillsammans alla bilder som ligger på bordet. Låt sedan eleverna få blunda medan 
pedagogen tar bort ett kort. Sedan får eleverna titta och försöka komma på vilket 
av korten som är borta. Turas sedan om med att ta bort ett kort.

Lägg i den ordning som jag säger/tecknar
Lägg tre–fyra bilder i en rad på bordet med bildsidan uppåt. Peka på ett kort i ta-
get och benämn dem tillsammans med eleverna. Samla ihop korten, blanda och be 
en elev lägga dem i samma ordning igen. Du kan också benämna tre bilder som 
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eleverna inte ser och sedan ge en elev bilderna och be denne att lägga i samma 
ordning som du just sa.

Sammansatta ord
Sprid ut lämpligt antal kort på bordet med bildsidan nedåt. Ta upp två kort och 
prova att göra ett sammansatt ord av dem. Ni kanske kommer på  nya roliga ord! 
Man kan också lägga ut en rad med kort på bordet med bildsidan uppåt för att 
sedan ta ett kort ur en korthög. Lägg det kortet både framför och bakom varje 
kort som ligger i raden på bordet. Se om ni kan bilda sammansatta ord: glas-
ögon, ögon-glas eller glas-hund, hund-glas osv.

Sortera i kategorier
Lägg ut många kort på bordet med bildsidan uppåt. Sortera i olika kategorier: 
Vilka har ben? Vilka kan du äta? Vilka är tunga? Vilka har du hemma? Vilka 
växer? osv.

Associera till en bild
Låt en elev dra en bild från en korthög och associera sedan fritt runt bilden till-
sammans. Om bilden visar en mugg så kanske eleverna exempelvis tänker på: 
rund, varm choklad, porslin, hård, blå, utflykt, kan gå sönder osv. 

Välj en bild som …
Lägg ut många kort på bordet med bildsidan uppåt och låt eleverna välja varsin 
bild som föreställer något som de tycker om, som doftar, som de har klappat, som 
de vill ha, som de inte tycker om osv. Låt var och en berätta varför de valde just 
den bilden.

Hitta på en sång/sagaLåt en elev dra ett kort ur en korthög och försök att tillsam-
mans komma på en saga eller sång som passar till bilden.

Vad rimmar?
Sortera ut kortpar som rimmar på varandra och dela dem sedan i två högar. Ena 
hälften av rim-paren läggs ut på bordet med bildsidan uppåt. De andra hälften 
läggs i en hög. En elev i sänder drar ett kort ur högen och försöker sedan hitta 
rimkompisen bland bilderna på bordet.

Rimma
Lägg ut lämpligt antal kort på bordet med bildsidan nedåt. Turas om att ta upp 
ett kort och försök att hitta på ett rim till ordet. Ni kan också fästa ett gem på 
varje kort och göra ett fiskespö med en magnet fäst i ett snöre för att fiska upp ett 
kort i taget och hitta på ett ord som rimmar.

Ordkedja
Dra ett kort, lyssna/se vilket ljud ordet slutar på. Säg/teckna ett ord som börjar på 
det ljudet: elefant-tiger-ros-sol-låda osv.
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Hur låter ordet?
Välj ut ett lämpligt antal kort och lägg dem med bildsidan uppåt i en hög framför 
er eller sprid ut dem på bordet. Ta ett kort och titta på det. Vad föreställer det? 
Hur låter första ljudet i ordet? Hur låter sista ljudet i ordet? Hur låter det i mit-
ten? Finns det andra ord som låter likadant i början?

Finns i sjön
En kortlek med bilder i par delas ut, fyra kort per spelare som man håller i han-
den. Övriga kort sprids ut på bordet (sjön) med bildsidan nedåt. Det gäller att 
samla så många par som möjligt. En spelare begär ett visst kort från en motspe-
lare. Om spelaren får det begärda kortet får han ett par och kan nu begära ännu 
ett kort från en motspelare. Om motspelaren däremot inte har det begärda kortet 
så svarar hen ”Finns i sjön”. Spelaren tar då ett kort från sjön och turen går till 
nästa spelare. Alla spelare måste ha minst ett kort på handen tills sjön är tom. 
Den med flest par vinner.

32 orsaker till varför det är språkutvecklande att arbeta med bilder
Alla dessa förmågor tränas och stimuleras när eleverna får arbeta med bilder och 
därmed utvecklas också deras språk.

minne koncentration turtagning

samspel planera utesluta

se samband se saker ur olika perspektiv lägesuppfattning

skapa strategier argumentera och motivera förstå instruktioner

klara motgångar ta en annan persons perspektiv samtala

skilja innehåll från formkategorisera förstå begrepp

beskriva så att någon annan förstårvärdera ordförråd

färg och formlägga sekvenser logiskt tänkande

forma meningar läs- och skrivförmåga förstå ljudet

fonologisk medvetenhet förstå lika/olika auditiv förmåga

ställa och förstå frågor fantasi


