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Med SpråkPussel leker du med ordbilder och 
bygger språk. Pusslandet gör språkträningen rolig, 
lockande och konkret. SpråkPussel består av stora 
härliga pusselbitar i plast som fungerar som ramar 
för ord eller bilder. 

Det är aldrig för sent att börja med SpråkPussel 
- det fungerar för barn, ungdomar och vuxna. Och 
man kan inte börja för tidigt! Så fort ett barn kan 
hantera pusselbitarna och titta på bilder är det bara 
att sätta igång. 

Genom att arbeta med att bygga satser 
och skriva med ord och bilder skapas bra 
förutsättningar för ett rikare och mer fullständigt 
språkbruk. 

Att fysiskt sätta samman ordpusselbitar till satser ger 
insikter om hur språket är uppbyggt och tydliggör 
dess struktur. Att språkträna genom att bygga 
satser med färg-kodade ordkort på detta sätt följer 
Karlstad-modellen och Iréne Johanssons pedagogik.

Börja med enstaka ord�
Allteftersom språket utvecklas ökas svårighets-
graden och språkpusslandet är lärorikt för alla - 
från enklaste nivå där man börjar att skriva med 
enstaka ord, går vidare till 2- och 3-ordsatser 
och sedan 4, 5, 6-ordsatser och så vidare. I 
början skriver man med bilder, sedan med 
ordbilder och så småningom kan man skriva 
ordkorten själv med penna eller på dator.

Så här används SpråkPussel
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Lek med klippdockor och spela upp scener eller 
läs era (lagom svåra) favoritböcker. Lär in de olika 
begreppen och välj ut/tillverka de bild- och ordkort 
ni behöver.  

Börja sedan att skriva det ni leker eller läser med 
SpråkPusselbitarna.  Förbered lagom många 
pusselbitar och välj ut de ordkort som passar för 
övningen ni ska göra. Börja med ett fåtal pusselbitar 
och öka successivt antalet allteftersom. Välj om ni 
ska skriva med bilder och/eller text. (Verben är alltid 
skrivna med text.)

Lek med klippdockor och spela upp scener eller läs era favoritböcker Skriva det ni leker eller läser med SpråkPusselbitarna
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Ta för vana att ALLTID matcha de olika ordens ordklasser med rätt grammatisk färg på pusselbitarna och var 
konsekvent. Varje färg motsvarar en ordklass enligt Karlstadmodellens pedagogik: 

Syftet är inte att eleven ska lära sig de olika 
ordklasserna och vad de heter, men färgkodningen 
ger eleven en möjlighet att se strukturen i språket och 
att lättare förstå hur orden byggs samman. De svarta 
start- och stoppbitarna används för att markera var 
satsen börjar och slutar (stor bokstav och punkt). 

Upptill i varje pusselbit finns en öppning där du 
enkelt skjuter i de ord och bildkort ni ska jobba med.

Olle

substantiv                        verb                         adjektiv                  preposition

adverb                    konjunktion                 frågeord                     räkneord                 pronomen

startbit stoppbit

På www.hattenforlag.se/sprakpussel hittar du färdiga 
ordkortspaket med tillhörande figurer...

...samt olika mallar att använda för att göra 
egna ordkort och skriva ut satsplattor.

kortjag

vill
göra

egna

SpråkPusselbitarna finns i nio olika färger

Beställ eller göra egna
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