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o-ljudet

Instruktion

Beskriv för barnet vad uppgiften går ut på. I uppgifter som består av ord, läs orden 
högt, ett i taget och uttala dem tydligt. Barnet ska lyssna, upprepa ordet och mar-
kera sitt svar utifrån frågan.

1. Ringa in o, O

O        S        o        s        S        o        S         o        s        S        O

o        S        s        o        O        s        S        O        S        S         o

2. Vilka bilder börjar på ett o-ljud?  
Sätt kryss under bilden.

3. Vilka ord börjar på ett o-ljud? 
Sätt kryss på linjen. Ord: oxe – hus – ok – mås

I skolan
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4. Vilka bilder slutar på ett o-ljud? 
Sätt kryss under bilden.

5. Vilka ord slutar på ett o-ljud? 
Läs ett ordpar i taget. Barnet upprepar och ringar in o-ordet med hjälp av den vuxna.

bro  eller  väg

snöhus  eller  igloo

sko  eller  stövel

film  eller  bio

6. Vilka bilder innehåller ett o-ljud?
Sätt kryss under bilden.

7. Vilka ord innehåller ett o-ljud? 
Sätt kryss på linjen. Ord: tok – fat – mos – lök
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8. Stå upp – sitt ner
Ställ fram en stol och be barnet att sitta. Be barnet att ställa sig upp varje gång du säger ett ord som börjar på, 

slutar på respektive innehåller ett o-ljud.

A. Börjar … på ett o-ljud?

orm              sur              os              sil              otur              säl              sal              osa

B. Slutar … på ett o-ljud?

sko              buss              lo              öga              cello              mus              rök              bro

C. Innehåller … ett o-ljud?

fot              mås              not              lus              mos              tåg              fyr              gosa

9. Var hörs o-ljudet? 
Sätt kryss på linjen där o-ljudet hörs.
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o-ljudet

Instruktion

Beskriv för barnet vad uppgiften går ut på. I uppgifter som består av ord, läs orden 
högt, ett i taget och uttala dem tydligt. Barnet ska lyssna, upprepa ordet och mar-
kera sitt svar utifrån frågan.

1. Ringa in o, O

O        S        o        s        S        o        S         o        s        S        O

o        S        s        o        O        s        S        O        S        O        s

2. Bli en o-detektiv
Leta efter bokstaven o, O i reklamblad och tidskrifter.  

Ringa in, klipp ut, klistra på ett papper och samla. Sätt upp på väggen.

3. Vilka bilder börjar på ett o-ljud?
Sätt kryss under bilden.  

Hemma
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i-ljudet

Instruktion

Beskriv för barnet vad uppgiften går ut på. I uppgifter som består av ord, läs orden 
högt, ett i taget och uttala dem tydligt. Barnet ska lyssna, upprepa ordet och mar-
kera sitt svar utifrån frågan.

1. Ringa in i, I

r        R        i        r        r        I        i         r        I        r        R        R             

I        r        I        I        r         i        R        I        R        r        i        r       

2. Vilka ord börjar på ett i-ljud? 
Sätt kryss på linjen. Ord: isbjörn – hund – idrott – boll

3. Vilka bilder börjar på ett i-ljud? 
Sätt kryss under bilden.  
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10. Loppa

Material: Loppa 3, r- och i-ljuden (kopieringsunderlag).
Se instruktion Loppa på sidan 11.

11. Blanda och dra
Material: Bildkort (o, s, m, a, r, i).

Instruktion – blanda och dra

• Blanda bildkorten och lägg dem med bildsidan neråt.

• Dra ett kort i taget. Vad föreställer bilden (till exempel ost)?  Vilket ljud börjar ost på?

• Lägg bilderna i olika högar efter bokstäverna o, s, m, a, r, i.

Extrauppgift     Vik en egen loppa

Material: Loppa 4 (kopieringsunderlag) eller ett tomt papper samt färgpennor.
Se instruktion Vik en egen loppa på sidan 12 samt ordförslag nedan.

Ordförslag till egen loppa (r och i):

A. Vilket ljud börjar … på?

rum     is     ras     ivrig     ros     isbit     räka     iller     ring     inte  

rök     irra     ruta     ila     råtta     isbjörn

B. Vilket ljud slutar … på?

myr     taxi     får     tji     skur      biskvi     tår     förbi     snor  

vi     lur     melodi     mor     fri     skor     bi  

C. Vilket ord innehåller ett …? 

r

kråka eller spis, isa eller bro, krok eller lås, ara eller mås

i

ring eller räv, får eller gris, rida eller trav, gråta eller lipa Exe
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i-ljudet

Instruktion

Beskriv för barnet vad uppgiften går ut på. I uppgifter som består av ord, läs orden 
högt, ett i taget och uttala dem tydligt. Barnet ska lyssna, upprepa ordet och mar-
kera sitt svar utifrån frågan.

1. Ringa in i, I

r        R        i        r        r        I        i         r        I        r        R        R             

I        r        I        I        r         i        R        I        R        r        i        r       

2. Bli en i-detektiv
Leta efter bokstaven i, I i reklamblad och tidskrifter.  

Ringa in, klipp ut, klistra på ett papper och samla. Sätt upp på väggen.

3. Vilka bilder börjar på ett i-ljud?
Sätt kryss under bilden.

Hemma
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Läs ord– dela upp

1. Läs med småord

Material: Bokstavskort (o, s, m, a, r, i),  småord (kopieringsunderlag).

Se Läs med småord på sidan 17.

Läs till exempel is och ris.

2. Hitta ord
Läs och dra streck mellan ord/namn som är lika, till exempel is         is.

 

is            Mio            sia            Mira            isa            rim            Iris            Maria

rim            Iris            isa            Maria            sia            Mira            is            Mio

3. Ringa in
Läs orden och ringa in isa.

osa            isa            ros            rim            isa            mosa            isa            rim 

isa           ro           sia           isa           ris           ras           isa           arm           isa

4. Lägg en kortorm

Material: Bilder som börjar och slutar på o, s, m, i.

Lägg bildkorten så att nästa bildkort börjar med samma ljud som det förra slutar på.
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