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Rättelse och förtydligande i WIP-materialet 
 

Bästa WIP-kund, 

Vi är mycket glada över att du har valt att använda WIP-materialet och hoppas att materialet redan 

har hunnit komma till nytta i ditt arbete.  

Tyvärr har vi upptäckt mindre tryckfel i materialet. Under hösten har vi också blivit medvetna om 

behovet av ett litet förtydligande i handledningen avseende laborativa övningar under B-nivån. 

Nedan finner du rättelsen av tryckfelet. Förtydligandet av de laborativa övningarna under B-nivån 

finns på baksidan av brevet.  

Vi hoppas att detta inte har orsakat några större bekymmer för dig vid användningen av WIP. Vi 

kommer att korrigera och justera innehållet vid nästa tilltryck av materialet. 

Med vänliga hälsningar 

Hogrefe 

 

Tyvärr har det slunkit med tryckfel i WIP-materialet. 

1) Handledningen, sidorna 20 och 28.  

a. På sidan 20 under 2. Bilda ord: 

Den första och tredje av fingerbilderna har bytt plats. Den rätta placeringen av bilderna är: 

                                    /s/                     /o/                      /l/ 

 

   

 

 

Sol 

 

 

 

 

b. Högst upp på sidan 28, vid B2 Nyheter: 

Lång/kort vokal presenteras inte under B2 utan ska stå som nyheter under B3, på sidan 29. 

 

2) Läsförståelsekort 

a. Läsförståelsekort 4 har fel rubrik. Istället för Kjolen, ska rubriken naturligtvis vara 

Shortsen. 



Oktober 2015 

2 
 

Förtydligande av punkt 4. Laborativa övningar under träningstillfällena 

B1, B3 och B4 
 

På korten laborativa övningar, Homofoner och Vokalklang (Vokalspelet) står att övningarna 

är från C-nivån, dock kan vissa kort också användas även under B-nivån, precis så som det 

framgår i handledningen (sidorna 27, 29 och 30). Då väljs kort från C-nivån där ordens 

stavning är inom B-nivån. 

 

Texten i handledningen förtydligas enligt nedan: 

 

B1, sidan 27, punkt 4. Laborativa övningar 

Homofoner. Välj inledningsvis ord som både är lätta att läsa och lätta att koppla till olika 

betydelser. Se instruktioner i Laborativa övningar Homofoner. Använd kort från C-nivån, men 

tänk på att ordens stavning ska vara inom B-nivån. 

 

B3, sidan 29, punkt 4. Laborativa övningar 

Vokalklang. Välj några få ordkort att arbeta med i Vokalklang. Se instruktioner i Laborativa 

övningar Vokalspel. Använd kort från C-nivån, men tänk på att ordens stavning ska vara inom 

B-nivån. 

 

B4, sidan 30, punkt 4. Laborativa övningar 

Vokalklang. Välj några få ordkort att arbeta med i Vokalklang. Se instruktioner i Laborativa 

övningar Vokalspel. Använd kort från C-nivån, men tänk på att ordens stavning ska vara inom 

B-nivån. 

 


