
Här nedan hittar du en sammanfattning av varje brevs innehåll, med dess syfte inom paren-
tes och eventuella förbertedelser som krävs av dig angivna efter. 

Tänk på att ha gott om tid för uppgifterna, att själv visa glädje över språk och läsning och 
att uppmuntra, uppmuntra, uppmuntra. Spara lekarna och kom tillbaka till dem många 
gånger, och försök att ta in språk och bokstäver i vardagliga situationer så ofta som möjligt. 
Lycka till!
 
1. Vad är bokstäver och ord bra till? (uppmärksamma hur bokstäver används).
2.  Gissa mitt namn utifrån första bokstaven (uppmärksamma hur bokstäver används). Rita, klipp ut 

eller printa en bild med något som börjar på samma bokstav som nissen och lägg fram tillsam-
mans med brevet.

3.  Pussla ihop bokstäver till ett namn (uppmärksamma hur bokstäver används). Skriv nissens 
bokstäver på små papperslappar.

4. 	Alfabetet	(upptäcka	hur	många	olika	bokstäver	som	finns).	Klipp	ut	och	sätt	upp	bokstäverna	
som	finns	på	sista	sidan	i	häftet.

5. Rimma (förstå att ljud och föremål är två olika saker – helt olika föremål kan låta nästan lika)
6. Upptäcka bokstäver i hemmet och träna bokstävernas ljud (förstå att varje bokstav har ett 

eget ljud).
7. Skriva önskelista (uppmärksamma hur bokstäver används).
8. Jämföra långa och korta ord (förstå att ljud och föremål är två olika saker). 
9. Klappa	antal	stavelser	i	långa	och	korta	ord	(förstå	att	ljud	och	föremål	är	två	olika	saker).
10.  Hitta saker som låter lika i början (uppmärksamma första ljudet i ord). Gör lite stök i köket 

efter nissens julbak om du vill!
11.  Skriva julkort (uppmärksamma hur bokstäver används).
12.  Gissa vem (uppmärksamma första ljudet i namn).
13. 	Räkna	ljud	i	korta	ord	(uppmärksamma	att	ord	har	flera	ljud).	Se	till	att	ha	en	spegel	till	hands	-	

det räcker med en liten!
14.  Favoritbokstav och favoritljud (förstå sambandet ljud-bokstav). Skriv nissens första bokstav lite 

här och där.
15.  Ljudmemory (uppmärksamma första ljudet i ord).
16.  Forma bokstäver (knyta bokstav till ljud).
17.  Byta ut första ljudet (uppmärksamma första ljudet i ord, förstå att ljud och föremål är två olika 

saker).
18. 	Göra	skyltar	(uppmärksamma	hur	bokstäver	används).	Se	till	att	det	finns	papper	och	pennor.	

Lägg makaroner i en förpackning i kylen.
19. 	Hitta	saker	som	låter	lika	i	slutet	(uppmärksamma	att	ord	har	flera	ljud).
20. 	Räkna	ljud	i	längre	ord	(uppmärksamma	att	ord	har	flera	ljud).
21. 	Byta	ut	bokstäver	och	skapa	nya	ord	(uppmärksamma	att	ord	har	flera	ljud).
22.  Ordmemory (tolka skrivna bokstäver).
23. Skapa olika ord av samma bokstäver (förstå sambandet ljud-bokstav).
24. Skriva hejdåbrev till nissen (uppmärksamma hur bokstäver används, skriva). Lägg en liten 

julklapp under sängen.

Så fungerar nissebreven 

Ta de första stegen 
mot läsning

Låt en liten tomtenisse flytta in fram till jul! 
Nissen hjälper er att komma i julstämning och att räkna 
ner till julafton.  De här speciella nissebreven uppmuntrar till 
lek med ljud och bokstäver varje dag, och hjälper barnen 

att ta de första stegen mot läsning. Breven bygger på 
Bornholmsmodellens idéer om läsutveckling och är 

skrivna av en utbildad lärare. 

Om du vill kan du köpa en nissedörr och små tillbehör som visar 
var nissen bor, men det går faktiskt bra att låta nissen bo precis var 
som helst. Lämna breven där du tycker att det passar! Breven kräver 

väldigt lite förberedelser och inga andra inköp.  De passar barn som 
börjat intressera sig för bokstäver och läsning, runt 4-7 år.   

Längst	bak	i	häftet	finns	nissens	alfabet	som	ni	kan	använda	er	av	under	
hela resan mot julafton.

 
Hoppas att ni får en mysig jul tillsammans!

© Glimra Förlag AB
ISBN: 978-91-87501-45-6

Text: Jenny Ekman & Hanna Bühlmann
Illustrationer: © iStock/Anikakodydkova

Första upplagan, 2020

Kopieringsförbud - Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.



Tack så mycket för 
maten ni la fram!

Och vilka bra namnförslag ni kom på! Det var en 
ganska klurig uppgift tycker jag. Nu är ni säkert ännu 
mer	nyfikna	på	vad	jag	heter,	men	jag	tänkte	inte	ge	
er svaret idag utan bara en ny ledtråd: jag har skrivit 
bokstäverna	som	finns	i	mitt	namn	på	några	lappar.	
Pussla ihop dem i rätt ordning så blir det mitt namn! 
Skriv gärna era bokstäver också på ett papper så att 
jag får veta era namn. 

Hejdå från nissen

Hej familjen!
Äntligen är jag här. Jag har rest långt för att komma hit 
och när ni läser det här ligger jag nog och vilar en stund, 
eller läser en bra bok. Jag är en tomtenisse som bor på 
Nordpolen tillsammans med Tomtefar, Tomtemor och en 
massa andra nissar. Under hela året jobbar vi hårt med 
att läsa önskelistor och tillverka julklappar, och nu när 
det inte är så långt till julafton har några av oss nissar 
skickats ut på speciella uppdrag. Mitt uppdrag är att vara 
här hos er och lära er några av mina favoritlekar fram till 
julafton. Det är lekar som har med ord och bokstäver 

Godmorgon!
Nu har jag vilat upp mig efter resan och idag är jag 
mycket piggare! Jag har tittat runt lite hemma hos er 
och börjar bli ganska bra på att hitta nu. Jag tog en 
sväng i köket för att hitta något gott att äta men det 
var svårt att komma in i skåpen, så om ni har något 
som ni tror att jag skulle gilla kan ni kanske lägga fram 
det till mig? 

Ni kanske undrar vad jag heter? Jag ska berätta det 
snart, men idag får ni bara en ledtråd av mig. Mitt namn 
börjar på samma bokstav som bilden jag skickar med 
det här brevet. Skriv ner alla förslag ni kan komma på 
så lovar jag att snart berätta vad jag heter!

Hejdå från nissen

att göra, och vet ni varför såna är 
så bra? Jo, för att när man blivit 
bra på dem kan man också bli bra 
på att läsa och skriva. Då kan man 
skriva egna önskelistor eller läsa 
spännande böcker, och det är sånt 
som jag älskar. 

Kan	ni	komma	på	fler	saker	som	
bokstäver är bra att ha till?

Hejdå från nissen

Hej! 
Listade ni ut mitt namn? Hoppas det! Jag tycker själv 
att det är ett väldigt bra namn som ser snyggt ut när 
man skriver det. 

I natt har jag legat vaken och tränat på att säga 
alfabetet, både framåt och bakåt. Det är ganska svårt 
eftersom	det	finns	29	bokstäver	att	hålla	ordning	på.	
De ser olika ut när man skriver dem och dessutom 
låter de olika också. Varje bokstav har ett eget ljud! 
Vilka bokstäver kan ni? 

Jag	skulle	gilla	om	jag	fick	några	fina	bokstäver	att	ha	
på väggen, men jag har lite svårt att klippa med er 
sax. Jag har skickat med alla bokstäver här så kan ni 
kanske hjälpa mig att klippa ut dem och sätta upp i 
rätt ordning på väggen eller kylskåpet? Håll ordning på 
bokstäverna för jag är säker på att vi kommer att få 
användning av dem.

Hejdå från nissen

1 2

3 4 Hej!
Just nu håller jag på att läsa en spännande bok om 
hur man tar hand om renar. Jag tycker att det är 
väldigt intressant och till exempel har jag lärt mig att 
renar tycker om att äta gräs och svamp, och att de 
kan ha horn som är över en meter höga! Jag skrev 
ner allt på en kom-ihåg-lista som jag ska ta med mig 
när jag åker hem till Nordpolen igen. 

En annan sak jag gjorde medan ni sov var att skriva 
en önskelista. Här är den:

1. Vantar
2. Mössa
3. Penna
4. Snö
5. Pepparkakor

Har ni skrivit önskelistor ännu? Annars kan ni kanske 
göra det idag. Det vore roligt att läsa dem!

Hejdå från nissen

God morgon familjen!
Tack	för	att	jag	fick	läsa	era	önskelistor!	En	sak	som	
jag	tänkte	på	när	jag	läste	var	att	det	finns	en	grej	
som är lite konstig med ord, och det är att själva 
ordet ibland inte alls passar ihop med den verkliga 
saken. Ta ordet TÅG till exempel. Tåg är ju jättelånga 
men när man skriver det blir det jättekort. Bara tre 
bokstäver. Och TUSENFOTING är ett väldigt långt 
ord fastän djuret är så litet. Men vet att själva ordet 
är långt för att det har många olika ljud, och då tar 
det längre tid att säga. 

Här kommer några andra kluriga långa och korta 
ord som jag kommit på – kan ni säga vilket som är 
längst i varje par?
NYCKELPIGA	–	HÄST
MOTORCYKEL	–	BOK
KANELBULLE	–	SKO
KAFFEKOPP	–	SKÅL	

Hejdå från nissen

Vad snyggt det blev!
Nu har ni nog förstått att jag verkligen gillar bokstäver. 
Jag gillar att använda dem, men kanske ännu mer att 
leka med dem. 

Jag tycker till exempel om att hitta ord som låter 
nästan likadant fast det är helt olika saker. 
Till exempel: 
• Katt	och	Hatt
• Mus och Hus
• Loppa och Hoppa

Ord som låter nästan lika kallas för rim, och när 
man säger dem tillsammans kallas det för att rimma. 
Här kommer några ord som ni kan prova  
att rimma på: APA, LAMM, SOL, IS.  
Kan	ni	några	mer	rim?	

Hejdå från nissen

Ojojoj...
Idag är jag verkligen trött. I natt var jag på upp-
täcktsfärd hos er och jag hittade massor med 
bokstäver!	Kan	ni	också	hitta	några	saker	som	
har bokstäver här hemma? 

Visste ni förresten att varje 
bokstav har ett eget ljud? 
Nu	när	vi	har	de	fina	bok-
stäverna på väggen kan vi 
träna på hur varje bokstav 
låter.  Vet ni redan hur några 
av bokstäverna låter?

Hejdå från nissen
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Bra jobbat!
Jag hörde när ni klappade igår, det lät väldigt bra! 
Nu har jag äntligen kommit på hur man öppnar 
era skåp i köket och i natt bakade jag en liten 
kaka medan ni sov. Jag ville egentligen ha en 
lussebulle men det blev mer likt en pepparkaka 
faktiskt. Nästa gång kanske jag ska försöka följa 
ett recept så går det kanske lättare.

Har ni tänkt på att en del ord låter likadant i 
början, just när man säger dem? Testa att titta 
i spegeln och samtidigt säga LUSSEBULLE och 
LAMPA,	PEPPARKAKA	och	POTATIS,	APA	och	
ARM, eller MIL och MER. Titta och känn efter vad 
som händer med munnen, tungan och läpparna 
när ljuden kommer ut. 

Titta runt här hemma och försök att hitta några 
saker som låter lika som LUSSEBULLE eller  
PEPPARKAKA	i	början.	

Hejdå från nissen

Hej!
Igår lekte vi med långa och korta ord, och jämförde 
hur många olika ljud som munnen formar för att 
göra ordet. Men man kan faktiskt höra hur långa 
ord är om man klappar dem med händerna också. 

Ordet TOMTE blir två klapp. Ordet REN blir bara 
en klapp. Och ordet NORDPOLEN blir tre klapp. 
Kan	ni	klappa	alla	namn	ni	har	i	familjen?	Och	
kanske några olika djur? Vilket är det kortaste eller 
längsta ordet ni kan komma på att klappa?

Hejdå från nissen

God morgon!
Nu är det mindre än två veckor kvar till julafton och 
det är hög tid att skriva julkort. Alla älskar väl att 
få post, eller hur? Då känns det verkligen att någon 
tänker på en och bryr sig om en.

Ta fram lite pennor och papper och hjälps åt att 
skriva en julhälsning till en vän, någon i familjen, en 
granne… eller en tomtenisse?   

Hejdå från nissen

Vilka fina julhälsningar!
Nu har ni nog gjort många personer glada. Och vet 
ni – brev kan man ju faktiskt skriva även om det 
inte snart är jul. Det är alltid roligt att få ett HEJ i 
brevlådan.

Idag vill jag lära er en bra lek som jag gillar. Den 
heter Gissa vem? Och så här gör man:

En av er tänker på en annan person som båda känner, 
eller	kanske	på	nån	figur	i	en	bok	eller	på	tv.	Säg	inte	
hela namnet på en gång utan s-u-p-e-r-l-å-n-g-s-a-m-t, 
med bara det allra första ljudet först. Sen ska den 
andra personen gissa namnet så fort det går! 

Jag börjar: Nnnnnnn – iiiiiiii – sssssssss…… vilket 
namn tror ni det ska bli? Nu är det er tur att 
försöka!

Hejdå från nissen
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God morgon!
Ser ni att jag har samlat ihop några grejer och lagt i 
en hög här? De ska vi ha till en ordlek. Vi ska räkna 
hur	många	ljud	det	finns	i	olika	ord!	Till	exempel:	
Om jag säger ordet IS så låter det iiii-ssss. 

Titta	i	spegeln	när	ni	säger	det	om	ni	vill!	Känn	
efter vad tungan gör i munnen! Hur många olika 
ljud gör ni när ni säger iiii-ssss? Lägg en sak fram-
för er för varje ljud ni kan höra i ordet. 

Här kommer lite olika ord att testa:
• ÅL
• SOL 
• KO
• FE
• MÅL
• RAM

Hejdå från nissen

Hej familjen!
Min favoritbokstav är första bokstaven i mitt 
namn.	Jag	tycker	att	den	låter	så	väldigt	fint	på	nåt	
sätt,	och	jag	tycker	att	den	är	ganska	fin	att	skriva	
också. Jag gjorde några försök att skriva den på 
olika sätt och blev ganska nöjd faktiskt, så jag satte 
upp bokstäverna där jag tyckte att det behövde 
piffas till lite. Har ni sett några av dem? 

Jag brukar alltid leta efter saker som börjar på 
samma ljud som mitt namn. Har ni några såna 
saker hemma hos er? Ni kanske har egna favorit- 
bokstäver? I så fall kanske ni hittar saker som 
börjar på de bokstäverna också! Och om ni vill 
kanske ni kan göra några egna bokstavstavlor.

Hejdå från  
nissen

Snygga bokstäver!
Det gjorde ni verkligen bra. Man kan aldrig ha för 
många bokstäver hemma tycker jag. 

Har ni förresten spelat ett spel som heter memory 
förut? Det brukar gå till så att man ska hitta två 
likadana bilder, men jag har hittat på en egen 
variant av memory som jag tänkte lära er idag. Så 
här gör man: En person tar fram några olika saker, 
till exempel dessa: 

sko + slev
glas + gaffel
bok + bil
nalle + nyckel
tallrik + tåg

Sen ska den andra försöka para ihop de saker som 
låter	lika	i	början.	Klarar	ni	alla?

Hejdå från nissen

God morgon  
era sjusovare!
Jag tycker om att skriva på en dator, för då är det 
lätt att ta bort om man skriver fel. Men det är 
ändå väldigt bra att kunna skriva bokstäver med 
penna på papper också. Det enda problemet är 
ju att man behöver så mycket papper om man vill 
öva på samma bokstav många gånger… Men då 
har jag kommit på en bra idé! 

Ta fram en plåt eller en ugnsform och häll mjöl, 
socker eller sand i den. Sedan kan ni skriva bok-
stäver	utan	penna,	antingen	med	pekfingret	eller	
med en pinne. När ni vill göra om kan ni ta en 
stekspade och bara jämna till mjölet eller sanden 
eller vad ni har, så kan ni öva hur många gånger 
ni vill.

Hejdå från  
nissen

13 14

15 16

Ko
pi

er
in

gs
fö

rb
ud

 - 
D

et
ta

 v
er

k 
är

 sk
yd

da
t a

v 
up

ph
ov

sr
ät

ts
la

ge
n.



Håll i er!
Idag ska jag nämligen lära er ett trick som jag kan. 
Jag kan trolla så att en sak blir en annan med hjälp 
av bara en bokstav! 

Testa att lägga fram bokstäverna I och S på ett 
papper. Då står det IS, som är fruset vatten, det 
vet ni va? Nu ska ni lägga bokstaven F innan de 
andra bokstäverna. Vad blir det nu? Nåt helt annat 

Hej familjen!
Nu är det bara FYRA DAGAR TILL JULAFTON! 
Fyra är jättelite. Det är lika många som tassarna på 
en katt, däcken på en bil eller benen på en stol. 

Några	av	de	här	orden	har	också	fyra	ljud.	Kan	
ni komma på vilka? Säg orden och lägg en pärla 
eller kloss för varje ljud ni hör i orden så blir det 
lättare att se. 

MYRA
SPEL
RÄVAR
RITA
SAGA
ÅKA
LÄSA

Kan	ni	komma	på	några	fler	ord	som	har	fyra	ljud?

Hejdå från nissen

God morgon!
Nu har jag lärt mig hitta ganska bra hemma hos 
er tycker jag, men ibland går jag fortfarande vilse 
eller letar i fel låda. Därför vill jag tipsa om en sak 
som	bokstäver	är	bra	till:	skyltar!	Det	finns	massor	
med skyltar runt omkring oss. De kanske talar om 
vad	nån	heter,	vad	som	finns	i	en	viss	förpackning	
eller vad vägen vi bor på heter. Om det inte fanns 
skyltar så skulle livet kunna bli jättetokigt – då 
kanske juicen skulle hamna i smörpaketet, brödet 
i potatispåsen och makaronerna nån helt annan-
stans. Men var? Om ni kollar i kylskåpet kanske ni 
hittar dem.

Jag gillar mest namnskyltar, skyltar för olika rum 
och skyltar för mina olika saker som jag har hemma. 
Har ni alla skyltar som behövs hemma? Annars 
kanske det är dags att göra några.

Hejdå från nissen

än IS, det kan jag lova! 

Prova att sätta dit andra 
bokstäver också och se om 
ni kan förvandla IS till något 
annat.

Hejdå från nissen

Hej!
Har ni tänkt nåt mer på det här med att en del 
ord låter lika i början? Då ska jag nämligen berätta 
en	annan	sak:	att	det	också	finns	ord	som	låter	
olika i slutet när man säger dem! 

Till exempel 
SOL och MIL 
APA och MÅLA
IS och ROS 

Säg orden långsamt och känn efter i munnen hur 
ni gör med tungan just när ordet tar slut. Testa 
att titta i en spegel också när ni säger ljuden, 
och	försök	komma	på	några	fler	ord	som	låter	
på samma sätt i slutet!

Hejdå från nissen
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Kommer ni ihåg...
...när vi trollade med ord genom att lägga till ett 
ljud i början av ett ord så att det blev ett nytt ord? 
Nu ska ni få lära er något knasigt, och kanske lite 
svårt. Man kan också trolla fram nya ord genom att 
lägga till eller byta ut ljud INUTI ord. 

Om jag säger ordet SOL (SSS-OOO-LLL), och sen 
byter ut ljudet som låter OOO till ett ljud som låter 
AAA blir det ett nytt ord (SSS-AAA-LLL). Det här är 
en ganska svår lek som man kan behöva öva ganska 
mycket på, men jag vet att ni klarar det tillsammans. 

Prova de här orden:
RIS – ROS
MOR – MUR
BIL - BAL

Använd mina bokstäver och lägg ut dem framför 
er när ni säger ljuden så blir det kanske lite lättare 
att hålla ordning på allt i huvudet.

Hejdå från nissen

Hej!
Idag ska ni få lära er en till av mina bästa lekar. 
En person som kan skriva tar fram några lagom 
stora papperslappar och skriver namnen på 
några	saker	som	finns	nära	där	ni	är.	Det	kan	
vara sko, bil, mjölk, nalle, stol eller matta, till 
exempel. Ett ord på varje lapp! Sen gäller det för 
den andra att snabbt klura ut vad det står och 
hitta just de sakerna. Om man vill göra det lite 
lättare kan man välja några speciella saker och 
lägga i en ring där ni sitter, och om man vill göra 
det svårare kan man ta tid på varandra. 

Hejdå från nissen

Kan ni tänka er...
Nu är det bara en dag kvar till julafton, och det är 
snart dags för mig att åka tillbaka hem till Nord-
polen. Men innan det är dags tycker jag att det 
vore roligt om vi kunde leka den där leken som 
vi	gjorde	när	jag	nyss	hade	flyttat	in,	när	jag	hade	
klippt ut bokstäver och ni skulle gissa mitt namn. 

Men den här gången ska ni använda mina bokstäver 
och se HUR MÅNGA ord ni kan komma på att 
sätta ihop dem till! Om jag till exempel har bok-
stäverna R, S och O kan jag sätta ihop fyra olika 
ord, såhär:
ROS – RO – OS – SO 

Hur många ord kan ni göra om ni får låna  
bokstäverna M, L, A, S, O och R?

Hejdå från nissen

Julafton!
Å, som jag har längtat. Men ändå inte, för det har 
varit toppen att få vara här hemma hos er. Som 
tack för att jag fått bo hos er har jag lämnat en 
liten present som ni hittar om ni letar under en 
sak som börjar på SSS-ÄÄÄ-NNN-GGG….. 

Jag hoppas att ni redan älskar bokstäver och ord 
lika mycket som jag, och att ni kommer att använda 

21 22

23 24

riktigt många bokstäver i 
framtiden. Om ni vill får 
ni gärna skriva ett brev till 
mig och berätta om ni får 
någon julklapp idag.

Hejdå från nissen
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Tack så mycket för 
maten ni la fram!

Och vilka bra namnförslag ni kom på! Det var en 
ganska klurig uppgift tycker jag. Nu är ni säkert ännu 
mer	nyfikna	på	vad	jag	heter,	men	jag	tänkte	inte	ge	
er svaret idag utan bara en ny ledtråd: jag har skrivit 
bokstäverna	som	finns	i	mitt	namn	på	några	lappar.	
Pussla ihop dem i rätt ordning så blir det mitt namn! 
Skriv gärna era bokstäver också på ett papper så att 
jag får veta era namn. 

Hejdå från nissen

Hej familjen!
Äntligen är jag här. Jag har rest långt för att komma hit 
och när ni läser det här ligger jag nog och vilar en stund, 
eller läser en bra bok. Jag är en tomtenisse som bor på 
Nordpolen tillsammans med Tomtefar, Tomtemor och en 
massa andra nissar. Under hela året jobbar vi hårt med 
att läsa önskelistor och tillverka julklappar, och nu när 
det inte är så långt till julafton har några av oss nissar 
skickats ut på speciella uppdrag. Mitt uppdrag är att vara 
här hos er och lära er några av mina favoritlekar fram till 
julafton. Det är lekar som har med ord och bokstäver 

Godmorgon!
Nu har jag vilat upp mig efter resan och idag är jag 
mycket piggare! Jag har tittat runt lite hemma hos er 
och börjar bli ganska bra på att hitta nu. Jag tog en 
sväng i köket för att hitta något gott att äta men det 
var svårt att komma in i skåpen, så om ni har något 
som ni tror att jag skulle gilla kan ni kanske lägga fram 
det till mig? 

Ni kanske undrar vad jag heter? Jag ska berätta det 
snart, men idag får ni bara en ledtråd av mig. Mitt namn 
börjar på samma bokstav som bilden jag skickar med 
det här brevet. Skriv ner alla förslag ni kan komma på 
så lovar jag att snart berätta vad jag heter!

Hejdå från nissen

att göra, och vet ni varför såna är 
så bra? Jo, för att när man blivit 
bra på dem kan man också bli bra 
på att läsa och skriva. Då kan man 
skriva egna önskelistor eller läsa 
spännande böcker, och det är sånt 
som jag älskar. 

Kan	ni	komma	på	fler	saker	som	
bokstäver är bra att ha till?

Hejdå från nissen

Hej! 
Listade ni ut mitt namn? Hoppas det! Jag tycker själv 
att det är ett väldigt bra namn som ser snyggt ut när 
man skriver det. 

I natt har jag legat vaken och tränat på att säga 
alfabetet, både framåt och bakåt. Det är ganska svårt 
eftersom	det	finns	29	bokstäver	att	hålla	ordning	på.	
De ser olika ut när man skriver dem och dessutom 
låter de olika också. Varje bokstav har ett eget ljud! 
Vilka bokstäver kan ni? 

Jag	skulle	gilla	om	jag	fick	några	fina	bokstäver	att	ha	
på väggen, men jag har lite svårt att klippa med er 
sax. Jag har skickat med alla bokstäver här så kan ni 
kanske hjälpa mig att klippa ut dem och sätta upp i 
rätt ordning på väggen eller kylskåpet? Håll ordning på 
bokstäverna för jag är säker på att vi kommer att få 
användning av dem.

Hejdå från nissen

1 2

3 4 Hej!
Just nu håller jag på att läsa en spännande bok om 
hur man tar hand om renar. Jag tycker att det är 
väldigt intressant och till exempel har jag lärt mig att 
renar tycker om att äta gräs och svamp, och att de 
kan ha horn som är över en meter höga! Jag skrev 
ner allt på en kom-ihåg-lista som jag ska ta med mig 
när jag åker hem till Nordpolen igen. 

En annan sak jag gjorde medan ni sov var att skriva 
en önskelista. Här är den:

1. Vantar
2. Mössa
3. Penna
4. Snö
5. Pepparkakor

Har ni skrivit önskelistor ännu? Annars kan ni kanske 
göra det idag. Det vore roligt att läsa dem!

Hejdå från nissen

God morgon familjen!
Tack	för	att	jag	fick	läsa	era	önskelistor!	En	sak	som	
jag	tänkte	på	när	jag	läste	var	att	det	finns	en	grej	
som är lite konstig med ord, och det är att själva 
ordet ibland inte alls passar ihop med den verkliga 
saken. Ta ordet TÅG till exempel. Tåg är ju jättelånga 
men när man skriver det blir det jättekort. Bara tre 
bokstäver. Och TUSENFOTING är ett väldigt långt 
ord fastän djuret är så litet. Men vet att själva ordet 
är långt för att det har många olika ljud, och då tar 
det längre tid att säga. 

Här kommer några andra kluriga långa och korta 
ord som jag kommit på – kan ni säga vilket som är 
längst i varje par?
NYCKELPIGA	–	HÄST
MOTORCYKEL	–	BOK
KANELBULLE	–	SKO
KAFFEKOPP	–	SKÅL	

Hejdå från nissen

Vad snyggt det blev!
Nu har ni nog förstått att jag verkligen gillar bokstäver. 
Jag gillar att använda dem, men kanske ännu mer att 
leka med dem. 

Jag tycker till exempel om att hitta ord som låter 
nästan likadant fast det är helt olika saker. 
Till exempel: 
• Katt	och	Hatt
• Mus och Hus
• Loppa och Hoppa

Ord som låter nästan lika kallas för rim, och när 
man säger dem tillsammans kallas det för att rimma. 
Här kommer några ord som ni kan prova  
att rimma på: APA, LAMM, SOL, IS.  
Kan	ni	några	mer	rim?	

Hejdå från nissen

Ojojoj...
Idag är jag verkligen trött. I natt var jag på upp-
täcktsfärd hos er och jag hittade massor med 
bokstäver!	Kan	ni	också	hitta	några	saker	som	
har bokstäver här hemma? 

Visste ni förresten att varje 
bokstav har ett eget ljud? 
Nu	när	vi	har	de	fina	bok-
stäverna på väggen kan vi 
träna på hur varje bokstav 
låter.  Vet ni redan hur några 
av bokstäverna låter?

Hejdå från nissen
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Bra jobbat!
Jag hörde när ni klappade igår, det lät väldigt bra! 
Nu har jag äntligen kommit på hur man öppnar 
era skåp i köket och i natt bakade jag en liten 
kaka medan ni sov. Jag ville egentligen ha en 
lussebulle men det blev mer likt en pepparkaka 
faktiskt. Nästa gång kanske jag ska försöka följa 
ett recept så går det kanske lättare.

Har ni tänkt på att en del ord låter likadant i 
början, just när man säger dem? Testa att titta 
i spegeln och samtidigt säga LUSSEBULLE och 
LAMPA,	PEPPARKAKA	och	POTATIS,	APA	och	
ARM, eller MIL och MER. Titta och känn efter vad 
som händer med munnen, tungan och läpparna 
när ljuden kommer ut. 

Titta runt här hemma och försök att hitta några 
saker som låter lika som LUSSEBULLE eller  
PEPPARKAKA	i	början.	

Hejdå från nissen

Hej!
Igår lekte vi med långa och korta ord, och jämförde 
hur många olika ljud som munnen formar för att 
göra ordet. Men man kan faktiskt höra hur långa 
ord är om man klappar dem med händerna också. 

Ordet TOMTE blir två klapp. Ordet REN blir bara 
en klapp. Och ordet NORDPOLEN blir tre klapp. 
Kan	ni	klappa	alla	namn	ni	har	i	familjen?	Och	
kanske några olika djur? Vilket är det kortaste eller 
längsta ordet ni kan komma på att klappa?

Hejdå från nissen

God morgon!
Nu är det mindre än två veckor kvar till julafton och 
det är hög tid att skriva julkort. Alla älskar väl att 
få post, eller hur? Då känns det verkligen att någon 
tänker på en och bryr sig om en.

Ta fram lite pennor och papper och hjälps åt att 
skriva en julhälsning till en vän, någon i familjen, en 
granne… eller en tomtenisse?   

Hejdå från nissen

Vilka fina julhälsningar!
Nu har ni nog gjort många personer glada. Och vet 
ni – brev kan man ju faktiskt skriva även om det 
inte snart är jul. Det är alltid roligt att få ett HEJ i 
brevlådan.

Idag vill jag lära er en bra lek som jag gillar. Den 
heter Gissa vem? Och så här gör man:

En av er tänker på en annan person som båda känner, 
eller	kanske	på	nån	figur	i	en	bok	eller	på	tv.	Säg	inte	
hela namnet på en gång utan s-u-p-e-r-l-å-n-g-s-a-m-t, 
med bara det allra första ljudet först. Sen ska den 
andra personen gissa namnet så fort det går! 

Jag börjar: Nnnnnnn – iiiiiiii – sssssssss…… vilket 
namn tror ni det ska bli? Nu är det er tur att 
försöka!

Hejdå från nissen

9 10

11 12

God morgon!
Ser ni att jag har samlat ihop några grejer och lagt i 
en hög här? De ska vi ha till en ordlek. Vi ska räkna 
hur	många	ljud	det	finns	i	olika	ord!	Till	exempel:	
Om jag säger ordet IS så låter det iiii-ssss. 

Titta	i	spegeln	när	ni	säger	det	om	ni	vill!	Känn	
efter vad tungan gör i munnen! Hur många olika 
ljud gör ni när ni säger iiii-ssss? Lägg en sak fram-
för er för varje ljud ni kan höra i ordet. 

Här kommer lite olika ord att testa:
• ÅL
• SOL 
• KO
• FE
• MÅL
• RAM

Hejdå från nissen

Hej familjen!
Min favoritbokstav är första bokstaven i mitt 
namn.	Jag	tycker	att	den	låter	så	väldigt	fint	på	nåt	
sätt,	och	jag	tycker	att	den	är	ganska	fin	att	skriva	
också. Jag gjorde några försök att skriva den på 
olika sätt och blev ganska nöjd faktiskt, så jag satte 
upp bokstäverna där jag tyckte att det behövde 
piffas till lite. Har ni sett några av dem? 

Jag brukar alltid leta efter saker som börjar på 
samma ljud som mitt namn. Har ni några såna 
saker hemma hos er? Ni kanske har egna favorit- 
bokstäver? I så fall kanske ni hittar saker som 
börjar på de bokstäverna också! Och om ni vill 
kanske ni kan göra några egna bokstavstavlor.

Hejdå från  
nissen

Snygga bokstäver!
Det gjorde ni verkligen bra. Man kan aldrig ha för 
många bokstäver hemma tycker jag. 

Har ni förresten spelat ett spel som heter memory 
förut? Det brukar gå till så att man ska hitta två 
likadana bilder, men jag har hittat på en egen 
variant av memory som jag tänkte lära er idag. Så 
här gör man: En person tar fram några olika saker, 
till exempel dessa: 

sko + slev
glas + gaffel
bok + bil
nalle + nyckel
tallrik + tåg

Sen ska den andra försöka para ihop de saker som 
låter	lika	i	början.	Klarar	ni	alla?

Hejdå från nissen

God morgon  
era sjusovare!
Jag tycker om att skriva på en dator, för då är det 
lätt att ta bort om man skriver fel. Men det är 
ändå väldigt bra att kunna skriva bokstäver med 
penna på papper också. Det enda problemet är 
ju att man behöver så mycket papper om man vill 
öva på samma bokstav många gånger… Men då 
har jag kommit på en bra idé! 

Ta fram en plåt eller en ugnsform och häll mjöl, 
socker eller sand i den. Sedan kan ni skriva bok-
stäver	utan	penna,	antingen	med	pekfingret	eller	
med en pinne. När ni vill göra om kan ni ta en 
stekspade och bara jämna till mjölet eller sanden 
eller vad ni har, så kan ni öva hur många gånger 
ni vill.

Hejdå från  
nissen
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Håll i er!
Idag ska jag nämligen lära er ett trick som jag kan. 
Jag kan trolla så att en sak blir en annan med hjälp 
av bara en bokstav! 

Testa att lägga fram bokstäverna I och S på ett 
papper. Då står det IS, som är fruset vatten, det 
vet ni va? Nu ska ni lägga bokstaven F innan de 
andra bokstäverna. Vad blir det nu? Nåt helt annat 

Hej familjen!
Nu är det bara FYRA DAGAR TILL JULAFTON! 
Fyra är jättelite. Det är lika många som tassarna på 
en katt, däcken på en bil eller benen på en stol. 

Några	av	de	här	orden	har	också	fyra	ljud.	Kan	
ni komma på vilka? Säg orden och lägg en pärla 
eller kloss för varje ljud ni hör i orden så blir det 
lättare att se. 

MYRA
SPEL
RÄVAR
RITA
SAGA
ÅKA
LÄSA

Kan	ni	komma	på	några	fler	ord	som	har	fyra	ljud?

Hejdå från nissen

God morgon!
Nu har jag lärt mig hitta ganska bra hemma hos 
er tycker jag, men ibland går jag fortfarande vilse 
eller letar i fel låda. Därför vill jag tipsa om en sak 
som	bokstäver	är	bra	till:	skyltar!	Det	finns	massor	
med skyltar runt omkring oss. De kanske talar om 
vad	nån	heter,	vad	som	finns	i	en	viss	förpackning	
eller vad vägen vi bor på heter. Om det inte fanns 
skyltar så skulle livet kunna bli jättetokigt – då 
kanske juicen skulle hamna i smörpaketet, brödet 
i potatispåsen och makaronerna nån helt annan-
stans. Men var? Om ni kollar i kylskåpet kanske ni 
hittar dem.

Jag gillar mest namnskyltar, skyltar för olika rum 
och skyltar för mina olika saker som jag har hemma. 
Har ni alla skyltar som behövs hemma? Annars 
kanske det är dags att göra några.

Hejdå från nissen

än IS, det kan jag lova! 

Prova att sätta dit andra 
bokstäver också och se om 
ni kan förvandla IS till något 
annat.

Hejdå från nissen

Hej!
Har ni tänkt nåt mer på det här med att en del 
ord låter lika i början? Då ska jag nämligen berätta 
en	annan	sak:	att	det	också	finns	ord	som	låter	
olika i slutet när man säger dem! 

Till exempel 
SOL och MIL 
APA och MÅLA
IS och ROS 

Säg orden långsamt och känn efter i munnen hur 
ni gör med tungan just när ordet tar slut. Testa 
att titta i en spegel också när ni säger ljuden, 
och	försök	komma	på	några	fler	ord	som	låter	
på samma sätt i slutet!

Hejdå från nissen

17 18

19 20

Kommer ni ihåg...
...när vi trollade med ord genom att lägga till ett 
ljud i början av ett ord så att det blev ett nytt ord? 
Nu ska ni få lära er något knasigt, och kanske lite 
svårt. Man kan också trolla fram nya ord genom att 
lägga till eller byta ut ljud INUTI ord. 

Om jag säger ordet SOL (SSS-OOO-LLL), och sen 
byter ut ljudet som låter OOO till ett ljud som låter 
AAA blir det ett nytt ord (SSS-AAA-LLL). Det här är 
en ganska svår lek som man kan behöva öva ganska 
mycket på, men jag vet att ni klarar det tillsammans. 

Prova de här orden:
RIS – ROS
MOR – MUR
BIL - BAL

Använd mina bokstäver och lägg ut dem framför 
er när ni säger ljuden så blir det kanske lite lättare 
att hålla ordning på allt i huvudet.

Hejdå från nissen

Hej!
Idag ska ni få lära er en till av mina bästa lekar. 
En person som kan skriva tar fram några lagom 
stora papperslappar och skriver namnen på 
några	saker	som	finns	nära	där	ni	är.	Det	kan	
vara sko, bil, mjölk, nalle, stol eller matta, till 
exempel. Ett ord på varje lapp! Sen gäller det för 
den andra att snabbt klura ut vad det står och 
hitta just de sakerna. Om man vill göra det lite 
lättare kan man välja några speciella saker och 
lägga i en ring där ni sitter, och om man vill göra 
det svårare kan man ta tid på varandra. 

Hejdå från nissen

Kan ni tänka er...
Nu är det bara en dag kvar till julafton, och det är 
snart dags för mig att åka tillbaka hem till Nord-
polen. Men innan det är dags tycker jag att det 
vore roligt om vi kunde leka den där leken som 
vi	gjorde	när	jag	nyss	hade	flyttat	in,	när	jag	hade	
klippt ut bokstäver och ni skulle gissa mitt namn. 

Men den här gången ska ni använda mina bokstäver 
och se HUR MÅNGA ord ni kan komma på att 
sätta ihop dem till! Om jag till exempel har bok-
stäverna R, S och O kan jag sätta ihop fyra olika 
ord, såhär:
ROS – RO – OS – SO 

Hur många ord kan ni göra om ni får låna  
bokstäverna M, L, A, S, O och R?

Hejdå från nissen

Julafton!
Å, som jag har längtat. Men ändå inte, för det har 
varit toppen att få vara här hemma hos er. Som 
tack för att jag fått bo hos er har jag lämnat en 
liten present som ni hittar om ni letar under en 
sak som börjar på SSS-ÄÄÄ-NNN-GGG….. 

Jag hoppas att ni redan älskar bokstäver och ord 
lika mycket som jag, och att ni kommer att använda 

21 22

23 24

riktigt många bokstäver i 
framtiden. Om ni vill får 
ni gärna skriva ett brev till 
mig och berätta om ni får 
någon julklapp idag.

Hejdå från nissen
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