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Unikt videnskoncept der pirrer børns 
nysgerrighed og giver dem lyst til at lære 
 

Nu får børn i alderen tre til seks år flere sjove måder at slukke deres 
videntørst på. Alga Learning er en unik serie produkter med en 
stimulerende og bred variation. Farverige æsker med sjovt og 
pædagogisk indhold vækker børnenes nysgerrighed og lyst til at lære. 
Hver æske indeholder en guide som vejleder de voksne i børnenes 
lærdom. 

 
Annika Furuvik, produktchef hos Alga, har 25 års erfaring med børneprodukter: 

- Børn har hele livet foran sig til at lære og vi vil gerne vække deres nysgerrighed og 
lyst til at lære. Vi ser at der findes et behov for denne type af produkter, der giver 
glæde til at lære sig nye ting. Det findes ikke et koncept i Norden som ligner Alga 
Learning, et koncept som tilbyder så bred viden for børn mellem tre og seks år. 

- Det er vigtigt at æskerne ser sjove og udviklende ud, men vi har også været 
vældigt præcise med at producere en serie produkter, som har en lang levetid og 
flere funktioner. Materialerne er nøje udvalgt for at holde til mange års leg og 
lærelyst – slidstærkt karton som kan tørres af og penne og brikker i god kvalitet. 
Magneterne kan anvendes til køleskabspoesi, og white board pladen til korte 
beskeder selv når børnene er blevet lidt ældre, siger Annika Furuvik. 

 
Alga Learning sortimentet 
Fra 3 år: Træn Finmotorik styrker tålmodigheden og fingerfærdigheden. Ved hjælp af 
snoren sættes ting på sin rette plads, og kunsten at binde snørebånd kommer med i 
købet. Tal og Rækkefølge – barnets første skridt i kontakten med cifre og antal. 

Fra 4 år: Hukommelse og Logik hjælper barnet med at svare på spørgsmål som ”Hvad 
skal fjernes?” og ”Hvilke ting skal ikke i lommen?”. Øvelserne er sjove og opmuntrer til at 
se logiske sammenhænge. Regn og Ret – den anden af tre æsker som handler om 
cifrenes verden. Lær om Bogstaver – er den første af tre æsker om bogstavernes verden.  
Play & Learn Laptop ser præcis ud som en rigtig laptop og indeholder 45 sjove aktiviteter. 
Her trænes hukommelse og logik, og barnet lærer mere om 
bogstaver, stavning, regning og engelsk. 

Fra 5 år: Uret og Ugen kobler tidspunkter med barnets egne 
aktiviteter og situationer som øger forståelsen for døgnet og ugen. 
Den Store Regneæske fortsætter med at udvikle barnets forståelse 
for matematik. Gennem øvelse vokser barnets viden om cifre, 
regnemåder og evnen til at se nye muligheder. Skriv Alfabetet, den 
anden æske om bogstaver – på white board pladen øver 
barnet sig på at skrive sine første bogstaver og måske 
enkle ord. 

  



 

 

 

 

 
 
Fra 6 år: Land og Sted lærer barnet hvordan verden ser ud 
oppe fra. Steder og situations-kort som ”Her bor farmor” og 
”Her ligger Zoo” øger forståelsen for steder og afstande. 
Stav Ordet er den sidste æske om bogstaver, som fortsætter 
med at udvikle små børns ordforråd, med at forstå 
bogstaverne og deres betydning samt at kunne sætte deres 
viden ind i en sammenhæng. 

 
 
Alga Learning produkterne findes i butikkerne i midten af august. Vejl. Udsalgspris for 
æskerne er 199,95 kr. for de mindste og 249,95 kr. for de større samt 399,95 kr. for 
Play&Learn Laptopen. 

 
For yderlig information, kontakt: 

 
Annika Furuvik, produktchef Alga. Tel: +46 479-195 94,  
mobil: +46 705-12 99 16. E-post: annika.furuvik@algaspel.se 

Marie Schelin, marknadschef Alga Norden. Tel: + 46 479-192 69,  

mobil: +46 736-44 90 16. E-post: marie.schelin@scanditoy.com 

 

Høj uppløslige billeder findes på: www.cisionwire.dk/alga 

Se også:  www.algalearning.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Alga 

Alga AB blev grundlagt  1917 i Stockholm og har siden 1983 været en del af BRIO-koncernen med 
hovedkontor i  Malmø. Alga står bag klassiske selskabsspil som f.eks. Matador, Junior Matador og 
Afrikas Stjerne – berømte spil som findes i mange danske hjem. Alga har desuden æsker med div. 
eksperimenter, udendørsspil samt puslespil i sortimentet. Det seneste skud på stammen i Alga-
familien er ’Alga Learning’ - en pædagogisk produktserie til førskolebarnet. Produkterne sælges i 
hele Norden. På www.algaspel.se finder du en præsentation af hele Alga-sortimentet. 
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