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Användningsmöjligheter

• förskola
• grundskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• svenska som andraspråk/sfi 
• undervisning i främmande språk

Inlärningsmål
•  Att lära sig nödvändiga substantiv för 

vardagsbruk.
•  Att utvidga ordförrådet.
•  Att lära sig bestämd artikel.
•  Bilda plural av substantiv.
•  Göra enkla meningar.
•  Använda substantiven i meningar eller 

delar av meningar.
•  Att ändra en standardmening genom att 

sätta in olika substantiv.
•  Att ordna föremål efter ämne

Språklåda - Bildkistan
Art.nr. 7762-946-9

Användningsförslag
Lägg ut ett antal kort synligt. pedagogen 
benämner ett kort och eleven tar upp det.

Håll upp ett antal kort i en serie och be 
eleven säga det föremål som visas.

Samtala om hur de olika föremålen hör 
ihop och gruppera dem på olika sätt.

Associera bilderna till verbm dvs vad man 
gör med dem.

Ta ett kort, beskriv det och låt någon 
gissa vad det föreställer.

Kims lek: Lägg ut några kort, låt eleven 
titta på dem en stund, ta sedan bort ett 
när eleven blundar. Vilket kort försvann?

Spela memory med kort som tillhör samma 
gruppering.

Agera det bilden föreställer, de andra gis-
sar.

Gör gåtor kring bilden eller lek 20 frågor 
om vad den föreställer.

Vad ska bort? Lägg ett kort som avviker 
från de andra i en grupp och diskutera vil-
ket det kan vara.

Koppla bilderna till sammanhangen där de 
används och låt eleven plocka rätt kort för 
att till exempel duka ett bord. 

Välj ut ett antal kort med olika färger och 
mönster och beskriv något av dem. Låt 
eleven plocka rätt kort och benämna det.

Innehåll:
180 färgbildskort i storleken 11 x 11 cm
med kategorierna
• Djur  
• Mat och dryck 
• Frukt och grönsaker  
• I skolan 
• I hemmet  
• Kläder
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Bilder

Djur
anka	 apa	 bi	 björn		 elefant
fisk		 fluga		 fjäril		 fågel		 får
get		 giraff		 gris		 groda		 hare
hund		 häst		 höna		 igelkott		 katt
ko		 krokodil		 lejon		 marsvin		 mask
mus		 orm		 rådjur		 räv		 zebra
snigel		 spindel		 tiger		 tupp		 val
åsna

Mat och dryck
bröd		 choklad		 fisk		 fruktjuice		 glass
grönsaker		 kaffe		 korv		 kött		 mineralvatten
mjölk		 ost		 pasta		 potatis		 ris
salami		 sallad		 salt		 smör		 socker
te		 tårta		 vin		 ägg

Frukt och grönsaker
ananas		 apelsin		 aprikos		 banan		 blomkål
bönor		 citron		 gurka		 jordgubbe		 kål
körsbär		 lök		 morot		 nöt		 persika
potatis		 purjolök		 päron		 sallad		 tomat
vindruvor		 vitlök		 äpple		 ärtor

I skolan
blyertspenna	 bläckpenna		 bok		 bord		 färg
färgpenna		 krita		 linjal		 meterlinjal		 papperskorg
pennfodral		 pennvässare	 pensel		 pärm		 radergummi
sax	 skolväska	 stol	 svamp		 svarttavla
trasa		 tuschpenna		 övningsbok

I hemmet
badkar  bokhylla  bord  diskho  dörr
element  gardin  fåtölj  teve  fönster
fönsterbräde  handfat  kylskåp  lampa  matta
rullgardin  skrivbord  skåp  soffa  spegel
spis  stol  säng  sängbord  toalett

Kläder
baddräkt  blus  byxor/jeans  hatt  jacka
kjol  klänning  kostym  stövlar  mössa
pyjamas  rock  skjorta  skor  skärp
slips  strumpor  strumpbyxor  tofflor  tröja
T-shirt  undertröja  underbyxor  vantar

Kalender
vår  sommar  höst  vinter  januari
februari  mars  april  maj  juni
juli  augusti  september  oktober  november
december  födelsedag  jul  påsk  karneval
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