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Användningsområde 
• grundskola 
• gymnasiesärskola 
• specialundervisning 
 
Inlärningsmål:  
engelska 
• ordförråd 
• hörförståelse 
• läsförståelse 
• samtal 
• beskrivning av känslor, åsikter och egna      
  erfarenheter 
• kritisk granskning och argumentation

ConversaCards - What do you like?
Art.nr. 7763-560-4

Användningsförslag

• Låt eleverna granska bilderna och berätta 
vad de ser på engelska för varandra eller 
för läraren. Följ upp med lämpliga frågor.
Acceptera ja och nej.-svar, men fråga 
vidare om det är passande.

• Låt eleverna titta på bilden utan att säga 
något och ställ sedan första frågan. Följ 
upp med nästa fråga eller annan lämplig 
fråga. Detta kan också göras av eleverna 
själva i par.

• Dela ut kort till flera elever och låt dem 
gå runt och intervjua varandra genom att 
visa varandra korten och läsa frågorna på 
sitt kort.

• Låt eleverna sortera ett antal bilder efter olika 
områden, t.ex. sådant som går att äta, leksaker, 
platser. Låt samtalet i största möjliga mån ske på 
engelska. 

• Låt eleverna ta ett antal bilder och sätta ihop 
dem till en engelsk berättelse som de får pre-
sentera för resten av gruppen.

• Låt flera elever skriva ned svaren på samma 
frågor på engelska och sedan läsa upp dem för 
varandra. Diskutera likheter och skillnader.

Innehåll:
• 52 foto- och frågekort 
• 2 lärarhandledningskort
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Korten

Alla kort följer samma mönster i frågorna:
1. Tell me the name of a/an XXX you like.
2. What do you like about it?
3. Is there anything you don’t like about it?

Bilder:
bedtime story
bird
board game
book
candy
cereal
chewing gum
color
cookie
costume
day of the week
drink
farm animal
flower
fruit
gift
hat
holiday
ice-cream flavor
insect
letter
museum
musical instrument
number
outside game
pet

piece of clothing
pizza
place you like to visit
puzzle
reptile
restaurant
ride
sandwich
sea animal
season
shape
song
soft drink
sport
snack
store
stuffed animal
teacher
toy
type of weather
TV-show
vacation
vegetable
vehicle
video game
wild animal
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