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Användningsmöjligheter

• förskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• modersmålsundervisning
 
Inlärningsmål
• Lära och använda viktiga adjektiv.
• Lära och känna igen motsatser.
• Kunna urskilja en historias förlopp.
• Beskriva situationer i vardagslivet.
• Upptäcka och beskriva detaljer.
• Utöka ordförrådet.
• Utveckla språkkompetensen.
 

Språklåda - Adjektivberättelser
Art.nr. 7762-805-7

Användningsförslag

• Hitta motsatsen till ett adjktiv.
• Använd adjektivet till att beskriva andra  
  saker och personer och använda för  
  sammanhanget korrekta böjningar.
• Träna komparativ och superlativ.

Innehåll:
18 bildhistorier i färg, med 4 kort, totalt 72 
bildkort, 9 x 9 cm. Numrerade med stora 
siffror som visar vilken sekvens det är och 
små som visar kortets plats i kronologisk 
ordning.

• Hitta rätt adjektiv tillsammans med   
  substantiv i obestämd och bestämd form. 
• Beskriv detaljer i bilden.
• Samtala om egna erfarenheter.
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Sekvenserna

1. En ny cykel.
 (ny - gammal, stor - liten)
 En pojke får en ny cykel i födelsedagspresent. 

Först är hans lillebror avundsjuk, men sedan 
blir han nöjd då den mindre, gamla, cykeln nu 
är hans.

1.1 Cykeln är ny.
1.2 Cykeln är gammal.
1.3 Den nya cykeln är stor.
1.4 Den gamla cykeln är liten.

2. Hoppa i vattenpölar. 
(blöt - torr, arg - glad) 
Mamma och dotter är ute och dottern blöter 
ner sig i en vatenpöl. Mamman är arg, men 
när de kommer hem torkar flckan sig och 
sätter på torra kläder. Flickan hänger up sina 
blöta kläder och mamman lugnar ner sig.

1.1 Flickan är blöt. / Flickans kläder är blöta.
1.2 Mamman är arg.
1.3 Flickan är torr igen. / Flickans kläder är 
      torra.
1.4 Mamman är glad.



3.  På landet.
 (svart - vit, vild - tam)
 En flicka hälsar på några hästar i en hage. 

Hästarna har olika färger och olika humör.
3.1 Hästen är svart.
3.2 Hästen är vild.
3.3 Hästen är vit.
3.4 Hästen är tam.

4.  Goda och onda drömmar.
 (ful - vacker, ond - god)
 En flicka har en mardröm om ett ont, fult 

monster som vill skaga hennes katt. Som tur 
är blir monstret bortjagat av en god fe.

4.1 Monstret är fult.
4.2 Monstret är ont.
4.3 Fen är vacker.
4.4 Fen är god.

5. Tvätta kläder.
 (Full - tom, smutsig - ren)
 Pappa och son tvättar kläder tillsammans.
5.1 Tvättkorgen är full.
5.2 Tvätten är smutsig.
5.3 Tvättkorgen är tom.
5.6 Tvätten är ren.

6. På classcaféet.
 (varm - kall, illamående - bra/bättre)
 En flicka mår illa efter att ha ätit för mycket 

glass. Hon kräks på toaletten och sedan mår 
hon bättre.

6.1 Vädret är varmt.
6.2 Glassen är kall.
6.3 Flickan mår illa.
6.4 Flickan mår bra/bättre.

7. På vandring i fjällen.
 (långt bort - nära, lång - kort)
 En familj vandrar i fjällen. Deras mål är en 

fjällstuga.
7.1 Fjällstugan är långt bort.
7.2 Vägen är lång.
7.3 Stugan är nära.
7.4 Vägen är kort.

8.  Jag delar med dig 
(fattig - rik, ledsen - glad)

 Två pojkar är vid kiosken på en badplats. 
Den ena pojken är ledsen för att han inte har 
några pengar. Den andra pojken delar med 
sig.

8.1 Pojken är fattig.
8.2 Pojken är ledsen.
8.3 Pojken är rik.
8.4 Pojken är glad.

9. Redan läggdags?
 (ljust - mörkt, pigg - trött)
 Det är kväll, men flickan kan inte sova för att 

det fortfarade är ljust ute. Inte förrän mamma 
drar ner persiennen blir hon trött och somnar.

9.1 Det är ljust.
9.2 Flickan är pigg.
9.3 Det är mörkt.
9.4 Flickan är trött.

10. Skolans första dag
 (lätt - tung, öppen - stängd)
 En pojke väljer sin första skolväska. Hemma 

packar han väskan med alla sina skolsaker.
10.1 Skolväskan är lätt.
10.2 Skolväskan är öppen.
10.3 Skolväskan är tung.
10.4 Skolväskan är stängd.

11. Höststorm
 (tjock - smal, bred - smal) 

På en höstpromenad börjar det regna och 
blåsa upp till storm. En tjock man och en 
smal kvinna flyr regnet genom att gömma sig 
i ett vindskydd.

11.1 Kvinnan och hunden är smala.
11.2 Mannen och hunden är tjocka.
11.2 Ingången är bred.
11.3 Ingången är smal.

12. Skördetid 
(god - äcklig, söt - sur)

 På förskolan provar barnen ätbara saker från 
naturen, som äpplen,päron, potatis, pumpa 
och honung.

12.1 Päronet smakar gott.
12.2 Potatisen smakar äckligt.
12.3 Honungen smakar sött.
12.4 Citronen smakar surt.

13. Höstpyssel
 (slät - grov, vass - trubbig)
 Barnen på förskolan använder höstsaker 

för att skapa saker med. Blad, kottar och 
kastanjer känns alla på olika sätt, och verk-
tygen känns också olika.
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13.1 Kastanjen är slät.
13.2 Kottarna är grova.
13.3 Borren är vass.
13.4 Tändstickan är trubbig.

14. Lyktpromenad 
(gammal - ung, främmande - känd)

 En flicka har tappat bort sina föräldrar un-
der en lyktpromenad. Folket runt flickan är 
främmande, men till slut ser flickan pappas 
kända ansikte.

14.1 Mormor och morfar är gamla.
14.2 Mamma och pappa är unga.
14.3 Folket är främmande.
14.4 Pappa är känd.

15. På idrotten
 (rund - kantig, hård - mjuk)
 Barnen spelar boll i idrottssalen och hoppar 

över plinten till en mjuk matta.
15.1 Bollen är rund.
15.2 Plinten är kantig.
15.3 Plinten är hård.
15.4 Mattan är mjuk.

16. Sjuk till sängs
 (sjuk - frisk, full - tom)
 En pojke är juk och ligger till sängs. Varmt te 

och massor av sömn hjälper honom att bli 
frisk igen.

16.1 Pojken är sjuk.
16.2 Glaset är fullt.
16.3 Glaset är tomt.
16.4 Pojken är frisk igen.

17. I djurparken.
 (långsam - snabb, ner - upp)
 Det är matdags för isbjörnarna och ping-

vinerna i djurparken. En isbjörn går lång-
samt genom inhängnaden, men springer 
snabbt till maten. En pingvin dyker ner och 
hoppar upp.

17.1 Isbjörnen går långsamt/ är långsam.
17.2 Isbjörnen går snabbt/ är snabb.
17.3 Pingvinen är dykande.
17.4 Pingvinen är hoppande.

18. Nyårsafton
 (dyr - billig, högljudd - tyst)
 En familj firar nyår med bara några få 

raketer och fyrverkerier, men med många 
tomtebloss.

18.1 Raketer är dyra.
18.2 Tomtebloss är billiga.
18.3 Raketer är högljudda.
18.4 Tomtebloss är tysta.
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