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Användningsmöjligheter

• förskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• modersmålsundervisning
 
Inlärningsmål
• Utveckla visuell perception och minne
• Träna observations- och föreställnigs-

förmåga
• Uppleva spatiala förhållanden
• Känna igen och uttrycka skillnader
• Känna igen händelseförlopp/kronologisk 

ordning
• Uttrycka stegen i en sekvens
• Utveckla ordförrådet

Språklåda - Visuella sekvenser
Art.nr. 7762-817-0

Användningsförslag

• Hitta den korrekta ordningen i en sekvens
• Återberätta bildernas händelseförlopp
• Berätta om egna erfarenheter
• Beskriva placeringen av enskilda föremål
• Beskriva de olika stegen i en sekvens

Innehåll:
15 bildsekvenser i färg, med 4-6 kort i 
varje, totalt 72 bildkort, 9 x 9 cm. Num-
rerade med stora siffror som visar vilken 
sekvens det är och små som visar kortets 
plats i kronologisk ordning.

• Berätta stegen i en sekvens i första 
person

• Prata om sekvensen i presens (första 
kortet) och preteritum (sista kortet)
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1. Klä på Nalle.
1.1 Nallen ligger på täcket. 
   Den har inga kläder på sig.
1.2 + byxor
1.3 + jacka
1.4 + mössa
1.5 + halsduk

2. Brobygge
1.1 Den första klossen är satt på plats.
1.2 + den andra klossen
1.3 + den tredje klossen
1.4 + den fjärde klossen
1.5 + brodelen
1.6 + en bil som kör under bron

Sekvenserna
Sekvenser märkt med * innehåller en förändring i läge eller form av ett objekt.  
I sekvensernaTrolleri och Kulbanan förekommer enbart förändring av läge.



3. Baddags*
3.1 Badkaret är tomt.
3.2 + vatten rinner ur kranen
3.3 + badkaret är 1/3 fullt
3.4 + badkaret är 2/3 fullt
3.5 + en badanka i vattnet
3.6 + ett barn i badkaret, kranen droppar

4.  Lägga dockan
4.1 En tom barnvagn står vid gräsmattan.
4.2 + en kudde
4.3 + en docka
4.4 + ett täcke
4.5 + sufletten uppfälld

5. Bygga en snögubbe
5.1 Det snöar. En snöboll ligger i snön.
5.2 + en andra snöboll
5.3 + en tredje snöboll
5.4 + ansikte och knappar
5.5 + armar
5.6 + hatt 

6. Glass
6.1 Det är glassdags! Glassbägaren är tom.
6.2 + en kula
6.3 + en andra kula
6.4 + sås
6.5 + ett rån

7. Cykla*
7.1 Det står en cykel på trottoaren.
7.2 + en hjälm på styret
7.3 + ett barn
7.4 • Barnet har hjälm på sig och cyklar. 

8.  Mata fåglarna
8.1 Det står ett fågelbord i trädgården.
8.2 + snö faller
8.3 + snö på huset
8.4 + fågelmat i huset
8.5 + en fågel som pickar mat
8.6 + två fåglar till

9. Ballonglek*
9.1 Det ligger en ouppblåst ballong på bordet.
9.2 + ballongen är uppblåst och knuten
9.3 + ett snöre
9.4 + leksak på snöret
9.5 + vind som blåser iväg ballongen

10. Kulbanan*
10.1 Det står en kulbana på golvet.
10.2 + en blå kula i början av banan
10.3 + en röd kula i början av banan 

    • den blåa kulan i mitten av banan
10.4 • den röda kulan i mitten av banan
        • den blåa kulan i mål
10.5 • den blåa och röda kulan i mål

11. Sandlådan
11.1 Sandlådan är tom.
11.2 + en spade
11.2 + två kakformar
11.3 + sand i en av formarna
11.4 + sandkaka

12. Födelsedagstårta*
12.1 Det står en tårta på bordet.
12.2 + två ljus står på tårtan
12.3 + fyra ljus står på tårtan
12.4 + en stängd tändsticksask
12.5 + en röd tändsticka
     • tändsticksasken är öppen
12.6 • ljusen brinner
        • tändstickan är uppbrunnen
        • tändsticksasken är stängd

13. Trolleri*
13.1 En trollkar med hatt står på scenen.
13.2  • Han håller hatten i handen.
13.3  + trollstav, han trollar
13.4  + en kanin som tittar ut ur hatten.

14. Bakdags!*
14.1 Det står en plåt på spisen.  

  Bredvid den står en burk med deg.
14.2 + 2 bitar deg på plåten, en formad till en  
        croissant
     • burken är öppen
14.3 • två croissanter på plåten inne i ugnen
14.4 + ånga från croissanterna, gräddade ute ur 
     ugnen

15. Måla
15.1 Det ligger ett papper, en penna och en
     pensel på bordet.
15.2 + ett hus ritat på pappret
15.3 + ett träd
15.4 + en sol och ett moln
15.5 + en katt, bilden är klar
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