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Användningsområde 
• förskola 
• grundskola 
• specialundervisning 
• grundsärskola 
• svenska som andraspråk 
• modersmålsundervisning 

Inlärningsmål 
• Att utveckla en känsla för tid 
• Att tänka följdriktigt 
• Att använda tiden aktivt 
• Att planera sin tid och/eller en aktivitet 
• Att utveckla språklig kompetens 
• Att utveckla den syntaktiska förmågan 
• Att berätta historier

Språklåda - Mo och klockan
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Användningsförslag
• Försök känna igen en viss aktivitet.
• Ordna de olika etapperna i kronologisk följd.
• Upptäck början och slutet på en aktivitet.
• Hitta två aktiviteter som ansluter till varandra i 

tiden.
• Uppskatta, mät och jämför tidsåtgången för de 

olika aktiviteterna.
• Använd den medföljande klockan och ställ 

visarna efter den tid en aktivitet utspelar sig.
• Dela upp tiden och/eller planera en aktivitet.
• Jämför handlingen i en sekvens med egna 

erfarenheter.
• Berätta handlingen i berättelsen, muntligt eller 

skriftligt.
• Hitta kortens rätta ordningsföljd i en sekvens.
• Tänk ut förloppet och slutet på en berättelse 

och jämför dem med de avbildade.

Sekvenserna (antal bilder inom  parentes)
1. Vakna (3)
2. Gå in i badrummet och tvätta sig (5)
3. Borsta tänderna (3)
4. Klä på sig (4)
5. Göra i ordning och äta frukost (5)
6. Packa skolväskan (3)
7. Gå till skolan (3)
8. Komma hem (2)
9. Tvätta händerna (2)

10. Äta lunch (4)
11. Duka av bordet och torka porslinet (3)
12. Gå och handla (3 bilder)
13. Göra läxorna (5 bilder)
14. Skriva ett brev och göra en teckning (4)
15. Posta brevet (4)
16. Leka med kompisarna (4)
17. Se på TV (3)
18. Bli trött och gå och lägga sig (3)
19. Läsa, släcka ljuset och sova (3)

Innehåll
• 19 färglagda sekvenser, 2-5 bilder var,  

totalt 66 bildkort 9x9 cm. Kort i en sek-
vens är numrerade i följd på baksidan.

• Elevklocka 1-12 och 13-24
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