Tips och idéer för att arbeta med bilder.
Användningsmöjligheter
Språk- och bildlådor är flexibla material som fungerar i många situationer och åldrar.
Bilder i både språklådor och bildlådor är material lämpligt för t.ex. förskola, grundskola,
specialundervisning, svenska som andraspråk, undervisning i främmande språk och terapi.
Språklådor finns med berättelser i olika form och komplexitet.
Vocabular är bildlådor med tecknade substantiv plus två lådor med adjektiv och verb.
Nathans bildlådor innehåller fotograferade bilder inom olika kategorier.

Förslag på möjliga inlärningsmål
•
•
•
•
•
•
•

att följa en berättelses förlopp och att förstå den kronologiska ordningen.
att tänka logiskt.
att tänka ut och formulera hur en berättelse kan utveckla sig.
att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
att utveckla ordförrådet.
öka iakttagelseförmågan.
minnesträning och koncentration.

Generellt utveckla den språkliga kompetensen som t ex:
• att utveckla förmågan att ställa och svara på frågor.
• att lyssna på svar och jämföra med det kort man har.
• att kunna differentiera (särskilja t.ex. färger, former, antal, mönster).
• att uttrycka sig muntligt och skriftligt.
• att utöka och fördjupa ordförrådet.
• att öva olika grammatiska strukturer och former.
• att lära och befästa prepositioner.
• att lära och befästa adjektiv.
• att lära och befästa verb.
• att förstå och lära motsatser.
• att förstå och lära att ord tillhör olika ordklasser.
• att kunna beskriva en bild så att andra förstår vilken bild man syftar på.
• att kunna lyssna och förstå när en kamrat beskriver en bild.
• att kunna ställa frågor så att man kan lista ut vilken bild kamraten tänker på.
• att klara att själv göra enkla berättelser utifrån några bilder.
• att klara av att hålla en röd tråd genom en enklare berättelse.

Användningsförslag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hitta kortens rätta ordningsföljd i en sekvens.
återberätta händelseförloppet, muntligt eller skriftligt.
hitta på en lämplig titel.
beskriv detaljerat situationer, personer eller föremål.
beskriv känslorna hos de avbildade personerna/djuren/sagofigurerna.
tänk ut förloppet och slutet på en berättelse och jämför dem med de avbildade.
känn igen roliga eller förvånande poänger och hitta på varianter.
dela in historier eller substantivkort i kategorier.
jämför med egna erfarenheter.
spela rollspel.
minnesträning, visa 4 kort, ta bort ett, vilket var det?
sätt musik till några sekvenser genom att använda rösten, händerna, fötterna
och enkla instrument eller vad som finns i rummet.

Du kan säkert komma på många fler sätt att använda bilderna i din undervisning.
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