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Användningsområde 
• förskola 
• grundskola 
• specialundervisning 
• svenska som andraspråk 
• modersmålsundervisning 
• tal- och språkgrupper 
• beteendeterapi

Inlärningsmål
• Att väcka och utveckla kreativitet.
• Att främja logiskt tänkande.
• Att utveckla skriftlig och muntlig uttrycksförmåga.

Språklåda - Combimage
Art.nr. 7762-836-1

Råd och tips

Att lära känna korten
Anpassa antalet kort till barnens ålder och 
förmåga. Låt barnen beskriva och förklara vad 
de ser på varje kort och tala om vad de redan 
känner igen.

Spel
Memoryspel
Reaktionsspel
Associationsspel

Berättelser
Man kan på förhand bestämma vilken sorts 
berättelse som skall berättas, t ex:
- En fantasiberättelse
- En skräckhistoria
- En faktahistoria
- En sann egenupplevd historia 

Andra förslag
Välj om framsidan skall ligga upp eller ner i spe-
len. Om korten är sorterade efter färg, är det 
möjligt att välja ett speciellt tema.
Rätta så lite som möjligt under berättandet för att 
inte förstöra spontaniteten.

Jokerns roll
Anden i flaskan (nr. 159) - Önska sig något.I en 
berättelse kan t ex en person önska sig något 
som ändrar på historiens förlopp. I ett spel kan 
den som har anden ta upp ytterligare ett kort, byta 
ut ett kort eller också lägga bort ett kort.
Trollstaven (nr. 160) - Trolla fram något.
En person i berättelsen eller berättaren själv kan 
trolla fram ett föremål, en händelse eller en per-
son.

Innehåll
160 bildkort i färg, 9x9 cm.

Varje kort har en siffra på baksidan, som 
motsvarar numreringen i bildförteckningen. 

Röda siffror: Människor och djur 
Gröna siffror: Platser och naturfenomen 
Blå siffror: Föremål 
Svarta siffror: Jokrar 



Att berätta historier
Övningarna kan antingen göras individuellt, två 
och två eller i en grupp.

Fritt berättande
Varje barn eller varje grupp får likadana bildkort 
eller kopior. Vem eller vilken grupp hittar på den 
bästa historien och använder alla korten?
Korten kan väljas fritt, delas ut av läraren eller 
dras slumpvis från kort, som ligger med bildsidan 
ner.
För att göra en sammanhängande historia möj-
lig, bör alltid kort med alla tre färgerna (röda, blå 
och gröna siffror) vara tillgängliga. Övningen kan 
också bestå av att barnen skriver ner sin berät-
telse.
Variant : Man har möjlighet att byta ut två kort.

Att fortsätta en berättelse
Läraren berättar början av en historia. Sedan drar 
varje barn/varje grupp ett antal kort och berättar/
skriver en fortsättning, i vilken alla kort används.

Överraskningshistorier
Några kort ligger på bordet med baksidan upp. 
Den första spelaren vänder på kortet och börjar 
berätta en historia. Sedan tar nästa spelare upp 
ett kort och berättar vidare. Man fortsätter på så 
sått tills alla kort är vända.

Nonsenshistorier
Korten ligger utlagda med baksidan upp. Varje 
barn tar upp ett kort, skriver ner första meningen 
av en historia på ett papper och ger detta till bar-
net på sin högra sida. Nu drar var och en ett kort 
till och använder det nya temat i nästa mening i 
historien. Detta upprepas ett flertal gånger. Man 
läser sedan upp berättelserna.
Variant
Innan man ger papperet till nästa person, viker 
man det så att det inte går att läsa vad som är 
skrivet. För att underlätta fortsättningen på his-
torien kan man föreslå barnen några uttryck att 
börja med. Till exempel:
Eftersom... Nu... Just nu... Sedan... Snart...
Därför... Efter en tid... Strax därefter... Senare... 
Efter en stund... Men... Plötsligt... Genast...

Vem kan fortsättningen
Korten ligger i en hög på bordet med bildsidan 
upp. Den första eleven börjar en berättelse med 
utgångspunkt från den översta bilden och behål-
ler kortet. Spelet fortsätter medsols. Den spelare, 
som inte kan komma på en fortsättning inom en 
viss tid, får stå över en omgång och får inte be-
hålla kortet. Den som har flest kort vinner.

Spel

Fastern från Amerika
Minnesträning

Kort: Föremål (blå siffror) Antal spelare: minst 3

Korten ligger i en hög på bordet med bildsidan 
ner. Den första spelaren vänder på det översta 
kortet, som t.ex. föreställer en stege, och säger: 
”Min faster från Amerika har kommit. Hon har 
tagit med en stege till mig.” Sedan lägger
han eller hon sitt kort med bildsidan ner. Nästa 
spelare vänder nästa kort, som t.ex. föreställer 
tändstickor, och säger:
”Min faster från Amerika har kommit. Hon har 
tagit med en stege och tändstickor till mig.” Han 
eller hon lägger sedan sitt kort med bildsidan ner 
och nästa spelare drar ett kort och så fortsätter 
spelet.
Så småningom blir listan på föremål, som fastern 
tagit med sig, allt längre. Den som inte kan återge 
den korrekt för antingen sluta spela, erhåller mi-
nuspoäng eller lösa en speciell uppgift.

Kims lek
Minnesträning

Kort: Föremål (blå siffror) Antal spelare: valfritt

Man visar ett visst antal kort under en minut, se-
dan täcker man dem med en duk. Vem kan räkna 
upp eller skriva ned vad alla bilderna föreställer?

Ingen etta!
Minnes- och berättarträning

Kort: Alla kategorier eller en utvald kategori  
Antal spelare: minst 3

Varje spelare förfogar över ett visst antal kort. Ett 
kort läggs på bordet och används som inledning 
till en berättelse. I tur och ordning slår alla spelare 
en tärning. Den som för två eller fler prickar läg-
ger lika många kort på bordet med bildsidan upp 
och fortsätter historien med utgångspunkt från 
sina kort. De använda korten läggs i en hög
med bildsidan ner.



Tempo, Tempo!
Reaktionsspel

Kort: alla kategorier eller en utvald kategori 
Antal spelare: 3-5 och en spelledare

Ett visst antal kort ligger utspridda på bordet med 
bildsidan upp. Spelledaren berättar en historia. 
Så snart som en av illustrationerna på korten 
nämns i historien, lägger spelarna så snabbt som 
möjligt handen på kortet. Den som är sist måste 
ta upp kortet. Vinnare är den som har minst antal 
kort, när berättelsen tar slut.
Variant:
Antal spelare: valfritt
Den som först känner igen en illustration, ropar 
”Stopp!” och får ta upp kortet. Vinnare är den som 
vid slutet har flest kort.

Den som får en etta måste berätta den historia 
som hittills berättats eller beskriva alla kort som 
lagts på bordet (spelaren till vänster kontrollerar 
med hjälp av korten i högen mitt på bordet). Om 
han eller hon lyckas, kan han eller hon börja en 
ny historia med fyra kort. Den som misslyckas 
måste ta upp alla hittills använda kort. Vinnare är 
den som först blir av med sina kort.

Kombi
Associationsspel

Kort: alla Antal spelare: minst 2

Varje spelare får ett bestämt antal kort. De övriga 
korten ligger i en hög. I tur och ordning lägger 
varje spelare upp två kort och måste hitta på ett 
samband mellan dem. Om korten t.ex. föreställer 
”brevbäraren” och ”ön”, kan han eller hon göra 
följande mening: ”Vår brevbärare bär ut posten 
t.o.m. till den längst bort belägna ön.”
Den som inte kan lägga ut något måste ta upp 
ett kort från högen och stå över sin tur. Vinnare är 
den som först blir av med sina kort.

Bildförteckning

Människor och djur - röda siffror
1. Baby i barnvagn  2. Pojke som gråter  3. Flicka med skolväska 
4. Pojke med en liten flicka 5. Tre sjungande tjejer  6. Inline åkare 
7. Barn som gömmer sig  8. Grupp av barn 9. Grupp av tonåringar 
10.Cyklist  11. Cyklist som cyklat omkull  12. Streetballspelare
13. Familj vid matbordet  14.Familj på söndagsutflykt  15. Tant med matpåse 
16. Pratande kvinnor 17. Man med hund  18.Man på en parkbänk 
19 Man som tittar framåt  20. Man som är ilsken 21. Pojke i rullstol 
22.Blind pojke  23. Kroppsbyggare  24. Jäktad affärsman
25. Gatumusikant  26.Tiggare  27. Gestalt i mörker?    
28. Två joggare 29. Förälskat par  30.Läkare 
31. Lärare  32. Torghandlare 33. Dam vid disk 
34.Polis  35. Brevbärare  36. Hantverkare
37. Gatsopare  38.Folk i kö  39. Folkmassa
40. Hund  41. Katt  42. Hamster 
43. Papegoja  44. Brevduva

Platser och naturfenomen - gröna siffror
45. By  46. Stad  47. Järnvägsstation 
48. Flygplats 49. Kyrka  50. Skola 
51. Fabrik  52. Hyreshus 53. Villa 
54. Vardagsrum  55. Barnens rum  56. Sovrum
57. Badrum  58. Kök  59. Vind 
60. Klassrum 61. Sjukhusrum  62. Trädgård 
63. Skog  64. Hav 65. Ö  
66. Grotta  67. Trädkoja  68. Lekplats
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69. Rastplats  70. Uteservering  71. Utsiktstorn 
72. Simbassäng 73. Badstrand  74. Campingplats 
75. Mataffär  76. Kiosk 77. Korvkiosk 
78. Glassförsäljare  79. Tivoli  80. Gatukorsning
81. Parkering  82. Bro  83. Bilolycka 
84. Bilverkstad 85. Telefonkiosk  86. Fontän 
87. Födelsedag 88. Vår  89. Sommar 
90. Höst  91. Vinter 92. Solsken 
93. Regn  94. Åska  95. Blåst

Föremål - blå siffror
96. Blombukett  97. Träd  98. Klippa 
99. Eld 100. Paket  101. Brev 
102. Anteckningsblock  103. Bok 104. Dator
105. Tidning  106. Mobiltelefon  107. TV
108. Radio/CD spelare  109. Kabel  110. Musik 
111. Keyboard 112. Ryggsäck  113. Kamera 
114. Portmonnä  115. Förstoringsglas 116. Kompass 
117. Karta  118. Solglasögon  119. Paraply
120. Tält  121. Gummibåt  122. Livboj
123. Cyklop och snorkel 124. Skattkista  125. Nyckelknippa 
126. Ficklampa  127. Pennkniv 128. Väckarklocka 
129. Snöre  130. Rep  131. Sysaker
132. Förbandslåda  133. Verktygslåda  134. Tumstock 
135. Sax 136. Spade  137. Stege 
138. Planka  139. Vattenslang 140. Hink 
141. Bensindunk  142. Tändstickor  143. Näsduk
144. Yllefilt  145. Plastpåse  146. Nödtelefon
147. Cykel  148. Bil  149. Taxi 
150. Turistbuss 151. Tåg  152. Flygplan 
153. Helikopter  154. Roddbåt 155. Passagerarfartyg 
156. Ambulans  157. Polisbil  158. Brandbil


