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På plats hemma
På plats hemma är ett läromedel som ger eleven möjlighet att utveckla sitt 
ordförråd och sin förmåga att kommunicera. Materialet utgår från läromedlet 
Min bok och består av bilder och ord som hör till vardagsrum, sovrum, kök 
och badrum.

Med hjälp av bilderna får eleven träna ord, begrepp, kategorisering och 
generalisering. Det är ett flexibelt material som går bra att arbeta gemensamt 
med för att träna samarbete och turtagning. Det passar även utmärkt att 
använda för enskilt arbete. De kommande övningarna är förslag på hur du 
kan arbeta med materialet.

Läromedlet består av 
• 4 samtalsbilder
• 4 övningssidor: Vad hör till rummet? – Lägg bild eller ord
• 60 hårda kort med bilder och ord på vardagsnära saker
• 4 klippark
• lärarhandledning.

I vår webbutik www.spsm.se/webbshop finns fler övningar att ladda hem och 
skriva ut. Sök på läromedlet På plats hemma. 

• 4 övningssidor: Vad hör till rummet? – Ringa in bild
• 4 övningssidor: Vad hör till rummet? – Ringa in ord
• lottobrickor.

För att förtydliga vad eleven ska göra på övningssidorna finns enkla symboler. 
Det ökar elevens möjlighet att kunna arbeta självständigt.

ringa in lägg
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Koppling till styrdokumenten
På plats hemma riktar sig till grundsärskolan men eftersom materialet är 
bildbaserat passar det även många andra skolformer som till exempel 
förskolan och grundskolans tidiga år. Materialet passar också elever med 
annat modersmål än svenska.

Ur kursplan för grundsärskolan, inriktning träningsskola
”Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin 
förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att 
kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i 
tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra 
till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.”

Ur kursplan för grundsärskola, inriktning ämnen
”Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa 
sitt språk till olika sammanhang och för skilda syften.”
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Samtalsbilder
Om övningen
I den här övningen tränar eleven på att känna igen olika rum och berätta 
vilka föremål de ser i rummet. Övningen kan också leda vidare till samtal om 
olika rum i det egna hemmet.

Förberedelse
Det finns fyra stycken stora samtalsbilder som visar vardagsrum, sovrum, kök 
och badrum. Välj ut en bild på ett av rummen och de hårda bildkort som hör 
till rummet.

Samtalsbilder.
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Bildkort till de olika rummen
Vi har tagit med fem föremål som kännetecknar varje rum men även lagt till 
ett sjätte föremål som kan passa till olika rum.
Vardagsrum: TV, soffa, lampa, bord, matta, kudde (plockas från sovrum)
Sovrum: säng, kudde, täcke, stol, lakan, lampa (plockas från vardagsrum)
Kök: diskbänk, spis, mikro, kylskåp, frys, stol (plockas från sovrum)
Badrum: handduk, toalett, spegel, tvättställ, dusch, matta (plockas från 
vardagsrum).

Genomförande 
Inled med att visa samtalsbilden och samtala kring den. 

Förslag på frågor:
Vilket rum är det här? 
Vad gör man i det här rummet?
Vilka möbler ser du?
Vilka andra saker ser du?
Kan det finnas andra saker eller möbler i det rummet?
Vilka saker har du i det här rummet hemma hos dig?

Bildkort till vardagsrummet.
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Ta nu fram bildkorten som hör till rummet. Visa ett kort i taget och samtala 
kring bilderna.

Förslag på frågor: 
Vad kan du se på bilden? 
Vad heter den?
Vad används den till?

Visa den stora samtalsbilden igen och fråga:
Kan du se samma sak på den stora bilden?
Ser den likadan ut som på den stora bilden?
Kan den finnas i något annat rum också?

Notera att alla föremål finns med i samtalsbilden men att många av dem har 
en annan form och färg för att träna generalisering. Uppmärksamma gärna 
eleven på att exempelvis bord kan ha olika form och färg och ändå vara ett 
bord.
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Vad hör till rummet? – Lägg bild eller ord
Om övningen
I den här övningen får eleven träna på att koppla samman föremål och rum, 
genom att välja ut de kort som passar med en viss rumsbild.  

Förberedelse
Ta fram övningssidan till ett av rummen och de kort som hör till rummet. 
Korten finns i tre utföranden: kort med bilder, kort med ord och kort med 
både bild och ord. Välj det alternativ som passar eleven och situationen. 
Välj även ut felaktiga kort, så kallade nitkort. Hur många kort du väljer ut, och 
vilka, kan anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förmåga.

Kort till de olika rummen
Vardagsrum: TV, soffa, lampa, bord, matta, kudde 
Nitkort: till exempel toalett, kylskåp 
Sovrum: säng, kudde, täcke, stol, lakan, lampa 
Nitkort: till exempel frys, tvättställ
Kök: diskbänk, spis, mikro, kylskåp, frys, stol 
Nitkort: till exempel dusch, täcke
Badrum: handduk, toalett, spegel, tvättställ, dusch, matta 
Nitkort: till exempel mikro, soffa. 
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Vad hör till köket?

Kök

Genomförande
Den här övningen passar att arbeta med både enskilt och tillsammans med 
andra. Eleven lägger de kort som hör till rummet i de tomma rutorna på 
övningssidan. Om två eller flera elever gör övningen kan de turas om att ta 
och placera kort på övningssidan. Prata gärna om föremålen, vad de heter 
och vad de används till.

Eleven lägger rätt bilder i de tomma rutorna på övningssidan.



Vad hör till köket?

Kök

Arbeta i mapp
Ett annat arbetssätt är att låta eleven arbeta med övningen i en särskild mapp. 
I mappen sätter du fast övningssidan och de kort som hör till övningen. Då är 
allt material samlat och det är lätt för eleven att vid senare tillfälle påbörja 
eller fortsätta sitt arbete med övningen. När eleven behöver utmanas mer är 
det enkelt att byta ut bilderna mot exempelvis bild med ord.

Arbetsgång:
1. Klipp ut korten från klipparken. 
2. Laminera korten med ett litet mellanrum mellan varje kort så att 

laminaten kan fästa. Laminera även övningssidan.  
3. Sätt fast kardborreband i mappen och på baksidan av korten och 

övningssidan. 
4. Sätt kardborreband på de tomma rutorna på övningssidan.   
5. Placera korten under varandra på den vänstra sidan av mappen. 
6. På den högra sidan placeras övningssidan. 
7. Eleven kan nu arbeta i läsriktning, från vänster till höger, genom att flytta 

över de kort som hör till rummet och placera dem i rutorna. 
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Till vilka rum?
Om övningen
I den här övningen får eleven träna på kategorisering genom att placera 
bildkort i rätt rum. Eleven tränar också generalisering då vissa föremål som 
till exempel kudde, matta och lampa passar i flera rum.

Förberedelse 
Ta fram de stora samtalsbilderna som visar de olika rummen. Börja gärna 
med två rum för att sedan öka svårighetsgraden och ha med alla fyra rum. 
Ta även fram de hårda bildkort som hör till rummen. (20 kort med blå 
baksida). Hämta bilder från klipparken om du vill använda flera bilder av 
samma föremål. 

Genomförande
Lägg ut de stora samtalsbilderna framför eleven och bildkorten bredvid. 
Eleven tar upp ett bildkort i taget och lägger det vid rätt rumsbild. 
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Memory
Om övningen
Memory är ett enkelt spel för 2–4 spelare som går ut på att hitta och samla 
kortpar. Spelarna ska para ihop bilder med ord. Under spelets gång tränas 
läsning och att känna igen föremål. Det är också ett roligt sätt att träna 
minnet och turtagning.

Förberedelse
Välj ut de kort som ska paras ihop. Det finns 60 kort att välja bland. Korten 
som visar både bild och ord är tänkt för dem som ännu inte kan läsa och 
behöver extra stöd av bilden. De korten bildar par antingen med bildkorten 
eller ordkorten.

Korten har olika baksidesfärg för att spelarna lättare ska kunna hitta paren:
kort med bild: blå
kort med ord: gula
kort med bild och ord: röda.
  
Genomförande
Sprid ut korten på ett bord med framsidan nedåt. Den spelare som börjar 
vänder upp två kort till exempel ett blått och ett gult kort. Om korten bildar ett 
par får spelaren behålla dem och fortsätta leta efter fler par. Annars läggs korten 
tillbaka igen med framsidan nedåt. Sedan är det nästa spelares tur. Spelet pågår 
tills spelarna samlat på sig alla kortparen. Den som får flest par vinner.

säng



Alternativ till memoryspel
Para ihop bild med ord
Låt eleven träna på att para ihop bild med ord. Välj ut ett antal bilder och ord 
som hör ihop. För att underlätta för eleven att lära sig orden kan man 
använda korten med bilder tillsammans med korten som visar både bild och 
ord. När eleven har tränat och blivit allt säkrare på att avkoda orden byter 
man ut korten med bild och ord till korten med enbart ord. 

Hitta rätt bild till ordet
Välj ut tre kort med bilder och placera dem framför eleven med bildsidan 
uppåt. Ta fram ett kort med ett ord och låt eleven hitta den bild som hör till 
ordet.

stol
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Fler övningar att ladda hem från SPSM:s webbutik

Vad hör till rummet? – Ringa in bild
Om övningen
I den här övningen ska eleven känna igen och ringa in de föremål som hör till 
rummet. 

Förberedelse
Ta fram övningssidan till ett av rummen. Varje övningssida visar en stor bild 
på rummet och åtta små bilder, med ord under varje bild. Det finns sex 
stycken föremål som är korrekta och två nitbilder:
vardagsrum – toalett, frys
sovrum – dusch, spis
kök – säng, tvättställ 
badrum– säng, kylskåp.

Genomförande
Eleven ringar in de saker  
som hör till rummet. 
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Vad hör till rummet? – Ringa in ord 
Om övningen
I den här övningen ska eleven läsa och ringa in de ord som hör till rummet. 

Förberedelse
Ta fram övningssidan till ett av rummen. Varje övningssida visar en stor bild 
på rummet och åtta ord under bilden. Det finns sex stycken ord som är 
korrekta och två nitbilder:
vardagsrum – spis, tvättställ
sovrum – mikro, diskbänk
kök – toalett, lakan
badrum – soffa, TV.

Genomförande
Eleven läser och ringar  
in de ord som hör till  
rummet. 
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Lotto
Om övningen
Lotto är ett läggspel för 2–4 spelare. Spelarna ska under spelets gång antingen 
lägga lika på lika, bild på ord eller ord på bild.

Förberedelse
Till alla rum finns två färdiga lottobrickor att välja bland, ett med bilder och ett 
med ord. Välj ut en bricka till varje spelare. Alla spelare kan ha olika brickor.

Genomförande
Dela ut en lottobricka till varje spelare. Tala om för varje spelare om de ska 
samla på bilder eller ord. Sprid ut korten på ett bord med framsidan nedåt. 

Första spelaren tar upp ett kort. Om kortet hör till rummet placerar spelaren 
den på sin lottobricka. Om kortet inte hör till rummet erbjuds någon annan 
spelare kortet:
– Vem vill ha (säger vad som står eller visas på kortet)?
Turen går sedan vidare till nästa spelare som tar upp ett kort. 
Den som först lyckas fylla sin bricka vinner.
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Göra egna lottobrickor
Om du vill välja vilka bilder eller ord som ska finnas på lottobrickan finns en 
tom bricka att skriva ut. Klipp sedan ut de ord och bilder du vill använda från 
kopieringsunderlaget ”Klippark”.
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