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De 25 ämnestärningarna 
 
1. Bostäder husvagn, höghus, parhus, radhus, stuga, villa 
2. Dagliga rutiner duscha, klä sig, sova, titta på TV, vakna, äta 
3. Drycker kaffe, mjölk, saft, te, vin, öl 
4. Fester och 

högtider 
bröllop, födelsedag, halloween, jul, nyår, påsk 

5. Frukt apelsin, banan, körsbär, päron, vindruvor, äpple 
6. Grönsaker champinjoner, lök, morot, potatis, sallat, tomat 
7. Hobby datorspel, konståkning, läsning, musik, simning, TV 
8. Husdjur fisk, hund, kanin, katt, mus, spindel 
9. Hushållsarbete bädda, handla, laga mat, stryka, städa, tvätta 
10. Kläder byxor, mössa, skor, strumpor, t-shirt, tröja 
11. Kroppsdelar fot, hand, mun, näsa, ögon, öra 
12. Länder och 

nationalitet 
England, Frankrke, Italien, Ryssland, Spanien, USA 

13. Mellanmål choklad, godis, hamburgare, pizza, pommes frites, varmkorv 
14. Människor och 

familj 
baby, flicka,  farmor/mormor, farfar/morfar, mamma, pappa, pojke 

15. Möbler bord, klocka, lampa, stol, skåp, säng 
16. Pennskrinet blyertspenna, bläckpenna, linjal, miniräknare, pennvässare, 

suddgummi 
17. Platser i staden banken, biografen, järnvägsstationen, kyrkan/slottet, 

matvaruaffären, posten 
18. Rum och platser badrummet, garaget, köket, skolan, sovrummet, vardagsrummet 
19. Skolämnen kemi, geografi, historia, matematik, religion, teckning 
20. Sport 1 badminton, bandy, basket, fotboll, golf, tennis 
21. Sport 2 gymnastik, kanot, segling, skidåkning, skridsko, 

skateboard/snowboard 
22. Transportmedel bil, båt, buss, cykel, flygplan, tåg 
23. TV-program deckare, film, musik, pratshow, skräckfilm, väderleksrapport 
24. Väder blåst, moln, regn, sol, snö, åska 
25. Yrken brandman, brevbärare, frisör, läkare, servitör, verkstadsarbete 
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…”och” och ”men” 
Här ska du formulera meningar med orden ”och” och ”men”. Vilka tre ämnestärningar som helst 

kan användas. Arbeta enskilt, parvis eller i mindre grupper. Gör så här: 

1. Slå tre tärningar. 

2. Gör en mening där du använder alla tre orden och sammanfogar dem med ”och” och ”men”. 

3. Skriv dina meningar nedan. 

Gör övningen minst tre gånger. 

Exempel: 

 Orden från tärningarna är kursiva. Ibland går det att få med både ”och” och ”men”, ibland bara ett 

av orden.  

Tärningar Exempel 

Sport, Hobby, Väder Jag gillar fotboll och skridskoåkning, men inte om det snöar 

Pennskrinet, Husdjur, 
Mellanmål 

Jag har en bläckpenna och ritar en katt men sedan ska jag rita en 
pizza. 

Sport, Hobby, Väder Jag spelade fotboll men det började snöa så jag gick till 
skridskobanan istället. 

Pennskrinet, Husdjur, 
Mellanmål 

Om jag hade en blå bläckpenna skulle jag rita en blå katt men jag 
skulle aldrig rita en blå pizza. 

 

Mina meningar: 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 
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Ässociera 
Här handlar det om att hitta ett ord som har anknytning till det som visas på tärningen. 

Exempel 

Tärning Bild Association 1 (Association 2) 

Husdjur Kanin Morötter (Öron) 

Transportmedel Cykel Tandem Punktering  

Drycker Kaffe Mjölk och socker … 

Kroppsdelar Mun Kyss … 

Möbler Säng Sovmorgon … 

Skolämnen Kemi Experiment … 

 

Gör så här: 

1. Arbeta i par eller i grupp. Ju fler, desto svårare övning. Alla har två liv (kan markeras med två pennor 

eller gem var). 

2. Den första spelaren slår en tärning, säger vad som finns på bilden och ett associerat ord. 

3. Nästa spelare associerar till den första spelarens association. 

4. Fortsätt runt i gruppen tills någon inte längre kommer på ett ord. Den personen förlorar ett liv. 

5. När alla spelare förlorat två liv är spelet slut. 

Variant: 

Eleverna slår antingen en tärning 6 gånger eller 6 tärningar en gång. 

Orden och associationerna skrivs in i tabellen nedan. Observera att det är svårare med en tärning 

som slås flera gånger, eftersom samma bild kan komma upp flera gånger och man alltså måste hitta 

flera associationer till samma bild! 

Bild Association 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  
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…”eftersom” 
Här gäller det att bygga en mening kring ordet från tärningen. Meningen ska innehålla ordet 

”eftersom”. Vilken som helst av ämnestärningarna kan användas. Arbeta enskilt, parvis eller i grupp. 

Bestäm i förväg om meningarna ska vara i nutid, dåtid eller framtid (presens, preteritum eller 

futurum). 

Variant: Slå två tärningar och gör en mening som använder ”eftersom” för att länka ihop bilderna. 

 

Exempel (alla tärningsord är kursiverade). 

Tärning som 
används 

Exempel Variant med annat tempus 

Husdjur Jag gillar katter eftersom de är 
gulliga. 

Jag skulle vilja ha en katt eftersom de 
är gulliga. 

Sport Jag spelar fotboll eftersom det 
är min favoritsport. 

Jag spelade fotboll eftersom det är min 
favoritsport. 

Mellanmål Pojken äter en varmkorv 
eftersom han är hungrig. 

Pojken ska äta en varmkorv eftersom 
han är hungrig. 

Pennskrinet Jag använder blyertspenna 
eftersom jag vill kunna sudda. 

Jag använde blyertspenna eftersom jag 
ville kunna sudda. 

Väder Hon har mössa eftersom det 
snöar. 

Hon hade mössa eftersom det snöade. 

 

Gör så här: 

1. Slå en tärning. 

2. Gör en mening som beskriver bilden och innehåller ”eftersom”. Fortsätt med fler tärningar eller 

flera slag med samma tärning. 

3. Skriv ner dina meningar här nedanför. 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
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Ja mfo ra saker – komparera  
I den här övningen ska du kategorisera saker som större, mindre och dyrare. 

Följande tärningar är bäst lämpade (obs att endast substantiv ska användas):Drycker, hobby, 

husdjur, kläder, mellanmål, möbler, sport 1, sport 2 och transportmedel. Arbeta i grupp. 

Exempel: Fyra elever har fått orden: cykel, choklad, t-shirt och höghus. 

BILDER STÖRRE MINDRE DYRARE 

Cykel Höghus Choklad 
T-shirt 

Höghus 

Choklad T-shirt 
Cykel 
Höghus 

Inget är mindre T-shirt 
Cykel 
Höghus 

T-shirt Cykel 
Höghus 

Choklad Höghus 
Cykel 

Höghus Inget är större Cykel 
Choklad 
T-shirt 

Inget är dyrare 

 

Gör så här: 

1. Varje deltagare spelar sin tärning och skriver ned sitt ord i tabellen nedan, på raden ”Min bild”. 

2. Fråga dina kamrater vilka ord de fått. 

3. Titta på din bild och hitta vilken av dina kamrater som har en bild av 

a. något som är större än din 

b. något som är mindre än din 

c. något som är dyrare än ditt 

4. Skriv in ditt resultat i tabellen. 

5. Beskriv ditt resultat för gruppen. Kom ihåg att använda komparativ! 

BILDER STÖRRE MINDRE DYRARE 
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Knyta ihop ide er (konjunktioner) 
Använd två tärningar. Gör meningar där orden från tärningarna knyts ihop med därför att, och, 

eller, när eller men. 

Exempel: 

Ämne/bild Ämne/bild Konjunktion Förslag 

Väder/regn Kläder/hatt Därför att Jag har hatt därför att det regnar. 

Transportmedel/bil Husdjur/kanin Och Jag har en bil och en kanin. 

Hobby/tennis Sport/golf Eller Vill du spela tennis eller golf? 

Drycker/mjölk Mellanmål/ 
godis 

När Jag dricker inte mjölk när jag äter 
godis. 

Människor/Baby Möbler/säng Men Min baby var vaken men nu sover 
han i sin säng. 

 

Gör så här 

1. Slå de två tärningarna. 

2. Gör meningar med bilderna och en av konjunktionerna. 

3. Skriv ned några av meningarna här: 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 
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Beskriva ka nslor 
I den här övningen ska du använda beskrivande ord – adjektiv. En bildtärning ska användas. Arbeta 

enskilt, i par eller i mindre grupper. Vilka bildtärningar som helst kan användas för denna övning, 

men vissa känsloadjektiv passar inte alla ämnen.  I tabellen hittar du exempel på adjektiv som 

beskriver känslor. 

Ämne Bild Exempel 

Hobby TV Jag tycker att nyhetsprogram på TV är tråkiga! 

Husdjur Fisk Ett akvarium med fiskar som är hungriga. 

Transportmedel Bil En snygg bil. 

Kläder Skor De här skorna är för dyra. 

Skolämnen Matematik Matematik är roligt och lätt. 

Sport Skidåkning Det är läskigt att åka skidor i svarta backar. 

 

Bildorden är kursiverade. Känsloorden är i fetstil. 

Gör så här 

1. Slå tärningen. 

2. Fundera ut så många känsloord du kan för att beskriva bilden. 

3. Skriv ner orden här: 

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

4. Fortsätt att slå tärningen tills du beskrivit alla bilderna. 

5. Slå sedan tärningen igen och gör meningar. Använd minst ett adjektiv från listan i varje 

mening. 

6. Skriv meningarna här. 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________________________ 
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Gissningslek Ä 
 

Här behövs en ämnestärning och eventuellt en siffertärning (för poängsättning). Här gäller det att 

beskriva bilden på tärningen utan att säga precis vad den föreställer. Vilken ämnestärning som 

helst kan användas. Eleverna ska arbeta i grupp och alla spelare får slå två omgångar. 

Gör så här 

Välj en tärning och gå igenom aktuella ord med eleverna. Om du vill kan du be eleverna skriva ned 

dem, det finns plats på arbetsbladet. 

1. Alla har en tärning var. 

2. Första spelaren slår sin tärning utan att visa övriga vilken bild som kommer upp. 

3. Var och en beskriver sin bild men talar inte direkt om vad den föreställer. 

4. Gruppen ska gissa vilken bild det är. 

5. Variant: Slå samtidigt siffertärningen. Den som gissar rätt får det antal poäng som 

siffertärningen visar. 

6. Flest poäng efter två omgångar vinner. 

Skriv upp alla rätta svar. 

 

Gissningslek B 
Här behövs en ämnestärning och eventuellt en siffertärning (för poängsättning). Det gäller för 

övriga i gruppen att ställa frågor om bilden på tärningen som har slagits. Vilken ämnestärning som 

helst kan användas. Eleverna ska arbeta i grupp och alla spelare får slå två omgångar. 

1. Alla har en tärning var. 

2. Första spelaren slår sin tärning utan att visa övriga vilken bild som kommer upp. 

3. Gruppen ska försöka lista ut vilken bild det är genom att ställa frågor. 

4. Spelaren får bara svara ”ja” eller ”nej”. 

5. Variant: Slå samtidigt siffertärningen. Den som gissar rätt får det antal poäng som 

siffertärningen visar. 

6. Flest poäng efter två omgångar vinner. 
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Jag gick och handlade… 
 

Arbeta i grupp. 

Gör så här 

1. Första spelaren slår en tärning och säger: ”Jag gick och handlade, och köpte…” ordet från 

tärningen, t.ex. ”Jag gick och handlade och köpte en katt.” 

2. Nästa spelare slår sin tärning och börjar ”Jag gick och handlade, och köpte…” ordet från sin 

tärning och sedan ordet från spelare 1, exempelvis ”Jag gick och handlade, och köpte godis och 

en katt”. 

3. Tredje spelaren börjar med sitt ord, och sen orden från spelare 2 och spelare 1. 

4. Varje spelare lägger till sitt ord upprepar därefter medspelarnas. 

5. Fortsätt runt i gruppen så länge ni kan. Om en redan använd bild spelas igen ska ett annat 

lämpligt ord användas, t.ex. ”kattunge” eller ”kattmat” i stället för ”katt.” 

6. Den som glömmer ett ord eller säger fel, åker ut. Den som blir kvar till sist vinner. 

Variant 

Färre tärningar gör att fler associerade ord behöver användas, eftersom samma bild kommer upp 

oftare. 
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Ta bort det som inte passar 
 

Arbeta i grupp. Varje person ska ha fyra ämnestärningar.  

Gör så här 

1. Slå de fyra tärningarna. 

2. Bestäm dig för vilken bild som inte passar ihop med de övriga. 

3. Förklara varför för resten av gruppen. Observera att det inte finns några felaktiga svar. Alla har 

rätt till att välja sitt svar och motivera det! 

 

Exempel: 

Bilder Passar inte Motivering 

Sol 
Hatt 
Pojke 
Te 

Pojke 
 

Alla de andra har med värme att göra. Solen är varm, man 
använder solhatt när det är varmt och te är varmt. (Jessica, 12 år) 

Solen Solen är det enda som inte finns på vår planet. (Stig, 46 år) 

Te För att jag gillar alla de andra sakerna. (Lisa, 10 år) 
 

Näsa 
Husvagn 
Fisk 
Tennis 

Fisk Jag gillar att äta fisk men skulle inte vilja äta någon av de andra 
sakerna! (Emma, 38 år) 

Näsa Jag kan åka iväg med min husvagn för att fiska och spela tennis. 
(Jakob, 42 år) 

Tennis För att alla de andra har att göra med lukt. Fisk luktar, jag känner 
lukt med näsan och min moster har en husvagn som luktar illa. 
(Matilda, 10 år) 
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Ä terbera tta 
Varje elev behöver en eller flera tärningar samt ett fotografi som föreställer en person (från tidning 

eller internet). Eleverna ska arbeta i grupper. 

Exempel: 

Ge eleverna några exempel innan övningen börjar. 

Ämne Vad som sades Återberättat 

Husdjur Jag ska skaffa katt. Hon sa att hon ska skaffa katt. 

Drycker Tycker du om kaffe? Kvinnan frågade om jag tycker om kaffe. 

Yrken Jag ska vara hos 
doktorn kl 14. 

Pojken sa att han skulle till doktorn kl 14. 

Sport Åk inte snowboard! Mamma sa att jag inte skulle åka snowboard! 

 

Gör så här: 

1. Titta på fotografiet och besvara frågorna Vad föreställer bilden?,  Vem är personen? och Vad 

gör han eller hon, och varför? 

Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Använd din fantasi! Dina svar utgör grunden till resten 

av övningen. 

 

Nu börjar återberättandet! Låtsas att du är journalist och ska intervjua personen på bilden 

omedelbart efter att bilden togs. 

2. Tänk ut frågor att ställa till personen. Skriv frågorna här. 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________  

2) Slå tärningarna och använd bilderna för att svara på frågorna! 

3) Berätta för dina kamrater om din intervju. 

Variant: Intervjuerna kan omarbetas för att bli tidningsartikel, radioprogram eller TV-nyhet. 
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Bera tta en historia - i grupp 
 

Du ska berätta en historia tillsammans med dina kamrater. Se hur uppfinningsrika ni kan vara och hur 

många gånger ni kan gå varvet runt innan idéerna tar slut. 

Gör så här: 

1. Var och en tar en bildtärning. 

2. Bestäm vem som ska börja. 

3. Denne slår tärningen och gör en mening om bilden. 

4. Näste spelare slår sin tärning och gör en mening om sin bild. Den meningen ska haka på 

föregående mening. 

5. Fortsätt bordet rumt med berättelsen. Alla meningar måste passa in i berättelsen! Gå så många 

varv ni kan! 

Variant: 

Gör om berättelsen till en pjäs som kan filmas eller spelas in. 
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Tempus 
Vilken tärning som helst. Gör en mening i presens, preteritum och futurum. Två eller flera tärningar 

till mer avancerade övningar. Detta är en individull övning. 

Exempel: 

Nedan visas hur samma ämne kan beskrivas på olika sätt Exemplen hämtas från hobbytärningen. 

Presens Preterium Futurum 

Jag tittar på TV. Jag tittade på TV. Jag ska titta på TV. 

Jag läser en bok. Du läste en bok. Du kommer att läsa en bok. 

Han gillar inte simning. Han gillade inte simning. Han kommer inte att gilla 
simning. 

Tycker du om att åka 
konståkning? 

Tyckte du om konståkning? Kommer du att åka 
konståkning imorgon? 

Hon lyssnar aldrig på musik. Hon lyssnade aldrig på musik. Hon kommer aldrig att lyssna 
på musik. 

 

Gör så här: 

1. Slå tärningen. 

2. Gör en mening med bilden i all tre tempusen. 

3. Skriv ned några av meningarna. 

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________  

Variant: 

Använd två eller flera tärningar, för längre och svårare meningar. 
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Vem a r jag? 
Par eller grupp. Spela ett antal tärningar, och hitta på en identitet utifrån dem. Övriga ska ställa 

frågor för att ta reda på så mycket som möjligt om denna påhittade peson. Frågorna ska besvaras 

med hela meningar, inte ja/nej. Efter en minut går tärningarna vidare till näste spelare. 

Använd följande ämnestärningar: Människor, Hobby, sport 1 och 2, bostäder, husdjur. 

Exempel: 

Ämne/Bild Ny identitet 

Människor/kvinna Han är gift. 

Bostäder/stuga Han bor i en stuga. 

Husdjur/spindel Han har en gosespindel. 

Hobby/dator Han är programmerare. 

 

Detta är grundfakta. Sen är det upp till eleven att hitta på övriga detaljer genom att använda 

fantasin. Hitta på namn, ålder, yrke, fruns namn osv. Fler tärningar ger fler detaljer! 

Gör så här: 

1. Slå tärningarna utan att visa resultatet för någon. 

2. Skapa din nya identitet. 

3. Resten av gruppen ska på en minut lista ut så mycket som möjligt genom att ställa så många 

frågor de hinner. Kom ihåg att det inte finns några felaktiga svar, så eleverna kan använda sin 

fantasi fritt. 

4. Alla frågor ska besvaras med hela meningar. 

5. Efter en minut skickas tärningarna vidare till näste spelare, tills alla har svarat. 

Variant: 

Arbetar parvis, och den ene besvarar frågor från gruppen om den andres identitet. 


