Framför-bakom-spelet
– vändspel och bildlotteri
vägledning
Spelet används dels som ett vändspel med 2 x 48 kort, dels som ett bildlotteri
med 8 spelplaner. Utvalda bilder kan dessutom användas enskilda till imitation.
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Framför-bakomspelet

Framför-bakom-spelet används vid barns inlärning av prepositioner. Bilderna
kan också användas till att bilda meningar med olika grammatiska svårighetsgrad, att öva ökad meningslängd samt pronomen och ordböjning.
Det kan vara lämpligt att skaffa en liten röd resväska, två små bollar och två
dockor, så barnen kan arrangera sakerna så som bilderna visar, under tiden
man övar prepositioner. Särskilt för barn i specialundervisning kan det vara viktigt att ha samma saker som på bilderna.
Bilderna kan också användas tillsammans med sakerna för att träna uppmärksamhet och minne, och för att kontrollera att barnet har förstått de prepositioner man tränat på.

Dela upp ett A3-papper i 6 fält och numrera fälten med 1-6 (= spelplanen). Välj
de bilder/prepositioner som ni ska öva på och lägg ut dem på de 6 fälten. Barnet slår med tärningen och tar en bild från det fält som matchar tärningens
ögon. Därefter arrangerar barnet sakerna så som de är på bilden, eller berättar
vad bilden föreställer. Kan barnet inte siffror kan man använda en tärning med
olika färger och istället färglägga de 6 fälten på spelplanen.
När barnet har en någorlunda bra förståelse för prepositionerna, kan bilderna
användas till att arbeta med meningar där pronomen ingår. En bild kan beskrivas med meningar av olika grammatisk svårighetsgrad och på olika sätt. Antalet föremål på bilderna avgör meningarnas längd.
• Pojken är i resväskan / Han är i resväskan.

Impressivt:
Barnet har dockor, resväska och bollar framför sig. Den vuxne har några utvalda
bilder. Den vuxne beskriver vad som finns på bilden, och barnet ska arrangera
sakerna utan att se bilden.
Expressivt:
Rollerna ovan byts, så att det är den vuxne som ska arrangera sakerna utifrån
barnets beskrivning av bilden.
För att göra det mer intressant för barnet att träna på samma prepositioner en
längre tid, kan man växla mellan olika ”lekar” med bilderna. Här gäller det att
ha fantasi.

fiska-bilder-spel
Sätt ett gem i bilderna och låt barnet fiska dem med en magnet i ett snöre. När
barnet har fått napp – en bild – ska han eller hon arrangera sakerna så som
bilden visar. Alternativt ska barnet berätta vad bilden föreställer.

tärningsspel
Detta spel kan inte användas förrän barnet har tränat på de utvalda prepositionerna flera gånger.

• Pojken är bakom resväskan / Han är bakom resväskan / Resväskan är framför
pojken / Resväskan är framför honom /Den är framför honom.
• Flickan och pojken är bakom resväskan / De är bakom resväskan / De är bakom den / Resväskan är framför pojken och flickan / Resväskan är framför
dem / Den är framför dem.
• Bollen är bredvid flickan / Den är bredvid henne / Flickans arm är på bollen /
Hennes arm är på bollen.
• Bollen är bakom flickan / Den är bakom flickan / Bollen är bakom henne /
Den är bakom henne / Flickan är framför bollen / Hon är framför bollen / Hon
är framför den.
• Pojken ligger på bollen / Han ligger på bollen / Han ligger på den.
• Flickan sitter på resväskan, och bollen är bredvid henne / Hon sitter på resväskan, och bollen är bredvid.
• Flickan och pojken ligger under resväskan / De ligger under resväskan / De ligger under den / Resväskan ligger ovanpå flickan och pojken / Resväskan ligger
ovanpå dem / Den ligger ovanpå flickan och pojken / Den ligger ovanpå dem.
• Bollen är mellan pojken och flickan / Bollen är mellan dem / Den är mellan
pojken och flickan / Den är mellan dem.
• Pojken sitter på bollen, och flickan sitter bredvid / Han sitter på bollen, och
hon sitter bredvid.

