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Bilaga: Färdiga teman som installerats till Arkivet 

 

Generellt ordförråd 

Advent och jul – Begrepp relaterat till advent och jul t ex julklapp, advent och krubba. 

Affärer – Affärer och salonger t ex mataffär, pizzeria och frisör. 

Antal och enheter – Siffror, vikt, längd och volym t ex 2, hekto och kilometer.   

Bilen – Olika typer av bilar och bilars delar t ex sportbil, vindruta och säkerhetsbälte. 

Blommor – Blommor och växtdelar t ex blåsippa, ros och stjälk.  

Cyklar – Olika typer av cyklar och dess delar t ex trehjuling, moped och styre. 

Dag och år – Veckodagar, månader och årstider.  

Elartiklar – Olika elartiklar t ex elkontakt, batteri och laddare. 

Flaggor – Olika länders flaggor t ex Sverige, Spanien och Turkiet. 

Fordon – Olika fordonstyper t ex buss, motorbåt, skördetröska.  

Former – Olika geometriska former t ex rektangel, cylinder och niohörning.  

Frågor – Olika frågeord t ex varför? hur länge? och hur gammal?  

Fåglar – Olika fåglar t ex domherre, kråka och flamingo.  

Färger och mönster – Olika färger, nyanser och mönster.  

Hjälpmedel – Olika hjälpmedel t ex Widgit Go, glasögon, rullstol. 

Husdjur – Vanliga husdjur, tillbehör och aktiviteter.  

Hälsa – Mående och mediciner t ex ont i halsen, blodprov och massage.   

Instrument – Olika instrument t ex piano, trumpet och dragspel.  

Kontorsmaterial – Föremål för kontorsarbete t ex stiftpenna, hålslag och pärm. 

Kroppen – Kroppsdelar och kroppsfunktioner t ex mage, svälja och hicka.  

Kräl- och groddjur – Olika kräl- och groddjur t ex sköldpadda, salamander och grodyngel.  

Känslor – Känslor och känslouttryck t ex glad, stolt och upprörd.  

Mat – Måltider och maträtter.  

Möbler – Möbler och inredningsdetaljer t ex dubbelsäng, sminkbord och bordsdekoration.  

Personer – Olika personer t ex mamma, pojkvän och kompis.  

Prepositioner och riktningar – t ex bakom, öst och framåt.  

Påsk – Begrepp och dagar relaterade till påskhelgen t ex påskhare, påsklilja och 

påskdagen. 

Småkryp – Olika småkryp t ex humla, trollslända och knott.  

Socialt prat – Snabbord och sociala fraser t ex välkommen, förlåt och håller tummarna.  

Speciella dagar – Speciella dagar t ex Mors dag, studenten och Nobeldagen. 

Sport – Olika sporter t ex basket, bowling och formel 1.  

Sötsaker – Desserter, fikabröd, snacks och godis.  
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Tamdjur – Olika tamdjur t ex kanin, gris och åsna. 

Tid – Klockslag över hela dygnet och tidsord t ex förut, 14:00 och förmiddag.  

Träd – Olika träd och träds delar t ex björk, rönn och trädrötter. 

Vattenlevande djur – Djur som lever i vattnet t ex gädda, delfin och manet.  

Verktyg – Olika verktyg t ex såg, vinkelhake och verktygslåda. 

Vilda djur – Olika vilda djur t ex älg, flodhäst och koala.  

Väder – Olika vädertyper t ex soligt, snöstorm och dimma.  

Yrken – Olika yrken t ex kock, lärare och sotare. 

 

 

Vardag  

Accessoarer – Accessoarer för både män och kvinnor t ex smycken, huvudbonader och 

väskor.  

Bada och duscha – Aktiviteter och föremål kopplat till bad och dusch.  

Baka – Moment och tillbehör för bakning.  

Begravning - Begrepp kopplade till begravning t ex begravningsplats, urna och sörja. 

Bibliotek – Aktiviteter och begrepp för biblioteket t ex lånekort, ljudbok och genre.  

Borsta tänderna – Moment och tillbehör för tandborstning.  

Bröllop – Begrepp relaterat till bröllop t ex vigselringar, brudnäbb och bröllopstårta.  

Diska – Aktiviteter och tillbehör för både hand- och maskindisk.  

Dryck – Olika drycker t ex mjölk, kaffe och öl.  

Fiske – Begrepp relaterat till fiske t ex pimpla, draglåda och abborre.  

Flygresa – Begrepp och föremål kopplade till flygresa t ex bagageband, säkerhetskontroll 

och pass. 

Fotboll – Ord och begrepp förknippade med fotboll t ex fotbollslag, offside och rött kort.  

Fotografering – Begrepp som är kopplade till foto och film t ex digitalkamera, bländare och 

zooma.  

Friluftsliv – Aktiviteter och utrustning för vistelse i naturen t ex vandra, tälta och fiska.  

Frukt och grönt - Frukter och grönsaker. 

Hår – Aktiviteter som rör hår t ex kamma, klippa och raka. 

I hemmet – Bostadstyper, rum och möbler.  

I kylskåpet – Kylvaror t ex mjölk, ost och ägg.  

I kökslådorna – Föremål som finns i kökslådorna t ex bestick, osthyvel och potatisskalare.  

I köksskåpet – Föremål som finns i köksskåpen t ex glas, stekpanna och brödrost. 

Inköp – Aktiviteter och föremål vid inköp t ex bankomat, pengar och plånbok.  

Innelek - Aktiviteter och föremål för lek inomhus t ex måla, lego och dockteater.  
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I skafferiet - Basvaror i skafferiet t ex pasta, bröd och kryddor.  

Kläder och skor– Kläder och skor för både män och kvinnor.  

Kollektivtrafik – Resa med buss, taxi och tåg. 

Kultur – Ord och fraser förknippade med teater, bio och konsert t ex familjefilm, biljett och 

publik. 

Laga mat – Aktiviteter och redskap vid matlagning t ex steka, ugn och skärbräda.  

Musik – Aktiviteter, utrustning och musikstilar. 

På bondgården – Aktiviteter och djur på bondgården t ex mjölka, gris och traktor.  

På gymmet – Träningsaktiviteter och redskap t ex värma upp, löpband och hänglås.  

Sex och samlevnad – Kropp, funktioner och förhållanden kopplat till sexualundervisning t 

ex preventivmedel, sex och hbtq.   

Simhallen – Aktiviteter och föremål för simhallen t ex bröstsim, flyta och armpuffar. 

Skönhet – Smink och nagelvård t ex mascara, fotkräm och nagellack.  

Sommarlekar – Olika lekar och redskap för utomhusaktiviteter t ex kubb, hoppa säck och 

twistband. 

Spela spel – Spel med tillbehör t ex fiaspel, tärning och joker.  

Spela teater – Moment, utrustning och föremål kopplat till teaterverksamhet.  

Stadsmiljö – Platser och saker i staden t ex övergångsställe, park och cykelställ.    

Stallet – Begrepp kopplade till stallet t ex ponny, sadel och hästhoppning. 

Stranden – Aktiviteter och föremål vid stranden t ex simma, badring och snäckor.  

Städa – Aktiviteter och städredskap t ex damma, städskåp och dammsugare.  

Tandläkare – Begrepp och föremål kopplade till tandläkarbesök t ex tandundersökning, 

skölja, plomb. 

Textilt handarbete – Föremål och aktiviteter kopplade till textilt handarbete t ex sticka, 

brodera och garn. 

Toalettbesök – Moment och tillbehör för toalettbesök.  

Trädgård – Aktiviteter, trädgårdsföremål och växter t ex plantera, trädgårdsland och 

blommor.  

Tvätta – Aktiviteter och föremål vid klädtvätt t ex torktumla, sköljmedel och strykbräda.  

Utelek - Aktiviteter och föremål för lek utomhus t ex gunga, sandlåda och såpbubblor.  

Vinteraktiviteter – Aktiviteter och utrustning för utomhusvistelse t ex pulkaåkning, skidor 

och snöboll.   
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Arbete  
Ateljé – Aktiviteter i estetisk verksamhet t ex brodera, måla på glas och dreja.  

Caféverksamhet – Arbetsuppgifter förknippat med café t ex brygga kaffe, stå i kassan och 

kaffefilter.  

Datorjobb – Enklare arbetsuppgifter förknippat med datorer t ex skriva, laminera och 

internet.  

Djurskötsel – Arbetsuppgifter förknippat med djurvård t ex mata, städa burar och rykta.  

Läsgrupp – Aktiviteter och föremål för läsaktivitet t ex högläsning, artikel och lättläst bok.  

Paketering – Arbetsuppgifter och föremål förknippade med paketering t ex bubbelplast, slå 

in och packtejp.  

Postsortering – Arbetsuppgifter förknippade med post t ex dela ut, sortera och frimärke.  

Tidningsredaktion – Arbetsuppgifter och föremål t ex intervjua, studiebesök och layout.  

Vaktmästeri – Arbetsuppgifter och föremål inom vaktmästeri t ex byta glödlampa och skotta 

snö. 

 

 

Skola   

Bild – Aktiviteter och föremål till bildlektionen t ex måla, palett och kollage.  

Fritidshem – Aktiviteter och föremål på fritids t ex lego, fotbollsspel och lyssna på musik.  

Hem- och konsumentkunskap – Aktiviteter och föremål under hemkunskapen t ex jäsa, 

redskap och  

I klassrummet – Föremål i klassrummet t ex skolbänk, pennfodral och timstock.  

Idrott och hälsa – Aktiviteter och föremål till idrottslektionen t ex plint, spökboll och tresteg.  

I matsalen – Ord och begrepp förknippade med matsal t ex köa, matsedel och skrapa av 

maten.  

Läroämnen – Namnen på olika läroämnen t ex svenska, kommunikationslektion och 

geografi.  

Matematik – Räknesätt och föremål för mattelektionen t ex stapeldiagram, huvudräkning 

och gradskiva.  

Musik i skolan – Moment, instrument och musikstilar för musiklektionen.  
Rast – Rastaktiviteter och utrustning t ex hoppa hage, cykla och rockring.  

Skolans lokaler – Skolans utrymmen t ex klassrum, aula och materialförråd.  

Skolsköterskan – Moment, symptom och föremål t ex vaccination, yrsel och plåster.  

Svenska – Moment och föremål för svensklektionen t ex diskutera, texttyp och ordbok.  

Textilslöjd – Aktiviteter och föremål till textilslöjden t ex brodera, nåldyna och strykjärn.  

Träslöjd – Aktiviteter och föremål till träslöjdslektionen t ex spika, vinkelhake och svarv.  

 


