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Mitt föremål i naturen 

Inledning 

Eleven tar med sig sin favorit leksak eller sitt favoritmjukisdjur. Äldre elever kan istället ta med 

t.ex. ett mjukisdjur, som har varit deras favoritmjukisdjur som barn. Det kan också vara någonting 

som passar en viss högtid eller tradition (t.ex. en juldekoration) eller elevens favoritföremål (t.ex. 

en skateboard). Anpassa till eleverna. 

 

Fotografi av föremålet i naturen 

Placera föremålet någonstans i naturen och fotografera det. Om två elever vill ha sina mjukisdjur 

på samma fotografi går det bra att göra så. Ni kan också fotografera föremålet någonstans inne i 

skolan. Om eleverna har med sig juldekorationer kan de placeras ut i snön. Eleverna kan ta 

inspiration av bilderna som finns i materialbanken under Lättläst IKT/Bilder – där finns fler bilder, 

som är större och av bra kvalité. 

Tips: 

För att få bilden att se ut så verklig som möjligt lönar det sig att ha kameran nära ytan som 

föremålet är på (markytan, en kvist, en sten m.m.) – eleverna kan lägga sig på marken (med något 

underlag) och fotografera. 
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Bildbehandling 

Låt eleverna formatera bilden på ett valfritt sätt. Ni kan använda t.ex. Words bildverktyg. Ni kan se 

på videon i materialbanken, som visar hur man kan använda Words bildverktyg. Den finns under 

Lättläst IKT/Videon. 

 

 

Berättelse till bilden 

Eleverna kan välja om de vill använda den formaterade bilden, ursprungliga bilden eller båda 

bilderna.  

Hitta på en berättelse eller dikt om bilden. Om ni har fotograferat elevernas leksak eller mjukisdjur 

i skolan, kan ni t.ex. skiva om leksakens/mjukisdjurets första skoldag. Om ni har fotograferat 

juldekorationer kan skriva ett julkort, en juldikt eller en julberättelse. Äldre elever kan kopiera 

bilden till PowerPoint och göra en PowerPoint presentation om bilden. T.ex. om sitt första 

mjukisdjur och minnen om det eller varför det tycker om ett visst föremål, t.ex. sin skateboard. 
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Anpassa till elevernas ålder och nivå. Du kan också låta eleverna välja om de vill skriva dikt, 

berättelse eller om minnen. Har eleverna egna idéer på vad de vill skriva? Diskutera gärna. 

 

Ordlista på svenska och/eller ett främmande språk 

Eleven kan plocka ut ord ur bilden eller det de har skrivit och gör en ordlista. Ordlistans ord kan 

översättas till finska och/eller engelska. Anpassa till elevernas ålder och nivå. 

 

Presentation 

Eleven presenterar sitt arbete för hela klassen, för en mindre grupp elever eller för en klasskamrat. 

 

Självbedömning och kamratbedömning 

Eleverna bedömer sitt eget arbete muntligt eller skriftligt. (T.ex. 3-5 saker som de gillar med sitt 

arbete eller arbetsprocessen och en sak som kunde utvecklas). 

Eleverna ger respons till en eller flera klasskamrater. Eleverna kan t.ex. säga 3-5 saker som de gillar 

med klasskamratens arbete och en sak som kunde utvecklas. 

 


