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Inledning
Ljusbord har blivit standardutrustning i många för- och lågstadieskolor. De är en användbar tillgång i 
undervisningen, men för att få ut mesta möjliga av dem behövs fantasi och noggrann planering. 
Linda Thornton har de senaste 40 åren arbetat med utbildning på förskole- och lågstadienivå som lärare, 
huvudlärare och pedagogisk rådgivare med fokus på hur små barn lär sig och utvecklas. I nästan tjugo år 
har Linda samlat mängder av inspiration från sin praktiska erfarenhet av Reggio Emilia-pedagogiken för 
små barn, där ljus spelar en central roll i inlärningsprocessen. I den här punktindelade handboken delar 
hon med sig av 150 sätt att använda ljusbord i undervisningen. Hon ger ett smakprov på allt som går att 
göra, från observation av natur- och vardagsföremål, färgblandning, kreativitet, vetenskaplig observation, 
matematisk förståelse, språkutveckling med mera.
Ljusbord kan inte bara användas som bas i många spännande övningar i undervisningen på för- och 
lågstadienivå utan även som en resurs som förbättrar inlärningsmiljön: Med dem går det att skapa en 
stämning där barnen kan arbeta och inhämta kunskaper i lugn och ro.
Idéerna som presenteras här bör ses som en utgångspunkt snarare än färdiga instruktioner. Om 
ljusborden används rätt fascinerar de barnen med sitt varma sken, förbättrar inlärningen och ger 
upplysning både i bokstavlig och överförd bemärkelse.



• Använd Colour Paddles, Splat-
uppsättningen, räkneföremål 
eller plastark i olika färger 
och låt barnen upptäcka 
vad som händer när färger 
blandas. 

• När de har börjat förstå 
vad som händer när olika 
färger blandas kan du 
låta dem blanda målarfärg i 
en genomskinlig låda ovanpå 
ljusbordet.

•  Med hjälp av färgade transparenta plastark eller silkespapper kan du skapa ”fönster 
i målat glas”. Väldigt små barn brukar tycka om att se vad som händer med fönstren 
på ett ljusbord.

•  Ta fram ett antal föremål som barnen får sortera och klassificera utifrån egenskaper, 
till exempel efter hur genomskinliga de är. 

•  Instruera äldre barn att noga iaktta alla olika färger runtomkring dem. Visa dem 
”färgpaletter” i ett färgdiagram. Låt dem hitta olika gröna, röda eller blåa föremål och 
placera dem på ljusbordet för att se vad som händer. 

• Ett ljusbord är ett utmärkt sätt att visa upp barnens teckningar, 
särskilt om de har målat med vattenfärg på tunt papper. Visa 
upp barnens målningar en i taget på det här sättet en dag varje 
vecka. 

• Lägg flera olika föremål på ljusbordet. Låt barnen titta på 
föremålen genom Perception Spheres och Perception 
Semispheres som förstorar och ändrar färg på föremålen.

Ljus och färg
• Ta fram olika föremål, som Colour Paddles, SiliShapes, 

räkneföremål och vanliga vardagsföremål och föremål från naturen. 
Placera föremålen på ljusbordet och prata med barnen om färger, 
ljus och genomskinlighet. 

• Med hjälp av Colour Paddles på ett ljusbord kan du lära barnen att 
känna igen olika färger. Du kan utöka utforskningen med hjälp av 
färgade transparenta plastark eller silkespapper som barnen får 
undersöka.

• Lägg ut SiliShapes Sensory Circles på ett ljusbord och se vad som 
händer när olika färger läggs ovanpå varandra eller i överlappande 
mönster. Hjälp barnen att utveckla sin perceptionsförmåga genom 
att låta dem känna på mönstren på de stora och små Sensory 
Circles-cirklarna med fingrarna.
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• Lägg ut SiliShapes Linking 
People på ett ljusbord och 
uppmärksamma barnen på 
detaljer i figurerna. Visa hur 
barnen kan frottera av figurerna 
som de sedan kan klippa ut och 
leka med på ljusbordet. 

• Klipp ut former i färgade plastark, 
använd Sensory Circles, Splats 
eller Rainbow Blocks eller 
andra föremål och material och 
låt barnen titta på de större 
föremålens konturer och former.

• Fortsätt med att titta noggrant på konturerna på olika föremål. Lägg 
ut olika löv på ljusbordet, till exempel storbladiga, sammansatta 
och enkla blad, vintergröna och sådana som faller av på hösten, 
och uppmuntra barnen att titta noggrant och börja sortera in de 
olika löven i grupper. Ge barnen Easy Hold Colour Panels och 
förstoringsglas och låt dem jämföra färger och titta noggrant på 
detaljer i löven. 

• Låt barnen fortsätta att utforska detaljerna på löv genom att titta 
på skelettlöv på ljusbordet. Instruera barnen att titta noggrant på 
detaljerna och ge dem förstoringsglas så att de kan se ännu finare 
detaljer. 

• Många olika vanliga föremål kan användas för att låta barnen titta 
noggrant på dem på ett ljusbord. Ge dem gärna frön och blommor, 
ormbunkar och fjädrar, tårtpapper eller spets. Det brukar vara roliga 
saker att utforska. Ett ormskinn skulle vara extra spännande. 

Titta noggrant

• Lägg olika snäckor på ljusbordet och låt barnen undersöka 
detaljerna. De snäckor som är halvgenomskinliga går att se 
igenom när de läggs på ljusbordet, men det kan även vara 
intressant att titta på sådant som inte är genomskinligt. Jämför 
riktiga snäckor med röntgenbilder av snäckor för att se hur de 
relaterar till varandra.

• Ge barnen papper av bra kvalitet och ritpennor och lägg ovanpå 
ljusbordet bredvid olika föremål och låt barnen se på föremålen 
på nära håll och rita av dem. Om du använder transparenta 
plastark och tunna pennor för avritningen på nära håll blir 
upplevelsen extra spännande. 

• Röntgenbilder av människor är fascinerande att titta på för små barn, som kanske 
har sett sådana på sjukhus. 

• Om något av barnen har varit hos tandläkaren kan de ha fått röntgenbilder på 
sig själva som de kan ta med och titta på på ljusbordet. Ta fram Giant Teeth 
Demonstration Model och jämför röntgenbilderna med hur tänderna sitter i munnen.

• Barn brukar gilla fingeravtryck, och ett ljusbord är perfekt för att ytterligare 
uppmuntra det här intresset. Ta barnens fingeravtryck med en stämpeldyna på tunt 
papper. Lägg avtrycken på ljusbordet och titta på dem genom förstoringsglas och 
notera hur de alla är olika. Titta noggrant på bågarna, snirklingarna och virvlarna 
som gör varje fingeravtryck unikt.
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Språk och kommunikation
• En mängd olika föremål kan läggas på ljusbordet för att utveckla ett 

”färgspråk” med barnen.
• Genom att placera många olika föremål på ljusbordet med olika 

grader av genomskinlighet kan barnen utveckla ett vetenskapligt 
språk genom vanlig lek.

• Med SiliShapes Linking People kan barnen lära sig sådant som 
större/mindre, längre/kortare, äldre/yngre, lika/olika. 

• Med SiliShapes Soft Bricks 
kan de ytterligare utveckla 
ordförrådet med jämförelseord 
som längre/högre/kortare, 
bredvid/ovanpå/under och över.

• Med hjälp av genomskinliga 
räkneföremål eller former kan 
ni prata om färre/fler/mindre/
mer än och lägga till/ta bort.

• Med Understanding Feelings Set uppmuntras barnen att 
uttrycka sina känslor och utveckla det ordförråd de behöver för 
att göra det. 

• Du kan lägga känsloansiktena på ljusbordet och låta barnen 
prata om vad de ser och vad de gör. Arbeta tillsammans med 
dem för att utveckla deras språk och känsla för den logiska 
uppbyggnaden i berättelser medan de leker.

• Notera vad barnen berättar och vilka ord de använder när de 
leker med de olika SiliShapes Linking People. Det de berättar 
är ofta relaterat till dem själva och deras familjeliv, hur de 
uppför sig och känner. 
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• Låt barnen skapa fina bilder och mönster på 
ljusbordet och berätta för de andra barnen 
eller vuxna om vad de har gjort. Det utvecklar 
barnens språkliga förmåga att beskriva saker.

• Med Acrylic Block Set går det att bygga två -och 
tredimensionella modeller och det ger vuxna 
tillfälle att utveckla och interagera med barnen, 
och barnen får tillfälle att utöka sitt ordförråd för 
att beskriva hur de tänker.



• Med SiliShapes Trace Alphabet kan barnen lära sig att 
forma bokstäver. Använd flera uppsättningar alfabet så 
att barnen kan bilda och stava ord.

• Med Rainbow Letters och en samling föremål kan 
barnen para ihop första bokstavsljudet med ett föremål, 
till exempel k för knapp, b för bok och stj för stjärna. 

• Ge alla barn en bit genomskinligt plastark med deras 
namn skrivet på med penna som inte kan suddas ut. 
Lägg namnlapparna i ljuslådan och lär barnen känna 
igen sitt eget namn, sätta ut sitt namn på teckningar 
som de har gjort på ljusbordet eller lära sig skriva sitt 
namn genom att skriva med en vattenbaserad penna 
ovanpå bokstäverna. 

Bokstäver och ord

• Ta en genomskinlig bricka och fyll med färgad sand och 
ställ på ljusbordet. Sedan kan barnen öva på att rita 
former, forma bokstäver, skriva sina namn och stava ord. 

•  Barn som inte tycker så mycket om att skriva annars tycker ofta om att 
skriva på genomskinliga plastark på ett ljusbord eftersom det är roligt 
att skriva på ett annat material. 

•  Rita mönster och bokstäver på genomskinliga plastark som barnen 
kan skriva efter. 

•  Den här idén kan även användas för ljud och ljudgrupper i fonologisk 
lästräning. 

•  Du kan lägga olika diagram på ljusbordet, till exempel över 
kroppsdelar, växtdelar, livscykler, och låta barnen sätta namn på 
delarna. Om diagrammen är kopierade på genomskinliga plastark 
eller tunt papper och läggs på ljusbordet blir linjerna i diagrammen 
tydligare.
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• Klipp ut små och stora bokstäver i 
transparenta plastark eller använd Rainbow 
Letters på ett ljusbord för att lära barnen 
känna igen bokstäver.

• SiliShapes Alphabet kan användas på 
ett ljusbord för lära barnen känna igen 
bokstäver, förknippa dem med ljud, läsa 
enkla ord och stava konsonant-vokal-
konsonantord.



• Speglar ger en ny dimension till låtsasvärlden och 
berättelserna på ljusbordet. Det här fungerar bra med 
fantasifigurer och fantasimiljöer. 

• Ta foton på berättelserna som barnen skapar och spela in hur 
samtalet går när de skapar berättelserna. Utav det kan du 
sedan skapa böcker som andra barn kan läsa.

Berätta en historia

• Använd SiliShapes Linking People för att skapa berättelser 
med barnen. Uppmuntra dem att hitta på egna berättelser. 
Ställ frågor som Var tror du figurerna bor? eller Vad tror du de 
tycker om att göra? 

• Använd en uppsättning figurer från en berättelse och prata om 
figurerna: hur ser de ut, hur beter de sig och vad kan de tänkas 
säga och göra. Uppmuntra barnen att hitta på berättelser med 
figurerna.

• Ge barnen genomskinliga och färgade plastark och låt dem 
skapa sina egna superhjältar och sagofigurer som de kan hitta 
på berättelser om på ljusbordet.

• Ta en känd saga eller barnvisa och skapa berättelsebitar 
på genomskinliga plastark med ord eller med ord och 
bilder. Låt sedan barnen lägga bitarna i rätt ordning på 
ljusbordet.

• Ge barnen genomskinliga plastark och märkpennor och 
låt dem sätta ihop en berättelse, med ord eller bilder, 
som de sedan kan berätta för de andra med hjälp av 
ljusbordet. 

• Ta fram en stor mängd föremål för fri lek och 
berättande på ett ljusbord. 

• Komplettera föremålen med leksaksfigurer och 
rekvisita bredvid ljusbordet och låt barnen utveckla 
sin förmåga att berätta historier. 

• Ge barnen färgade och genomskinliga plastark som 
de kan rita bakgrunder till sina berättelser på.
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• Att lägga upp många olika föremål på ett ljusbord är 
ett bra sätt att intressera barn för matematik och siffror. 
Genomskinliga föremål i glada färger på ett ljusbord är ofta 
spännande och fängslande, och barn brukar tycka om att 
lära sig räkna med dem.

• Använd räkneföremål eller formklossar och ställ frågor 
som får barnen att räkna och lösa problem, till exempel Ge 
mig tre röda trekanter? eller Lägg fyra blåa fyrkanter på 
ljusbordet?

• Lägg upp flera olika sorters knappar på ljusbordet. Välj 
olika storlekar, former, färger och med olika många hål i. 
Barnen kan räkna både själva knapparna och hur många 
hål de har och på så sätt ställa matematiska frågor och 
lösa flera olika matematiska problem.

Siffror och räkning

• Uppsättningar med SiliShapes Numbers kan användas på 
ljusbord för att lära barnen känna igen siffror, lägga dem i 
rätt ordning, räkna och para ihop. Med uppsättningar med 
Dot Numbers kan du låta barnen räkna prickarna och para 
ihop antalet prickar med rätt siffra. 

• Med SiliShapes Trace Numbers kan barnen lära sig att 
forma siffror. Använd båda produkterna tillsammans och låt 
barnen lösa matematiska problem.

• Med SiliShapes Linking People kan du låta barnen träna sig på att 
räkna, sortera och lägga figurerna i ordning. Prata med barnen om hur 
figurerna ser ut och förhållandena mellan familjemedlemmarna och ge 
dem problem att lösa.

• Ta färgade genomskinliga plastark och klipp ut matematiska tecken som 
plus, minus, gånger, delat med, lika med, större än och mindre än som 
barnen kan använda med Rainbow Numbers eller SiliShapes Numbers 
på ljusbordet. Låt dem arbeta i par och ge varandra problem att lösa.

• Ge barnen fyrkantiga plastark och vattenbaserade pennor och låt dem 
färglägga olika siffermönster. Plastarken kan sedan torkas av och 
användas igen. Det här fungerar även för siffertrappor.
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• Med en större mängd räkneföremål eller pärlor 
på ljusbordet kan barnen lära sig räkna med 
större tal och förstå betydelsen av siffrornas 
placering i tal.

• Låt barnen använda siffror och föremål på 
ljusbordet så att de kan experimentera med 
antal föremål, rätt siffror och siffror skrivna med 
bokstäver.



• Ta plastark i olika färger och klipp ut pussel med fyra 
bitar som barnen får sätta ihop. Äldre barn brukar tycka 
om att använda Translucent Geometric Shapes för 
att lära sig förstå de geometriska egenskaperna hos 
tredimensionella kroppar. 

• Klipp till större figurer i plastark eller använd Jumbo 
Colour Mixing Shapes på ett ljusbord för att lära de 
yngre barnen känna igen olika geometriska figurer och 
vad de heter. Äldre barn kan använda mindre figurer 
som Translucent Attribute Shape Set för att lära sig 
om mer komplicerade geometriska figurer och hur de 
passar ihop eller hur de kan bilda mönster.

• Använd olika genomskinliga klossar och låt barnen 
kopiera sekvenser, lägga sista figuren i en sekvens eller 
skapa egna sekvenser. 

• Bygg mönster vågrätt och lodrätt som barnen kan kopiera 
genom att stapla SiliShapes Soft Bricks eller lägga dem 
vågrätt i olika ordningar.

• Lägg ut SiliShapes Linking People på ljusbordet i olika 
upprepande sekvenser. Lägg ut figurerna på olika sätt; på 
en rad eller i en cirkel, en fyrkant eller en pyramid.

Former och mönster

• Lägg olika två- och tredimensionella vardagsföremål på ljusbordet som barnen får 
undersöka fritt. Använd föremål som är olika genomskinliga. Föreslå att barnen skapar 
sekvenser med hjälp av föremålen.

• Använd gärna genomskinliga geobräden med färgade gummiband på ljusbordet så att 
barnen kan utforska olika konturer, hörn och kanter på olika geometriska figurer. Genom 
ljusbordet läggs fokus på att känna igen tvådimensionella geometriska figurer utifrån 
formen. 

• Ta fram en genomskinlig stor bricka, fyll den med färgad sand och låt barnen rita figurer 
i den. Låt dem arbeta i par och ge varandra instruktioner om vilka figurer som ska ritas i 
sanden.
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• Med formklossar och tangram kan du låta barnen 
upptäcka hur figurer kan passas in i varandra.

• Låt barnen leka att de ”går ut och går med en 
linje” med en vattenbaserad svart penna på 
genomskinliga plastark. Instruera barnen att rita 
former på sin promenad. De brukar tycka om att 
färglägga de regelbundna och oregelbundna former 
som uppstår. Säg gärna åt dem att inte färglägga de 
regelbundna formerna och istället ange vad de heter 
på plastarket.



• Ge små barn en korg med Perception Spheres och 
låt dem leka med dem. Det ger dem möjlighet att 
upptäcka världen omkring dem med sina olika sinnen. 
De brukar tycka om att röra vid bollarna, leka med dem 
och se världen i olika färger när de turas om att titta på 
föremål på ljusbordet genom dem.

• Låt barnen börja lära sig måla med fingerfärg på en 
genomskinlig bricka ovanpå ljusbordet. De tjocka 
färgfläckarna och ljuset underifrån skapar spännande 
effekter.

• Lägg en genomskinlig bricka ovanpå ljusbordet och 
skapa kurvor med bönor, ärtor, linser, ris och frön i 
olika färger och låt barnen skapa linjer och mönster 
med fingrar och händer.

• Använd en genomskinlig målarlåda med utfällbara fack och visa 
föremål med olika grader av genomskinlighet. Låt barnen utveckla 
sin kreativitet genom att upptäcka hur fint det kan vara med 
knappar, pärlor, former, glaskulor, stenar, snäckor, små flaskor och 
papper kan vara på ett ljusbord.

• Ta fram ett smyckesskrin med smycken som inte längre används 
och ställ bredvid ljusbordet. Barn brukar hitta många olika kreativa 
sätt att utforska, undersöka och skapa med smyckena.

Skapande

• Använd en spegel tillsammans med ljusbordet och låt dem se 
olika föremål ur olika vinklar. Det utvecklar barnens kreativa 
tankeförmåga.

• Samla ihop en mängd olika korkar och andra vanliga plastföremål 
och sortera dem efter färg i en vanlig låda. Se hur barnen väljer 
att använda de vanliga föremålen på ljusbordet på många olika 
kreativa sätt.

• Om barnen får använda Perception Semispheres tillsammans med 
olika föremål på ett ljusbord utvecklas deras förmåga till kreativt 
tänkande. De genomskinliga halvkloten i glada färger kan placeras 
över föremål för att ändra färgen på dem och förstora dem.

• Utveckla barnens kreativa och konstnärliga förmåga genom 
att låta dem rita med bläck på tunt papper på en genomskinlig 
bricka ovanpå ljusbordet. Låt dem gärna måla av blommor 
eller andra detaljrika föremål från naturen. Då lär de sig att titta 
noggrant och lägga märke till detaljer.

• Att leka med målade pappersansikten på ett ljusbord ger yngre 
barn intressanta problem att lösa när de skapar och sätter 
namn på fantasifigurer. 
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• Använd färgade plastklossar och andra genomskinliga 
eller halvgenomskinliga mosaikbitar och skapa bilder på 
ljusbordet.

• Lägg olika två- och tredimensionella vardagsföremål på 
ljusbordet som barnen får undersöka fritt. Det får gärna 
vara föremål med olika grad av genomskinlighet. Föreslå 
att barnen skapar bilder med föremålen.

• Den här övningen med att skapa fantasibilder kan även 
göras med föremål från naturen eller med både vardags- 
och naturföremål.

•  Placera en bricka med färgad sand på 
ljusbordet och låt barnen skapa bilder genom 
att rita med händerna.

•  Låt barnen använda även penslar, rollrar och 
figurstämplar i bildskapandet i brickan med 
sand på ljusbordet.

Avbilda världen

• Låt barnen skapa bilder med Acrylic Block Set på ljusbordet, 
antingen genom att följa en förlaga eller skapa egna. 

• Hjälp barnen att skapa symmetriska fjärilsbilder med färgglada 
geometriska former och speglar på ett ljusbord.

• Gör samma övning som ovan med en spegel och en bricka med 
sand. Låt barnen skapa andra symmetriska bilder och mönster. 
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• Ge barnen många olika föremål och material i olika färger att 
leka med på ljusbordet. Visa dem olika verk av konstnärer 
och låt dem skapa bilder med inspiration från det stora 
konstnärerna. Ta bilder av resultatet och häng upp bredvid 
konstnärernas verk.

• Låt barnen arbeta i par på ljusbordet. Placera en skärm över 
mitten av ljusbordet. En vuxen beskriver sedan en bild, en 
del i taget, som barnen ska skapa med de föremål de har till 
hands. När barnen är klara tar du bort skärmen och jämför 
barnens bilder. Det går att bygga vidare på den här övningen 
och låta ett av barnen beskriva den bild som det andra barnet 
ska skapa på ljusbordet. 



• Använd SiliShapes Soft Bricks och låt barnen 
observera vad som händer när olika färger läggs 
över varandra på ett ljusbord och prata om 
nyanser.

• Placera ut många olika leksaksfigurer bredvid ett 
ljusbord och låt barnen bygga slott, hus, skepp 
och annat med SiliShapes Soft Bricks och skapa 
en fantasivärld som de sedan kan leka med 
figurerna i.

• Det går även att lägga till Rainbow Block Set, 
Sensory Blocks eller Acrylic Block Set i övningen 
ovan så att barnen har fler tredimensionella 
former att bygga med.

• Ta bilder av det som barnen har byggt, eller som du själv har byggt, och låt 
dem återskapa byggnaderna på ljusbordet exakt likadant som originalen.

• Placera ut en skärm mellan dig och barnen på ljusbordet och beskriv något 
som barnen ska bygga, ett steg i taget. Observera hur väl de följer dina 
instruktioner.

• Placera en spegel i mitten av ljusbordet och låt ett barn i taget bygga 
något symmetriskt. Prata med dem om vad de kan se och varför det 
ser ut så. 

• Gör samma övning som ovan med två barn som arbetar tillsammans 
och bygger det som du beskriver. Observera hur de arbetar 
tillsammans för att följa dina instruktioner. 

• • Lägg upp en mängd olika vardagsföremål med olika 
genomskinlighetsgrad på ljusbordet och låt barnen bygga med dem. 
Genomskinliga matlådor, burkar, småflaskor och trådrullar brukar 
fungera bra.

• Ta fram genomskinliga och halvgenomskinliga 
klossar, Acrylic Block Set och vardagsföremål och 
lär barnen att bygga mer komplicerade stabila 
konstruktioner.

• Med äldre barn kan du använda ofärgade 
och färgade plastark och klippa ut mönster till 
tredimensionella geometriska figurer. Hjälp dem 
att sätta ihop figurerna. 

Bygglek
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• Ge barnen en ny dimension i sina fantasilekar genom 
att placera en genomskinlig bricka med naturlig sand 
i ovanpå ljusbordet tillsammans med snäckor, stenar, 
drivvedsbitar och små leksakspirater. Hjälp dem att rita 
kartor i sanden och bygga ett landskap med kullar och 
klippor.

• Lägg Exploration Light Tray på ett ljusbord och fyll den 
till hälften med vatten. Ge barnen leksaksfigurer i form av 
vattenlevande djur och båtar samt småsten och snäckor 
och låt dem leka.

• Låt barnen leka med matematiken genom att placera en genomskinlig 
bricka på ljusbordet och använd räkneföremål i form av fiskar eller andra 
vattenlevande djur och utforska räkning, addition och subtraktion. Barnen kan 
tillverka egna fiskar i plastark.

• Placera en bricka med färgat eller ofärgat såpbubblevatten på ljusbordet och 
låt barnen blåsa såpbubblor. Genom ljusbordet kan de undersöka bubblorna i 
detalj.

• Ta absorberande papper och gör avtryck av bubblorna genom att försiktigt 
lägga pappret ovanpå såpbubblorna. Ta bort brickan och lägg avtrycken på 
ljusbordet och undersök resultatet noggrant. Kanske kan bubbelavtrycken bli 
till bilder?

• Fyll Exploration Light Tray med vatten och ställ på ljusbordet. 
Tillsätt några droppar marmoreringsfärg. Observera effekterna, 
som framgår väldigt tydligt när ljuset lyser igenom. Ta ett tunt 
absorberande papper och gör ett avtryck av det marmorerade 
mönstret.

• Förbered en skål med färgade isbitar i förväg. Placera en skål 
med vatten på ljusbordet och lägg försiktigt ned isbitarna i 
vattnet. Se vad som händer när isbitarna smälter. Ta bilder av 
processen och låt barnen skriva om den senare.

Sand och vatten
• Bygg vidare på mönsterskaparövningen genom att låta barnen 

forma mönster som finns i naturen som spiraler på snäckor, 
nerver på ett löv och spindelnät. Visa dem de riktiga sakerna 
eller bilder av bra kvalitet.

• Låt barnen börja experimentera med målning genom att ge dem 
”vågor” av färgad sand på en genomskinlig bricka på ljusbordet.

• Lägg ut sand i olika färger på genomskinliga brickor på 
ljusbordet och låt barnen göra mönster med fingrarna, händerna, 
rollrar eller penslar.
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• Placera en genomskinlig bricka 
på ljusbordet och droppa i olika 
karamellfärger med en pipett. Titta 
noggrant på vad som händer. 

• Instruera barnen att observera vad 
som händer om karamellfärgen 
droppas i från en högre eller lägre 
höjd. 

• Droppa karamellfärg eller tunn färg 
på tunt absorberande papper och 
se vad som händer. 

• Fukta ett filterpapper, kromatografipapper eller annat 
absorberande papper med vatten och lägg på en 
genomskinlig bricka på ljusbordet. Droppa olika 
karamellfärger på pappret och titta noggrant på vad 
som händer med de olika färgerna.

• Ta en pipett med bläck, karamellfärg eller 
tunn målarfärg och droppa eller tryck ut på en 
genomskinlig bricka på ljusbordet. Förvandla 
dropparna och färgfläckarna till bilder och mönster 
med penslar eller fingrarna. Ta foton eller avtryck av 
bilderna.

• Gör droppar och fläckar av målarfärg eller bläck på en genomskinlig bricka på 
ljusbordet och blås ut till mönster med ett sugrör. Ta avtryck av mönstren.

• Placera en genomskinlig bricka på ljusbordet. Stänk ut färg på brickan genom 
att doppa en tandborste i färg och sedan dra den mot en linjal. Titta noggrant på 
de mönster som bildas.

• Lägg ut geometriska figurer i kartong eller plast på en genomskinlig bricka på 
ljusbordet och stänk ut färg genom att dra en tandborste som doppats i färg 
mot kanten på en linjal. Låt barnen tillverka egna figurer att använda i den 
här övningen. Gör samma övning som ovan med Acrylic Block Set och skapa 
mönster och bilder.

• Ställ olika timglas från Sensory Liquid 
Sets på ljusbordet och observera hur 
vätskor droppar.

• Fyll genomskinliga bägare eller små 
flaskor med vatten och ställ på ljusbordet. 
Det är bäst att ställa dem på en 
genomskinlig bricka för att undvika spill. 
Droppa ned olika karamellfärger i vattnet, 
några droppar åt gången. Genom ljuset 
underifrån kan barnen tydligt se hur de 
olika färgerna löser upp sig i vattnet. 

Droppar, fläckar  
och stänk
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• Kopiera svartvita mönster på 
genomskinliga plastark och låt små barn 
och bebisar utforska dem på ett ljusbord.

• Ett ljusbord drar till sig små barns 
uppmärksamhet, och de brukar vilja 
undersöka olika föremål ingående. 
Bebisar och små barn brukar bli 
fascinerade när de får se svartvita former 
och föremål i relief. Använd svartvita 
geometriska figurer och föremål.

• Placera en genomskinlig bricka på ljusbordet 
och häll ut svart och vit färg som barnen får 
skapa enkla bilder och mönster med.

• Ge barnen svarta och vita knappar och låt dem 
skapa mönster på ljusbordet.

• Bygg vidare på övningen ovan genom att titta 
noggrant på de olika nyanserna av grått som 
uppstår när små mängder vitt blandas i svart 
och tvärtom. 

• Häll ut tunn svart och vit färg på en genomskinlig bricka på ljusbordet och 
låt barnen skapa bilder genom att blåsa, trycka och ”stänka” färgen.

• Arrangera olika snäckor, blommor och leksaksfigurer och låt barnen göra 
noggranna avritningar på tunt papper, kalkerpapper eller plastark på 
ljusbordet. Ge barnen svarta pennor, kritor och kol. Observera detaljerna 
noggrant.

• Ge barnen papper, tygbitar, spets, knappar och pärlor i svart och vitt som 
de får sätta ut och arrangera på ljusbordet. Ta bilder av barnens tillfälliga 
konstverk.

• Häll järnspån i en förseglad genomskinlig plastlåda 
och placera den på ljusbordet. Med hjälp av 
magneter kan barnen skapa mönster och bilder i 
järnspånen.

• Låt barnen placera ut svarta och vita natur- och 
vardagsföremål, till exempel svarta stenar, 
musselskal, vita stenar, vita snäckor, pärlor, 
glasbitar och korkar, på ljusbordet. 

Svart och vitt
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• Ge barnen olika naturföremål som 
stenar, löv och grenar och låt dem 
utforska dem på ljusbordet.

• Uppmuntra dem titta på detaljerna 
i naturföremålen och dela in dem 
efter grad av genomskinlighet.

• Sätt ihop en naturlåda med 
föremål som barnen kan lägga ut 
som de vill på ljusbordet – bra för 
att hitta på berättelser och skapa 
fantasibilder.

• Använd ljusbordet för att undersöka ”Hur grönt är grönt?” Låt 
barnen titta på löv i olika gröna nyanser på ljusbordet och 
notera hur olika gröna de är. Ge dem även Colour Paddles för 
att se vad som händer när färger blandas, och färgkartor för att 
jämföra de olika nyanserna av grönt.

• Lägg ut ett tunt papper på ljusbordet och gör tryck med hjälp av 
tunt papper, grenar eller genom att rulla kottar doppade i färg. 
Titta noggrant på de mönster som skapas.

• Lägg naturföremål med spiraler på ljusbordet, till exempel skal, 
snäckor och fossil, och låt barnen titta noggrant på spiralerna. 
Ge barnen genomskinliga plastark där de får göra noggranna 
avritningar av spiralerna och silkespapper för att klippa ut spiraler 
att lägga på ljusbordet.

• Samla frökapslar och kottar och lägg dem på ljusbordet så att de 
syns tydligt. Ge barnen foton på kapslar och kottar som de får 
jämföra med de riktiga föremålen.

• Låt barnen undersöka spindelnät, och gör dem uppmärksamma 
på detaljerna i näten. Skapa egna spindelnät på ljusbordet med 
garn eller tråd och stenar eller plastdiamanter som daggdroppar. 
Låt barnen rita spindelnät på genomskinliga plastark på ljusbordet 
och sedan sätta i dekorationer eller spindlar som de har tillverkat.

• Ge barnen olika blommor, insekter och andra naturföremål 
som har bevarats i akrylblock och låt dem undersöka 
detaljerna på dem. Låt dem gärna göra noggranna avritningar 
av vad de ser. 

• Låt barnen rita av konturerna på blommor och andra 
naturföremål på genomskinliga plastark. Lägg ritningarna 
på en overheadprojektor och projicera bilderna på stora 
pappersark, tyg eller genomskinlig plast och låt barnen rita av 
konturerna och färglägga dem för att sedan hänga upp dem 
som stora banderoller.

Helt naturligt
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• Fyll små flaskor eller burkar med lock till 
hälften med vätska i olika färger och se 
vilken effekt ljuset ger när de sakta vrids runt. 

• Hjälp barnen att ta isär gamla klockor eller 
andra maskiner och dela upp de olika 
kuggarna, kugghjulen, skruvarna och andra 
delarna i en låda och låt barnen undersöka 
dem på ljusbordet 
.

• Skapa ett smyckesskrin med gamla smycken som 
barnen kan undersöka i ljuslådan. Uppmuntra 
dem att observera vilken effekt ljuset har på olika 
material. 

• Uppmuntra barnen att se hur fina vanliga 
metallföremål kan vara och låt dem använda dem 
för att skapa bilder och mönster på ljusbordet.

• Den här övningen kan även göras med 
julgransprydnader. Ta bilder av barnens skapelser 
med olika prydnader och gör julkort eller kort för 
andra helgdagar av dem.

• Titta på olika tyger, nät och spetsar på ljusbordet 
och lägg märke till mönsterdetaljerna. Uppmuntra 
barnen att prata om och beskriva detaljerna på 
vardagsföremålen och att skapa mönster och 
bilder med dem.

• Ge barnen omslags-, silkes- och godispapper och 
cellofan från blombuketter och låt barnen skapa 
bilder med materialet på ljusbordet.
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Vardagsföremål
• Ta fram en mängd olika två- och tredimensionella 

vardagsföremål som lock, korkar och trådrullar som 
barnen kan utforska på ljusbordet.

• Samla ihop små genomskinliga flaskor och hjälp 
barnen att fylla dem med olika saker som de själva 
valt och låt dem leka med dem på ljusbordet. 

• En korg med tomma parfymflaskor i olika storlekar 
och former brukar vara intressant för barn att 
utforska på ett ljusbord.



MATERIAL ATT ANVÄNDA MED LJUSBORD FINNS HOS ALLA 
VÄLSORTERADE LÄROMEDELSHANDLARE
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Perception Spheres & Semispheres
Produktkod: 72602 & 72604

Sensory Rainbow Cascade
Produktkod: 92100

Sensory Glitter Storm Set
Produktkod: 92104

Sensory Ooze Tube Set
Produktkod: 92106

Translucent Attribute Shapes 
Produktkod: 73079

Translucent Colour Blocks
Produktkod: 73083

Stackable Translucent Buttons
Produktkod: 73071

SiliShapes® Sensory Circles
Produktkod: 54517

SiliShapes® Linking People
Produktkod: 54513

Exploration Light Tray
Produktkod: 73022

Acrylic Block Set
Produktkod: 72606

Jumbo Colour Mixing Shapes
Produktkod: 72395
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