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Användningsmöjligheter

• förskola
• grundskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• svenska som andraspråk 
• undervisning i främmande språk

Inlärningsmål

• igenkänning och rekonstruktion av 
händelseförloppet i en historia

• förståelse och beskrivning av bilder
• logiskt tänkande
• muntlig och skriftlig framställning
• ordförråd

Språklåda - Sagor
Art.nr. 7762-937-5

Användningsförslag

• Lägg  och berätta en sekvens i ordningsföljd.
• Beskriv och kommentera varje bild individuellt.
• Använd endast bilderna som beskriver början. 

Berätta sedan egen fortsättning och slut.
• En eller ett par av bilderna vänds upp och ner. 

Vad finns där?
• Hur skulle det kunna forsätta efter sista bilden?
• Berätta om egna liknande erfarenheter.
• Berätta om en sekvens för de övriga utan att de 

ser bilderna.
• Hitta på egna passande titlar.
• Blanda bilderna från två eller flera sekvenser 

och hitta tillsammans rätt ordning igen.
• Spela upp sekvensen som rollspel.

Innehåll:
7 bildsekvenser i färg, med 7-16 kort, totalt 
72 bildkort, 9 x 9 cm.
Korten från samma historia har samma 
bokstav på baksidan.

Förslag till skrivövningar

• Skriv en berättelse med stöd av bilderna.
• Skriv om egna erfarenheter baserad på en av 

sekvenserna.
• Skriv en dialog till en sekvens.
• Skriv ner vilka tankar personerna på en bild el-

ler i en sekvens kan ha.
• Dela flera stycken  på en sekvensserie. Var och 

en skriver sedan vad som händer på en eller 
ett par av bilderna. Lägg texterna i ordnings-
följd och läs sedan hela berättelsen.

Bildsekvenserna i denna samling innehåller alla viktiga händelser i en saga utan att visa de 
brutala eller skrämmande scener som ibland förekommer. Bildsekvenserna tjänar inte bara till 
att få barnen att prata utan fordrar också att de iakttar och jämför och berättar och tänker på 
skillnaderna. Det välbekanta innehållet förenklar och stöder ett kronologiskt riktigt återgivande 
av handlingen i sagan.
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D Askungen (16 bilder)
1. Askungen sitter vid sin mors grav och gråter. Hennes 

fars nya hustru och hennes två döttrar skrattar och 
plågar henne.

2. Askungens far ger Askungen den hasselgren hon 
önskat sig. De två styvsystrarna gläder sig åt nya 
smycken och kläder.

3. Av hasselkvisten, som Askungen planterat på sin 
mors grav, har det blivit ett träd. En liten fågel sitter i 
trädet och uppfyller Askungens önskningar.

4. Askungen måste plocka upp linser ur askan innan 
hon får gå med sin styvmor och sin a styvsystrar på 
kungens bal.

5. Duvorna hjälper Askungen att plocka upp linserna 
från askan.

6. Fastän Askungen lyckats plocka upp alla linserna, 
tillåter inte hennes styvmor henne att gå på balen.

7. Askungen går till sin mors grav och ropar: ”Lilla träd, 
skaka på dig och hölj mig i guld och silver!” Den vita 
fågeln kommer med en guldklänning och vackra skor.

8. Askungen dansar med prinsen på balen.
9. Askungen flyr in i duvslaget. Prinsen söker efter 

henne.
10. Prinsen finner Askungens sko i trappan.
11. Den första styvsystern skär av sig stortån för att skon 

skall passa.
12. Prinsen rider förbi hasselbusken med den första styv-

systern. Duvorna visar honom blodet i hennes sko.
13. Den andra styvsystern skär av sig hälen för att skon 

skall passa.
14. Prinsen rider förbi hasselbusken med den andra 

styvsystern. Duvorna visar honom blodet i hennes 
sko.

15. I köket provar prinsen skon på Askungen. Den pas-
sar perfekt!

16. Askungen och prinsen rider förbi hasselbusken.  
Duvorna sätter sig på hans axlar.

E Törnrosa (11 bilder)
1. Kungen och drottningen gläder sig åt sitt barn.
2. Eftersom det bara finns tolv guldtallrikar, kan kungen 

bara bjuda in tolv feer. Den trettonde blir rasande och 
tänker hämnas.

3. Den trettonde fen uttalar en spådom över barnet: När 
hon blir femton år kommer hon att sticka sig på en 
slända och falla ned död.

4. Den tolfte fen har fortfarande kvar sin önskan. Hon 
kan inte ta bort spådomen, men hon kan mildra den: 
Prinsessan kommer inte att dö utan sova i hundra år.

5. Kungen låter bränna alla sländor i hela riket.
6. På sin femtonde födelsedag träffar flickan en gammal 

kvinna med en spinnrock i tornrummet. Kvinnan ger 
sländan till prinsessan som sticker sig på den.

7. Med ett elakt skratt lämnar den gamla den sovande 
flickan.

8. Hela hovet sover. En törnroshäck växer runt slottet.
9. En prins kommer till slottet och vill söka efter Törnro-

sa. Eftersom det är exakt hundra år på dagen sedan 
Törnrosa somnade, öppnar sig törnroshäcken och 
börjar blomma.

10. Prinsen finner Törnrosa och väcker henne med en 
kyss.

11. Alla i slottet är vakna igen och firar Törnrosas och 
prisens bröllop.

Sekvenserna

A Rödluvan (7 bilder)
1. Rödluvans mamma skickar Rödluvan till mormor med 

en kaka och en flaska vin.
2. På vägen möter Rödluvan vargen.
3. Rödluvan plockar blommor till mormor.
4. Rödluvan kommer till mormor och finner vargen i 

sängen.
5. Jägaren kommer förbi och hör vargen snarka.
6. Jägaren smyger in i mormors sovrum.
7. Jägaren, mormor och Rödluvan äter kaka och dricker 

vin och saft.

B Snövit och de sju dvärgarna (15 bilder)
1. Drottningen sitter vid fönstret och sticker sig i fingret 

när hon syr. Hon önskar sig ett barn, vitt som snö, rött 
som blod och svart som ebenholts.

2. Den elaka styvmodern frågar spegeln: ”Spegel, spe-
gel på väggen där, säg mig vem som vackrast i landet 
är?” Spegeln svarar: ”Ni, o drottning, är vackrast i 
landet!”

3. Snövit har vuxit upp och blivit mycket vacker
4. Den elaka drottningen frågar åter spegeln, som nu  

svarar: ”Ni, o drottning, är skönast här, men Snövit 
tusen gånger vackrare är!”

5. Jägaren tar med Snövit ut i skogen, där han är tillsagd 
att döda henne. Han tycker synd om henne och låter 
henne gå.

6. Snövit kommer till dvärgarnas hus.
7. Dvärgarna finner den sovande Snövit.
8. Dvärgarna går till arbetet, Snövit vinkar i fönstret.
9. Den elaka drottningen frågar spegeln, som svarar 

henne: ”Ni, o drottning, är vackrast här, men Snövit 
bakom de sju bergen hos de sju dvärgarna är tusen 
gånger vackrare än Ni!” Drottningen blir rasande.

(Denna bild kan sättas in igen efter scenerna 10 och 11).
10. Den förklädda drottningen erbjuder Snövit ett skärp.
11. Den förklädda drottningen ger Snövit en förgiftad kam 

i present.
12. Den förklädda drottningen får Snövit att bita i det 

förgiftade äpplet.
13. Dvärgarna sörjer vid Snövits kista. En prins kom-

mer på sin häst och ber dvärgarna att låta honom få 
Snövits kista.

14. Prinsens tjänare tar med kistan. En av dem snubblar 
och då lossnar den giftiga äppelbiten i Snövits hals 
och hon blir levande igen.

15. Prinsen rider med Snövit till sitt slott. Dvärgarna är 
glada.

C Grodprinsen (10 bilder)
1. Prinsessan leker med en guldboll bredvid brunnen i 

slottsparken.
2. Prinsessan gråter därför att bollen har fallit i brunnen. 

Grodan hoppar i vattnet för att hämta bollen.
3. Grodan sitter med guldbollen på brunnskanten.  

Prinsessan är glad.
4. Prinsessan springer med bollen i handen till slottet. 

Grodan sitter och kväker på brunnskanten.
5. Grodan sitter i slottets matsal, där den kungliga  

familjen och hovfolket äter middag.
6. Kungen säger till sin dotter. Prinsessan sätter  

gråtande grodan bredvid sin tallrik.
7. Prinsessan ser förskräckt på grodan, som vill sova i 

hennes säng.
8. Ursinnig kastar prinsessan grodan i väggen.
9. Framför prinsessan står en vacker ung prins.

10. Prinsen åker tillbaka till sitt rike i en kaross tillsam-
mans med prinsessan. Banden som prinsens trogne 
tjänare haft runt sitt hjärta brister.
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F Mästerkatten i stövlar (13 bilder)
1. Efter den gamle mjölnarens död delar de tre sönerna 

på arvet: den förste sonen får kvarnen, den andre får 
åsnan och för den tredje finns bara katten kvar.

2. Katten vill ha ett par stövlar av mjölnarens son.
3. Kungen skickar ut sina jägare för att skjuta fasaner, 

som han väldigt gärna äter. Jägarna vet inte vad de 
skall göra, eftersom fasaner är svåra att jaga.

4. Katten gillrar en fälla för fasanerna. På marken har 
han lagt ut en stor säck full med säd/frön som han 
kan dra till sitt gömställe.

5. Katten överlämnar de fångade fasanerna till kungen 
som en gåva från sin herre.

6. Katten tar guldet, som han fick som tack av kungen, 
till den förvånade mjölnarsonen.

7. Mjölnarsonen badar i sjön. Katten, som gömt hans 
kläder, ber kungen och hans dotter, som just åker 
förbi i sin vagn, om hjälp.

8. Mjölnarsonen sitter i kungens vagn. Han bär magni-
fika kläder.

9. Katten springer i förväg och träffar en bonde, som 
arbetar på åkern. Åkern tillhör en stor trollkarl. Katten 
tvingar bonden att säga att marken tillhör hans herre.

10. Katten står framför trollkarlen och utmanar honom att 
förvandla sig till ett lejon.

11. Katten utmanar lejonet att förvandla sig till en mus.
12. Katten störtar sig över musen och äter den.
13. Vagnen stannar framför trollkarlens slott. Katten står 

vid dörren. Han bjuder in kungen och prinsessan i sin 
herres slott.
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