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Användningsmöjligheter

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

Inlärningsmål
• observation
• igenkänning och rekonstruktion av 

händelseförloppet i en historia
• förståelse och beskrivning av bilder
• logiskt tänkande
• muntlig och skriftlig framställning
• ordförråd

Familjen 1 och Familjen 2
Art.nr. 7762-833-0 och 7762-943-6

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:
25 bildhistorier i färg, med 5-7 kort, totalt 
143 och 145 bildkort, 10 x 9 cm.
Kort i samma historia har samma nummer 
på baksidan. Fem frågekort finns, som kan 
användas för att stimulera fantasin och 
ersätta ett eller flera andra kort.

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 eller 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 tex-
terna i ordningsföljd och läs sedan hela 
berättelsen.
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Sekvenserna

Siffrorna inom parantes anger antalet bilder per episod. 

Familjen 1

1 Fotografen (5)  10 De nya skorna (5)  19 Bråka inte! (7)
2 På rullskridskor (6)  11 I varuhuset (6)  20 Katten får ungar (5)
3 Pälsmössan (5)  12 Herre som hund (6)  21 Två presenter (5)
4 Spöket (5)  13 Kedjereaktion (5)  22 Färskt bröd (6)
5 Vems fåtölj? (6)  14 Fågelboet (6)  23 Lera på mattan (6)
6 Tröjan (6)  15 Pass upp! (5)  24 Borttappad (6)
7 Fågeln (5)  16 Eldsvådan (5)  25 Stickningen (5)
8 Pusselbitarna (6)  17 Akvariet (6)  Fem frågekort
9 Vid köttdisken (5)  18 På morgonen (6)

Familjen 2

1 Elefanthjälp (6)  10 När man letar (5)  19 Fågelhuset (6)
2 Flakträff (6)  11 Högvatten (7)  20 Brevbäraren (5)
3 Kattfötter (5)  12 Julklappsförvirring (6)  21 Mjuklandning (7)
4 Förlorad aptit (5)  13 I skuggan (5)  22 Att gå i egen fälla(5)
5 I väntan på tåget (5)  14 Flygpost (9)  23 Kattspel (6)
6 Rundgång (9)  15 Spöket (5)  24 Apa på rymmen (5)
7 Trädklättring (7)  16 Tvättproblem (6)  Tre frågekort
8 Snabbstädning (6)  17 Modern konst (6)
9 Loppmarknad (6)  18 Ett bra paraply (5)
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