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Användningsmöjligheter

• förskola
• förskoleklass
• specialundervisning
• språkträning
• svenska som andraspråk 
• undervisning i främmande språk
• terapi

Inlärningsmål
• följa en berättelses förlopp och att förstå 

den kronologiska ordningen
• tänka ut och formulera hur en berättelse 

kanske kan utveckla sig
• tänka ut orsaker och förklaringar
• uttrycka sig muntligt och berättande 

”med röd tråd”
• utveckla ordförrådet

Användningsförslag
• hitta kortens rätta ordningsföljd 
• återberätta händelseförloppet
• hitta på en lämplig titel
• beskriv situationer och personer 
• beskriv känslorna hos personerna
• jämför med egna erfarenheter

Språklåda - Tillsammans  
Art.nr. 7762-822-0

Rädsla, mod, kreativitet, humor, solidaritet. Små 
barn möter stora äventyr varje dag. De konfron-
teras med såväl sina egna känslor som andras, 
utvecklar sina förmågor och blir tvungna att hitta 
lösningar på problem, antingen på egen hand eller 
tillsammans med andra. Dessa bildserier syftar till 
att varsamt hjälpa barn i deras resa mot emotionell 
och social kompetens.
 
Den första serien innehåller sex kort som illustrerar 
en långdags med de olika barnen ur berättelserna. 
Den kan användas till att ge barnen namn för att 
lättare identifiera dem senare.
Varje serie innehåller sedan ett kort med en tan-
kebubbla. Detta kort kan läggas efter en bild som 
uppmaning att tänka efter hur historien fortsätter. 
Tankebubblan berör en känsla, ett beteende, en 
förhoppning eller rädsla från något av barnen i 

berättelsen. Här kan berättelsen pausas och ge 
barnen möjlighet att fortsätta ur sitt eget per-
spektiv och därmed uttrycka sina egna känslor.

Förutom att utveckla beslutsförmågan och so-
ciala förmågor utvecklar barnen också den gene-
rella tal- och språkförmågan genom att berätta 
och lyssna till andra.

Sekvenserna
� Långdansen (6 bilder)
Samarbete - Gruppidentitet
Sex bilder som visar de i berättelserna ingå-
ende karaktärerna. Barnen kan namnge dessa 
för att lättare känna identifiera dem i de avbil-
dade händelserna.

Innehåll
�2 bildhistorier i färg (�� berättelser och � 
långdans), varje berättelse består av 5-7 
individuella kort, totalt 74 bildkort, 9 x 9 cm.
Alla kort från samma historia har samma 
stora nummer på baksidan. Varje bildsek-
vens har också mindre siffror som visar 
händelseutvecklingen.  
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2 Den rosa klänningen (7 bilder)
Kall - varm - självmedvetenhet
En flicka vill klä på sig själv på morgonen. Hon 
börjar med underkläder, byxor och tröja. När hon 
sätter på sig sin jacka undrar hon om det är för 
varmt för det. - Tankebubbla: Flickan har jacka, 
mössa och halsduk på sig och ser väldigt svet-
tig ut. - Flickan tar av allt och klär på sig sin rosa 
klänning i stället.

3 Nallen (7 bilder)
Sympati - ge bort - dela med sig
En flicka har en nalle. Ett annat barn vill ha nal-
len och tar den ifrån henne. Det första barnet 
börjar gråta och båda slåss om nallen. Nu gråter 
det andra barnet. Det första barnet håller i nal-
len och funderar på om hon ska ge den till det 
gråtande barnet. - Tankebubbla: Barnet ger bort 
nallen. - Barnen leker tillsammans med nallen.

4  Spindeln (7 bilder)
Rädsla - mod - omtanke
En spindel firar sig ner från taket. Ett barn blåser 
på spindeln. Spindeln gungar bort - och tillbaka 
på sin tråd. Barnet känner rädsla och rör sig 
bakåt. Tråden går av och spindeln springer över 
bordet. Barnet tänker på vad man kan göra. - 
Tankebubbla: Barnet släpper lös spindeln i träd-
gården. - Försiktigt fångar barnet spindeln.

5 Papperspåsen (6 bilder)
Fantasi - kreativitet
Ett barn håller i en papperspåse och funderar 
på vad man kan göra med den. - Tankebubbla: 
Barnet klipper ut ett hål och ser ut genom det. 
Ett annat barn tittar in från andra hållet. - Barnet 
klipper ut en ruta och låtsas spela teater/vara i tv 
för sina vänner.
OBS! Förklara varför man aldrig får sätta en 
plastpåse över huvudet!

6 I källaren (6 bilder)
Rädsla
Ett barn har fått i uppdrag att gå ner i källaren 
och hämta lite potatis. Nervöst går barnet nerför 
trappan och lägger potatis i korgen. - Tankebubb-
la: Barnet tänker på ett spöke. - Det var bara 
katten som stod vid dörren!

7 Ballonger (6 bilder)
Medkänsla - solidaritet - klara sig utan
Tre barn har var sin ballong. Ett av dem vill im-
ponera på de andra och släpper sin ballong ett 

ögonblick. Ballongen sliter sig och far upp i 
luften. Barnet gråter och de två andra känner 
medkänsla. De låter sina ballonger flyga de 
med. - Tankebubbla: Ballongerna flyger tillsam-
mans upp i luften.

8 Äpplet (5 bilder)
Självmedvetenhet - hunger - fantasi
Ett barn försöker nå ett äpple i ett träd och tän-
ker på hur gott det skulle vara. - Tankebubbla: 
Barnet håller ett halvätet äpple i handen. - Bar-
net hämtar en stol och klättrar upp för att nå 
äpplet. Stolen ramlar omkull, men som tur är 
har ett äpple ramlat ner.

9 Dragkamp (7 bilder)
Humor
Två barn har hittat ett hopprep och bråkar om 
vem som ska ha det. De drar i det åt var sitt 
håll. Plötsligt släpper båda repet. Sittandes på 
golvet skrattar de, för de inser att de släppte 
precis samtidigt! - Tankebubbla: Fyra händer 
släpper hopprepet.

10 Fönstret (6 bilder)
Göra misstag - Ansvar
Två barn spelar boll i trädgården. En flicka 
vinkar till dem från ett fönster. Bollen flyger mot 
henne och genom rutan. Flickan tror att de an-
dra ska springa iväg nu. - Tankebubbla: Barnen 
springer iväg. - Flickan och de två barnen står 
tillsammans och diskuterar vad de ska göra.

11 Babyn (6 bilder)
Uppmärksamhet - tillgivenhet - kärlek
En baby gråter i sin säng. Mamman springer 
dit och tröstar. Barnets syskon gråter också 
högt och tänker att mamman ska komma och 
ge lite kärlek och uppmärksamhet. - Tanke-
bubbla: mamman gullar med syskonet. - Mam-
man håller upp ett finger för att tysta det större 
syskonet.

12 Smörgåsen (5 bilder)
Ge bort - dela - osjälviskhet
En pojke frågar en flicka något. Hon tar sin 
smörgås ur väskan och börjar nöjt och förvän-
tansfullt veckla upp pappret. Pojken tror att hon 
ska äta upp allt själv. - Tankebubbla: Flickan 
biter i en smörgås, pojken står intill utan nå-
got alls. - Flickan ger en av sina smörgåsar till 
pojken.

©2012 SICA Läromedel 
Tel: 08-93 10 10  Fax: 08-724 60 50

www.sica.se E-post: info@smartkids.se


