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Användningsmöjligheter

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

Inlärningsmål
• att följa en berättelses förlopp och att 

förstå den kronologiska ordningen
• att tänka logiskt
• att föreställa sig och formulera hur en 

berättelse kan fortsätta
• att utveckla och uttrycka sina egna idéer
• att uttrycka sig muntligt och skriftligt

Användningsförslag
•  beskriv situationer och personer
• beskriv känslorna hos personerna
• berätta handlingen i berättelsen, 

muntligt eller skriftligt
• hitta kortens rätta ordningsföljd
• hitta på en titel

Språklåda - Så det kan bli!
Art.nr. 7762-824-8

Sekvenserna
1. Pannkakor (4 bilder)
Mona vill göra pannkakor. Hon använder 
elvispen för att blanda alla ingredienser. 
Hennes hund tittar på. Hon lägger försiktigt 
i en klick smör i stekpannan. Mona försöker 
ivrigt vända pannkakan i luften, men Oj! Den 
landar på hennes huvud!

2. Ishalka (4 bilder)
Kim är på väg till skolan en kall vinterdag. 
Plötsligt halkar han och ramlar omkull! Kim går 
hem igen och letar efter något bättre att ha på 
fötterna. Med skridskor på åker han till skolan 
utan problem!

Innehåll:
78 kort uppdelade på 13 serier med 4-8 
kort i varje, format 9x9 cm.
Alla kort i en serie har samma nummer 
på baksidan. Den inbördes ordningen på 
sekvensen visas med den mindre siffran. .

Vardagshistorier om små roliga händelser som tar oanade vändningar. Här finns 
naturupplevelser i de olika årstiderna, upplevelser hemma och i trädgården, upplevelser ensam, 
i par eller tillsammans med släktingar. Bilderna rymmer en mängd detaljer att upptäcka. 



9. Getingstick (6 bilder)
Joanna plockar blommor. Sedan går hon till 
farmor med dem. Farmor blir glad och luktar på 
buketten. Men så plötsligt blir hon stucken av 
en geting rakt på näsan! Joanna hämtar salva 
och plåstrar om farmor. Sedan gör hon te.

10. Draken (6 bilder)
Ali gör en drake. Han går ut för att flyga med 
den. Det är en bra dag för det. Draken flyger 
fint. Men så tappar Ali taget och draken far rakt 
upp i ett träd. Som tur är står det en stege vid 
trädet. Ali klättrar upp i det. Där finns det goda 
äpplen! Ali tar en paus från flygandet och äter 
äpple tillsammans med sin drake.

11. Ett natt i tältet (8 bilder)
Torgny och Krista ställer upp ett tält i 
trädgården. De bär ut kuddar och täcken, för de 
tänker sova där inatt. Deras föräldrar kommer 
och säger god natt och går sedan tillbaka in i 
huset. Medan natten faller sitter de och pratar 
i köket. Sedan när alla gått och lagt sig börjar 
det åska och regna. Torgny och Krista vaknar 
och blir rädda. De lämnar sina saker i tältet och 
smyger in. Snart sover de gott i mammas och 
pappas säng allihop.

12. Forsränning (8 bilder)
Michael och Sophie bygger en flotte. De sätter 
fast en mast och klipper ut en flagga. Precis 
som piraterna ska de ha en döskalle med 
benknotor på flaggan. De bär ner flotten till 
älven och far iväg. Sophie är utkik med kikaren. 
Det hörs ett brus som blir högre och högre. 
Snart upptäcker barnen att de är på väg mot 
en fors utan att kunna stanna! Flotten och 
barnen far huvudstupa ner i forsen! Blöta och 
förskräckta tar de sig upp till ytan. De har klarat 
sig, men flotten är sönderslagen.

13. Födelsedagskalas (8 bilder)
Det är Laras födelsedag. Hon dekorerar 
tillsammans med sin mamma. Tårtan ser god 
ut. Det tycker hunden med. Gästerna kommer 
och Lara får presenter av dem. Under tiden 
har hunden en härlig stund med tårtan. När 
barnen kommer till bordet är det bara smulor 
kvar! Barnen blir ledsna och mamma skäller 
på hunden. Sedan tar hon med sig honom på 
en snabb promenad till bagaren. Till barnens 
glädje är hon snart tillbaka med en ny stor 
födelsedagstårta!

3. Skogspromenad (4 bilder)
Alex och morfar går i skogen. De ska plocka 
svamp. Morfar förklarar noga vilka svampar 
som är ätliga. Plötsligt hör de ett ljud. Det är ett 
vildsvin! Alex och morfar blir rädda och klättrar 
upp i ett träd. Vildsvinet gottar i sig den goda 
svampen utan att de kan göra något åt det.

4. Lortgrisen (4 bilder)
Maria älskar att spela fotboll. Hemma lämnar 
hon sina smutsiga kläder överallt på golvet. Det 
blir ett spår av leriga saker uppför trappan. Där 
uppe ligger Maria och har det bra i skumbadet.

5. Mirakelblomman (6 bilder)
Lotten fyller en kruka med jord och planterar ett 
frö i den. Redan när hon vattnar det börjar ett 
litet blad gro. Det börjar regna och snart öser 
det ner. Lotten tar fram sitt paraply och plantan 
växer allt mer. När solen kommer fram har 
växten redan fått en knopp! Lotten blir förvånad. 
Strax är knoppen i full blom. En mirakelblomma!

6. Nerför backen (6 bilder)
Linn ser ut genom fönstret. Det snöar! Hon tar 
på sig sina ytterkläder för att gå och åka pulka. 
På vägen uppför den stora backen vinkar hon 
till några vänner som gör en snögubbe. Linn 
sätter på skidglasögonen. Men Linn kan inte 
styra så bra och hon far rakt emot snögubben. 
Utan att kunna bromsa åker hon in i den och far 
vidare med snögubben framför sig i pulkan!

7. Fiskelycka (6 bilder)
Robin sitter och fiskar under ett träd. Plötsligt 
får han napp, det är en hatt! Hatten passar bra 
eftersom det är stark sol. Efter en stund får han 
napp igen. Den här gången är det en stol! Så 
bra, han kan sitta på den. När solen börjar dala 
får han en stekpanna på kroken och just när 
solen går ner nappar en fisk. Hungrig steker 
Robin fisken i pannan när solen gått ner.

8. Vilken motor! (6 bilder)
Tina tar en liten tupplur i båten. Hennes hund 
är med och tittar nyfiket på fiskarna som hoppar 
omkring. När Tina vaknar upptäcker hon att 
hon drivit långt ut från land! Hon börjar ro 
tillbaka, men det är jobbigt och hon får blåsor 
i händerna. Då binder hon en korv i ett snöre. 
Hunden vill gärna smaka på den. Tina kopplar 
hunden vid båten och håller korven framför den. 
Nu kommer de snabbt framåt. Vilken motor!
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