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Användningsmöjligheter

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

Inlärningsmål
•  Lära känna fablerna.
• Ökad iaktagelseförmåga.
• Känna igen och rekonstruera händelse-

förloppet.
• Utöka vokabulären.
• Öva sig att uttrycka sig muntligt och 

skriftligt.
• Göra om fablerna till dialoger och roll-

spel.

Fabula
Art.nr. 7762-941-2

Användningsförslag
Arbeta individuellt eller i grupp. Undvik avbrott 
i berättandet för att inte förstöra spontaniteten. 
Ett barn kanske kan upptäcka en annan historia 
eller ytterligare en viktig sensmoral i en välkänd 
fabel.

Muntligt
• Beskriva vad man kan se på varje kort.
• Placera kortenl i rätt följd och berätta historien.
• Berätta om egna, liknande erfarenheter.
• Beskriva karaktärsdragen som tillskrivs djuren.
• Hitta fler fabler i litteraturen och beskriva  

djurens karaktärer.
• Jämföra djuren i fablerna med levande djur.
• Sammanfatta sensmoralen i historien 

Innehåll:
18 bildhistorier i färg, med 5-12 kort, totalt 
145 bildkort, 10 x 9,2 cm. Alla kort i samma 
fabel har samma nummer på baksidan.

• Berätta eller hitta på andra historier med 
samma sensmoral.

• Föreställa sig vad djuren känner och säger.
• Göra ett rollspel eller en pjäs av fabeln.
• Hitta på ett annat slut på fabeln.
• Läsa fabeln i originalversion.

Skriftligt
• Återberätta historien skriftligt och illustrera 

med egna bilder.
• Skriv om en upplevd händelse som passar 

till sensmoralen i en fabel.
• Beskriv djurens speciella karaktärsdrag, 

tankar och känslor.
• Arbeta fram en dialog till en passande fabel 

och presentera den.
• Skriv egna fabler.

Dessa 18 fabler kommer ursprungligen från antiken, från Phaedrus och Aisopos. 
I de dessa versioner grymheten i de ursprungliga berättelserna tagits bort eller nedtonats 
utan att därmed ändra sensmoralen i fablerna.
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Fablerna i sammandrag
Dessa sammandrag gör att läraren kan snabb-
orientera sig. För att förbereda lektionerna
kan man använda sig av originalversionen eller 
en väl återberättad fabel.

1. Lejonet och musen (7 bilder)
En mus fångas i ett lejons tassar. Han bönfal-
ler lejonet att spara hans liv och denne låter 
generöst musen gå. Senare fångas lejonet i en 
jägares nät och den tacksamma musen befriar 
honom med sina skarpa tänder.

2. Haren och igelkotten (12 bilder) 
Haren retar igelkotten för dess korta ben. Den 
förolämpade igelkotten utmanar haren att 
springa ikapp. Igelkotten lurar haren genom att 
gömma sin fru vid mållinjen. Haren kan inte se 
skillnad på dem. När haren kommer till mållinjen 
ropar fru Igelkott: ”Jag är redan här.” Haren kan 
inte tro sina ögon och springer tillbaka till start-
linjen. När han kommer dit ser han att herr Igel-
kott redan är där. Haren kan inte acceptera att 
han förlorat loppet och springer så länge fram 
och tillbaka att han kollapsar

3. Vargen och räven (11 bilder)
Räven ser månen återspegla sig i en brunn. Han 
tror att det är en ostbit och vill ta den.
Han hoppar in i en hink och låter sig falla ner i 
brunnen. När han kommit ner, inser
han sitt misstag men kan inte komma upp av 
egen kraft. Några dagar senare kommer
en varg förbi. Räven
berättar för honom om den fina ost han har i 
brunnen. Han övertalar vargen att komma
ner i den andra hinken och drar därigenom upp 
räven till friheten.

4. Sköldpaddan och de två ankorna (7 bilder)
En sköldpadda berättar för två ankor om sin 
dröm att kunna flyga. Dessa beslutar sig för att 
ta med honom med hjälp av en pinne och säger 
åt honom att han absolut inte får öppna munnen. 
Under flygturen hör sköldpaddan de beundrande 
ropen från de andra sköldpaddorna. De vill 
kröna honom till kung eftersom han är så modig. 
Smickrad öppnar han munnen för att
svara och faller till marken.

5. De två getterna (5 bilder)
Två getter möts på en bro, som är så trång att 
de inte kan passera varandra. Eftersom ingen 
vill ge vika börjar de slåss. Resultatet blir att 
de båda faller i vattnet.

6. Hunden och skuggan (7 bilder)
En hund hittar ett stycke kött. Han upptäcker 
en annan hund med ett stycke kött - hans
spegelbild i vattnet i en damm. För att få även 
det andra köttstycket hoppar han i, drunknar 
nästan och tappar det verkliga köttstycket.

9. Lejonet, räven och björnen (6 bilder)
Lejonet och björnen finner ett byte. De slåss 
så häftigt om det att de inte märker att räven 
stjäl det för dem.

10. Nötskrikan och påfågeln (9 bilder)
En nötskrika hittar några påfågelfjädrar. Han 
pyntar sig med dem och försöker blanda sig 
med påfåglarna, som dock upptäcker bluffen. 
Först sliter de av honom påfågelfjädrarna
och sedan hans egna fjädrar. När den plocka-
de nötskrikan återvänder till sina egna, jagar 
dessa bort honom.

11. Vesslan i förrådet (6 bilder)
Vesslan hittar ett hål till ett förråd och äter sig 
stor och fet. När han vill lämna förrådet,  
kommer han inte längre genom hålet. Mössen 
driver med honom därför att han måste svälta 
tills han kan komma igenom hålet igen.

12. De två björnarna och apan (11 bilder)
Två björnar vill dela på en korv och delar den 
i två delar, som förstås inte blir lika stora. De 
slåss om den största delen. En apa kommer 
förbi och erbjuder sin hjälp. Han tar en muns-
bit från den största delen, en munsbit som av-
siktligt eller inte blir för stor. Nu är den andra 
delen större. Han tar en munsbit från den och 
tar igen för mycket. Apan fortsätter till han ätit 
upp hela korven och det inte finns något kvar 
till björnarna.
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13. Musungen, katten och tuppen (10 bilder)
En musunge går ut ensam på gårdsplanen för 
första gången. Där ser han en sovande katt och 
tycker den ser snäll och vänlig ut. Just innan 
han kommer för nära, fångas hans uppmärk-
samhet av en tupp, som gal och flaxar med 
vingarna. Detta vilda monster skrämmer honom 
och han springer hem till sin mamma. Han  
berättar för henne vilka han mött. Den  
förskräckta musmamman förklarar för sin unge 
vilket av djuren som verkligen är farligt.

14. Hästen och åsnan (6 bilder)
En häst och en åsna travar bredvid varandra på 
en landsväg. Åsnan är tungt lastad, hästen har 
bara en sadel. Åsna ber hästen att ta en del av 
lasten. Hästen vägrar och åsnan sjunker  
utmattad ihop. Nu låter bonden hästen bära 
hela lasten och dessutom åsnan.

15. Myran och syrsan (5 bilder)
En syrsa tillbringar hela sommaren med att 
sjunga medan myran samlar förråd. När vintern 
kommer, har syrsan ingenting att äta och måste 
tigga hos myran.

16. Korpen och örnen (9 bilder)
En korp ser en örn ta ett lamm från hjorden. 
Han vill göra likadant och griper tag i det  
fetaste fåret. Men korpens fötter fastnar i 
fårets tjocka ull. Fåraherden fångar honom, 
sätter honom i en bur och tar hem honom till 
sina barn.

17. Haren och sköldpaddan ( 9 bilder)
Haren och sköldpaddan skal springa ikapp. 
De slår vad om vem som kommer att nå 
mållinjen först. Loppet börjar och haren tar 
snabbt ledningen. Han är så säker på att 
vinna att han börjar äta och sedan tar han 
en tupplur. När han vaknar har sköldpaddan 
sedan länge gått i mål.

18. Räven och storken (6 bilder)
Räven bjuder storken på middag. Han ger 
henne soppa i en sopptallrik, vilket gör att
storken inte kan äta något med sin långa 
näbb. Storken bjuder tillbaka. Hon serverar 
honom en måltid i ett högt kärl med smal 
hals.Räven kan bara slicka utsidan på kärlet.
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