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Användningsmöjligheter

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

Inlärningsmål
• Kunna urskilja en historias förlopp
• Tänka logiskt
• Lösa vissa problem i vardagslivet
• Utveckla social kompetens
• Utveckla förmågan till inlevelse i an-

dras problem
• Utveckla självförtroendet
• Utöka ordförrådet
• Utveckla språkkompetensen

Super Eva
Art.nr. 7762-939-9

Historiens förlopp
Korten i varje historia är numrerade i kronologisk 
ordning. Vartefter berättelsen fortskrider skall de 
visas ett och ett för barnen. Det av korten som il-
lustreras av en glödlampa har ett speciellt värde; 
det betyder: Eva har en idé!
Det är då dags att avbryta berättelsen och dis-
kutera t.ex. 
”Vad har Eva i tankarna?  
Hur kan historien fortsätta?” 
På så sätt ges tillfälle att göra antaganden
och att föreställa sig berättelser fulla av fantasi, 
att diskutera och dessutom ha roligt. 

Innehåll:
12 bildhistorier i färg, med 5-6 kort, totalt 
70 bildkort, 9 x 9 cm. Numrerade med 
stora siffror som visar vilken sekvens det är 
och små som visar kortets plats i kronolo-
gisk ordning.

Därefter visar man barnen kortet som illus-
trerar Evas originella och kanske oväntade 
idé.
Efteråt kan man också diskutera vad som 
hände sedan. Hur gick det t.ex. för
fåglarna i sekvens 1? Fick de ungar? Kom 
de tillbaka nästa år?

Eva vet hur man gör. Eva har alltid lösningar på de problem hon stöter på. Lösningarna är ofta 
oväntade och smarta. Stanna upp i historieberättandet när kortet med ”idèlampan” kommer 
upp och låt barnen diskutera möjliga lösningar eller gissa vad Eva kommer att göra.
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Sekvenserna

1.  Eva bygger ett fågelhus
1  Eva iakttar fåglarna, som håller på att bygga 

ett bo i en buske.
2  Hon ser att en katt håller ett öga på fåglarna
3  Eva gör en ritning.
4  Hon tillverkar ett fågelhus.
5  Eva hänger fågelhuset i ett träd. Fåglarna 

kommer med strån och fjädrar till fågelhuset.

2.  Eva behöver inget paraply
1  Eva och hunden går ut ur huset. Eva har med 

sig två uppblåsbara bollar.
 Evas mamma att hon skall ta med sig ett  

paraply, men Eva skrattar åt henne.
2  Flickan och hennes hund har roligt på lek-

platsen. Hotande moln dyker upp på himlen.
3  Det börjar störtregna. De vuxna öppnar sina 

paraplyer och skyndar sig hem med sina 
barn.

4  Eva släpper ut luften ur bollarna, som snart 
blir tomma och platta.

5  Eva och hunden springer hem under stört-
skuren med varsin boll som en hatt över 
huvudet.

3.  Eva och grannarnas hund
1  Eva får tillstånd att gå ut och gå med gran-

narnas hund. Man ser bara kopplet och inte 
hunden.

2  Eva hoppar av glädje. Hunden förblir osynlig.
3  Hon stannar och tittar på en fjäril. Hunden är 

bakom huset och är fortfarande osynlig.
4  Två pojkar retas med Eva. Eva påverkas inte 

och småler menande.
5  Eva visslar.
6  En enorm hund dyker upp framför huset. De 

båda pojkarna rusar skrämda därifrån.

4. Eva och sjuktransporten
1  Eva och några andra barn leker kull.
2  En kille ramlar.
3  Hans knä blöder och han har så ont att han 

inte kan resa sig.
4  Eva och ett annat barn hjälper honom att  

sätta sig i en skottkärra.
5  Barnen skjuter den skadade killen ända hem.

5.  Eva och det punkterade däcket
1  Eva försöker utan framgång pumpa upp ett 

av däcken på sin cykel. Albert, hennes bror, 
tittar hånskrattande på.

2  Alberts vän Nina kommer cyklande dit.
3  Nina har ställt sin cykel bakom Evas innan 

hon går iväg med Albert. De båda cyklarna 
ser likadana ut. Enda skillnaden är att Ninas 
har en korg på bagagehållaren, där hennes 
jacka ligger.

4  Eva flyttar över Ninas korg till sin egen cykel.
5  Eva gömmer Ninas cykel.
5  Nina och Albert kommer tillbaka och ser att  

framhjulet har punktering.
7  Albert pumpar ivrigt upp det punkterade  

däcket medan Eva ler i mjugg från sitt göm-
ställe.

6.  Eva måste vara inne
1  Eva tittar ledsen ut genom fönstret. Utanför 

gör barnen en snögubbe.
2  Eva sitter i sängen med benet i gips. Hennes 

mamma kommer med filtpennor och ett tjockt 
teckningsblock

3  Eva ritar ivrigt.
4  Hon visar upp sin teckning i fönstret så att 

den syns utifrån.
5  Barnen står framför fönstret och undrar vad 

rebusen betyder. Det är en inbjudan. Kom 
klockan fyra, det blir tårta.

6  Eva är glad. Hon är inte längre ensam. Bar-
nen festar på tårtan.

7. Eva och hallonen
1  Evas mamma gör hallonsylt. Eva måste 

plocka mera hallon i trädgården.
2  Hon tycker det är tråkigt att plocka bär.
3  Eva står framför huset, ringer i en klocka och 

ropar någonting.
4  Hon har ordnat en bärplockartävling för tre  

barn. Vem kommer att vinna?
5  Eva bygger ett podium för vinnaren. Priset är 

en picknick med bär.
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8.  Eva konditor
1  Evas mamma har gjort en kaka som hon stäl-

ler in i ugnen.
2  Flickans mamma ringer ett samtal. En lätt rök 

kommer ut från köket. Eva gör tecken åt sin 
mamma att genast komma ut i köket.

3  Evas mamma tittar bestört på den lätt brända 
kakan som hon tagit ut ur ugnen.

4  Eva skrapar bort det brända lagret med en 
kniv.

5  Hon täcker kakan med en glasyr.
6  Eva, hennes mamma och hennes faster äter 

kakan med förtjusning.

9. Eva på internet
1  Farfar kommer på besök. Eva möter honom 

på järnvägsstationen.
2  Hemma har farfar mycket att berätta.
3  Hjälp! Tiden har gått alltför fort och farfar har 

missat tåget.
4  Eva och farfar går till datorn.
5  Hon tar upp tågtidtabellen på internet. Hon  

visar farfar när nästa tåg avgår.
6  Eva säger adjö till farfar på järnvägsstationen.

10. Eva räddar en kattunge
1  Eva ser en stock flyta i en damm. En katt-

unge sitter och jamar ynkligt på den.
2  Med hjälp av en pinne försöker hon föra 

stocken mot sig. Tyvärr är pinnen för kort. En 
ylletråd från hennes tröja har fastnat på  
pinnen.

3  Tankfullt tittar Eva på änden på ylletråden.
4  Eva drar ut en lång tråd från sin tröja och bin-

der fast den vid en sten. Hon kastar stenen 
på andra sidan stocken.

5  Hon drar stocken mot sig.
6  Kattungen är räddad. Eva tar lycklig upp den i 

famnen.

11. Eva startar en trend
1  Eva klättrar i ett träd. Hon fastnar i en gren. 

Krasch! En reva i hennes byxor.
2  Hon smyger hem och döljer revan med  

handen.
3  Eva klipper ut ett hjärta i röd filt.
4  Hennes mamma syr fast hjärtat på byxorna.
5  På gatan gör hon sensation hos de andra 

flickorna.
6  Dagen efter på väg till skolan har alla de 

andra flickorna ett rött hjärta, en blomma eller 
ett klöverblad på byxorna.

12. Eva och gatumusikanten
1  Eva tittar och lyssnar på en gatumusikant.
2  Hon konstaterar att de som går förbi inte bryr 

sig om honom.
3  Eva hjular och står på huvudet.
4  Nu stannar folk och tittar roade på.
5  Med musikantens hatt i handen går Eva runt 

bland åskådarna och samlar in pengar.
6  Hon har samlat ihop mycket pengar. Eva och 

musikanten är glada.
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