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Användningsområde 
• grundskola 
• specialundervisning 
• grundsärskola 
• svenska som andraspråk 
• modersmålsundervisning 
• tal- och språkgrupper 

Inlärningsmål 
• Kronologiskt ordna en sekvens. 
• Beskriva hur en berättelse kan fortsätta. 
• Utveckla och uttrycka egna idéer 
• Tänka logiskt. 
• Uttrycka sig muntligt och skriftligt. 
• Hantera och inse begränsingar och styrkor 
  hos sig själv och andra 
• Social kompetens

Språklåda - Genialt!
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Användningsförslag 
• Beskriv detaljerat situationer och personer. 
• Beskriv känslorna hos personena.
• Berätta handlingen i berättelsen, muntligt eller 

skriftligt.
• Jämför händelsen med egna erfarenheter.
• Fundera ut alternativa lösningar på problemet.
• Hitta kortens rätta ordningsföljd i en sekvens.
• Hitta på en titel.
• Tänk ut förloppet och slutet på en berättelse 

och jämför dem med de avbildade.
• Spela rollspel.

Sekvenserna
De utvalda ämnesområdena är speciellt  
lämpliga för arbete med barn från 9 år och 
uppåt:
• Musik: sång och rytm
• Sport: fotboll, cykling, basket, judo,  
  skidåkning
• Mode
• Kommunikation: teckna, skriva, pratt, chatta
• Att göra saker, laga mat, ha hand om djur

Innehåll
8 bildsekvenser, 9 kort var,  
totalt 72 bildkort, 9x9 cm. Kort i en sekvens 
har samma stora siffra på baksidan, en min-
dre siffra visar kortens inbördes ordning.

 

Historier som erbjuder många startpunkter för att utveckla känslomässig och social kompetens. 
Sekvenserna använder humor för att visa olika ungdomar, som alla vill visa vad de
duger till inom ett område som inte är deras starka sida. Därför misslyckas de. Efter en stor
besvikelse, som markeras som ett mörkare kort, hittar de en ny roll genom att upptäcka en helt
ny talang, som de är ensamma om.
Genom att sätta sig in i hur huvudpersonerna i historierna klarar besvikelser och misslyckanden
uppmuntras eleverna att fundera över sina egna svagheter och börja prata om sin
egen osäkerhet. Vilken slags förväntningar försöker jag uppfylla? Alla andras eller mina egna?
Blir jag bara accepterad eller populär, när jag kan göra samma saker som andra kan göra eller
tycker är coola? Vad tycker jag egentligen om att göra? Vilka aktiviteter får mig att må bra?



Sekvenserna

Barnen på bildkorten har fått förnamn i de följan-
de resuméerna. Dessa kan naturligtvis ändras om 
man så vill. Många av barnen är avbildade så att 
de kan vara både en pojke och en flicka.

1. Fotboll – lagets stjärnspelare
Max är ingen bra fotbollsspelare, han lyckas 
inte med någonting. Hans kamrater blir arga på
honom och han får inte spela längre. Han blir 
sätter sig olycklig på bänken och ser på när de
andra spelar. Plötsligt rusar en jättestor hund in 
på planen och tar bollen. De andra pojkarna är
rädda och vet inte vad de ska göra. Men Max 
reser sig och går fram till hunden och tar tillbaka
bollen och upptäcker att han kan handskas med 
hundar – och att han tycker mycket bättre om
hundar än att spela fotboll!

2. Cykling – skicklighet på hjul
Isabelles pappa är stolt över att ge henne en 
cykel till födelsedagen. Hon övar och övar, utan
framgång. Hon kör omkull ordentligt och skadar 
ett av hjulen. Isabelles pappa reparerar hjulet
och Isabelle tittar på med stort intresse. Hon 
gör sig förtrogen med verktygen i verkstan och
bestämmer sig för att konstruera en lådbil.

3. Musik – röstmiraklet
Alex älskar musik och sjunger vid varje tillfälle, 
olyckligtvis fullständigt falskt. I kören, i  
duschen – ingen kan stå ut med det länge. När 
Alex ännu en gång blir ombedd att inte sjunga i 
skolorkestern, börjar han ilsket att slå på trum-
morna. Alex och de andra upptäcker hans
rytmkänsla. Alex bestämmer sig för att ta trum-
lektioner och spela i ett band istället.

4. Mode – en innestil
Johanna älskar att titta på musikvideor och 
beundrar alltid de vackra blonda sångerskorna. 
Hon skulle verkligen vilja se ut så där! Men trots 
att hon ägnar en massa tid åt sitt hår och har på 
sig tajta klänningar fortsätter hon att se sig själv 
som knubbig med lockigt hår. När hon ytterli-
gare en gång sitter olycklig bland sina smala 
dockor, faller blicken på hennes en sax och hon 
börjar klippa och sy om sina kläder. Hennes 
egna kreationer passar henne verkligen och blir 
en sådan framgång hos hennes vänner att de 
tillsammans skapar ett helt nytt mode.

5. Komik – roliga historier
Juha tycker om att hitta på en massa roliga 
historier och han drömmer om att göra en 
egen tecknad serie. Tyvärr är han inte bra på 
att teckna trots att han vet exakt vad han vill 
rita. Han är verkligen irriterad. Sedan kommer 
han att tänka på sin klasskamrat Oskar, som 
tecknar jättebra. Han berättar för honom om 
sina idéer och tillsammans skapar de en teck-
nad serie, som är så bra att den publiceras i 
skoltidningen.

6. Judo – storlek är inte allt
Leos hjältar är basketspelarna i amerikanska 
Dreamteam. Han tränar mycket – det går inte 
bra därför att de andra spelarna, som är myck-
et längre, kan spela mycket bättre. En dag när 
hans vän Micke skrattar åt honom, har Leo fått 
nog och rullar upp den långe Micke över axeln 
och ner på golvet. De andra spelarna är förvå-
nade och övertygar Leo att börja träna judo, 
där han med sin storlek och talang har mycket 
mera framgång.

7. Chatta – eller inte
Simon beundrar Daniel, som alltid chattar med 
en av flickorna i sin klass. Han skulle vilja göra
likadant, men tycker det är svårt att sitta fram-
för datorn och få kontakt. Han känner sig där-
för utanför och ensam. När Simon ser några 
flickor på gatan, börjar han prata med dem 
och blir genast inbegripen i ett animerat sam-
tal med dem. Han går och hämtar Daniel, som 
finner det mycket svårare att prata ansikte mot 
ansikte.

8. Sportlov – gemensam semester
Nick ska åka skidor med sina bästa vänner, 
men han kan inte åka lika fort. Han är rädd, 
osäker och klumpig och att han faller ofta gör 
det värre. Nick vill verkligen ha kul med sina 
vänner, men han tycker inte om att åka skidor. 
Efter en ansträngande dag är alla hungriga 
och trötta och ingen vill laga mat. Nick får en 
idé. Nästa dag stannar han i stugan och lagar 
med glädje en riktigt bra middag åt dem alla.
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