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Användningsmöjligheter

• förskola
• grundskola
• grundsärskola
• specialundervisning
• svenska som andraspråk 
• modersmålsundervisning

Inlärningsmål
• utveckla social kompetens
• känna igen och namnge känslor och 

deras nyanser
• känna igen och rekonstruera förlop-

pet av en historia
• logiskt tänkande
• utveckla ordförrådet och förmågan 

att uttrycka sig

Sentimage
Art.nr. 7762-942-9

Användningsförslag

Arbeta med enbart porträtten
• Känna igen, namnge och mima de avbildade 

känslorna.
• Samtala om situationer eller hitta på historier 

som passar till känslorna.
• Mima de avbildade känslorna och låta kamra-

terna gissa.
• Se efter bland korten vilka ansikten som ut-

trycker liknande känslor.

Innehåll:
32 bildhistorier, som var och en omfattar 3-
7 individuella kort (9x9 cm), totalt 143 kort. 
Kort i samma serie har samma nummer på 
baksidan.

Arbeta med både porträtt och historier
• Lägg bilderna i ordning och berätta histo-

rierna.
• Beskriv huvudpersonernas känslor.
• Spela upp en historia så uttrycksfullt som 

möjligt och tänka på ansiktsuttryck, gester 
och kroppsspråk.

• Berätta om egna reaktioner i liknande 
situationer.

• Hitta de porträtt som passar ihop med 
historierna och sätta in dem på rätt ställe i 
berättelsen.

Kortserien avbildar händelser eller situationer, som väcker känslor och visar huvudper-
sonen i närbild i ett avgörande ögonblick. Historierna är hämtade från barns vardagsliv 
och känslovärld och stimulerar reflektion och samtal kring egna och kamraters känslor.



 1. Lottvinsten (6 st)
  Glädje, överraskning, lycka, besvikelse

 2. Se upp - en bil! (5 st)
  Rädsla, skräck

 3. På cirkus (4 st)
  Förvåning, iver

 4. Sprutan (6 st)
  Rädsla, lättnad

 5. Marionetteatern (5 st)
  Iver, oro, glädje, lättnad

 6. På bio (3 st)
  Fasa, rädsla

 7. På byggplatsen (3 st)
  Förvåning, förundran

 8. Den skadade fågeln (7 st)
  Sympati, hopp, förtroende

 9. Usch! (6 st)
  Nöje, glädje, äckel, avsmak

10. Papegoja på vift (6 st)
  Glädje, ledsnad, modfälldhet

11. I berg- och dalbanan (4 st)
  Rädsla, skräck

12. På zoo (3 st)
  Glädje, nöje

13. Att gunga (3 st)
  Glädje, nöje

14. Ett telefonsamtal (3 st)
  Överraskning, förvåning, glädje

15. Draken (4 st)
  Besvikelse, ledsnad, modfälldhet

16. Aj! (4 st)
  Smärta

17. Otur (3 st)
  Förtret, vrede

18. Plockepinn (3 st)
  Koncentration, förväntan

19. Sjuhusbesök (3 st)
  Tristess, överraskning, glädje

20. Jag vill ha glass! (5 st)
  Envishet, otålighet, surhet

21. Loppet (6 st)
  Ansträngning, koncentration, stolthet,  
  besvikelse

22. Min glass är störst (4 st)
  Arrogans, skadeglädje, avundsjuka, 
  förbittring

23. En uppfylld önskan (6 st)
  Besvikelse, överraskning, glädje, 
  tacksamhet

24. Tänka sig bort (3 st)
  Långtråkighet, längtan, förströddhet

25. Se upp för hunden! (6 st)
  Rädsla, skräck, lättnad, tacksamhet

26. Ett dåligt skämt (4 st)
  Skam, ånger, bestörtning, ängslan

27. Ojust spel (5 st)
  Smärta, medlidande, skam

28. Smaklig måltid! (4 st)
  Motvilja, äckel, ogillande

29. Trottoarkanten (6 st)
  Skadeglädje, förödmjukelse, osäkerhet

30. P-boten (5 st)
  Ogillan, missnöje, vrede, ilska

31. Sabotage (5 st)
  Arrogans, förakt, skadeglädje, vrede,
  indignation

32. På kyrkogården (3 st)
  Sorg, ledsnad, bedrövelse, saknad
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Sekvenserna 
Ansiktena i närbild kan ofta tolkas på olika sätt. Eftersom känslor ofta är komplexa och nyansrika, 
kan de som står på listan lätt kompletteras och beskrivas eller arrangeras annorlunda.
Siffran inom parentes visar antalet kort i serien.


