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En kortserie som avbildar händelser och situationer, som väcker känslor och som också visar
huvudpersonens känsla/ansiktsuttryck. Bilderna är hämtade från barns vardagsliv och känslovärld
och stimulerar till reflektion och samtal kring egna och kamraters känslor.
Innehåll
• 75 kort 9x9 cm uppdelade på 15 serier med
5 kort i varje grupp. Första kortet visar
ansiktsuttrycket/känslan och de 4
efterföljande olika situationer som skulle
kunna passa till känslobilden. De fem korten
i en grupp har samma bakgrundsfärg för
lättare igenkänning.

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

Inlärningsmål
• Känna igen ansiktsuttryck.
• Känna igen och namnge känslor och deras
nyanser.
• Få kunskap om egna och andra personers
känslomässiga uttryck och utlösande
faktorer.
• Bygga upp förståelse, empati och tolerans.
• Utveckla social och emotionell kompetens.
• Utveckla ordförrådet och förmågan att
uttrycka sig.
Användningsförslag

Arbeta med enbart uttrycksbilderna
• Känna igen, namnge och mima de avbildade
känslorna.

• Gör det omvända och visa ett situationskort
och låt eleven välja bland flera känslor vilken
som passar till.

• Samtala om situationer eller hitta på egna
historier som passar till känslorna.

• Utgå ifrån en känslouttryck och någon tillhörande bild och gör ett rollspel. Gör det så
uttrycksfullt som möjligt och med tyngdpunkt
på ansiktsuttryck, gester och kroppsspråk.

• Mima de avbildade känslorna och låta
kamraterna gissa.
• Se efter bland korten vilka ansikten som
uttrycker liknande känslor.

Arbeta med både uttrycksbilder och föreslagna
situationer.
• Samtala om de olika situationerna som hör till
ett visst ansiktsuttryck.
• Ta fram ett situationskort och be eleven/
eleverna berätta hur de känner för bilden.

• Peka på och namnge vad i en situation
som kan utlösa den tillhörande känslan och
ansiktsuttrycket.
• Berätta om egna reaktioner i liknande
situationer.
Mer tips och idéer om hur man arbetar med
bildkort finns i vår generella handledning på
www.sica.se.

Bilderna
Serie 1
Glädje, lycka.

Serie 6
Äckel, avsmak.

Serie 11
Svartsjuk.

Serie 2
Ledsamhet, nedstämd.

Serie 7
Stolthet.

Serie 12
Skuldkänsla

Serie 3
Ilska.

Serie 8
Överraskad.

Serie 13
Irriterad

Serie 4
Rädsla, skräck.

Serie 9
Avundsjuka.

Serie 14
Uttråkad, långtråkigt.

Serie 5
Smärta, värk.

Serie 10
Generad, skamsen.

Serie 15
Nyfiken.
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