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følelser i børnehøjde

Serien med 48 A4-fotos af børn, som viser forskellige følelser. Formålet med billederne er at genkende følelserne, kunne 
sætte ord på dem og forstå egne og andres følelser. Ved hjælp af billederne lærer børn at genkende og aflæse ansigtsud-
tryk og kropssprog.

Billederne viser både negative og positive følelser hos enkeltpersoner eller i samspillet mellem flere personer. Børnene 
kender de fleste af situationerne, så de er oplagte som udgangspunkt for samtaler om relationer, venskaber, positiv ad-
færd, kommunikation, indlæringsmiljø mm.

anvendelse
Billederne viser de 6 basale følelser:

• Glæde

• Sorg

• Vrede

• Frygt

• Overraskelse

• Afsky

Desuden viser nogle af billederne sociale følelser:

• Stolthed

• Varme

• Jalousi

• Skyldfølelse

• Flovhed

Udvikling af ordforrådet omkring følelser
Vælg nogle kort som viser glade følelser.  
Lav en liste med så mange ord, der beskriver følelsen glæde  
(grine, smile, glad, munter, afslappet, tilfreds osv), som muligt.

Gentag aktiviteten med de andre følelser. Eleverne har generelt et større ordforråd omkring de basale følelser end ved de 
sociale følelser.

Forstå positive følelser
Vælg fotos, som viser positive følelser. Tal med eleverne om, hvordan personerne på billederne føler. Hvad kan være 
årsag til, at de føler sig positive?

Forstå negative følelser
Vælg fotos, som viser negative følelser. Tal med eleverne om, hvordan personerne på billederne føler. Hvad kan være 
årsag til, at de føler sig negative?

Lære at fortolke følelser hos andre
Vælg fotos, som meget tydeligt viser en følelse i ansigtsudtryk og kropssprog. Hvilke signaler sender personerne? Ele-
verne kan selv prøve at vise følelserne.

Forstå hvordan opførsel påvirker andre
Vælg billeder med to eller flere personer. Eleverne beskriver, hvordan personerne føler, og om nogle af personerne opfø-
rer sig sådan, at det påvirker de andre.
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Omsorg og hjælpsomhed
Vælg billeder med nogen, der hjælper hinanden. Diskuter de følelser, der opstår hos begge parter.

Forstå koblingen mellem følelser og situationer
Vis en række billeder og lad eleverne beskrive hver situation og forestille sig, hvad der sker på billedet. Vælg et par af 
personerne og diskuter, hvad de føler nu, og om disse følelser ville ændre sig, hvis situationen havde været en anden, 
hvis den positive adfærd som venlighed og trøst bliver erstattet af den destruktive adfærd som ondskabsfuldhed og 
grådighed.

Forskellen mellem drilleri og mobning
Vælg et billede med børn i nært samspil. Sæt ord på de følelser som det aktive og det passive barn har. Er drilleri og mob-
ning to forskellige ting? Kan det, som er ment som en spøg, opfattes negativt (som ondskabsfuldt drilleri eller mobning)?

Åbenhed om følelser
Med udgangspunkt i billeder, der viser positive situationer, skal eleverne fortælle om oplevelser, de selv har haft. Senere 
bliver øvelsen gentaget, men denne gang med udgangspunkt i negative situationer.

kategorier
 Præstationer
 Konflikter
 Personlige relationer 
 Lykke
 Eftertænksomhed
 Tungsindighed
 Vise følelser

præstationer
Denne kategori handler om de følelser, vi har, når vi tager en chance, søger  
succes, vil nå et mål, følelserne før, under og efter en konkurrence  
og ikke mindst, hvordan vi håndterer disse følelser.

Oplæg

• Hvilke følelser oplever du, når du møder en udfordring?

• Hvordan håndterer du følelsen?

• Hvilket råd vil du give en ven, der skal deltage i en konkurrence?

• Hvordan har du det, når du vinder?

• Hvordan opfører du dig overfor andre?

• Nævn tre gode regler for vinderadfærd »den bedste opførsel for vindere«
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konflikt
Hvad er en konflikt, hvordan kan den opstå, og hvordan kan vi håndtere den?

Oplæg

• Vælg to kort og giv et bud på, hvad personerne tænker?

• Hvad føler de?

• Hvordan ville du hjælpe med at løse deres problem?

• Vælg et af de billeder som viser personer, der driller eller bliver drillet. Hvordan ser de ud? Hvordan har de det?

• Lav et rollespil hvor eleverne skiftes til at drille, blive drillet og være bedste ven

• Lav et digt eller en historie med råd til at kontrollere sin vrede

• Vælg et billede med én, der trænger til hjælp. Hvad kan I gøre?

•  I en parøvelse giver eleverne et eksempel, hvor de hver især er sure på nogen, de holder af. Hvem sagde først und-
skyld, og hvilke følelser udløste det?

• Lav små kort med »jeg elsker dig« og »jeg er ked af det«

personlige relationer 
Her drejer det sig om at opbygge, bevare og udvikle de nødvendige og vigtige relationer til andre.

Oplæg

• Hvad er en god ven?

• Skriv et digt med bogstaverne A L E N E, hvor hvert bogstav starter en ny linie

• Lav et rollespil om at starte i en ny skole. Find fire måder til at starte en samtale med nogle i din nye klasse på

• En eller anden kommer med en dum bemærkning om din ven. Hvad vil du gøre?

• Din ven gør dig sur. Hvad gør du?

• Brug billederne til at lave en »Kærlighed er…/Jeg føler mig glad, når…- bog« 

lykke
Lykke og glæde hører til de positive følelser. 
De er vigtige for os alle, og de kan virke afsmittende på andre.

Oplæg

• Hvordan kan du se, når nogen er glade eller lykkelige?

• Hvad gør dig glad? 

• Tegn en masse balloner og skriv en grund til at være glad i hver ballon

• Sæt ballonerne på en »væg med glæde« i klasseværelset

• Når nogen ser ud til at være ked af det, hvad kan du så gøre, for at de får det bedre?

• Start hver dag, uge eller måned med en liste over gode grunde til at være glad
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eftertænksomhed
Vi har alle brug for engang imellem at stoppe op og bruge lidt tid til at tænke og reflektere. Indret et »tænkehjørne« i 
klassen og hjælp hinanden med at lave spilleregler for hjørnet.

Oplæg

• Giv eksempler på, hvornår mennesker behøver tid til at tænke

• Sorter billederne i glade og triste refleksioner

• Vælg et billede med glæde og et med tristhed. Beskriv følelserne og lav en liste over mulige årsager til følelsen

Tungsindighed
Begrebet spænder vidt fra at være ked af det,  trist eller i dårligt humør til at være ulykkelig eller ramt af sorg.

Oplæg

• Hvordan kan vi se, at børnene på billederne er kede af det/ulykkelige?

• Lav en liste over årsager til at være ked af det/ulykkelig

• Hvordan kan vi opmuntre barnet på billedet?

• Arranger billederne så det forreste viser det barn, der vil være lettest at gøre glad. Begrund valget

• Hver elev laver en liste med de personer, som kan hjælpe ham eller hende med at blive glad

• Lav en liste med glade forslag og idéer, der kan hjælpe andre 

•  Hvordan kan vi selv påvirke og  holde fast i det gode humør? (øve os i at få det rigtige ben ud af sengen, smile til os 
selv i spejlet, når vi børster tænder, være flink mod nogen, som vi normalt ikke snakker/leger med i skolen osv)

•  Gruppeøvelse: Eleverne sidder i en rundkreds med hvert sit papirark med navn på. Alle sender deres ark videre til 
sidemanden, der skriver noget positivt om den, arket tilhører. Fortsæt med at sende rundt til alle har fået deres eget 
ark igen. Det er ikke tilladt at skrive negative ting. Børnene gemmer arkene, så de kan tage dem frem på en trist dag

Vise følelser
Der er flere måder at vise følelser på. Vi kan beskrive vores følelser med ord,  
vi viser dem med ansigtsudtryk, og vi udtrykker dem med hele kroppen.

Oplæg

• Hvilken følelse viser billedet?

• Hvad kan fremkalde den viste følelse?

• Hvordan kan andre blive påvirket?

• Hvad kan andre gøre for at ændre følelsen?

• Hvad kan personen selv gøre?

•  Parøvelse: Eleverne laver hver især en liste over »hade-ting« og »favorit-ting«. 
De skal forsøge at påvirke hinanden, så nogle af tingene  
skifter side eller bliver fjernet fra listen 


