
L a by r i n t pL a k at e r
Til træning af de seks basale følelsesudtryk

Et supplement til den røde Trin for Trin kasse

Tværkulturelle undersøgelser har vist, at de følelser, der udtrykkes af 

mennesker, der føler glæde, sorg, vrede, overraskelse, frygt og afsky, i 

høj grad vises ved hjælp af de samme ansigtsudtryk – endog i meget for-

skellige samfund og uanset socialisering (Ekman 1972; Izard 19771).

Trin for Trin arbejder grundlæggende med disse seks basale følelser 

(læs mere om Trin for Trin på www.spf-herning.dk). Som et supple-

ment hertil er der efter en idé af børnehaveklasseleder Birthe Kjer, 

udviklet 6 stk. labyrintplakater i A3 størrelse. Plakaterne kan hjælpe 

børnene med at træne udtrykkene for de seks basale følelser og under-

støtte deres forståelse af tilknytningen mellem et følelsesbegreb og et 

følelsesudtryk.

Materialet
De 6 plakater har følgende overskrifter:

•	 Find	børn	der	er	glade

•	 Find	børn	der	er	kede	af	det

•	 Find	børn	der	er	vrede

•	 Find	børn	der	er	overraskede

•	 Find	børn	der	er	bange

•	 Find	børn	der	føler	afsky

På hver plakat har tegneren Hanne Louise Nielsen tegnet over 100 for-

skellige børneansigter, der dels viser de seks basale følelser, men også 

viser hvordan køn, hår- og hudfarve, frisure, briller, fregner o.s.v. har 

betydning for vores udseende og forskellighed.

Anvendelse
Et stort ansigt angiver, ligesom overskriften, hvilket følelsesudtryk, der 

arbejdes med på den enkelte plakat. Plakaterne kan hænges op på væg-

gen i børnehøjde, så børnene selvstændigt har mulighed for at følge 

labyrintsporet på den enkelte plakat. De skal starte ved det store ansigt 

og følge sporet med tilsvarende udtryk, indtil de finder hen til den ting, 

som måske fremkalder plakatens følelse hos dem.

Enkeltvis kan plakaterne anvendes af en mindre gruppe børn som 

oplæg, opfølgning og inspiration til at genkende og skelne mellem de 

ansigtsudtryk, der er karakteristisk for de seks grundlæggende følelser 

(empatilektionerne 1–7).

Plakaterne kan også danne grundlag for en dybere gruppesamtale 

sammen med pædagogen/læreren om, hvad der kan fremkalde de for-

skellige følelser hos børn (og voksne). Denne samtale kan eksempelvis 

være en supplerende aktivitet til empatilektionerne 8 og 9: »Samme 

eller	forskellig«	og	»Følelser	ændrer	sig«.

1.	Læs	mere:	H.	Rudolph	Schaffer:	Social	udvikling,	Hans	Reitzels	Forlag	2004.
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