
Produktbeskrivelse 
Følelsesudtryk er en meget vigtig visuel del af men-
neskers interne kommunikation. En del følelsesud-
tryk er universelle – uafhængige af sprog og kultur. 
Et utilfreds spædbarn udtrykker sin utilfredshed 
på samme måde over hele verden. Andre følelses-
udtryk er specifikt afhængige af kulturel bag-
grund. Gennem vores opvækst lærer vi at udtrykke 
følelser. I nogle kulturer er der en stærk tradition 
for dette. Franske og italienske mennesker gestiku-
lerer f.eks. mere end danskere.

De 78 følelsespiktogrammer i dette materiale har 
udspring i en europæisk/vestlig kultur.

78 følelsespiktogrammer er et visuelt hjælpemid-
del, som kan bruges i situationer, hvor mennesker 
skal lære: 

•	 At	blive	opmærksomme	på	egne	eller	andres	 
 følelser 
•	 At	udtrykke	følelser	
•	 At	kende	forskel	på	forskellige	følelsesudtryk	

Følelsespiktogrammerne er enkle i deres udtryk. 
Hvert følelsespiktogram er reduceret til nogle få 
basale karakteristika i sort/hvide stregtegninger. 
Elever med begrænset koncentrationsevne eller 
andre former for indlæringsmæssige handicaps 
vil kunne få glæde af følelsespiktogrammerne i 
forskellige sammenhænge. 

Hvert af følelsespiktogrammerne kan dække flere 
forskellige følelser. Der er ikke sat ord på de enkelte 
piktogramkorts forsider. Erfaringsmæssigt vil det 
enkelte piktogram kunne stimulere brugernes fan-
tasi og forestillingsverden, så piktogrammet kan 
dække flere forskellige følelser. Forslagene bag på 
de enkelte piktogramkort er derfor kun vejledende.
Se også den danske liste: forslag til følelser.

Materialet består af 77 sort/hvide piktogramkort 
og et enkelt farvelagt kort. Formatet er 9 cm x 9 
cm. For at gøre administration og brug af kortene 
så let som mulig, er bagsiden af hvert piktogram-
kort forsynet med et nummer (1-78). 

Anvendelsesområder 
Piktogrammerne kan bruges i alle undervisnings-
situationer: mellem to personer, i gruppe- eller 
klasseundervisning.

Det kan være værdifuldt at have en del af pikto-
grammerne som kommunikationshjælpemiddel i 
omsorgs- og plejesituationer. Dette gælder både i 
hjemmene, på opholdssteder i fritiden, på hospita-
ler, på boinstitutioner osv. 

I indskolingen vil mange elever kunne få glæde af, 
at klassen beskæftiger sig med følelser, følelsesud-
tryk og tolkning af følelser. Der er ofte meget stor 
forskel på, hvor sikre de enkelte elever i en klasse 
er til at aflæse/forstå andres følelser og til selv at 
give udtryk for følelser på en måde, der ikke bliver 
misforstået. 

Piktogrammerne vil også være velegnede til vok-
senundervisning f.eks. i terapigrupper. 

Anvendelsesforslag
I det følgende vil et par anvendelsesforslag blive 
gennemgået. I øvrigt henvises til følgende pikto-
grammaterialer fra Special pædagogisk forlag: 

•	 Om	piktogrammer
 Special-pædagogisk pjece nr. 7 
•	 Piktogram	databasen
•	 Piktogrammer.	Kopimappe	1-3	

Forslag 1 
Arbejde med kommunikation af følelser med 
fysisk-psykisk udviklingsretarderede elever 

At kunne give udtryk for forskellige følelser er 
altafgørende for nogle mennesker med fysisk og 
psykisk udviklingsretardering. 

Hvis brugen af naturlige tegn eller tegn til tale er 
stærkt begrænset, og evnen til at kommunikere 
verbalt er reduceret til ganske få lyde eller ord, er 
det meget vigtigt at kunne give udtryk for glæde, 
utilfredshed, træthed osv. på en forståelig måde 
overfor sine omgivelser. Det kan være en kommu-
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nikativ åbning af stor betydning, hvis et menneske 
med alvorlig fysisk og psykisk udviklingsretarde-
ring bliver tolket sikkert på bare ét eller nogle få 
følelsesudtryk. 

Situation:
En specialskole har fået en ny elev med meget lidt 
udadrettet kommunikation. Det er svært for alle i 
gruppen at tolke eleven, og hverken i hjemmet eller 
i fritidssituationen er tolkning sikker. 
Udvælg i samarbejde med forældre, fritidsperso-
nale og plejepersonale 1 - 5 følelser (f.eks. glæde, 
vrede, træthed, sult, opmærksomhed) som kom-
munikationsarbejdet skal koncentreres om. Aftal 
tegn og verbale udtryk for de udvalgte følelser 
og udvælg piktogrammer. Vær sikker på, at alle 
implicerede er indforståede med at iværksætte et 
undervisningsforløb, hvor sikker kommunikation 
af de udvalgte følelser er en stor del af arbejdet med 
eleven. Alle elever i gruppen skal bruge de samme 
tegn, piktogrammer og verbale udtryk til at ud-
trykke de udvalgte følelser. Vær meget opmærksom 
på elevens reaktioner i forskellige situationer. Hvis 
eleven viser tilfredshed/afslappethed f.eks. i en 
hyggesituation, skal det understøttes med visuelle, 
verbale og taktile stimuli. De samme stimuli skal 
anvendes, hver gang eleven udviser tilfredshed/
afslappethed. Lav evt. videosekvensoptagelser af 
de forskellige situationer. Det er lettere at kom-
munikere iagttagelser til andre via videooptagelser. 
Processen kan være langvarig. 

Forslag 2 
Arbejde med følelser og følelsesudtryk i en 
børnehaveklasse 

Børn i alle børnehaveklasser er vidt forskellige 
med hensyn til de forudsætninger, de har for at 
honorere skolens krav. Nogle børn har et sprogligt 
fundament, der er så sikkert, at de mageligt kan 
lære at læse allerede i seks års alderen. Andre kan 
have store vanskeligheder. Nogle har et socialt 
fundament, der bevirker, at de meget let kommer 
i konflikt med kammeraterne, mens andre har let 
ved at indordne sig i det sociale samspil i klassen. 
Nogle er gode til at se/tolke, hvordan andre har 
det følelsesmæssigt, mens andre slet ikke har sans 
for at aflæse eller forstå kammeraternes følelsesud-
tryk. 

Det er en rigtig god investering af en børnehave-
klasses tid at bruge en emneuge på at lære at give 
udtryk for følelser og lære at aflæse andres følelses-
udtryk. 

Lav i forvejen en orientering om emneugens ind-
hold, målsætning og arbejdsmetoder til forældre-
kredsen. 

Udvælg sammen med børnene forskellige følelser, 
det kan være værdifuldt at beskæftige sig med. 
Brug nogle af nedenstående forslag som aktiviteter 
i emneugen:

Find litteratur, film, tv-udsendelser osv. der kan 
levendegøre nogle af de udvalgte følelser. F.eks. er 
bøgerne om Emil fra Lønneberg fortræffelig til at 
levendegøre: vrede/raseri (Emils far) grådighed/
begær	(Kommandusen)	bekymring/fortvivlelse	
(Emils mor) osv. 

Lav små skuespil, hvor eleverne skal agere forskel-
lige følelser. 

Lav digitale fotos, hvor hver elev viser en af de 
udvalgte følelser. 

Lav en planche med fotos, hvor alle børn er: bange, 
generte, misundelige, ulykkelige osv. 

Lav mimekonkurencer, hvor børnene skal gætte 
hinandens ansigtsudtryk. 

Lav spil med forskellige ansigtsudtryk. Brug f.eks. 
hæftet fra Special-pædagogisk forlag: Mere sprog 
på spil. Spil nr. 4 – 9 fra hæftet er meget velegnede 
huskespil med følelsesudtryk. Del klassen op i 
grupper og spil de forskellige huskespil.


