














































I den här kortleken finns känslokort som kan användas i olika delar  
av ert pedagogiska arbete. Lek, samtala och arbeta med känslokorten  
i ateljén, under samlingen, när ni dansar eller när ni själva tycker att  
det passar.

Läs frågorna, eller hitta på egna frågor, när ni tittar på och pratar om  
bilderna. Ställ inte för många frågor under ett och samma tillfälle,  
återkom hellre ofta till korten.

• Hur känns det i magen när  
man är glad?

• Hur ser du ut när du är arg?  
Ännu argare?

• Kan ni hoppa glada hopp?
• Kan ni gå oroliga små steg?
• Kan ni dansa en orolig dans?
• Kan du se förvånad ut?
• Hur mår Liten?
• Hur mår du?
• Hur känns det i magen när  

du är nervös?
• Hur känns det i benen när  

du är rädd?
• Hur känns det i armarna när  

du är fnissig?
• Hur ser du ut när du är blyg?
• Vad är känslor?
• Hur vet du om en kompis  

är ledsen eller glad?
• Vad kan du göra om någon som  

är vuxen inte är snäll?
• Blir man glad när kompisar 

 skrattar?
• Kan man skratta elakt?

• Kan man skratta snällt?
• Kan man låtsas att man är glad,  

fast man är ledsen?
• Kan man bli ledsen av att  kompisen 

gråter?
• Kan man bli glad när någon  

annan skrattar?
• Ska fröken vara rättvis? Ska fröken 

vara lika snäll mot alla barn?
• Vad kan man göra om en kompis 

skräms eller slåss?
• Hur tröstar man en kompis som  

är ledsen?
• Blir du glad av snälla ord?
• Blir du lugn av en kram?
• Måste man kramas om man  

inte vill?
• Måste man leka med någon som 

säger dumma saker?
• Tror du att flickor och pojkar  

kan vara lika arga?
• Tror du att pojkar och flickor  

kan vara lika rädda?
• varför blir man arg? 
• Får vuxna bestämma allt över barn?

På www.jagvillveta.se/forskola hittar du fler frågor, övningar och arbetsmaterial. 


