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Ansigtsudtryk 

 
Mulige anvendelser af kortene. 
 
Billede lader fantasien få frit løb. Man kan arbejde med dem enkeltvis eller i 
grupper. 
Målgruppen er børn i børnehave, fra børnehaveklasse- og op til det 6. skoleår, til 
specialeundervisning og til terapi. 
Kortene kan bruges i undervisningen, både i dansk og i fremmedsprog. 
 

• Fortæl historier ud fra billederne. 

• Lad fantasien få frit løb. 

• Giv udtryk for egne følelser ud fra billederne. 

• Snak om konflikter og diskussioner. 

• Udvikler evnen til at argumentere.  

• Udvikler sprogfærdigheder. 

• Udvikler evnen til at stille og svare på spørgsmål. 

• Genkendelse af følelser og andet ud fra ansigtsudtryk. 
 
Baggrunds historier til billederne. 
Ali fra Togo er 9 år gammel, er en bandit og vokser op i en stor familie. 
Britt er fra Skandinavien. Hun er 7 år gammel, og hendes mor er stewardesse. 
Charlie er 8 år gammel og en klog dreng. 
Dina bor i Spanien. Hun er 10 år gammel. Hendes far er tjenestemand. 
Ella, den rødhårede pige fra USA, er 10 år gammel og har 3 ældre brødre. 
Flora fra Ungarn er 8 år gammel, og bor sammen med hendes forældre ved 
Balaton søen. 
Gaston, en 8årig dreng fra Frankrig, bor i landet Carmague. 
Habib er ofte på stranden i Tunesien. Han bliver også kaldt Professoren. 
Jamilla fra Argentina er 7 år gammel. Det er nu blevet aften. 
Kevin bor i Tyskland. Han er 10 år gammel og er den mindste i klassen. 
Lara fra Holland er 8 år gammel og fuld af gode ideer. 
Mischika, en 10årig kinesisk pige fra Canton. Har aldrig rejst i andre lande. 
Natasha er fra Rusland. Allerede som 9årig var hun voksen af sin alder. 
Ono fra Osaka. Han kan allerede skrive sit navn med vores alfabet. 
Pedro den 9årige brasilianer er fuld af liv og er fuldstændig sig selv. 
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