
Sten med følelse 

Varenr. 321021 

Til at identificere egne og andres ansigtsudtryk og til at læse følelserne bag udtrykkene. De hjælper til at 

kommunikere følelser og til at forstå andres følelser.  

Stenene egner sig til anvendelse i en lille gruppe børn eller til individuel vejledning. Efter den indledende 

introduktion til stenene, arbejdes med få følelser ad gangen, for eksempel, lykkelig/glad, trist/ked, vred og 

overrasket. Når børnene er fortrolige med metoden, tilføjes flere sten/følelser. Børn kan knytte andre 

følelser til ansigterne og der kan være tvetydighed om følelser. Et ansigtsudtryk kan tolkes forskelligt. 

Spil og aktiviteter 

Stenene lægges med ansigtet nedad. Sig "vis mig, vis mig", og vend en af stenene. Bed børnene identificere 

udtrykket på stenen. Bede dem reflektere billedet på stenen ved at vise dig deres eget ansigtsudtryk. 

Fortsæt aktiviteten til alle stenene er vendt. 

Vend stenene med ansigtet nedad og bland dem. Børnene skiftes til at tage en sten, se på ansigtet og vise 

det med ansigtsudtryk og kroppens bevægelser. De andre børn gætter hvilken følelse, der vises. Det 

hjælper børnene til at forstå, hvad folk ser, når barnet udtrykker følelser, og hvordan disse følelser 

identificeres. Varier spillet ved at bruge to sæt sten og spille parvis når stenene vendes. Børnene viser 

ansigtsudtryk og handlinger forbundet med følelserne, når de får et matchende par. Dette spil er særlig 

anvendelig for børn med autisme og hjælper til at vise ansigtsudtryk og hele kroppens reaktion på følelser. 

Del enkelte sten rundt, tal om følelser bag ansigtsudtrykkene og stil åbne spørgsmål til børnene f.eks.: 

Hvornår føler du dig glad? Hvad gør dig ked af det? Hvorfor føler du dig forvirret? Udvid spørgsmålene, 

f.eks.: Har du nogensinde set en ven trist? Hvad kunne du gøre for at gøre ham/hende glad? 

Kommunikationsressourcer 

Skriv en række sætninger, som får børnene til at tænke over deres egne følelser og sammenligne dem med 

andres. Lad en plads i sætningen stå åben, så børnene kan placere en passende sten. For eksempel: 

Jeg bliver xxxx når nogen sårer mig. 

Vores lærer Karen bliver xxxx når børnene smiler til hende. 

Jeg bliver xxxx når jeg åbner en gave. 

Søren vidste ikke, hvad han skulle gøre, og var xxxx . 

 

Støt positiv adfærd 

Brug stenene til at rose barnet og øge dets selvværd og selvtillid. For eksempel kan den lykkelige sten gives 

til et barn med ordene: jeg er virkelig tilfreds med din opførsel/din indsats. Du har gjort mig glad! Stenene 

kan også anvendes til at hjælpe børn kommunikere følelser, for eksempel: 

Ida vil lege med Sørens legetøj, men i stedet for at spørge, tager hun det blot. Ben bliver ked af det og såret. 

Læreren viser Ida sten med følelser og spørger hende, hvordan Søren føler. Ida kigger på Søren, erkender at 

han er ked af det og viser læreren den tilsvarende sten. Da Ida bliver spurgt, hvad der vil gøre Søren glad, 

erkender hun, at hun må sige undskyld og dele legetøjet. 

Peter har ADHD og han bliver meget frustreret, når han har brug for at koncentrere sig, hvilket ofte 

resulterer i dårlig opførsel. Peter har vanskeligt ved at kommunikere sine følelser. I klassen bruger han 

stenene til at fortælle sin lærer, hvordan han føler, og hun reagerer i overensstemmelse hermed. Peter 

bruger stenene for forvirret (jeg har brug for mere hjælp), vred (jeg har brug for at komme væk fra denne 



opgave i lidt tid), bekymret (jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre), og keder sig (jeg har brug for at blive guidet 

videre). Peter bliver rolig, når hans lærer giver ham rolig/fredelig stenen. Han vender den igen og igen i sine 

hænder, og det afslapper ham. (hvis et barn er vred, kan stenene dog blive kastet). 

Støt de skjulte følelser 

Børn kan have brug for opmuntring til at tale om deres følelser, især hvis de har oplevet dødsfald i 

nærmeste familie el.lign. eller er bekymrede over en situation som mobning. Brug stenene for trist, vred, 

bange, bekymret og forvirret. Begrav stenen i sand og bed børnene om at finde dig en sten. Forklar, at det 

er OK at vise disse følelser og tal om, hvordan de udtrykkes. Giv børnene mulighed for at tale om alt, der 

vækker bekymring. Fortæl dem, hvem de kan tale med, hvis de har brug for det. Stenene kan også 

anvendes som føle/berøringssten, når der tales om vanskelige situationer. 

Kreativ leg og tænkning 

Hjælp børnene til at forstå, hvordan karakterer i historier føler ved at bruge stenene og stille spørgsmål. 

Prøv også at indføre stenene som egentlige karakterer i en historie, såsom frøken Glad, fru Genert og hr 

Overrasket. 
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