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Mål 

Gå ett steg framåt för varje fråga du svarar på. 

Leg. logoped Julia Andersson 





 

Hur ser du ut när du är ledsen? 

Berätta om två saker som  

gör dig ledsen. 

 

Hur ser du ut när du är arg? 

Berätta om två saker som  

gör dig arg. 

 

Hur ser du ut när du är besviken? 

Berätta om två saker som  

gör dig besviken. 

 

Hur ser du ut när du är frustrerad? 

Berätta om två saker som  

gör dig frustrerad. 

 

Hur ser du ut när du är generad? 

Berätta om två saker som  

gör dig generad. 

 

Hur ser du ut när du är äcklad? 

Berätta om två saker som  

gör dig äcklad. 
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Hur ser du ut när du är nervös? 

Berätta om två saker som  

gör dig nervös. 

 

Hur ser du ut när du är rädd? 

Berätta om två saker som  

gör dig rädd. 

 

Hur ser du ut när du är lycklig? 

Berätta om två saker som  

gör dig lycklig. 

 

Hur ser du ut när du är förvirrad? 

Berätta om två saker som  

gör dig förvirrad. 

 

Hur ser du ut när du är förvånad? 

Berätta om två saker som  

gör dig förvånad. 

 

Hur ser du ut när du är glad? 

Berätta om två saker som  

gör dig glad. 
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Hur ser du ut när du är kärleksfull?  

Berätta om två saker som  

gör dig kärleksfull . 

 

Hur ser du ut när du är avundsjuk? 

Berätta om två saker som  

gör dig avundsjuk. 

 

Hur ser du ut när du är stressad? 

Berätta om två saker som  

gör dig stressad. 

 

Hur ser du ut när du är osäker? 

Berätta om två saker som  

gör dig osäker. 

 

Hur ser du ut när du är ivrig? 

Berätta om två saker som  

gör dig ivrig. 

 

Hur ser du ut när du är lugn? 

Berätta om två saker som  

gör dig lugn. 
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Hur ser du ut när du är intresserad? 

Berätta om två saker som  

gör dig intresserad. 

 

Någon frågar efter din bror men du 

vet inte var han är. Vad svarar du? 

 

Din lärare frågar dig hur ditt  

sommarlov var. Hur svarar du? 

 

Vad säger du när någon håller upp 

en dörr för dig? 

 

Hur ser du ut när du är koncentrerad? 

Berätta om två saker som  

gör dig koncentrerad. 

 

Vad säger du ifall du gör någon 

ledsen? 

Leg. logoped Julia Andersson 





 

En kompis tar pengar från marken 

som du sett att någon annan tappat. 

Vad gör du? 

 

Du råkar kliva på någons fot. Vad 

säger du? 

 

Du måste avbryta två vuxna som 

står och pratar. Vad säger du? 

 

Du behöver hjälp med något på  

datorn. Vad säger du? 

 

Du blir bjuden på ett kalas men kan 

inte gå. Vad säger du? 

 

Du råkar knuffa ti l l någon i  

korridoren. Vad säger du? 
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Du är hemma ensam och det börjar 

lukta rök i huset. Vad gör du? 

 

Du har inte en klocka men  

behöver veta vad klockan är. Hur 

gör du? 

 

En främmande person bjuder dig 

på godis. Vad säger du? 

 

Dina kompisar leker och du vil l vara 

med och leka också. Hur frågar du 

ifal l du får vara med? 

 

Du leker ute och märker inte att du 

blir sen ti l l middagen. Vad säger du 

när du kommer hem? 

 

Din syster åker alltid fram i bi len. 

Du vil l också åka fram. Hur frågar 

du din syster? 
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Det är natt och du hör ett  

konstigt l jud. 

Hur känner du dig? 

 

Din bästa kompis flyttar. 

Hur känner du dig? 

 

En kompis slår dig på armen. 

Hur känner du dig? 

 

Din klass vinner en glasstävling.  

Hur känner du dig? 

 

Du har glömt att göra läxan. Din l  

ärare vil l att du ska lämna in den. 

Hur känner du dig? 

 

Du tappar bort din favoritleksak. 

Hur känner du dig? 
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Det har börjat en ny elev i klassen.  

Vad gör du? 

 

Du ser att en kompis är ledsen. 

Vad gör du? 

 

En kompis lånar en leksak av dig 

men lämnar inte ti l lbaka den.  

Vad gör du? 

 

Du vinner första pris i en  

danstävling. Hur känner du dig? 

 

Hur skulle du känna dig om du såg 

en stor orm i köket? 

 

Hur skulle det kännas om ditt  

husdjur försvann? 
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Regnbågsspel med känslor och sociala situationer 

av leg. logoped Julia Andersson 

 

Spelet är lämpligt för barn och ungdomar som behöver öva på att beskriva och ange 

olika känslouttryck och sociala situationer.  

Korten går att använda både med och utan spelplanen både i grupp och individuellt. 

Skriv ut dubbelsidigt så får du regnbågar på baksidan av korten.  

 

Hör gärna av dig om du har några frågor, @logopedjulia på Instagram.  

Bilderna är från Mycutegraphics.com 

 

Lycka till!  Julia 


