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Produktionsstödsmaterial

Stor känslomatta   Små runda mattor

Känslomattor med tecken
Ett nytt sätt att arbeta med känslor.
Materialet riktar sig i första hand till förskolan, F–3 och grundsärskolan.  

Låt barnen fysiskt få ta ställning till en känsla som ni pratar om 
genom att de ställer sig på den bild på mattan som uttrycker känslan. 
Ett pedagogiskt material som används på golvet och innehåller illustra-
tioner, ord och tecken för 12 olika känslor. Sur, glad, rädd, modig, nöjd, 
arg, lugn, ”myror i brallan”, trött, pigg, ledsen och lycklig. 

Stora bilder där barnet på illustrationen själv tecknar ordet för den 
känsla som han/hon uttrycker. Varje illustration visar känslans uttryck 
i hela kroppen. Varje känsla illustreras av en orsak till varför han/hon 
känner sig på ett visst sätt. 

Känslomattorna är framtagna för att kunna prata om känslor i en barn-
grupp där det finns barn i behov av tecken som AKK (alternativ och kom-
pletterande kommunikation). Mattorna passar lika bra att använda till alla 
barngrupper.

Materialet blir ett praktiskt verktyg för att jobba med barn som behöver 
tecken för att tydliggöra språket. Det underlättar för ett inkluderande 
arbetssätt, genom att alla barn kan delta i diskussioner om känslor även de 
som har behov av tecken i sin kommunikation. På ett roligt sätt lär sig hela 
barngruppen tecken för känslorna. En detaljerad pedagogisk handledning 
medföljer. Enkel handledning direkt på den stora mattan. 
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Materialet finns i två varianter:

En stor känslomatta 160x120 cm med 12 känslor
Pris 1475 kr exkl moms och frakt.

12 små runda mattor 34 cm i diameter
Pris 1475 kr exkl moms och frakt.

Materialet är en plastad väv, slitstark och lätt att torka av.
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