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Användningsmöjligheter

• grundskola
• grundsärskola
• gymnasiesärskola
• svenska som andraspråk/sfi 

Användningsförslag
Arbeta systematiskt igenom bilderna eller 
välj individuella kort för att tillgodose dina 
elevers behov.
Titta särskilt på alla de olika ansiktsut-
trycken som finns på korten.

Passar det sig?
Art.nr. 7762-868-2

Korten i den här lådan visar hur man effektivt använder sociala färdigheter samt brist på 
förståelse av dessa färdigheter.

Exempel på sociala färdigheter som illustreras 
i korten:
• Behovet av att ta hänsyn till andra männis-

kors känslor.
• Det sätt på vilket accepterat socialt bete-

ende varierar med kulturella skillnader, med 
formella och informella situationer och  
mellan olika sociala grupper.

• Komponenterna i icke verbal kommunikation 
som hållning, gester, att respektera person-
ligt utrymme, ansiktsuttryck, beröring och 
utseende

• Hur man genom att öka en person sociala 
färdigheter kan minska känslor av isolering 
och höja självkänslan.

Innehåll:
44 bildkort i A5-storlek.
 

• Relationen mellan aggressivt, bestämt  
 och passivt beteende.
• Hur samma beteende kan påverka  
 människor på olika sätt.
• Den del som utgörs av att lyssna, bry  
 sig om andra och respektera deras  
 behov och olikheter.
• Det viktiga i effektiva sociala färdigheter  
 i relationer mellan människor
• Hur gott lagarbete beror på att varje  
 medlem använder sin sociala färdighet.



Bildlista: 

Vissa kort visar en god förståelse av socialt beteende så att situationen som visas är lugn 
och fri från stress. De andra personerna på bilden verkar avkopplade och väl till mods.  
Dessa ”hur man gör-kort ” markeras med ett + i den nedan följande listan.

De flesta av korten visar en brist på förståelse av ett visst socialt beteende så att en eller 
flera personer blir upprörda. De känslor av obehag/olust som blir resultatet visas genom de 
andras kroppsspråk och ansiktsuttryck.  
Dessa ”hur man inte gör-kort” är markerade – i den följande listan.

Kort nr a) plats b) aktivitet c) social färdighet
1. –  a) Loungen i en bar.
 b) Tre personer har ett trevligt samtal, men lämnar en person utanför.
 c) De inbegriper inte honom och han känner sig isolerad.

2. –  a) En sjukhuskorridor.
 b) Två kvinnor viskar tillsammans och tittar på en tredje kvinna framför sig.
 c) De talar bakom ryggen på henne.

3. +  a) Ett mötesrum på ett hotell.
 b) En medlem i en grupp presenterar folk för varandra.
 c) Han försäkrar sig om att de lär känna varandra.

4. –  a) Matsalen hos en familj.
 b) En flicka skrattar högt
 c) Hon uppför sig högljutt och stör de andra vid bordet.

5. –  a) En kyrkogård.
 b) De sörjande är mörkt klädda vid en begravning. En flicka är olämpligt klädd.
 c) Hon förolämpar andra människor.

6. –  a) Receptionsdisken på ett hotell.
 b) En anställd kollar några papper mycket nära en medarbetare.
 c) Hon tränger in på hans arbetsområde.

7. +  a) På en buss.
 b) Ett barn erbjuder sin plats åt en man.
 c) Hon är artig mot en annan människa.

8. –  a) En skolgård,
 b) Två killar gör grimaser mot en pojke i rullstol.
 c) De gör narr av ett barn med funktionsnedsättning.

9. –  a) En bar.
 b) En flicka pratar så livligt att hon spiller sin drink på en man som sitter bredvid.
 c) Hon uppträder vårdslöst på ett offentligt ställe.

10. –  a) En läkarmottagning.
 b) Doktorn håller på att göra anteckningar, när patienten kommer in genom dörren.
 c) Hon hälsar inte på en besökare i sitt rum.



11. +  a) En trottoar i en stad.
 b) Två män går tillsammans. Den ene leder den andre, som är blind.
 c) Han hjälper en person med funktionsnedsättning.

12. –  a) I en tågkupé.
 b) En flicka lyssnar på sin stereo, vilket irriterar hennes granne.
 c) Hon stör andra människor.

13. –  a) Ett bageri.
 b) En liten flicka får inte handla när det är hennes tur, därför att en kvinna går före.
 c) Kvinnan smiter före i kön.

14. –  a) Ett badrum.
 b) En pojke lämnar badrummet ostädat.
 c) Han gör inte iordning efter sig.

15. –  a) Ett café.
 b) En flicka röker så att röken driver över till en familj, som sitter och äter.
 c) Hon röker på ett matställe.

16. +  a) Utanför ett bibliotek.
 b) En man håller upp dörren för en kvinna med barnvagn som går in i byggnaden.
 c) Han är artig och hjälpsam.

17. –  a) Trädgården framför ett hus.
 b) Två barn plockar blommor och ser sig förstulet omkring.
 c) De tar saker som inte tillhör dem.

18. –  a) En buss.
 b) En man tar upp en ledig plats med sitt bagage. Andra passagerare står.
 c) Han tänker inte på andra.

19. +  a) Ett trottoarcafé.
 b) Flickan har serverat kunden och nu ger hon en skål vatten till hunden.
 c) Hon bryr sig om hunden.

20. –  a) En skolkonsert.
 b) En man använder sin mobil när barnen uppträder.
 c) Han förstör för andra människor.

21. –  a) Ett sjukhus.
 b) En sjukskötare klappar en patient på huvudet.
 c) Han är nedlåtande.

22. –  a) Ett klassrum på högstadiet.
 b) En elev skickar en lapp till en annan under ett prov.
 c) De fuskar.

23. +  a) Entrén till ett hus.
 b) Middagsgäster kommer med en flaska vin.
 c) De tar med sig en liten present till sitt värdpar.



24. –  a) En bokhandel.
 b) Två personer väntar på att bli expedierade. Biträdet talar i telefon.
 c) Hon låter kunderna vänta på att få betala.

25. –  a) En stort rum.
 b) Folk köar vid buffén. Det finns lite mat kvar och två personer tar stora portioner.
 c) De tar mer än sin andel och tänker inte på att det ska räcka till de andra.

26. –  a) Grannträdgårdar på landet.
 b) En man tänder en brasa när en granne hänger ut tvätt.
 c) Han är inte hänsynsfull.

27. –  a) Utanför ett gatukök.
 b) Fastän det finns en soptunna har ungdomarna lämnat skräp på trottoaren.
 c) De är slarviga och tänker inte på miljön.

28. +  a) Trottoaren utanför ett hus.
 b) Ett bud lämnar en korg med blommor till en kvinna.
 c) Avsändaren har varit vänlig och omtänksam.

29. –  a) På ett kontor
 b) Tre män hånler åt en ung kvinna.
 c) De trakasserar henne sexuellt.

30. –  a) Ett klassrum på mellanstadiet.
 b) Barnen springer ut på skolgården och lämnar kvar ett barn i rullstol.
 c) De bryr sig inte om den handikappade tjejen.
 
31. +  a) Utanför en hotellentré.
 b) Dörrvaktmästaren skyddar avresande gäster från regnet.
 c) Han är omtänksam.

32. –  a) Grannträdgårdar i ett radhusområde.
 b) Man har en högljudd fest i ena huset, men stör grannarna intill.
 c) De tänker bara på att ha roligt själva.

33. +  a) En turiststad.
 b) En ung man visar vägen för ett par turister.
 c) Han hjälper främlingar i trakten.

34. –  a) Väntsalen på en station
 b) Två flickor tuggar tuggummi och tittar på en man, som har märkt att
 tuggummi har fastnat på hans skor
 c) De skräpar tanklöst ner på ett offentligt ställe.

35. –  a) En simbassäng.
 b) En pojke stänker ner de andra.
 c) Han förstör nöjet för dem.

36. +  a) En flygplats.
 b) En steward leder barn till deras väntande föräldrar.
 c) Hon tar hand om barn som reser ensamma.
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37. – a) Ett klassrum.
 b) Läraren störs av högljudda elever när hon skriver på tavlan.
 c) De uppför sig på ett oansvarigt och respektlöst sätt.

38. –  a) En skolmatsal.
 b) Stora pojkar knuffar omkring de yngre eleverna.
 c) De trakasserar mindre barn.

39. –  a) En bilparkering.
 b) En man tömmer sin askkopp på marken.
 c) Han skräpar ner.

40. +  a) Utanför ett kafé.
 b) En flicka ger mat åt en hemlös man.
 c) Hon hjälper någon som är i behov av hjälp.

41. +  a) Ett vardagsrum.
 b) Vid slutet av måltiden lämnar en grupp middagsätare åt en person att städa upp.
 c) De gör inte sin andel av arbetet.

42. –  a) Personalrummet på ett sjukhus.
 b) Tre sjuksköterskor skrattar åt en skämtteckning av en homosexuell på
 anslagstavlan. Mannen i dörröppningen ser förolämpad ut.
 c) De kränker andra människor på grund av olikheter.

43. +  a) En klädaffär.
 b) En anställd kommer med en stol och kaffe till en äldre kund.
 c) Hon förstår vad äldre personer kan ha behov av.

44. –  a) En restaurant.
 b) En kvinna ger sin hund mat från sin tallrik.
 c) Hon uppträder på ett sätt som gör andra människor illa till mods.


