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Agitation - ilska!

Depressive - sorg!

Fear - rädsla!

Optimism - glädje!
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Depressiv !
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Optimism
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lycklig

förväntansfull

entusiastisk

upphetsning

spänning

upprymdhet
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Norman Cousins - amerikansk journalist!

- upptäckte och dokumenterade skrattets helande 
kraft.!

Tre minuter av gott skratt gav en timmes smärtfri 
sömn.!



”Humor är som stötdämparen på en bil. Du 
klarar bättre av livets gropigheter med hjälp 

av humor.”!
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Känslor som obligatoriskt ämne i skolan.!

Emotik.!
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Känslor i skolan - hur känns det?!
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Temadagar!

Rädd-fotboll!

Arg-Matte!

Teater om de olika känslorna!

Skriva och beskriva känslor!

Impulskontroll och empati!
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Kärleksbombning - varför vänta?!

!”Spelar roll”!



Särskolan - känslornas universitet
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Broonie Ware !
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-  australiensisk sjuksköterska inom palliativ vård!

-  jobbat för mycket.!

-  många hade inte förverkligat hälften av sina drömmar.!

- önskade att de varit bättre på att visa känslor.!

- insåg på slutet att man kunde välja att vara lycklig.!



–HC Andersen

”Livet är en rad underverk, men vi är så vana 
vid dem, så vi kallar dem för vardag.”!




