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Handlingsforløb 
 

Der er 10 handlingsforløb bestående af 3 eller 4 billedkort. 
Beskriv hvad der sker på hvert enkelt billede. 
 

1. sekvens 
Sted: på en piges værelse. (Sekvens med 4 billeder) 
1. En 10-årig pige sidder ved skrivebordet og tager en skolebog 
op af sin skoletaske. Et penalhus ligger ved siden af bogen. Et 
glas appelsinjuice står på bordet. Der er to uåbnede bøger på 
bordet. 
2. Pigen har åbnet skolebogen og tager en blyant ud af sit 
penalhus. En af bøgerne foran hende er nu lukket op. 
3. Pigen skriver i sin bog. Hun er koncentreret. Hånden, der ikke 
skriver, ligger på den åbne bog, og hun følger linjerne med sin 
pegefinger. Glasset med orangejuice er nu halvtomt. 
4. Pigen tager bogen op og holder den ved siden af glasset, der er 
næsten tomt. Pigen har ikke skrevet noget, men har tegnet et glas 
fyldt med orangejuice. Pigen ler. 
 

2. sekvens 
Sted: på gaden (Sekvens med 3 billeder) 
1. En dreng holder en bold under sin arm. Han står ved døren. 
2. En anden dreng åbner døren og er meget glad for at se sin ven. 
Han holder en ispind i sin hånd. Drengen med bolden signalerer 
om at følge ham.  
3. Begge drenge spiller bold. Hver dreng holder en is i hånden. 

 

7. sekvens 
Sted: I badeværelset (Sekvens med 3 billeder) 
1. En ung mand sidder halvnøgen på kanten af badekarret, 
han er ved at forberede et bad. Han hælder skumbad i 
vandet. Hans ansigt udtrykker behagelig forventning.  
2. Manden sidder i badekarret og kigger efter noget, som 
er skjult i skummet. Hans hoved er nu dækket med en hvid 
skumklat. 
3. Manden har fundet, hvad han søgte: en lille gul gummi 
and, som han holder i sin håndflade foran ansigtet. Nu er 
der også en skumklat på hans næse, men han stråler af 
glæde, da hans eftersøgning har været en succes. 

 
8. sekvens 
Sted: Ved hoveddøren (Sekvens med 3 billeder) 
1. En ung mand kommer hjem belæsset med poser: I hver 
hånd bærer han to eller tre plastikposer og hans taske. Han 
bærer også en buket blomster. Han har stukket læderet i 
nøgleringen i munden. 
2. Hans kone åbner døren og ser sin mand, der ser 
anstrengt på hende, med nøglerne dinglende fra munden. 
Hun bryder ud i latter. 
3. De smiler kærligt til hinanden, medens den unge mand 
rækker den krøllede buket blomster til sin kone. 
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9. sekvens 
Sted: I badeværelset (Sekvens med 4 billeder) 
1. En mand står foran badeværelsesspejlet med en elektrisk 
barbermaskine. Han syntes at være halvt i søvne. 
2. Manden kigger forundret på shaveren, mens hans hånd 
rører hagen. Han ser ud som der er noget han ikke forstår. 
3. Nu går det op for ham. Han tager et nærmere kig på 
enheden. Han griner og slår hånden mod sin pande. 
4. Det var hans mobil. Nu bruger han den rigtigt, måske til 
straks at fortælle denne anekdote til andre. 
 

10. sekvens  
Sted: I haven (Sekvens med 3 billeder) 
1. En ung mand har taget den elektriske plæneklipper ud 
og skubber den hen mod plænen. Han er i godt humør. 
2. At slå græs under disse betingelser er sjovt. Uden 
yderligere ståhej kommer manden i gang med arbejdet og 
starter med at slå græsset. 
3. Det begynder at regne. Ved den første regndråbe henter 
den unge mand en paraply - han synes at være i dårligt 
humør nu. Giver det mening? 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. sekvens 
Sted: i køkkenet (Sekvens med 4 billeder) 
1. En ung kvinde hælder varmt vand fra en el-kedel i en tepotte 
og sætter en tepose i tepotten. Der er en tekop ved siden af 
tepotten. 
2. Kvinden hælder te over i koppen, mens hun holder på 
tepottens låg med en finger. Hendes ansigt udtrykker behagelig 
forventning, men hun er omhyggelig, medens hun hælder te i 
sin kop. En lille skål til teposen og en sukkerskål er også på 
bordet. 
3. Kvinden har fjernet teposen fra tepotten og placeret den i den 
lille skål. Teskeen ligger på kanten af sukkerskålen. Tepotten 
står på varmeren. Den unge kvinde løfter tekoppen til munden. 
4. Kvinden ømmer sig. Teen er for varm. Hun har brændt sig i 
munden, men hun kan grine af sin fejltagelse. 
 

4. sekvens 

Sted: I haven (Sekvens med 3 billeder) 
1. På en havebænk har en ældre kvinde forberedt alt, hvad hun 
har brug for til potning af en plante: en lerkrukke, en bunke 
jord, selve planten (liggende på bænken), en flaske gødning og 
en lille vandkande. Kvinden er iført et grønt forklæde og en 
stråhat, og knæler foran bænken. Med en lille skovl kommer 
hun jord i lerkrukken. 
2. Jorden kan nu ses i potten og kvinden putter planten i potten. 
Hun presser forsigtigt planten ned i jorden, så den står stabilt. 
Kvindens ansigt afspejler omhu og flid. 
3. Planten står nu i lerpotten. Kvinden vander planten med den 
lille vandkande. Flasken med gødning er åbnet. Kvindens 

ansigt afspejler glæde og tilfredshed. 

5. sekvens 
Sted: I værkstedet (Sekvens med 3 billeder) 
1. En ung mand iført arbejdstøj, med en blyant bag øret, har 
forberedt alt, hvad han har brug for, til at bygge et lille fugle-
hus: træstykker i forskellige størrelser, lim, hammer og søm. 
Han overvejer omhyggeligt, hvordan han skal komme videre. 
2. Manden har brugt hammeren og blyanten og limen til at lime 
væggene til bunden. Hans ansigt afspejler koncentration. 
3. Manden er færdig med arbejdet og ser skeptisk på 
fuglehuset: der er en væg er tilovers. Han har allerede lagt sit 
værktøj væk. Tilsyneladende mente han, at han var færdig med 
sit arbejde. En hel væg mangler i fuglehuset. 
 
6. sekvens: 
Sted: ved sminkespejlet (Sekvens med 4 billeder) 
1. En ung kvinde har taget en kappe på og står foran 
toiletspejlet. Forskellig kosmetik er placeret på hylden foran 
hende: blyanter, krukker med forskellige farver osv. En paryk 
hænger på kanten af spejlet. Kvinden ser eftertænksomt ind i 
spejlet og tænker over det udseende, hun gerne vil opnå. 
2. Kvinden starter med at påføre de første farverige cirkler 
omkring mund og øjne, ovenpå hvid foundation. Hun synes at 
være spændt, fordi hun har en idé om en særlig maske. De 
fleste kosmetikkrukker er åbne, de er i brug.  
3. Kvinden er færdig med at lægge make-up. Resultatet er en 
klovns ansigt. Hun ser lettet ud og griner. Alle krukker har 
været i brug, hvilket giver et lidt kaotisk indtryk. 
4. Kvinden har også taget parykken på. Det er det! Hun stråler 
af glæde og stolthed, og giver stolt sig selv ”thumbs up”. 
 

 


