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Gør det rigtige 
Varenr. 722121 

Børn kæmper ofte for at forstå og overholde de mange, for det meste uskrevne, sociale regler og 
forventninger, de møder i løbet af dagen. 

Billedkortene viser små hverdagshistorier, der finder sted på offentlige steder som på restauranten, i 
supermarkedet, det offentlige toilet, biblioteket, i offentlig transport, i bussen, på vej til skole, i zoologisk 
have, i det offentlige svømmebad og på museet. 
 
Hver historie består af fem kort, som skildrer begivenheder og den ønskede sociale adfærd. Derudover er 
der for hver historie endnu tre billedscenarier, der viser uønsket adfærd i de givne sociale omgivelser. 
Billedsekvenserne giver vejledninger og muligheder for diskussion og kan også bruges til at forberede børn 
til en kommende skolebegivenhed eller til at hjælpe dem med at reflektere over en oplevelse, som f.eks. et 
museumsbesøg eller en tur til den zoologiske have. Desuden tjener billedkortene som talestarter og letter 
den spontane samtale og historiefortælling. Til hver historie bruges de to billedkort der viser aliens. Disse 
ikke-jordiske væsner kender ikke reglerne for "vores verden" og opfører sig derfor forkert. Børnene 
opfordres til at tildele socialt uønsket adfærd til en alien. Børnene kan så identificere sig med de personer, 
der gør alt rigtigt. 
 
Læringsmål / læringsforløb 
• At vide, hvordan man opfører sig korrekt i hverdagens sociale situationer 
• At skelne mellem ønskelig / passende og uønsket / uhensigtsmæssigt adfærd 
• Vurdere konsekvenserne af egen adfærd 
• Forklare og diskutere opførsel ud fra afbillede karakterer 
• At genkende, finde rækkefølge og fortælle historiens sekvenser 
 
Lektionsforslag 
• Korrekt sekvensering af billedkortene 
• Fortælle historien 
• Tænke, begrunde og argumentere: Hvorfor skal vi opføre os korrekt? 
• Diskutere konsekvenser af passende og uhensigtsmæssig adfærd 
• Sortere billedkort i kategorierne "ønsket / passende adfærd" og "uønsket / uhensigtsmæssig adfærd" (og 
tildele sidstnævnte til en alien) 
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• Beskrive dennes følelser 
• Fortælle og tale om egne oplevelser 
• Rollespil 
• Opdage flere sociale konventioner 
• Sammenligning af vestlige konventioner med andre kulturers konventioner. 
 
Beskrivelse af materialet 
• 9 farvede billedhistorier, der hver består af 8 individuelle kort, i alt 72 billedkort, format 9 x 9 cm. 
Fem kort i sekvensen afbilder en række begivenheder og viser hvordan man opfører sig passende i det 
offentligt rum. Disse kort er nummererede med et stort og et lille tal for at angive den korrekte rækkefølge 
af begivenheder, e. g. 3.1, 3.2, 3.3 osv. De tre kort der viser uønsket / uhensigtsmæssig adfærd i en given 
situation er markeret med bogstaver, e. g. 3.A, 3.B og 3.C. 
• 2 symbolkort, der viser aliens 
• Vejledning 
Sekvenskortene kan anvendes i børnehaven, indskoling, mellemtrin, særlige behov, børn fra andre kulturer, 
dansk som andetsprog, sprogudvikling, tale- og sprogterapi. 
 
Indhold 
1 På restauranten 
1.1 En familie går til en restaurant og beder om et bord. 
1.2 Alle bestiller mad og drikkevarer hos tjeneren. 
1.3 Børnene beskæftiger sig stille ved bordet, de voksne er engageret i samtale. 
1.4 Familien spiser, med passende bordmanerer. 
1.5 Moderen betaler tjeneren. 
1.A Moderen taler i sin mobiltelefon, mens tjeneren venter på betaling. 
1.B Børnene skændes. 
1.C Familien har ikke bordskik. 
2 Shopping i supermarkedet 
2.1 Mor og søn tager en indkøbskurv ved indgangen. 
2.2 De valgte produkter lægges i kurven. 
2.3 Drengen og hans mor stiller sig bagerst i køen ved kassen. 
2.4 De lægger deres varer på båndet. 
2.5 Moderen betaler, og drengen pakker indkøbene. 
2.A Drengen åbner en pose med chips i butikken og begynder at spise dem. 
2.B Moderen snyder i køen ved kassen. 
2.C Drengen stjæler en slikkepind. 
3 Brug af et offentligt toilet 
3.1 Drengen finder ud af at han har brug for toilettet. 
3.2 Han er på et offentligt toilet og venter på en ledig kabine. 
3.3 Drengen rydder op efter sig selv. 
3.4 Han vasker sine hænder med sæbe. 
3.5 Han lægger en mønt til betaling og forlader det offentlige toilet. 
3.A Drengen tisser i buskene. 
3.B Han kigger under døren. 
3.C Drengen forlader toilettet uden at rydde op efter sig selv. 
4 Låne en bog på biblioteket 
4.1 Børnene hænger deres frakker i garderoben og tager deres bibliotekskort. 
4.2 De vælger bøger. 
4.3 De hvisker til hinanden. 
4.4 De sætter de bøger, de ikke ønsker, tilbage på hylden. 
4.5 Børnene registrerer de bøger, de har valgt. 
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4.A Drengen skjuler en bog under sin sweater. 
4.B Pigen råber tværs over rummet og drengen spiser. 
4.C Pigen efterlader bøgerne hun ikke vil låne, rundt omkring. 
5 I offentlig transport 
5.1 En pige køber en billet til bussen. 
5.2 Pigen ser ud af vinduet og lytter stille til musik. 
5.3 Hun viser sin billet til konduktøren. 
5.4 Pigen tilbyder sit sæde til en ældre herre. 
5.5 Hun står af ved busstoppestedet. 
5.A Pigen sætter fødderne på sædet overfor og lytter til høj musik. 
5.B Børnene løber rundt i bussen. 
5.C Drengen spiser is og pigen smider sin billet på gulvet. 
6 På vej til skole 
6.1 En dreng går ud af sit hus; hans ven venter allerede på ham udenfor. 
6.2 Drengene går på fortovet på vej til skole. 
6.3 De venter ved det røde trafiklys. 
6.4 De kaster begge deres affald i skraldespanden. 
6.5 Drengene kommer til skole i tide. 
6.A Drengene gør nar af en kvinde i en kørestol. 
6.B De sparker til en parkeret bil. 
6.C Drengene løber over for rødt, står midt på gaden og kigger på en helikopter. 
7 I zoologisk have 
7.1 To børn køber billetter ved indgangen. 
7.2 Børnene går bag rækværket. 
7.3 De køber særligt dyrefoder til kæledyrs zoo. 
7.4 De kigger på dyrene og læser informationstavlerne. 
7.5 Børnene forlader zoologisk have, inden den lukker. 
7.A Børnene giver deres madpakker til gederne. 
7.B De banker på ruderne i akvariet. 
7.C Børnene smider deres affald ind til elefanterne. 
8 Ved swimmingpoolen 
8.1 To børn køber billetter til svømmehallen. 
8.2 De bader før de går ind til svømmebassinet. 
8.3 Børnene har badetøj på. 
8.4 De hopper på vippen. 
8.5 Børnene tørrer sig selv, klæder sig på og tørrer deres hår. 
8.A Børnene løber på det våde gulv. 
8.B De skubber et andet barn i vandet. 
8.C Drengen tisser i svømmebassinet. 
9 På museet 
9.1 Læreren køber entrébilletter. Børnene lægger deres jakker og tasker i garderoben. 
9.2 Børnene lytter opmærksomt til museets guide. 
9.3 Børnene står bag afspærringen. 
9.4 De ser på udstillingerne og laver eksperimenter. 
9.5 Børnene henter deres ting fra garderoben og forlader museet. 
9.A Børnene tumler rundt. 
9.B En dreng rører ved en udstilling. 
9.C En pige trækker en fjer fra en udstoppet påfugl.  


