
 

 

 

 

 

Hvad gør jeg nu? 
Varenr. 721211 

Ethvert barn kan komme i en usædvanlig situation hvor det er vigtigt at reagere med omtanke. Med den 
afbildede situation og de tre løsningsmuligheder kan barnet fortælle hvilken adfærd der er den bedste eller 
den der giver bedst mening. Der reflekteres over fordele og ulemper i situationerne og barnet opfordres til 
at tænke før handling. Der kan være flere løsningsmodeller.  

Kun sjældent er der en helt åbenlys løsning, så der gives mulighed for at tænke over fordele og ulemper i de 
forskellige situationer. Det kan ofte være individuelle omstændigheder som afgør, hvilken løsning er den 
bedste for barnet og hvilken, der overhovedet er mulig i situationen. Billeder nr. 14-16 er undtagelser, idet 
det er situationer som skal undgås/komme uden om. Tilsvarende billedserierne 17 og 18 som handler om 
gode og dårlige hemmeligheder og at en hemmelighed som ikke føles rigtig, skal fortælles til en voksen. 

Billedsekvenserne bruges til samtale om vanskelige situationer og mulige løsninger, og opfordrer samtidig til 
at udveksle egne oplevelser og fremme logisk tænkning, observationer samt evnen til at udtrykke sig 
mundtligt. 

Mål og læringstrin: præcis observation – genkende rækkefølger – logisk tænkning – genkende vanskelige 
situationer: beskrive og evaluere løsninger – overveje og formulere begrundelser – formulere ideer i tale (og 
på skrift) – udvide ordforråd – fremme social og etisk tænkning – fremme samtale kompetencer og evne til 
at indgå i en diskussion. 

Læringsforslag: tale om udgangsbilledet – tale om forskellige løsninger (uden billeder) og konsekvenser – se 
på, beskrive og vurdere løsningsbillederne – vælge den bedste løsning i situationen og begrunde valget – 
finde egne løsninger – vælge en passende titel – beskrive situationerne og karaktererne – fortælle hvordan 
personer måske føler i situationen – fortælle om egne oplevelser – overveje hvordan konflikter og farlige 
situationer undgås. 

18 situationsbilleder, hver med 3 relaterede løsningskort; i alt 72 kort. Løsningskortene er markeret 
bogstaverne A-C. Vejledning. 

Til brug i førskole, børnehave, indskoling, særlige behov, specialundervisning, sprogfremme, dansk som 
andetsprog. 

 Konfliktsituationer i børnehaven, på vejen hjem og derhjemme: 

1. Drengen opdager at han har glemt sin eftermiddagsmad. 1A. Han sniger sig til at snuppe et andet 
barns mad. 1B. Han spørger pædagogen/læreren om han må få et æble. 1C. Han siger ikke noget og 
forsøger at glemme at han er sulten. 

2. Pigen ser at et mindre barns næse løber. 2A. Pigen viser at man kan bruge sit ærme. 2B. Pigen giver 
barnet et lommetørklæde. 2C. Pigen vender sig om, i afsky. 

3. En pige viser sin blødende finger til en dreng. 3A. Drengen står usikkert på en stol og forsøger at nå 
førstehjælpskassen. 3B. Drengen fortæller det til en voksen. 3C. Drengen vikler sit halstørklæde om 
pigens finger. 



4. En dreng tager legetøj fra en pige. 4A. Pigen slår drengen. 4B. Pigen græder. 4C. Pigen siger det til en 
voksen.  

5. En pige må ikke være med i to andre pigers leg. 5A. Pigen bliver ked af det og græder. 5B. Pigen 
sparker surt til deres legetøj. 5B. Pigen vælger et spil og spørger et andet barn om de skal lege 
sammen. 

6. På legepladsen opdager drengen en spurv som måske er syg og ikke kan flyve. 6A. Han tager spurven 
op med hænderne for at tage den med indenfor. 6B. Drengen løfter spurven med en lille skovl og 
sætter den under busken. 6C. Han siger det til en voksen. 

7. Et barn er på legepladsen. Alle andre børn er hentet. 7A. Barnet tager jakken på og sætter sig på 
trappen. 7B. Barnet fortæller det til en voksen som ringer til barnets forældre. 7C. Barnet går hen til 
isbaren. 

8. Barnet opdager at den ene vante er tabt på vejen hjem. 8A. Barnet spørger en fremmed om han har 
set vanten og om han vil hjælpe med at lede efter den. 8B. Barnet går hjem og siger det til sin mor. 
8C. Barnet går selv ud for at lede efter vanten. 

9. Pigens cykel er flad på baghjulet. 9A. Pigen vil fikse cyklen sammen med sin ven, men ved ikke helt 
hvordan. 9B. I frustration smider pigen cyklen ind i busken. 9C. Pigen får hjælpe af sin far til at lappe 
cyklen. 

10. Ved et uheld skubber pigen til vasen som går i stykker. 10A. Pigen prøver at sætte vasen sammen. 
10B. Pigen undskylder overfor sin mor med en buket blomster som hun selv har valgt. 10C. Pigen 
skjuler delene under stolen. 

11. Drengen pakker sin gave ud. Hans lillebror/søster græder fordi han/hun ikke har fået noget. 11A. 
Drengen leger med sit nye legetøj sammen med sin lillebror/søster. 11B. Drengen vil lege alene med 
sit nye legetøj og skubber sin lillebror/søster væk. 11C. Drengen giver sin lillebror/søster en af de nye 
figurer til at lege med. 

12. En dreng stjæler næsen (en gulerod) fra pigens snemand og løber. 12A. Pigen ler og kaster en 
snebold efter ham. 12B. Pigen bliver så frustreret at hun sparker på sin snemand. 12C. Pigen finder 
på en helt anden ting som næse til sin snemand. 

13. En dreng ser en teenager stjæle noget hos bageren. 13A. Drengen siger det til ekspedienten. 13B. 
Drengen siger ikke noget. 13C. Drengen følger efter tyven sammen med sin ven. 

Farlige situationer. Billederne nr. 14 – 16 handler om farlige situationer med en passende, 
anbefalelsesværdig opførsel. 

14. Barnets bold løber ud på vejen. 14A. Barnet står på fortovet og græder. 14B. Barnet løber ud på 
vejen. 14C. Barnet beder et større barn, som kommer forbi, om hjælp. 

15. En fremmed spørger en lille dreng om vej. 15A. Drengen trækker på skulderen og går sin vej. 15B. 
Drengen peger på en forbipasserende voksen og går videre. 15C. Drengen stiger ind i bilen for at vise 
vejen (fare). 

16. En fremmed tilbyder pigen et stykke slik. 16A. Pigen løber væk. 16B. Pigen tager imod slikket og går 
med den fremmede (fare). 16C. Barnet siger det til sin mor. 

Billedsekvenser 17 og 18 kan bl.a. anvendes til at tale om gode og dårlige hemmeligheder, sammen med 
en voksen, og hvilke hemmeligheder der bør fortælles til en voksen. 

17. Drengen fortæller sin søster en hemmelighed: han viser hende sin skattekiste. 17A. Pigen fortæller 
sine venner om hendes brors hemmelige kiste. 17B. Pigen syntes godt om det og laver sit eget 
skatteskjul på sit værelse. 17C. Pigen viser sin bror et godt gemmested til skattekisten. 

18. Pigen ser at en anden pige gemmer en halskæde i sin egen taske. Pigen som tager halskæden fra 
bordet, lægger sin finger på læben for at vise pigen som ser det hele, at hun ikke må sige noget om 
det. 18A. Pigen som så det hele, lover ikke at sige noget. 18B. Pigen som så det hele, fortæller det til 
en voksen. 18C. Pigen som så det hele, fortæller ikke om det til nogen og ser angerfuld ud. 

 

 


