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MATERIALEBESKRIVELSE 

74 billedkort i 9 serier med 5-8 nummererede kort. 16 
løsningskort med symboler for at gøre det godt igen. 
Vejledning. 
 

INDHOLD 

 

 

De ni sekvenser handler om at der sker noget, der må gøres 
godt igen. Temaerne er 

� Tage noget fra en anden 
� Stjæle 
� Forkert mistanke 
� Forskrække en anden 
� Blamere eller såre en andens følelser  
� Ødelægge noget ved et uheld eller med vilje 
� Ikke at holde sig til reglerne. 

 

 

 
 
De 16 symbolkort viser forskellige måder at gøre noget 
uheldigt godt igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De første kort i hver sekvens viser oplægget. Derefter følger 
et kort med et spørgsmålstegn, som er oplæg til at eleverne 
som vælger de symbolkort, som de mener bedst løser 
situationen. Løsningsforslagene diskuteres og sammenlignes 
med den løsning de sidste kort i sekvensen foreslår. 
 
 
 

 

 

Serie 1 (5+1 kort): Tage noget fra en anden. Christian må 
altså have Lauras nye rulleskøjter. Han tager dem med 
hjem og gemmer dem under sengen. Så tænker han sig 
om. Man må da ikke stjæle, og Laura er sikkert ked af at 
have mistet rulleskøjterne. Hvad skal han gøre? Næste dag 
stiller han rulleskøjterne tilbage sammen med et brev. 
Serie 2 (6+2 kort): Falsk mistanke. Jens får en æske 
chokolade til fødselsdag. Moderen og bedstefaderen tager 
uset hver et stykke. Jens bliver vred da han opdager det, og 
beskylder lillesøsteren for at have gjort det. Hvad skal der 
ske? Moderen undskylder og giver Jens en ny æske, som 
han gavmildt deler ud af. 
Serie 3 (4+3 kort): Forskrække. Stine og Frederik leger. 
Frederiks storebror og en kammerat klæder sig ud med en 
uhyggelig maske og forskrækker de to små. Om aftenen 
kan Frederik ikke sove. Hvad skal der ske? Storebror viser 
Frederik udklædningen, Frederik leger med den, og kan nu 
falde i søvn. 
Serie 4 (4+2 kort): Moppe. I skolegården gør Jane og en 
veninde nar af Annas tøj. Bibi ser det og skælder de to 
veninder ud. Veninden forstår ikke hun har gjort noget 
forkert, men Jane skammer sig. Hvad skal Jane gøre? Jane 
undskylder overfor Anna, og Bibi, Anne og Jane bliver gode 
venner. 

 

 

 

Serie 5 (3+2 kort): Stjæle. Julie ser på smykker sammen 
med moderen. I trængslen ser hun sit snit til at stjæle en 
fingerring. Moderen opdager det da de går videre. Hvad skal 
der nu ske? Moderen tager Julie med tilbage til 
smykkehandleren, og Julie giver ringen tilbage. Som tak for 
hendes ærlighed giver smykkehandleren hende ringen. 
Serie 6 (4+1 kort): Tyveri. Kenneth og Johnny stjæler en 
radio. De bliver opdaget og sammen med forældrene, der er 
blevet hidkaldt, må de forklare sig for butiksindehaveren. 
Hvordan skal de gøre det godt igen? Det bliver aftalt at 
Kenneth og Johnny skal arbejde i forretningen for at gøre 
det godt igen. 
Serie 7 (4+2 kort): Ødelægge. To drenge og en pige 
bygger en hytte med rebstige i et træ. Efter at de er gået 
hjem kommen en dreng og en pige og leger i hytten og 
ødelægger den. Da de senere ser hvordan de tre 
hulebyggere bliver kede af det kommer de til besindelse. 
Hvordan kan de gøre det godt igen? De hjælper de tre med 
at reparere skaderne, så hytten er som ny igen. 
Serie 8 (4+3 kort): Overtræde regler. Sofie må ikke bruge 
faderens værktøj. Alligevel saver hun, og knækker derved 
et savblad. Hun gemmer det væk. Men da faderen forgæves 
leder efter savbladet, bliver hun klar over at hun har gjort 
noget forkert. Hvordan skal hun gøre det godt igen? Hun 

 

 
 
har gjort noget forkert. Hvordan skal hun gøre det godt 
igen? Hun undskylder og viser hvor det knækkede savblad 
er og hun må som straf gøre rent i værkstedet. Bagefter 
lærer faderen Sofie, hvordan hun skal bruge saven. 
Serie 9 (6+2 kort): Ødelægge ved uheld. Linus og Annika 
sniger sig ind på moderens kontor og spiller på computeren. 
De kommer til at vælte et glas med saftevand ud over 
tastaturet. De tørrer så meget de kan op og giver sig til at 
lege udenfor. Da moderen kommer hjem opdager hun at 
tastaturet er ødelagt og skælder børnene ud. Hvordan skal 
de gøre det godt igen? Nu må de hjælpe til i husholdningen 
for at tjene penge til et nyt tastatur. 
 

ANVENDELSE 

Lad eleverne  
- finde den rigtige rækkefølge i hver serie 
- genfortælle forløbet indtil spørgsmålstegnet og 

beskrive personerne og deres følelser 
- komme med løsningsforslag og diskutere 

muligheder ved hjælp af symbolkortene 
- sammenligne egne løsningsforslag med den 

kortene viser 
- genfortælle hele forløbet 
- give forløbene passende overskrifter 
- sammenligne historierne med egne oplevelser 

 

 
 
Målene er at forstå forskellen på skyld og uskyld, at beskrive 
samvittighedskonflikter, sætte ord på dårlig samvittighed og 
misundelse, at tilstå sine fejl og erkende et ansvar, at finde 
og snakke om løsninger, at erkende rækkefølger, at 
formulere mulige udviklinger af fortællinger og formulere sig 
mundtligt og skriftligt. 
 
74 billedkort i 9 serier med 5-8 nummererede kort. 16 
løsningskort med symboler for at gøre det godt igen. 
Vejledning. 

 

 

 

 

 

 

Gonge Danmark · Holmagervej 4 · 8543 Hornslet 
www.gongeshop.dk 

 

 
 

Billedordkort 
Fra 5 år, børnehave, 

indskoling og 
specialundervisning 

 
 

Varenr. 722093 



 

 

 

 
-  

 

 

 
 

 

Hvordan gør jeg det 

godt igen 
 
 

 

Side 1 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie 1 (5+1 kort): Tage noget fra en anden. Christian må 
altså have Lauras nye rulleskøjter. Han tager dem med 
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stiller han rulleskøjterne tilbage sammen med et brev. 
Serie 2 (6+2 kort): Falsk mistanke. Jens får en æske 
chokolade til fødselsdag. Moderen og bedstefaderen tager 
uset hver et stykke. Jens bliver vred da han opdager det, og 
beskylder lillesøsteren for at have gjort det. Hvad skal der 
ske? Moderen undskylder og giver Jens en ny æske, som 
han gavmildt deler ud af. 
Serie 3 (4+3 kort): Forskrække. Stine og Frederik leger. 
Frederiks storebror og en kammerat klæder sig ud med en 
uhyggelig maske og forskrækker de to små. Om aftenen 
kan Frederik ikke sove. Hvad skal der ske? Storebror viser 
Frederik udklædningen, Frederik leger med den, og kan nu 
falde i søvn. 
Serie 4 (4+2 kort): Moppe. I skolegården gør Jane og en 
veninde nar af Annas tøj. Bibi ser det og skælder de to 
veninder ud. Veninden forstår ikke hun har gjort noget 
forkert, men Jane skammer sig. Hvad skal Jane gøre? Jane 
undskylder overfor Anna, og Bibi, Anne og Jane bliver gode 
venner. 
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