Dilemmaspørgsmål til refleksion
Din veninde kommer i skole med et
mærke på den ene kind.
Hvordan reagerer du?
Din kammerat fortæller at hans forældre
slås derhjemme.
Hvordan reagerer du?
Hvis nogen provokerer og driller mig får
jeg lyst til at slå?
Kender du den følelse?
Er det okay at slå, når bare grunden er
god nok?
Hvad mener du?
Hvem snakker du med, når du har
problemer?
Er der ting, du ikke taler med andre om?

Hvordan er man en god ven?
Hvordan er man en god søster eller bror?
Er der forskel og ligheder?
Hvordan har du det med konflikter?
Hvordan løser du dem med dine
venner/veninder?
Hvordan siger du fra når der er noget du
ikke vil være med til?
Konflikter skal for alt i verden undgås.
Hvad tænker du?
Din ven fortæller dig følgende:
Mine venner får mig til at gøre ting, som
jeg ikke kan lide.
Hvad er dit råd til ham/hende?

Synes du, det er ok at dine forældre
tjekker din mobiltelefon?
Er du enig eller uenig? Begrund dit svar.
Min far stak mig en lussing fordi jeg kom
for sent hjem.
Jeg blev vred og ked af det.
Bagefter gav min far mig en kæmpe
undskyldning, og lovede at det aldrig vil
ske igen.
Hvis man siger undskyld og lover at det
ikke vil ske igen, er det så ok?
Hvad mener du?

Skal man altid holde på en
hemmelighed?
Eller er der hemmeligheder, som man
bliver nødt til at dele med andre?
Vil du gøre alt for at dine venner og
veninder synes godt om dig?
Begrund dit svar.
Hvis du har problemer som påvirker
dig meget, hvordan takler du
så problemerne?
Beskriv din følelsesmæssige tilstand.
Hjælpeord: stille, indadvendt, aggressiv,
trist, græder, tager en glad grimasse etc.
Drenge græder ikke så meget? Tror du
på, at det er et sandt udsagn?
Begrund dit svar.

Man får respekt og status blandt venner,
hvis man bruger vold i konfliktsituationer.
Enig eller uenig – begrund dit svar?

