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Beslutninger

Serien består af 30 A4-fotos med uventede, uvelkomne eller udfordrende situationer. Hvert billede viser et problem eller 
en situation, hvor det er nødvendigt at træffe en beslutning og handle derefter. 
Formålet med fotoserien er at træne færdighed i at kunne træffe beslutninger. Billederne viser en række forskellige hver-
dagssituationer med kendte problemstillinger og nye udfordringer.
»Beslutninger« er velegnet til både børn og voksne som oplæg til debat i grupper, parøvelser, i klasseundervisningen eller 
som udgangspunkt for et rollespil.

forslag til anvendelse
Vælg kort der passer til gruppen. Eleverne overvejer og beskriver scenarierne på kortene, opstiller en række løsnings-
forslag med de fordele og ulemper, der er ved hvert forslag. Derefter skal de træffe en beslutning og vælge den bedste 
løsning.

Eksempel: Mor og barn kommer for sent til bussen
Løsningsforslag

• de kan vente på den næste bus

• gå til bestemmelsesstedet

• få et lift

• ringe efter en taxi

• blive hjemme

Eksempel: Der er ild i gryden på komfuret
Løsningsforslag

• sluk for kogepladen

• kvæl ilden med et tæppe

• brug en brandslukker

• kald på en voksen

• ring efter brandvæsenet

Eksempel: Du får tilbudt en cigaret, selv om du ikke ryger
Løsningsforslag

• du tager imod cigaretten og begynder at ryge

• afslår og forklarer hvorfor

• bliver forlegen og går væk 

• bliver vred over gruppepresset

• bliver glad for at din ven deler

De 30 fotos er inddelt i fire kategorier
 Sikkerhed
 Udfordringer
 Moralske dilemmaer
 Fristelser
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Sikkerhed
Billederne i denne kategori viser risikofyldte situationer, som kræver en beslutning, så det ikke ender galt. Opgaven er at 
finde de måder situationen kan ende på, afhængigt af, hvilken beslutning personen træffer.
Flere af billederne fokuserer på sikkerhed i hjemmet, men fælles for dem alle er, at de handler om den personlige sik-
kerhed. 

Forslag til aktiviteter

•  Vælg et billede og fortæl historien bag. Hvem er involveret? Hvad er rigtigt/forkert? Træf en beslutning om, hvordan 
udfaldet skal være.

• Sæt billederne sammen, så de viser, hvordan situationen har udviklet sig , og hvad der kan ske efterfølgende.

• Brug billederne som oplæg til at lave en plakat, radio-spot, TV-manuskripter osv.

•  Skriv en »multiple choice« historie, hvor læseren skal tage en ja/nej beslutning for at blive dirigeret videre f.eks.: Har 
forældrene bemærket at barnet er væk? Ja – gå til spørgsmål 10. Nej – gå til spørgsmål 20.

Spørgsmål til diskussion

• Kan vi nogensinde gøre livet sikkert?

• Er det en god idé at vogte over børnene døgnet rundt?

• Er vi ansvarlige for andres sikkerhed?

• Holder vi op med selv at tænke, hvis der er mange sikkerhedsregler?

• Gør fokus på sikkerheden os mere eller mindre bange?

Udfordringer
Billederne viser personer, der står over for en udfordring af forskellig art.

Forslag til aktiviteter

• Vælg et af billederne og lav en plan for, hvordan situationen skal gribes an.

•  Hvilke beslutninger indgår i håndteringen af denne udfordring? 
Lav et skema med »fordele«, »ulemper« og »udfald«.

• Sorter billederne i svære og lette udfordringer og begrund sorteringen.

•   Fortæl om en selvoplevet udfordring. Glæden, spændingen eller usikkerhed 
ved udfordringen, og hvordan den blev løst.

Spørgsmål til diskussion

• Er det altid godt for os at blive udfordret?

• Hvad ville der ske, hvis vi aldrig blev udfordret?

• Er der et tidspunkt, hvor det er dumt at tage en udfordring op?

• Hvem skulle laver disse udfordringer?
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Moralske dilemmaer
Nogle situationer kræver moralske overvejelser før beslutningen træffes. Billederne viser en række dilemmaer, hvor nogle 
af dem kan få alvorlige konsekvenser.

Forslag til aktiviteter

•  Drøft begreberne moral og værdier. Hvilke værdier gælder for den enkelte, i familien og i klassen. Hvilke forskelle og 
ligheder er der? Lav fælles spilleregler for klassen.

•  Vælg et billede og lav en liste med argumenter for, hvad der ud fra en moralsk vurdering er rigtigt/forkert, og hvad 
der taler for/imod.

•  Lav et rollespil over en retssag, der ender med en domfældelse. Deltagerne prøver på skift »det varme sæde«. Hvordan 
føles det at tage stilling til, om én er skyldig eller uskyldig?

•  Placer et billede i midten af et stort stykke papir. Tegn et diagram/kort over alle de personer, som beslutningen i den 
sidste ende, kan have indflydelse på.

Spørgsmål til diskussion

•  I nogle situationer kan der være en konflikt mellem familiens og omverdenens værdier. Lav en liste med forslag til 
konflikter og en liste med forslag til løsninger.

• Når nogen siger: »Det er op til mig, hvad jeg gør«,  har de så altid ret?

• Hvad er bedst – at straffe eller hjælpe med en konstruktiv løsning?

• Kan tingene altid blive sagt korrekt?

• Er det stærkt eller svagt træk at kunne tilgive?

• Hvornår bør vi blande os i en situation?

fristelser
Denne kategori viser billeder af situationer, som mange af os har oplevet. De er især velegnede til unge mennesker, hvor 
andres mening er vigtig, og hvor det er væsentlig at høre til og være en del af en gruppe.

Forslag til aktiviteter

•  Hver elev designer en tatovering. Billederne hænges op og diskuteres. Lad tatoveringerne hænge i en uges tid og be-
døm dem igen. Har eleverne ændret mening? Ville de have lavet et anderledes design nu? Eller ville de slet ikke have 
tegnet tatoveringen sådan?

• Vælg et billede og diskuter, hvad der ligger bag den viste situation, og hvad der kan ske bagefter.

•  Vælg et billede og lav et skema med »mine beslutninger« og vurder, hvlke positive og negative konsekvenser beslut-
ningerne kan få. 

Spørgsmål til diskussion

• Hvorfor tror du nogle vælger usund mad, selv om de ved, det ikke er godt?

• Hvorfor tror du, at unge mennesker begynder at ryge?

• Skal man altid modstå fristelser? Hvis det ikke skader andre, er det så ikke i orden at  give efter?

• Er tatoveringer kunst?

• Beslutninger kan have stor indflydelse senere i livet. Diskuter hvilke – og hvordan.

• Har dit udseende indflydelse på andres opfattelse af dig?


