
 

Dilemmaer: 

Få eleverne til at diskutere følgende scenarier i grupperne. Målet med øvelsen er at få 

eleverne til at tænke over, hvordan de taler om personlig hygiejne med hinanden på en god 

måde. Kan man tillade sig at påtale, hvis klassekammeraterne ikke vasker hænder efter et 

toiletbesøg, eller inden de skal spise frokost? Og hvordan gøres dette på en behagelig 

måde? 

 

1. Jens og Peter mødes tilfældigt ved håndvasken, efter de har været på toilettet. Der er 
ikke andre i rummet end dem. Jens begynder at vaske hænder med sæbe, mens Peter 
blot tænder hurtigt for vandhanen, gør hænderne en smule våde og sætter håret med de 
halvvåde fingre. Jens synes, det er en smule klamt, men tænker ikke videre over det. På 
vej ud af toilettet spørger Peter Jens, om han må låne Jens’ telefon, fordi han lige skal 
skrive en sms. Hvad ville du gøre? 
Låner du ham din telefon?  
Siger du noget til ham? Hvad ville du sige? 
Hvordan tror du, din ven vil reagere? 

 

2. Det er spisefrikvarter, og 8. A pakker deres bøger sammen for at gå ned i kantinen eller 
til det lokale supermarked/pizzeria for at købe frokost. De skal skynde sig for at nå 
derned, spise maden og tilbage til klassen igen, før det ringer ind til time. Egentlig vil 
Karoline gerne vaske hænder før frokost, men ham den søde fra klassen og hendes to 
bedste veninder er allerede gået i forvejen og råber efter hende, at hun skal skynde sig 
med. 
Hvad ville du gøre? Løber du op til de andre for at være sikker på, de ikke går uden dig? 
Beder du dem vente, fordi du gerne vil nå at vaske hænder? 
Går du ud og vasker hænder? Hvorfor/hvorfor ikke? 
Hvad siger dine veninder og ham den søde, hvis du vælger at vasker hænder? Og hvad 
kunne du sige til dem? 

 

3. Sofie fra parallelklassen er på vej hen til Astrid. Astrid kan se, hun er forkølet, og hun 
hoster meget. Det lyder som om, hun er syg. Sofie har ingen lommetørklæde, så hun 
holder sig for munden med sine hænder for ikke at hoste Astrid i hovedet. Da hun er 
færdig med at hoste, siger hun til Astrid, at hun er en rigtig go’ veninde, og hun tager 
hende i hånden og vil give hende et knus.  
Hvad ville du sige til Sofie?  
Kan du sige noget til hende, så hun ikke bliver ked af det? 
Er det et rart knus? 
Hvad skulle Sofie have gjort? 

 

Find selv på flere dilemmaer og byt med nabogruppen. 
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