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Dilemmaer – kan du holde på en hemmelighed? 

 

1) 

Isaks bedste ven, Mathias, har en mor, som er syg. Hun har vistnok en depression, men Mathias snakker 

aldrig om det. Selvom Mathias lader som ingenting, kan Isak mærke, at han er ked af det. Isak vil gerne 

spørge, om han er okay, men han er bange for, om det måske gør det værre. Han aner ikke, hvad han skal 

gøre. 

Grønt kort: Han skal lade som ingenting og være klar, hvis Mathias selv snakker om det. 

Rødt kort: Han skal spørge, hvordan han har det. Det kan ikke skade. 

 

2) 

Iben er en sjov og meget social pige, men indimellem er det som om, at hun trækker sig meget ind i sig selv. 

Hun har været forelsket i en dreng fra skolen, som ikke var forelsket i hende, og det gjorde hende rigtig ked 

af det. Nu skriver hun hele tiden til ham, hun var forelsket i. For nylig er det blevet rigtig slemt, og hun har 

blandt andet skrevet til ham, at hun ikke har lyst til at leve mere, hvis han ikke kan lide hende. Hvad skal 

drengen gøre? 

Grønt kort:  Svare, at hun skal holde op med at skrive til ham og tale med sine veninder i stedet. 

Rødt kort: Fortælle en voksen, han stoler på, at hun måske har brug for hjælp. 

 

3) 

Emma har følt sig meget alene på det sidste. Det er ikke fordi, at hun ikke har nogen veninder. Faktisk har 

hun rigtig mange og laver altid noget efter skole. Men alligevel føler hun sig bare mere og mere ensom. Vil 

det hjælpe, hvis hun får flere veninder, eller vil hun stadig have det på samme måde? 

Grønt kort:  Hun skal prøve at få flere veninder. 

Rødt kort:  Det hjælper ikke at få flere veninder, hun skal tale med nogen om, hvordan hun har det. 
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4) 

Ida er i tvivl om, hvorvidt hun har en spiseforstyrrelse. Hun vejer det samme som sine veninder men føler 

sig alt for tyk og synes slet ikke, hun er lige så pæn som dem. Hun har været på slankekur mange gange 

men tager det altid på igen bagefter. Hun har også prøvet at kaste op et par gange. Vil hun få det bedre, 

hvis hun taber sig et par kilo? 

Grønt kort:  Ja, hun får det nok bedre af at tabe sig et par kilo. 

Rød kort:  Det hjælper ikke, at hun taber sig. Hun skal arbejde med sit selvværd i stedet. 

 

5) 

William har de sidste par måneder følt sig udenfor i klassen. Der startede en ny dreng, som hurtigt blev 

gode venner med de andre, men som ikke taler særligt meget med William. Før var han ret populær, men 

nu bliver han næsten aldrig inviteret til noget. Han har prøvet at tale med sine venner om det, men de 

snakker bare udenom. Han er ked af det og ved ikke, hvad han skal gøre.  

Grønt kort: Han skal konfrontere den nye dreng og spørge, hvad der sker.  

Rødt kort:  Han skal bare lade som ingenting og vente på, det går over. 

 

6) 

Daniel har en far, som drikker rigtig meget og har gjort det i rigtig mange år nu. Det påvirker ham rigtig 

meget, både når der er skolearrangementer og andre ting, og han vil slet ikke have ham med. De skændes 

hver aften herhjemme, hvor han bliver fuld og siger en masse åndsvage og ligegyldige ting, og så starter der 

en diskussion, og sådan bliver det ved. Han ved ikke, hvad han skal gøre, og han er ked af, at deres forhold 

skal være sådan. Hvad skal han gøre? 

Grønt kort: Han skal konfrontere faren. Måske kan det så blive bedre. 

Rødt kort: Faren har brug for hjælp. Daniel skal sige det til sin lærer, så han måske kan hjælpe. 
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7) 

Jonas er startet i 7. klasse på en ny skole. Han er populær og har det rigtig godt med de andre. På sin gamle 

skole blev han mobbet meget. I den nye klasse er de begyndt at drille en af de andre drenge, som Jonas 

egentlig meget godt kan lide. Jonas driller ikke selv men har indtil videre heller ikke gjort noget for at 

hjælpe ham, fordi han er bange for at blive drillet selv. 

Grønt kort: Han skal bare holde lav profil og undgå at blive blandet ind i det. 

Rødt kort: Han skal prøve at hjælpe, selvom han risikerer selv at blive upopulær. 

 

 

8) 

Laura var med sin bedste veninde til fest. I løbet af aftenen havde Laura flere gange prøvet at komme i 

kontakt med hende, men veninden var slet ikke på samme 'planet', som hun plejer. Laura snakkede lidt 

med nogle andre om hendes opførsel og fandt frem til, at hun havde røget hash. De har ikke snakket om 

det siden festen. Skal Laura konfrontere veninden med det, der skete? 

Grønt kort:  Det skal Laura ikke blande sig i. Kun hvis veninden selv kommer ind på det. 

Rødt kort: Ja, hun skal tale med hende og høre, hvordan hun har det, og om hun er okay. 

 

 

9) 

Oliver bliver mobbet hver dag. De kritiserer hans jakke og siger, at han skal tage den af, for ellers vil de 

smadre ham. Han har ikke gået med jakken siden. Og om vinteren har de også taget Olivers taske og 

overdækket den med sne. Han bliver rigtig ked af det og kan bare ikke forstå, hvorfor han bliver mobbet. Er 

det bedst at ignorere det, eller skal Oliver tale med nogen om det?  

Grønt kort: Han skal lade som ingenting. Hvis han ignorerer det, går det over. 

Rødt kort: Han skal sige det til sin lærer, så hun kan tage det op i klassen. 
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10) 

Maja går til kor, og en af de andre piger fra koret er blevet indlagt på psykiatrisk hospital. Pigen er rigtig 

sød, men Maja kender hende ikke særlig godt. Hun har alligevel lyst til at sende hende en hilsen. Hun er 

bare i tvivl om, hvorvidt det vil virke mærkeligt, når nu de ikke er rigtige veninder. 

Grønt kort: Det er for anmassende. Hun skal vente, til hun ser hende igen og snakke med hende dér. 

Rødt kort: Hun skal sende hende en hilsen. Det bliver pigen glad for uanset hvad.  

 

11) 

Signe er en meget social type, men hun har også brug for at være for sig selv og lade op. Hun er træt, når 

hun kommer hjem fra skole og vil gerne have alenetid, når hun er hjemme. Hendes forældre kan ikke sætte 

sig ind i hendes behov, også selvom hun har forklaret dem det utallige gange. De er familiemennesker og vil 

have hende til at sidde i stuen med to mindre søskende, som larmer rundt og fjoller. Signe ved ikke, hvad 

hun skal gøre. Hun har snakket med forældrene om det, og de er ligeglade. 

Grønt kort: Signe skal lytte til sig selv og tage den alenetid, hun har brug for. 

Rødt kort: Signe skal gøre sig umage for at være lidt mere social derhjemme for familiens skyld. 

 

12) 

Rebecca er en pige på 16 år, der på det sidste har fået det rigtig dårligt. Hun har trukket sig fra sine venner 

og er blevet enormt asocial. Hun er ked af det døgnet rundt, hendes selvværd er meget lavt, og hun føler, 

at alt er håbløst. Hun har sagt til sin mor, at hun godt kunne tænke sig at snakke med nogen om det - altså 

en psykolog. Moren mener bare, at hun skal tage sig sammen, og at det er noget pjat.  

Grønt kort: Rebecca skal prøve at tage sig sammen og se, om hun kan få det bedre, før hun måske 

kontakter en psykolog.  

Rødt kort: Man kan ikke bare tage sig sammen, når man har det sådan. Rebecca har brug for nogen at 

tale med.  


