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EMNE 3 - KROPP, GRENSER OG PUBERTET

… fortsettelse fra forrige side

DILEMMA 1:
Katrine skal i selskap med foreldrene sine. 
Når foreldrene hennes ser hva hun har 
tatt på seg blir de sure fordi de ikke liker 
klærne. De sier at hun skal bytte dem. Hva 
kan Katrine gjøre?
1. Katrine kan gjøre som moren og faren 

hennes sier.
2. Katrine kan insistere på selv å få 

bestemme hva slags klær hun skal 
bruke. 

3. Katrine kan forsøke snakke med forel-
drene sine om det.

4. Andre muligheter.

DILEMMA 2:
Mats har et problem. Det er ikke lås på 
badedøren hjemme, og når Mats dusjer 
kommer moren og storesøsteren hans bare 
brasende inn uten å banke på eller spørre 
om lov. Mats synes det er veldig ubehage-
lig, og han vet ikke hva han skal gjøre.
1. Mats kan sørge for å få satt en lås på 

døren.
2. Mats kan akseptere situasjonen at 

andre kommer inn på badet når han 
er der.

3. Mats kan snakke med hele familien 
om det.

4. Andre muligheter.

DILEMMA 3:
Malik og Marie er gode venner, men nå vet 
ikke Malik hva han skal gjøre. De siste par 
gangene han har vært sammen med Marie, 
har hun forsøkt å kysse ham. Malik har ikke 
lyst til det, men han har heller ikke lyst til å 
såre Marie ved å si nei. Hva kan han gjøre?
1. Malik kan fortelle Marie at han ikke har 

lyst til å kysse med henne.
2. Malik kan late som ingenting og håpe 

at Marie ikke skal kysse ham.
3. Malik kan la Marie få lov å kysse ham.
4. Andre muligheter.

DILEMMA 4:
Anders, Tarek og Freddy er gode venner. En 
dag dro Freddy ned buksa på Anders, mens 
Tarek tok et bilde. Bildet ble sendt videre til 
andre på skolen som ”dagens rumpe”, men 
uten at Anders visste noe om det. Nå er det 
mange som snakker om bildet og Tarek og 
Freddy er redde for hva Anders vil si om 
han får vite at de har sendt bildet  til andre. 
Hva bør Tarek og Freddy gjøre? 
1. De bør fortelle andre at de ikke skal 

spre bildet videre og at de ikke skal 
fortelle noe til Anders. 

2. De bør fortelle det til Anders, slik at 
han vet om det. 

3. De skal ikke gjøre noe og heller håpe 
at det hele blir fort glemt.

4. Andre muligheter.
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