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Luca burde løpe til bilen og bort fra familien sin.

Luca burde si «nei» og snakke med pappaen sin om at hun ikke vil gi klem. 

Luca burde gi klem til tante Kim. 

Andre muligheter.

Dilemma 1

Luca er i familiebursdag med hele familien sin. De har en morsom dag sammen,
men når Luca og pappaen skal dra hjem, sier pappa at Luca må gi klem til tante
Kim. Luca vil ikke gi klem til tante Kim, men føler at hun må. Tante Kim sier at hun
blir lei seg om hun ikke får klem, og later som at hun begynner å gråte. Hva
burde Luca gjøre? 

 

Mats skal sørge for å få satt en lås på døren. 

Mats skal akseptere situasjonen at andre kommer inn på badet når han er
der. 

Mats skal snakke med hele familien om det. 

Andre muligheter. 

Dilemma 2

Mats har et problem. Det er ikke lås på badedøren hjemme hos Mats, 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 ubehagelig, og han vet
ikke hva han skal gjøre. Hva burde Mats gjøre? 
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Malik skal fortelle Marie at han ikke har lyst til å kysse med henne.

Malik skal late som ingenting og håpe at Marie ikke skal kysse ham. 

Malik skal la Marie få lov til å kysse ham. 

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 lys til å såre Marie ved å
si nei. Hva burde Malik gjøre? 

Alex burde ta av seg alle klærne. 

Alex burde ikke gjøre noe og håpe at storebroren til bestevennen går bort. 

Alex burde si nei, og gå og si ifra til en voksen. 

Andre muligheter. 

Dilemma 4

Alex leker på lekeplassen i friminuttet, og plutselig kommer storebroren til
bestevennen hans bort og sier at Alex må ta av seg alle klærne sine. Alex vil
ikke ta av noen klær og synes dette var litt skummelt. Hva burde Alex gjøre? 
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Nánni og Storm burde ta med Aran i leken, han kan jo være far i leken. 

Nánni og Storm burde løpe unna Aran og håpe han ikke følger etter. 

Nánni og Storm burde si nei, og at han ikke får bli med på leken. 

Andre muligheter.  

Dilemma 5

Nánni og Storm leker sammen i friminuttet. Aran vil bli med på leken, og spør om
han får bli med. Nánni og Storm vil ikke at Aran blir med på leken, fordi de leker
mor og barn, og da er det ikke plass til Aran i leken. Hva burde Nánni og Storm
gjøre? 
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