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Lad os fortsætte med at lære at tænke med øjnene. Følgende spørgsmål skal 

hjælpe dig til at forstå begrebet endnu bedre.

At tænke med øjnene er vigtigt, fordi (sæt kryds ved dine svar):

 at tænke med øjnene kan gøre mig tryg i situationen.

 at tænke med øjnene kan hjælpe mig til at forstå gruppens plan.

 at tænke med øjnene kan gøre mig stærkere fysisk.

  at tænke med øjnene kan hjælpe mig til at finde ud af, hvad jeg skal gøre.

 at tænke med øjnene kan hjælpe mig til at forstå, hvordan andre føler.

 at tænke med øjnene kan hjælpe mig til at se i mørket.

Sæt kryds ved alle de udsagn, du mener er rigtige:

 Det er kun i skolen, at det forventes, at man tænker med øjnene.

 Børn kan tænke med øjnene og finde ud af, hvad deres mor eller far føler.

 At tænke med øjnene er noget, jeg kun gør lige i begyndelsen, når jeg   

        kommer i en ny situation.

 For at tænke med øjnene må jeg låne en andens briller.

 Når jeg tænker med øjnene, vil andre opleve, at jeg er opmærksom.

  De fleste mennesker føler sig bedre tilpas, når folk omkring dem tænker 

med øjnene for at finde ud af, hvad de skal gøre som en del af gruppen.
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Når jeg tænker med øjnene, lægger jeg mærke til (sæt kryds ved alle de 

udsagn, der passer):

 hvordan andre omkring mig føler.

 stedet, hvor jeg er.

 min favorit-app.

 hvad der muligvis vil ske lige om lidt.

 hvad andre laver omkring mig.

 hvad de andre kigger på.

 at der er arrangeret en skattejagt i denne weekend.

Når jeg tænker med øjnene, kan jeg finde ud af bestemte ting. Forestil dig selv i 

følgende situationer, og skriv ned, hvad du kan lægge mærke til i situationen.

 1. Du ser, at din søster sidder på biblioteket og læser i en bog. Hun ser meget 

koncentreret ud. Hvad kan du se efter for at finde ud af, hvad hun tænker?

 2. Du er ude at handle i et supermarked med din mor. Din lærer er også i 

butikken. Hvordan kan du vide, om din mor har set din lærer? Hvad kan du se 

efter for at komme med et smart gæt?

 3. Du ser, at din klassekammerat spiller et computerspil. Hvad kan du se efter for 

at finde ud af, hvad du kan sige til ham?
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