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Når vi finder ledetråde ved at tænke med øjnene og lytte med ørerne, skal vi 

også finde ud af, hvad de betyder. Det er her, vi bruger hovedet. Det kan hjælpe 

os med at komme med et smart gæt på, hvad andre laver, føler eller har tænkt 

sig at gøre. Det hjælper os også med at regne gruppens plan ud!

Gennemgå følgende situationer, og se om, du kan færdiggøre sætningerne. 

Hvis du har brug for hjælp, kan du spørge en voksen eller en kammerat.

 1. Min lærer peger over mod døren, og vi skal til at have idræt. Gruppens plan er 

nok at 

  Jeg kan vise de andre, at jeg har kroppen, øjnene, ørerne og hjernen i 

gruppen, ved at

 2. Da jeg går hen til nogle i spisefrikvarteret, kan jeg se, at de er ved at rejse sig 

og pakke deres mad og tasker sammen. Hvis jeg bruger øjnene, ørerne og 

hjernen, ved jeg, at de  

  Hvad kunne være den forventede adfærd i sådan en situation?

 3. Jeg fortæller en kammerat om en god film, jeg så i weekenden. Han kigger 

hele tiden på sin telefon frem for at se på mig. Hvis jeg bruger øjnene og 

hjernen, kan jeg regne ud, at han 

  Er min kammerats adfærd forventet eller uventet? 

  Hvad kunne jeg sige og gøre, som ville være forventet?
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 4. I klassen arbejder vi sammen i grupper på nogle projekter. Jeanette er med i 

vores gruppe, men hun laver ikke noget. Hun kommer bare med nogle små 

lyde, gnider sig i panden og lægger så hovedet ned på bordet.

  Hvad kan jeg finde ud af om situationen ved at bruge øjnene, ørerne og hjer- 

nen?  

  Hvordan kan jeg udvise forventet adfærd i den situation?

 5. Jeg spiser med hos en af mine venner sammen med hans mor, far og søster. 

Jeg har kroppen i gruppen, og jeg bruger øjnene, ørerne og hjernen til at vise 

de andre, at jeg er interesseret i dem. De snakker alle sammen om deres 

kommende tur til Grækenland. Jeg siger: “Hvorfor vil I derhen, når I kan tage til 

Italien i stedet?” Så stopper alle med at snakke, og min ven sparker mig under 

bordet. Hvad skete der? Hvis jeg bruger øjnene, ørerne og hjernen lidt mere, 

kan jeg regne ud, at jeg

  Hvilken forventet adfærd kan jeg udvise nu, som vil gøre det hele godt igen?


