
?

Du låner en computer 
af en ven og opdager en 
mappe fyldt med porno. 
Hvad gør du?

Dilemma

9



Dilemma

a)  Ingenting. Det er hans/hendes eget valg.

b)  Jeg fortæller det til nogle andre for at høre,  

 hvad jeg skal gøre.

c)  Jeg spørger vedkommende, om han/hun har 

 overvejet konsekvenserne ved at se porno.

d)  Jeg sletter mappen og alt indholdet.

e)  Jeg foreslår vedkommende at slette mappen 

 og installere et filter på computeren.



?

En af dine gode venner/
veninder går oftere og 
oftere i byen, hvor ved-
kommendes grænser i 
forhold til de personer 
han/hun møder i byen 
hele tiden bliver rykket. 
Hvad gør du?

Dilemma

9



Dilemma

a)  Jeg tager med i byen for at sikre mig, 

 at der ikke sker noget, han/hun vil fortryde.

b)  Jeg siger til vedkommende, at jeg synes, 

 det er dumt at gå i byen.

c)  Jeg regner med, at han/hun selv 

 finder sine grænser.

d)  Jeg snakker med mine venner om, 

 hvad vi kan gøre for at hjælpe.



?

Du har en mistanke om, 
at en, du kender, har 
besøgt en prostitueret. 
Han har en kæreste, som 
du kender ret godt. Hvad 
gør du?

Dilemma

9



Dilemma

a)  Jeg fortæller om min mistanke til kæresten, 

 så hun er klar over det.

b)  Ingenting. Det er ikke min opgave at være 

 dommer eller sladrehank.

c)  Jeg konfronterer ham med min mistanke.

d)  Jeg fortæller det til hans forældre.



?

En af dine venner 
fortæller dig, at han/hun 
ser porno og onanerer 
hver dag, men ønsker at 
stoppe det. Hvad gør du? 

Dilemma

9



Dilemma

a)  Jeg foreslår ham/hende 

 at tale med en voksen om det.

b)  Jeg tager en god snak med vedkommende 

 om, hvordan jeg kan hjælpe.

c)  Jeg siger, at det er en kamp, 

 der ikke kan vindes.

d)  Jeg foreslår, at vedkommende installerer 

 et filter på sin computer.


