
Gæt en adfærd 
 
 

Niklas skal 
fremlægge et projekt 
for sin klasse. Alt er  
klart, men pludselig 
farer Niklas ud ad 
klassen. Helt uden 

grund, eller? 
 

Hvad kan årsagen 
være? 

 
1) Niklas skal tisse 

helt vildt meget. 
 

2) Niklas har social 
fobi og er bange for, 
hvad andre tænker 
om hans projekt. Og 

så vil han ikke 
fremlægge. 

 
3) Niklas er lige 
blevet drillet så 

meget, at han ikke 
kan sige noget. 

Emma og Anne går 
på toilettet. De 

møder Karoline, som 
står og vasker 

hænder. Karoline 
brokker sig over, 

hvor ulækkert 
beskidt der er alle 

steder. Emma synes 
Karoline vasker sine 
hænder meget længe 

og flere gange lige 
efter hinanden. 

 
 Hvad kan årsagen 

være? 
 

1) Karoline har fået 
noget klister på 

hånden, som hun 
ikke kan få af. 

 
2) Karoline vil gerne 

snakke alene med 
Anne og håber på, at 
Emma snart smutter 
ud. Derfor trækker 

hun tiden. 
 

3) Karoline har OCD. 
En sygdom, som 
betyder, at hun 

vasker sine hænder 
på en helt særlig 

måde 
 
 

Malte og de andre i 
klassen har fået lov at 

spise madpakken 
udenfor i det gode 

vejr. Men Malte 
nægter. Han bliver 
siddende i klassen 

helt alene. De andre 
forstår slet ikke 

noget. 
 

Hvad kan årsagen 
være? 

 
1) Malte har hørt, at 

der var bier i 
græsset. Han har en 
fobi for bier. Dvs. at 
han er overdrevent 

bange for bier og går 
i panik, hvis der er 
bier i nærheden. 

 
2) En af drengene fra 

ottende klasse har 
lovet Malte bank, 
hvis han ser ham 

udenfor. Malte havde 
drillet drengen med 
hans hår tidligere på 

dagen. 
 

3) Malte føler sig 
skidt tilpas. Han har 
rigtig ondt i maven 

og ikke lyst til at 
være sammen med 

andre. 

6. klasse skal på 
lejrtur, og alle glæder 
sig. På nær Jeppe. Da 
bussen kommer for 

at hente klassen, 
dukker Jeppe ikke op. 
Og de må tage af sted 

uden ham.  
 

Hvad kan årsagen 
være? 

 
1) Jeppe har lige 

mistet sin farmor, 
som han var meget 

knyttet til. Han er for 
ked af det til at tage 

med på tur. 
 

2) Jeppe er blevet 
uvenner med sin 

bedste ven i klassen. 
De har ellers været 

sammen siden første 
klasse, men nu taler 

de ikke engang 
sammen. Jeppe er for 
ked af det til at tage 

med på tur. 
 

3) Jeppe har 
generaliseret angst 

og kan ofte være 
bange, utryg og 

bekymret for, at der 
kan gå noget galt. 

Han får det dårligt, 
når han har det 

sådan og vil ikke med 
på turen. 

 
 



Josefine er blevet 
inviteret over til Cille 
til filmaften. Josefine 
skal sove der. Men da 
de er på vej i seng, vil 

Josefine pludselig 
hjem. Cille får ikke 

rigtig nogen 
forklaring. 

 
Hvad kan årsagen 

være? 
 

1) Josefine lider af 
separationsangst og 
har det skidt med at 

være væk fra sin mor. 
 

2) Josefine er 
allergisk over for 
Cilles kat, men er 
bange for, at Cille 

ikke forstår det, hvis 
Josefine siger noget 

om det. 
 

3) Josefine er blevet 
bange, fordi de har 

set en uhyggelig film. 
Hun er lidt flov over 
det og vil bare gerne 

hjem. 
 
 
 

Lukas har det ikke 
godt for tiden. Han 
taler hele tiden om 

det. Hans 
kammerater synes 

det er ved at være for 
meget. 

 
Hvad kan årsagen 

være? 
 

1) Lukas har 
sygdomsangst. Han 
har lige mistet sin 
hund, og det har 

påvirket ham. Han 
tænker meget på 

døden og tror, at der 
er noget alvorligt galt 

med ham. 
 

2) Lukas skal spille 
verdens mest vigtige 
kamp om få dage. Det 

eneste der ikke må 
ske er, at han bliver 
syg. Han er næsten 

panisk over det. 
 

3) Lukas er forelsket 
i Ellen. Der er snart 
fest i klubben, hvor 
han har tænkt sig at 

score hende. Men det 
går jo ikke med 

snotnæse og host. 

Julie går til spejder. 
Og hun er vild med 

det. I weekenden skal 
hendes gruppe sove i 

shelters. Julie har 
glædet sig til 

weekenden, men 
pludselig gider hun 

ikke deltage. 
 

Hvad kan årsagen 
være? 

 
1) Julie er så bange 
for mørke, at hun 

alligevel ikke tør sove 
i shelter. 

 
2) Jonas fra gruppen 
har drillet og sagt, at 

han lægger 
edderkopper ned i 

Julies sovepose, når 
hun sover. Det var for 

sjov, men Julie tror 
på det. 

 
3) Julie er blevet sur 
på spejderlederen, 

fordi de ikke må have 
deres mobil med. 
Den kan hun ikke 
undvære i en hel 

weekend, mener hun. 

Atef er en meget glad 
og rolig dreng. Men i 
den sidste tid er han 
blevet larmende og 

ukoncentreret i 
timerne. Det irriterer 

en del af de andre. 
 

Hvad kan årsagen 
være? 

 
1) Atef har det svært 
hjemme, fordi hans 
mor er meget syg. 
Han tænker på det 
hele tiden, og kan 

ikke koncentrere sig 
om andet. 

 
2) Atef føler, at de 
andre holder ham 

uden for 
fællesskabet. Han 

reagerer ved at lave 
ballade. 

 
3) Atef kommer fra et 

sted i verden, hvor 
der er krig. Han har 

oplevet nogle 
slemme ting, inden 

han kom til Danmark. 
Ting, som han har 

svært ved at glemme. 
Atef lider måske af 
traumatisk angst. 

 


