MORALSK RESSONERING:
Karakteregenskaper:
Historie: Martin og Anders er gode kamerater. På flere fester har Martin
drukket alkohol. Anders begynner å bli bekymret for kameraten.
Dilemma: Skal Anders si i fra til en voksen?
JA
- Anders skal være med
Anders sin familie på ferie.
- Faren til Martin er voldelig
når han blir sint.

NEI
- Martin har begynt å ta
narkotiske stoffer, det skjer
også i ukedagene (mye
skulking fra skole/trening)
- Når Martin ruser seg mister
han kontrollen og det er
vanskelig å få kontakt med
han, han har også
forårsaket en del hærverk.
- Martin har begynt å stjele for
å få penger til stoff.

Karakteregenskaper:
Historie: Elin har strikket en lue i kunst og håndverkstimene og er
nesten ferdig. Hun går for å finne mer garn. Mens Elin er borte, kommer
Tuva borti strikketøyet slik at pinnene faller ut og tråden henger fast i
buksa slik at lua rakner. Det var ingen i klassen som så det som
skjedde. Når Elin kommer og ser hva som har skjedd går hun til læreren
for å fortelle det. Læreren spør, hvem har ødelagt lua til Elin?
Dilemma: Skal Tuva si at det var hun som hadde gjort det?
JA
- Tuva får anmerkning.
- Tuva skal sitte på med Elins
mor til dansinga.
- Tuva vil gjerne være venn
med Elin fordi Elins bror er
den kjekkeste Tuva vet.

NEI
- Elin helte brus i håret til
Tuva i går.
- Elin har blitt sammen med
eksen til Tuva.
- Elin belærer og er viktigper
og driter ut Tuva mye.
- Elin har spredd et falskt
rykte om at Tuva er lett på
tråden.

Karakteregenskaper:
Historie: Anne og Lise pleier å være sammen på skolen. Anne liker
Lise, men er bestevenninne med Maria. I går på skolen avtalte Anne og
Maria at de skulle være sammen på skolen i dag. I storefri kan ikke
Anne finne Maria og blir med Lise for å spille kort. Plutselig kommer
Maria og sier: Hei Anne bli med meg, vi hadde jo en avtale.
Dilemma: Skal Anne gå med Maria?
JA
NEI
- Maria kommer aldri til tiden.
- Maria var ordenselev og ble
holdt igjen av læreren.
- Når Maria er sammen med
andre får sjelden Anne være
- Anne er forelsket i broren til
med.
Maria, og vil derfor prate
med bestevenninna.
- Lise har hatt det vanskelig
etter at det ble slutt med
- Maria har det fryktelig
kjæresten.
vanskelig i forhold til stefar
hjemme og har ikke hatt det
- Lise har akkurat fortalt Anne
bra i helga.
at hun har det veldig
vanskelig hjemme.

Karakteregenskaper:
Historie: Trine og Sara går i samme klasse og er venninner. De liker og
snakke med hverandre og andre på facebook etter skolen. Sara og
Trine har gitt hverandre passordene sine slik at de kan gå inn på
hverandres facebook, men de har lovet hverandre å ikke skrive noe, på
vegne av den andre, uten å spørre den andre om lov først.
Her om dagen fortalte Sara en hemmelighet til Trine som ingen andre
vet om. Hemmeligheten var at Sara er forelsket i Truls. En dag begynner
Sara og Trine og krangle med hverandre på vei hjem fra skolen. Det
ender med at begge to går hjem og er sinte på hverandre. Når trine
kommer hjem logger hun seg inn på sin egen facebook. Trine kjenner at
hun er skikkelig irritert og sint på Sara, hun får plutselig en ide om at hun
skal logge seg inn på Saras facebook, og late som om hun er Sara, og
skrive til Truls og fortelle han hemmeligheten. Truls kommer til å tro at
det er Sara som har skrevet dette selv, siden det kommer fra Saras
egen facebook. Trine sitter en stund og funderer over denne ideen og
lurer på hva hun skal gjøre.
Dilemma: Skal Trine logge seg inn på Saras facebook, late som om hun
er Sara og skrive til Truls og fortelle han hemmeligheten?
JA
- Trine og Sara sine foreldre
er venner og begge
familiene pleier og finne på
mye sammen.
- Truls har dame og hun er
skikkelig gæren og vil fly på
Sara hvis hun får vite hva
Sara har skrevet til Truls.
- Sara har type.

NEI
-

Sara har gjort noe liknende
mot Trine en gang tidligere.
- Sara er stadig stygg mot
Trine og henger henne ut
overfor andre.
- Sara kommer til å snakke
masse dritt om Trine til de
andre på skolen i morgen.

Karakteregenskaper:
Historie: Klassen skal ha gym og de skal gå en orienteringsløype
sammen. Læreren har sagt at de skal innom alle postene. Øystein
kommer sammen med Steinar og Tore. Steinar er ikke spesielt god i
gym, han løper sakte og snubler mye. Laget til Øystein kan ikke vinne så
lenge Steinar er på laget. Tore og Øystein er best i klassen i gym. Tore
foreslår at de skal stikke fra Steinar og etterpå kan de bare si at han
kom bort fra dem og at de ikke fant hverandre igjen.
Dilemma: Skal Øystein bli med på å stikke fra Steinar slik som Tore
foreslår?
JA
NEI
- Steinar har mistet kjæresten
- Hvis Øystein vinner får har 6
sin.
i gym.
- Øystein skal på fest til
- Øystein har bedt om hjelp
Steinar til helgen.
av Steinar i matte og Steinar
sa nei.
- Steinar hjelper ofte Øystein i
- Steinar har rappa dama til
matte.
Øystein.

Karakteregenskaper:
Historie: Du går på en privat skole for å ta opp fag etter videregående.
Endelig skal du få mulighet til å få studiekompetanse. Det nærmer seg
matematikktentamen, et fag du har jobbet mye med. Du får vite at en i
klassen har fått fatt i tentamensoppgavene og du kan få en kopi hvis du
vil. Det er mange som har tatt sjansen på å jukse spesielt de som ikke
har jobbet så mye med faget som deg.
Dilemma: Skal du ta i mot tentamensoppgaven?
JA
- Du risikerer og bli oppdaget
og stryker da i faget.
- Du risikerer å bli lurt for du
vet ikke om at dette er den
prøven du virkelig får.
- Du risikerer å bli tatt og
kommer da ikke inn på
studiet ved politihøyskolen,
noe du har jobbet hardt for.

NEI
- Du mangler kun få poeng for
å komme inn på
politihøyskolen.
- Du vet du vil spare tid
dersom du har oppgaven,
du slipper å øve på ting du
ikke får.
- Alle de andre i klassen har
fått den og det er urettferdig
at de som ikke har jobbet så
bra i faget får bedre karakter
og kanskje kommer foran
deg i køen til
politihøyskolen.

Karakteregenskaper:
Historie: Det ligger en ung ruset person langs gatekanten og det ser
klart ut som om han trenger hjelp.
Dilemma: Skal du stoppe og hjelpe han?
JA
- Personen er en kjenning i
bygda. Han er ofte i
slagsmål og skaper kvalme.
- Denne personen er klint inn
i blod og spy.

NEI
- Personen sover og det er
kuldegrader ute.
- Personen er kamerat med
broren din.
- Du ser at det kommer en
gjeng oppe i gata som
denne personen er i
klammeri med.
- Denne personen er en ung
jente i klassen under deg.

Karakteregenskaper:
Historie: Karl er superforelsket i Julie. Han føler at han ikke er pen nok,
han har fått en ny kvise på nesa og han føler seg absolutt ikke blant de
kule som jentene ser opp til. Han går og beundrer Julie på avstand. En
dag kommer ei jente i klassen til Julie og forteller at Julie liker han veldig
godt.
Dilemma: Skal Carl gå bort til Julie og be henne med på kino på
lørdag?
JA
- Den jenta i klassen til Julie
som snakket med Carl har
rykte på seg for ikke alltid å
snakke sant.
- Julie har kjæreste på en
annen skole.
- Julie har kjæreste i klassen
til Carl.

NEI
- Carl har vært forelsket i
Julie siden 1. klasse og er
drømmedama med store
bokstaver.
- Julie har skrevet på veggen
hans på facebook: Hei
kjekken.
- Julie viser med hele seg at
hun er interessert.

Karakteregenskaper:
Historie: Mons er sammen med to kamerater på kjøpesenteret og
handler i høstferien. Mons har akkurat fått lønn for jobben han gjør i
helgene. Han bruker god tid på å finne noe han virkelig liker godt.
Endelig har han også råd til å kjøpe klær som koster litt. Han ser etter en
bukse, en genser og en jakke, men alt er ganske dyrt. Han er i en butikk
der han finner alle tre tingene og her får han prøvd alt sammen og ser at
det passer perfekt sammen. Kameratene er også enige om at dette er
kult. Mons lurer litt til, han har veldig lyst på klærne, men så å si hele
lønna vil gå med. Til slutt bestemmer han seg. Dette var så bra at han vil
kjøpe alle tre plaggene. Han går til kassen for å betale. Da han kommer
ut av butikken slår det han at dette var mye billigere enn det han hadde
trodd, faktisk 800 kr billigere. Mons sjekker kassalappen og ser at de
ikke har tatt betaling for buksa som kostet 799 kr.
Dilemma: Bør Mons gå tilbake til butikken og si i fra?
JA
- Ekspeditrisen er spydig mot
Mons når han skal betale.
- Bussen går snart og han
skal på trening og vil ikke
rekke denne om han går
tilbake.
- Dette skjer akkurat i det han
har fått lønning og han skal
også på tur til Sverige med
noen kamerater og trenger
pengene sårt.

NEI
- Jenta i kassa var kjempe
søt, Mons vil gjerne ha
kontakt med henne.
- Det står en securitasvakt på
utsiden av butikken, samt at
det er kameraer inni og
utenfor butikken og Mons vil
miste jobben dersom han
blir tatt i stjeling.
- Kjæresten til Mons står i
kassa i butikken og må
betale det som mangler når
kassa telles opp om
kvelden.

