
KÆRLIG TALT-QUIZ
OFFLINE UDGAVE

UGE 4 - DAG 7
ØVELSE 7.2

Herunder kan du se samtlige spørgsmål og svarmuligheder. Læs selv spørgsmål og svarmuligheder op og 
tag tid, mens eleverne har tid til at snakke sammen om deres svar. Eleverne skal skrive deres svar ned på 
et stykke papir og selv notere, hvor mange rigtige de får undervejs.

NB! Dette handout skal IKKE printes til eleverne

1. Afmagt er:

 a.  En unormal følelse

 b.  En forkert følelse

 c.  En god følelse

 d.  En normal følelse (korrekt)

2. Tilgivelse er:

 a.  At glemme

 b.  At være ligeglad

 c.  At give andre en chance til (korrekt)

 d.  At være svag

3. Hvis man er uenige om noget, bør man:

 a.  Finde ud af, hvem der har ret

 b.  Melde ud, hvad man tænker (korrekt)

 c.  Spørge ind til den andens perspektiv (korrekt)

 d.  Ignorere det

4. Hvis man er uenige om noget, kan man reagere ved at:

 a.  Forsøge at være ligeglad (korrekt)

 b.  Tale om det (korrekt)

 c.  Blive vred (korrekt)

 d.  Græde (korrekt)
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5. Hvad kan føre til vold og aggressiv kommunikation?

 a.  Glæde

 b.  Afmagt (korrekt)

 c.  Tryghed

 d.  Ro

6. Hvilket af følgende eksempler er ikke en del af optrapning?

 a.  Man fortæller den anden, hvad man er ked af (korrekt)

 b.  Man forklarer den anden, at han/hun tager fejl

 c.  Man kritiserer den andens handlinger

 d.  Man nedvurderer den andens personlighed

7. Hvad hedder Chillebror i Boligblok Battle?

 a.  Morten

 b.  Lasse

 c.  Frederik

 d.  Rasmus (korrekt)

8. Hvordan kan man tage en andens perspektiv?

 a.  Ved at fortælle om ens egen oplevelse

 b.  Ved at spørge til den andens oplevelse (korrekt)

 c.  Ved at tænke på, hvad man skal sige som modsvar

 d.  Ved at ændre den andens holdninger

9. Hvad er ikke en del af Den indre verden?

 a.  Barndommen (korrekt)

 b.  Tanker

 c.  Kropslige fornemmelser

 d.  Følelser

10. Hvad kan der ske, hvis vi ikke fortæller andre om, hvordan vi har det?

 a.  Vi bliver ensomme (korrekt)

 b.  Vi eksploderer sidenhen (korrekt)

 c.  Ingenting

 d.  Vi bliver frustrerede (korrekt)
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11. Hvad bruger de chill-time til i Boligblok Battle?

 a.  At lukke andre ude

 b.  At glemme tanker og følelser

 c.  At blive ligeglad

 d.  At finde en indre ro (korrekt)

12. Hvad kunne Signe Molde godt li' ved at gå i naturen?

 a.  At se på blomster

 b.  At være alene (korrekt)

 c.  At få frisk luft

 d.  At plukke svampe

13. Hvilket billede beskrev en af eks-fangerne sin vrede med?

 a.  Kedelvulkanen

 b.  Atomhunden (korrekt)

 c.  Ildbølgen

 d.  Bombesaven

14. Hvad var pointen med perspektivtagningsøvelsen?

 a.  At få øje på den rigtige tegning

 b.  At lave en billedanalyse

 c.  At det er okay, at man ser forskellige ting (korrekt)

 d.  At være hurtigst til at se, hvad billedet forestiller
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