
 
Hver dag skal du hente 10 L vand til din 
familie. Gør du det før eller efter skole? 
 
A) Før. Din uniform bliver beskidt 
B) Efter. Du har ikke tid til at lave lektier. 
 
A) Ryk 2 felter tilbage 
B) Ryk 2 felter tilbage 
 
 
 
 
 

Din familie har ikke råd til at købe en ny 
skoleuniform til dig. Den du har, er for lille, 
hvilket resulterer i at du bliver drillet i 
skolen. Hvad gør du? 
 
A) Du kan vælge et arbejde, så du kan tjene penge til 
en ny skoleuniform, i stedet for at gå i skole. 
B) Du kan tage i skole og finde dig i det. 
 
A) Ryk 2 felter tilbage 
B) Ryk 1 felt frem 

Du arbejder med at passe køer om natten. 
Det er mørkt og uhyggeligt. Men uden køer 
har din familie ingen mælk at sælge, så du og 
dine søskende kan ikke komme i skole. 
Hvad gør du? 
 
A) Du overvejer at stoppe i skole for at tjene penge 
om dagen. 
B) Du arbejder videre om natten og bliver i skolen. 
 
A) Ryk 2 felter tilbage 
B) Ryk 2 felter frem 

Da du hjalp din far i marken i går, slog du 
din fod og har svært ved at gå. Du har ca. 1 
times gåtur til skolen og kan derfor ikke 
komme i skole de næste par dage. 
 
Ryk 4 felter tilbage 
 
 
 
 
 
 

Dine forældre vil gifte dig væk med naboen, 
fordi de ikke har råd til at betale for din mad. 
Hvad gør du? 
 
A) Du løber hjemmefra og fortsætter i skolen. Men 
bor på gaden med andre gadebørn. 
B) Du gør som dine forældre ønsker, men er nødt til 
at stoppe med at gå i skole. 
 
A) Ryk 2 felter tilbage 
B) Ryk 3 felter tilbage 

Du går hjem i frokostpausen, ligesom de 
andre fra din klasse. Din far har brug for 
hjælp i marken. Hvad gør du? 
 
A) Du bliver hjemme resten af dagen og hjælper din 
far i marken, men misser en halvdags skole. 
B) Du går tilbage til skolen efter frokostpausen og 
efterlader din far tilbage med hele arbejdet i marken. 
 
A) Ryk 2 felter tilbage 
B) Ryk 2 felter frem 

Du bliver ofte slået at din lærer i skolen. 
Hvad gør du? 
 
A) Du finder dig i det. 
B) Siger det til dine forældre, der tager det op i 
skolens forældreråd. 
 
A) Ryk 2 felter tilbage 
B) Ryk 2 felter frem 
 
 
 

På vej hjem fra skole har nogen stjålet dine 
sko. Du skal aflevere dine sko, hvis du altså 
har nogle. 
 
 

Din mor er blevet syg. Hun kan ikke hjælpe 
din far på marken. Dette betyder at din 
familie ikke har nok mad til at brødføde hele 
din familie. Hvad gør du? 
 
A) Du hjælper din far, så din familie ikke skal gå 
sultne i seng 
B)Du går i skole og må gå sulten i seng, men lærer 
noget. 
 
A) Ryk 2 felter frem  
B) Ryk 2 felter frem 
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