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Indledning
Elever i børnehaveklasse til og med tredje klasse sikrer sammen med Timon 
og Pumba, at deres nye hjem er Safety Smart. Sammen med de søde 
tegneseriefigurer indser de, hvor vigtig sikkerhed er og lærer forskellige 
måder til at hjælpe sig selv og andre med at undgå skader.

Spørgsmål inden visning af dvd:
1. Hvad har sikkerhed at gøre med dit hjem eller skolemiljøet?
2. Hvad kan du gøre eller undlade at gøre for at forblive sikker?
3. Hvordan kan du hjælpe andre med at forblive sikre?

På dvd’en
Scenevalg
Programmet på dvd’en er opdelt i fire afsnit. Det giver brugeren mulighed 
for at starte på forskellige tidspunkter i programmet.

Afsnit 1: Boligsøgning
Afsnit 2: Safety Smart
Afsnit 3: Problemfri filosofi
Afsnit 4: Hjem kære hjem

Aktiviteter
Sikkerhedshilsener
Lav et kort med Safety Smart-hilsener, som du kan sende til familie eller 
venner. Fold et stykke papir på midten, og fold det så igen på midten. Tegn 
noget fra en sikkerhedslektion på forsiden, og skriv en sikkerhedshilsen inde 
i kortet. Farvelæg Safety Smart®-kortet, OG SEND det til en ven eller et 
familiemedlem.

Ekstra! Ekstra!
Lav en opslagstavle med “Sikkerhedstips” til din skole. Skriv eller hæng 
sikkerhedstips op på opslagstavlen, og hæng tavlen et sted, hvor den er let 
at se. Vælg et sted på tavlen til dagens sikkerhedstip. Slå et nyt tip op hver 
uge, og angiv hvem der indleverede det.

Safety Smart® er et globalt projekt, hvis formål
er at øge bevidstheden om sikkerhed blandt børn 
i alderen 4-10 år. Safety Smart® er et læringsred-
skab til klassetrinene 0. – 3. klasse og skal ud-
danne skolebørn om sikkerhed på lige fod med 
andre undervisningsprojekter, der lærer vores 
børn at læse, skrive og regne. 

Projektet skal bidrage til at nedbringe antallet af 
børneulykker på verdensplan, herunder Danmark. 
I Danmark er Safety Smart® igangsat af UL 
Demko, Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Standard og 
Børneulykkesfonden.
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Bonusmateriale
Syng med på Safety Smart sangen 
Udskriv siden med sangtekster (side 13), og uddel den til klassen. Bed eleverne om 
at følge det springende insekt, mens de synger Safety Smart-gennemgangen med 
Timon og Pumba.

Samarbejde: Produktionen af Safety Smart i hjemmet! Eleverne vil lære om 
processen med at gøre Timon og Pumba levende på skærmen og vigtigheden 
ved samarbejde fra forfatteren, instruktøren og hovedanimatoren for Safety Smart 
i hjemmet!

Disneys Wild about Safety med Timon og Pumba:
Safety Smart i hjemmet! og lærervejledningen hjælper 
eleverne med at fokusere på deres omgivelser og tænke over sikkerhedsrisici, 
inden de sker, og øve sig i sikker adfærd. Gennem programmet og vejledningen 
engageres eleverne først af Timon og Pumbas dilemma, et eventuelt nyt hjem, 
og betydningen af sikkerhed i forhold til ting, de finder i deres omgivelser. 

De opfordres derefter til at udforske sikker adfærd, mens 
Timon og Pumba lærer, hvordan de kan undgå farlige 
situationer. De erkender til sidst, at alles sikkerhed afhænger
af hinanden. Eleverne tager det med sig, de har lært ved at
 hjælpe andre med at blive bevidste omkring sikkerhed. 

Aktiviteter (fortsat)
Safety Smart-tjekliste
Nu hvor du har lært om sikkerhed fra Timon og Pumba, kan du tage 
Timon og Pumbas Safety Smart-tjekliste med hjem. Tjek Safety Smart
-reglerne, som du kan følge derhjemme? Er du Safety Smart?
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(1) For indledningsvist at stimulere elevernes interesse kan du lade dem starte 
med at se hele dvd’en. Fortæl dem, at de nu vil lære sammen med Timon og 
Pumba. Begynd undervisningen ved at vise den første del af afsnit 1: 
Boligsøgning. Stop, når Pumba siger “Det vigtigste ved et hjem er, at det skal 
være sikkert!”

(2) Spørg eleverne, hvad de tænker på, når de hører ordet “hjem”. Svarene vil 
variere meget. Det hjem, som Timon og Pumba taler om, er et fysisk sted. 
Hjælp elever med at forstå forskellen mellem ting, som er fysiske, og ting, som 
ikke er fysiske.

(3) Spørg elever, hvad de tænker på, når de hører ordet “sikker”. Hør fire eller 
fem forslag (f.eks. der er ikke nogen, som gør dig fortræd, der sker dig ikke 
noget dårligt , du føler dig beskyttet osv.). Forklar dem, at der er mange ting, 
som er med til at hjælpe os med at føle os sikre, og at vores fysiske miljø kan 
påvirke, hvor sikre vi føler os. Fortæl dem, at viden om vores omgivelser, og 
hvor ting befinder sig og hvorfor, er en vigtig del af at lære at være sikker. For 
Timon og Pumba er det nye miljø, som de planlægger at udforske, det nye 
hjem, som de skal flytte ind i.

(4) Spørg eleverne, hvem af dem der nogensinde er flyttet til et nyt hus. Giv 
dem mulighed for at fortælle klassen om deres flytning. Mens de gør det, kan 
du opfordre dem til at fortælle om nogle af de ting, de flyttede ind i deres nye 
hjem. Henled opmærksomheden på lighederne mellem de ting, de har 
identificeret, og ting, som Timon og Pumba fandt i deres nye hjem. Skriv nogle 
af tingene på en liste, og hjælp eleverne med at lave deres egne lister. Listerne 
kan variere, men forsøg at inkludere følgende: lampe, tøj, varmeapparat, 
stikkontakt, røgalarm, computer, legetøj, telefon, forlængerledning, trapper og 
tæppe.

(5) Påpeg, at disse ting er fysiske ting. Spørg eleverne, om tingene i sig selv er 
sikre eller usikre. Forklar, at vores sikkerhed som regel afhænger af os, af 
hvordan vi opfører os i visse situationer, og af hvordan vi håndterer ting omkring 
os - måderne, hvorpå vi håndterer vores fysiske miljø. Bed eleverne om at tænke 
over genstandene i Timon og Pumbas hus, og situationerne i forbindelse med 
disse ting, som var usikre. Eleverne vil f.eks. påpege, at varmeapparatet var 
for tæt på sengen, eller at et tæppe lå over en el-ledning, eller at legetøj var 
efterladt på trapperne. Fortæl dem, at vi er nødt til at tænke over mange 
forskellige ting for at være så sikre som muligt, men at en vigtig ting, som vi 
skal tænke på, er, hvor tingene befinder sig. 

Del A - Engager: Sikre hjem, miljøer og sikker mig

UNDERVISER DU ELEVER I BØRNE-
HAVEKLASSE ELLER 1. KLASSE?
Mange elever i børnehaveklasse og 
1. klasse vil have vanskeligt ved at 
skrive navnene på tingene ned. Skriv 
valgene ned efter behov, men brug 
denne lejlighed til at hjælpe elever med 
at udvikle deres skriftlige og mundtlige 
ordforråd, genkendelse af ord og evne 
til at stave ordene, når det er muligt.

Indlæringsmål:
- Forstå betydningen af og forholdet 
mellem sikkerhed og det fysiske miljø.

- Lav personlige forbindelser mellem 
hjem og adfærd og sikkerhed og miljø 
ved brainstorming, observation og 
identificering/listeopførelse.

- Forstå vigtigheden af sikkerhed og af 
at opbygge en bevidsthed omkring 
sikkerhed hos en selv og andre.
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(6) Forklar for eleverne, at de skal samarbejde om at lave et vægmaleri 
af et opdigtet klasseværelse, og at de kan arrangere tingene i deres 
klasseværelse, ligesom de vil. Dæk en væg med papir fra en papirrulle 
til vægmaleriet, og lad eleverne arbejde i par, mens de vælger en ting fra 
den liste, som de netop har lavet (se trin 4). Sørg for, at hvert par vælger 
eller tildeles forskellige ting. Listen kan desuden gøres længere eller 
kortere efter behov. Giv hvert par nok papir til at tegne deres ting. De kan 
også farvelægge den. Bed derefter hvert par om at klæbe deres ting på 
vægmaleriet, hvor de mener, de skal være. Tag et par minutter til sammen 
i klassen at tale om hver ting, hvor den er anbragt og hvorfor og hvorfor 
det er (eller ikke er) en sikker placering.

(7) Bed eleverne om at sammenligne fantasiklasseværelset med et hjem, 
og spørg dem, hvorfor deres rigtige hjem er sikkert (fordi nogen tænker 
på sikkerhed). Tænk tilbage på, hvor bekymret Pumba var over sikker-
heden i deres nye hjem, men også på, hvad han gjorde for at sørge for, 
at tingene var sikre. Fortæl eleverne, at de vil kigge på Timon og Pumbas 
nye hjem igen i den næste lektion, og nærmere udforske, hvor sikkert 
alting i virkeligheden var, men at de først skal undersøge deres eget 
rigtige hjem, som om de var Pumba.

(8) Forklar, at de skal kigge sig om i deres hjem i aften og se, hvilke ting 
de kan finde, og hvor de befinder sig. Den tidligere sammensatte liste 
(se trin 4) angav de ting, de skal forsøge at finde, og de kan desuden 
tilføje andre ting.  Efter de har kontrolleret, hvad der er i deres hjem, skal 
elever give deres bud på, om de mener, at tingens placering eller måden 
den anvendes på er Safety Smart. Fortæl dem, at det lige nu kun er deres 
bud - deres bedste gæt - og at de vil have chancen for at ændre deres 
bud den følgende dag, efter de studerer Timon og Pumbas nye hus 
nærmere. Giv hver elev en kopi af Safety Smart forudsigelser: Hjemme 
med Timon og Pumba (side 9). Bed dem om at udfylde arket i hjemmet 
med en forælder eller en anden voksen og komme tilbage med det den 
efterfølgende dag.

UNDERVISER DU ELEVER I BØRNE-
HAVEKLASSE ELLER 1. KLASSE?
Overvej at engagere små børn med en 
skattejagt. De kan parvis finde og 
tegne, navngive (hvis de kan) og tælle 
(antal stikkontakter osv.) ting rundt 
omkring i lokalet. Sørg for, at de ved, at 
de ikke må røre de ting, de finder (især 
kontakter og apparater).

UNDERVISER DU ELEVER I 2. ELLER 
3. KLASSE?
Overvej at få ældre elever til at arbejde 
i små grupper (tre fil fire elever) om at 
tegne deres eget fantasiklasseværelse 
på papir fra papirruller. De kan som en 
gruppe beslutte, hvilke ting de vil have 
i lokalet, og hvor de skal anbringes. 
De kan farvelægge værelserne og 
genstandene eller endda skrive om dem.
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(1) Mind eleverne om de ting, de identificerede i deres hjem, og de Safety Smart 
forudsigelser, de kom med i deres sidste lektion. Vælg et par eksempler, og 
diskuter kort nogle af årsagerne til, at eleverne kom med visse forudsigelser. 
Påpeg, at der er mange vigtige ting at tænke på, så som hvor de anbringer, og 
hvordan de bruger visse ting i deres hjem (fx hvordan får vi varme og hvor får vi 
el fra). Fortæl dem, at de skal tænke over disse ting, og hvordan de skal reagere 
i visse situationer for at være sikre, og det er derfor, at de deltager en Safety 
Smart time!

(2) Start filmen igen, når Pumba siger “Det er derfor, at det er en god ting, at vi 
tog vores Safety Smart time!” I dette afsnit understreger Pumba over for Timon,
 at “fordi noget ser ud til at være sikkert, betyder ikke, at det er sikkert”, og vi er 
nødt til at finde ud af, om det virkelig er sikkert. Fortsæt til slutningen af afsnit 1.

(3) Spørg eleverne, hvordan de kan vide, om noget virkelig er sikkert. Vis 
eleverne deres vægmaleri fra den sidste lektion (se del A, trin 6). Fortæl dem, at 
de nu vil se nærmere på Timon og Pumbas nye hjem. Fortæl dem, at de også 
skal huske på årsagerne til forudsigelserne om sikkerhed, som de kom frem til 
aftenen før, og se om nogen af de årsager er de samme, som hvad Timon og 
Pumba vil finde i deres nye hjem. Vis afsnit 2 og 3.

(4) Diskuter kort hver af de situationer, som Timon og Pumba støder på i deres 
nye hjem. Vælg flere forskellige situationer (alle sammen hvis der er nok tid), 
som eleverne kan lave rollespil over. Hver aktivitet skal involvere to eller flere 
elever. Ark til undervisningsstrategi: Brug af rollespil med små børn (side 10) 
hjælper med gennemførelse af rollespilsaktiviteterne. Diskuter efter hvert rollespil,
 hvad der skete med Timon og Pumba i den situation, og fastlæg en regel 
forbundet med hver situation, inklusive dem, som kræver hjælp fra en voksen, og 
dem, som kan være, men ikke nødvendigvis er, forbundet med det fysiske miljø 
(f.eks. at ringe til 1-1-2 i en nødsituation, at kende dit navn og adresse, at kende 
dit telefonnummer osv.).  De tolv hovedregler, som Timon og Pumba opdagede, 
vises på aktivitetsarket Safety Smart ord og regler. For at undgå ensformighed 
skal rollespilsaktiviteterne dække de første seks regler, da de sidste seks regler 
tages op bagefter i “Intet problem for mig”!

Del B - UDFORSKE: SITUATIONER, SIKKER ADFÆRD 
og SIKRE BESLUTNINGER

UNDERVISER DU ELEVER I BØRNE-
HAVEKLASSE ELLER 1. KLASSE?

Med elever som hjælpere kan du 
selv vise en eller flere situationer 
ved hjælp af rollespil. Når du 
udvælger elever til rollespillene, er 
det en god idé at vælge mindst en 
rimelig stærk elev til hvert scenarie. 
Når du diskuterer reglerne forbundet 
med situationerne, kan du forenkle 
ordlyden efter behov.

Indlæringsmål:

- At anføre, beskrive og vise
ansvarlig adfærd for at reducere 
risiko og hjælpe med at undgå 
fysisk skade.

- At tage sikkerhedsbeslutninger og 
identificere situationer, hvor hjælp 
fra en voksen er nødvendigt.
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(5) Vis en overhead af “Intet problem for mig”! Fortæl eleverne, at hvert 
billede viser en situation, som enten er Safety Smart eller ej. Mind dem om, 
at det at være smart i forbindelse med sikkerhed er en problemfri filosofi. 
Diskuter situationerne sammen, og sæt flueben ud for hvert felt, som de 
mener, er en problemfri situation. Mens I gør det, skal I fastlægge en regel, 
der er forbundet med hver situation, og diskutere under hvilke 
omstændigheder hjælp fra en voksen kan være nødvendigt. Læg vægt på, 
at det er vanskeligt at sige, om der er brug for en voksen, men at det er 
bedst at være på den sikre side, når man er tvivl.

(6) Fortæl eleverne, at de nu vil se, hvor godt de genkender de regler, som de har 
lært. Giv hver elev en kopi af Safety Smart ord og regler. Gennemgå vejledningen 
og forklar, at der for hver regel er et ord nederst på siden, som kan bruges i de 
tomme felter til at gøre reglen færdig. Elever skal derefter finde og sætte ring om 
hvert af de manglende ord i ordpuslespillet.

(7) Forklar eleverne, at uanset hvor meget de lærer, skal de blive ved med at tænke 
over sikkerhed, da situationer kan ændre sig med tiden - f.eks. i vores hjem. Vis 
afsnit 4, som er en gennemgang. Gå til sangen fra dvd’ens menu.  Lad eleverne 
synge med tegneseriefigurerne for at forstærke det, de har lært. Vis sangteksten 
i Syng sammen med Timon og Pumba efter behov.

(8) Spørg eleverne, om de tror, at det, de har lært, vil hjælpe dem med at beslutte, 
om deres hjem er sikkert. Genkald tidligere forudsigelser og fortæl dem, at de nu 
ved nok til at kigge efter og beslutte om den måde ting er placeret og anvendt på i 
deres hjem virkelig er - eller ikke er - sikkert. Giv hver elev en kopi af Safety Smart 
beslutninger: Hjemme med Timon og Pumba. Gennemgå vejledningen og bed dem 
udfylde skemaet i hjemmet med en forælder eller en anden voksen og sammenligne 
deres endelige beslutninger med de forudsigelser, de kom med aftenen før.

UNDERVISER DU ELEVER I 2. 
ELLER 3. KLASSE?
Elever i 2. eller 3. klasse burde 
selv eller med en partner kunne 
arbejde sig gennem situationerne. 
Hvis du vil, kan du uddele “Intet 
problem for mig”! som hjælpe-
materiale. Du kan desuden bruge 
andre situationer i programmet 
som stilbilleder på dette tidspunkt

UNDERVISER DU ELEVER I 
BØRNEHAVEKLASSE ELLER 
1. KLASSE?
Yngre elever kan illustrere hver 
regel. Det er også et godt tids-
punkt til at øve sig i at skrive navn, 
adresse og telefonnummer ned 
og diskutere, hvornår det er sikkert 
og ikke sikkert at bruge disse 
oplysninger.

UNDERVISER DU ELEVER I 2. 
ELLER 3. KLASSE?
Ældre elever kan samarbejde om 
at tegne en evakueringsplan for et 
fantasihus eller endda deres eget 
hjem. De kan desuden gennemgå 
deres planer derhjemme og lave 
ændringer efter behov.
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(1) Spil delen fra Pumbas kommentar (diskuteret i del A) “Det vigtigste ved et hjem er, at det skal være sikkert!” til og med 
Timons kommentar “Jeg ved allerede alt det, der er at vide om sikkerhed”. Spørg eleverne, om de kender nogen ligesom 
Timon, og hvad de kan gøre for at hjælpe dem med at indse, hvor vigtig sikkerhed er. Mind dem om, at det at hjælpe andre 
hjælper alle med at forblive sikre.

(2) Diskuter, hvad vi kan gøre for at vise andre, hvordan de kan opføre sig mere sikkert (f.eks. forklare hvad der kan ske, 
når vi ikke opfører os sikkert, undervise i sikkerhedsregler, være en rollemodel for sikkerhed). Tal med eleverne, om hvem 
(f.eks. andre elever, familie, lærer, andre voksne) de gerne vil informere, og hvordan de ønsker at gøre det. Klassen skal 
sammen planlægge hvad, hvem og hvordan I kan fremme sikkerhed. Mens klassen gør det, skal oplysningerne skrives på 
overheaden med planlægningsarket: Sådan hjælper du andre med at forblive sikre og i god behold. Et par forslag til 
planlægning af hvordan vises nedenfor.

(3) Hjælp eleverne med at implementere deres sikkerhedskampagneplan. Tag hensyn til elevernes alder i forbindelse med 
de typer af kampagneaktiviteter, de planlægger (se til højre). Du kan lade elever på forskellige klassetrin arbejde sammen, 
så ældre elever kan hjælpe yngre elever. Med alle elever skal der udvises forsigtighed, så de kun deltager i kampagnen, 
sammen med andre de kender.

(4) Vis bonusklippet på dvd’en, og bed derefter eleverne om at udfylde Timon og Pumbas Safety Smart tjekliste i hjemmet 
for at se, hvad de har lært om sikkerhed.

(5) Diskuter kort de afleverede tjeklister under den næste time. Beløn eleverne med Timon og Pumbas vild med sikkerhed - 
Diplom for fuldførelse.s

Formidlingsmetoder:
- Præsentation
- Forklaring (mundtligt/skriftligt)
- Overtalelse/opfordring
- Diskussion

Sikkerhedskampagne:
- Sikkerhedsdag
- Aften for forældre eller voksne
- Begivenhed i klasseværelse
- Uddeling af materialer

Materialemedier:
- Plakater
- Brochurer
- Klistermærker
- Farveark

Del C - Udvid: Fortalere for SIKKERHED

Indlæringsmål:
- Opfordre kammerater og voksne 
til at prioritere sikkerhed, tage 
positive beslutninger med hensyn til 
sikkerhed og skride til handling for 
at gøre omgivelserne sikre for dem 
selv og andre.

UNDERVISER DU ELEVER I 
BØRNEHAVEKLASSE ELLER 
1. KLASSE?
Under sikkerhedskampagnen skal elever 
i børnehaveklasse eller 1. klasse arbejde 
sammen som en klasse med direkte 
vejledning fra læreren. De skal fokusere 
på at påvirke deres kammerater positivt, 
anvende simple medier såsom farveark 
eller plakater, distribuere materialer via 
display (gange osv.) og forklare arbejdet 
til kammerater, voksne eller lærere.

UNDERVISER DU ELEVER I 2. 
ELLER3. KLASSE?
De fleste elever i 3. klasse og nogle 
elever i 2. klasse kan med vejledning 
arbejde i grupper om at planlægge og 
implementere strategier for en 
sikkerhedskampagne, som passer 
bedst til deres interesser. Sørg for, at 
udleverede materialer ikke indeholder 
nogen personlige oplysninger om 
eleven.
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Liste over ting Findes den i mit hjem? (    ) Er dens placering eller brug er Safety Smart®? 

Skriv navnene på de ting, som du angav på listen i klassen i dag. Du kan også angive andre ting. Prøv sammen med en 
voksen at finde disse ting i dit hjem. Sæt et flueben ved de ting, du finder. Sæt derefter et flueben ved hver af dem, hvis 
placering eller brug du mener, er Safety Smart!

VEJLEDNING:

Safety Smart®-forudsigelser: Hjemme med 
Timon og Pumba Se dig omkring i hjemmet. 
Kom med Safety Smart forudsigelser!
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Rollespil giver en unik mulighed for at hjælpe elever med at lære sikker adfærd, som er 
specifik for bestemte omstændigheder. Vejledningen kommer med oplysninger om 
værdien af rollespilsøvelser og tips til at implementere rollespil over sikkerhedssituationer, 
som diskuteres i Wild About Safety® med Timon og Pumba: Safety Smart® i hjemmet.

Tips til at implementere rollespil
Skeln mellem roller og virkelighed. En måde at gøre det på er at bruge en markør til 
at vise, hvornår en elev spiller rollespil. Det kan være næsten hvad som helst - en hat, 
tørklæde eller forklæde, en knap med teksten “Vi leger”, et armbånd eller halskæde med 
teksten “Vi spiller skuespil”. Eleven tager markøren på, når rollespillet begynder og tager 
den af, når han/hun ikke længere spiller skuespil. Du skal også anvende markøren, når 
du demonstrerer en situation ved hjælp af rollespil. Forklar, at børn, som bærer 
markørerne, kun spiller skuespil, og at det bare er noget I leger. 

Demonstrer simple situationer. En måde at introducere rollespil på er at få en 
skuespiller (elev) til at spille et dyr og få publikum til at gætte hvilket dyr. En anden måde 
er at spille og gætte forskellige job (f.eks. læge, politibetjent, lærer).

Vær opmærksom på generthed eller usikkerhed. Vær følsom over for det faktum, at 
ikke alle elever er klar til at påtage sig en rolle i et rollespil. Bed om frivillige, eller anvend et andet system, hvor børn skiftes, 
men det er bedst at lade dem frasige sig at deltage i sådanne rollespil. Hvis en elev udtrykker ubehag ved at spille rollespil 
i en bestemt situation, skal du bare sige “Det er okay. Det kan være, du har lyst senere”. Sørg for at spørge på et senere 
tidspunkt, om eleven er klar, men undlad at presse på. Efterhånden som eleverne føler sig mere trygge ved at deltage og 
indser, at de ikke vil blive til grin eller forlegne, vil flere børn være med.

Vær åben over for forskellige muligheder. Sørg for, at eleverne spiller så mange forskellige roller og antager så mange 
forskellige perspektiver som muligt. Det giver dem mulighed for at se situationer fra forskellige perspektiver. Hvis du er i en 
situation, hvor du arbejder med en anden lærer eller en medhjælper, skal du dele 
klassen op i to for at give hvert barn mindst én chance for at spille en rolle, og 
helst flere, hvis det er muligt.

Planlæg scenariet på forhånd, og hav alle teaterrekvisitter ved hånden. Husk, 
at et klasseværelse fyldt med små børn kan være hektisk, så sørg for at have 
materiale og rekvisitter klar før timen begyndes.

Ark til undervisningsstrategi: Brug af rollespil med små børn

HVORFOR SPILLE ROLLER?
Rollespil lærer små børn at:

Tilegne sig sikker adfærd i forhold 
til hurtig reaktion. Rollespil over en 
adfærdsmæssig reaktion på kunstige 
stimuli (situationer) hjælper børn med 
at tilegne sig ønskelige adfærds-
mæssige reaktioner på virkelige 
eksterne stimuli (virkelige og ufor-
udsete forhold, som er usikre).

Blive opmærksomme på andre pers-
pektiver. Et barns sikkerhed er ikke 
fuldstændig afhængig af hans eller 
hendes egne handlinger. Bevidsthed 
omkring hvad andre folk måtte tænke 
og gøre hjælper børn med at forudse 
situationer, som kunne forekomme.

Udvikle samarbejdsevner. At tale med 
andre om sikker adfærd og om at 
stoppe dårlig eller endog farlig adfærd 
kræver øvelse med rigtige mennesker.


