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De emner, der behandles i Netwerk er potentielt følsomme, og derfor giver det god mening at udarbejde 

spilleregler for diskussionerne i klassen. 

 

Det er meget forskelligt, hvordan eleverne forholder sig til at arbejde med følelsesmæssigt svære emner.  

De fleste elever ved godt, at det er en særlig disciplin at tale om svære ting i klassen. De tager det alvorligt 

og viser hinanden respekt.  

 

Men der vil ofte være et par elever, der har svært ved at finde sig til rette i diskussionerne. Enten fordi de 

synes, at det kommer for tæt på, eller fordi de oplever, at det ikke vedrører dem. Det kan komme til udtryk 

ved mangel på koncentration, småsnak eller fnisen i krogene.  

 

Det er for at imødegå den type adfærd, at vi opfordrer til at I, inden diskussionerne sættes i gang, bliver 

enige om nogle fælles spilleregler. 

 

 Vis hinanden respekt i diskussionerne: 

o Lad alle komme til orde. 

o Lad alle tale ud – ingen afbrydelser, ingen grin, ingen fnisen, ingen småsnak, når andre 

taler. 

o Undgå at gøre diskussionen personlig – sig man i stedet for du. 

o Markér, før du taler. 

o Sluk mobiler og computere (der er slet ikke grund til at have computeren fremme i Netwerks 

lektioner – medmindre I får anden besked). 

 Behandl oplysningerne fortroligt. Alt, der kommer op i diskussionerne, bliver inden for klassens fire 

vægge. 

 

Tænk over: 

 Der er mange måder at opfatte ting på. 

 Respekter, at andre kan have en anden opfattelse af tingene, end du har. 

 Tag altid udgangspunkt i dig selv og dine oplevelser. 

 Lyt efter det positive i hinandens indlæg.  

 Undgå at placere ansvar for dårlige oplevelser. 

 

Hvis nogle elever alligevel kommer til at grine eller fnise under diskussionerne, er det vigtigt, at du som lærer 

håndterer denne adfærd på en konstruktiv måde. Det er op til dig at vurdere, hvorfor der fnises så at sige – 

og hvordan det skal håndteres. Det kan fx være helt i orden at tale om et alvorligt emne på en humoristisk 

måde – det kan vi alle have behov for indimellem.  

 

Hvis en elev derimod fniser, fordi emnet kommer for tæt på, kan det være en forståelig forsvarsmekanisme. 

Og andre gange kan fniset være et udtryk for, at en elev synes, at emnet er uvedkommende.  

 

Hvis der er tale om en forsvarsmekanisme, kan det være gavnligt at sætte ord på det, fx ”Nogle gange kan 

alvorlige emner få folk til at fnise, fordi de ikke lige ved, hvordan de ellers skal forholde sig. Det kan være en 
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’ventil’, der gør det lettere at være i en lidt svær situation.”  

 

Vær opmærksom på, at et fnis kan blive opfattet anderledes af den, der lige har sagt noget i en diskussion: 

”Griner de af mig? Sagde jeg noget dumt?” Hvis du mener, at fniseriet handler om, at nogle elever synes, at 

emnet er uvedkommende, kan det også være en god idé at italesætte det:  

”Ensomhed er et livsvilkår. Det rammer os alle i kortere eller længere perioder. Jeg tror, at vi alle har prøvet 

at føle os ensomme på et eller andet tidspunkt, og ellers kommer vi nok til det.” 

 


