John: Henrik har det tit med at sige dumme spørgsmål til folk. F.eks. ”sutter du?”
Lærer: Hvad betyder det?
Henrik(presset): Pik!
Lærer: Det går du at spørger børn om de gør. Hvad tror du svaret er?
Henrik: Jeg vil godt vide det!
Henrik behøver ikke stille det spørgsmål mere.
…
Vivi: Henrik skubber mig på vej op ad trappen – ind i væggen - og siger ”Flyt dig” med et ukendt ord. Ordet
forstår Viktoria ikke. Henrik forklarer at det betyder FLYT DIG.
Der snakkes om positive formuleringer.
…
Marie: Henrik kommer hele tiden med dumme kommentarer til mig – når vi sidder ved siden af mig. Jeg
kunne godt tænke mig at han lod være med at kommentere alt hvad jeg gør.
Henrik: Det er fordi jeg godt vil vide det.
Samtale mellem lærer og Henrik:
Et godt råd til Henrik. Husk at tænke tingene uden at de kommer ud af munden. Det vil dine
klassekammerater sætte pris på. Inden du siger noget, skal du tænke tre gange.
…
Lene viser tegnet L med fingrene – tommelfinger og pegefinger danner et L. LOene siger, det betyder taber.
John forklarer, at det er pigerne, der gør det. John har aldrig gjort det til Lene. Herinde gør Marie det med
sin storesøster – og de gør det til hinanden.
Marie: Det er bare sådan et håndtegn.
Lærer: ingen håndtegn, men kan ikke vide, hvad det betyder.
…

Til idræt i dag har Henrik spyttet efter Tina, Lene, Anna og Anna, Marie og Anja.
Henrik: Jeg spyttede bare op i luften.
Lærer: Jonas (idrætslæreren) har set det.

Henrik: jeg har spyttet op i luften.
Anna: Han gør det kun, når vi løber foran eller noget.
…
Lærer: Arne – spyttede du også efter pigerne?
Arne: Jeg spyttede på jorden.
Anja: Det var kun Henrik, der spyttede.
…
Lærer: For at passe på sig selv, skal man ikke lave uhensigtsmæssige ting. Når man skal spytte, så gå hen et
sted, hvor det ikke kan misforstås.
Tina: Han sagde også at Arne skulle gå efter Lene og spytte.
Henrik: Siger ja, det har jeg gjort. Arne sagde nej.
…
Lærer: Nogle gange er der nogen, der siger Luder til dig, Lene.
Lene: Det gør John. Og Jens kalder mig Fedberg.
John: Det har jeg gjort. Hun kalder mig hele tiden Johanne og slår mig.
Lene: Jeg har ikke slået ham – næsten. John siger, at jeg løber langsomt.
John: Jeg siger ikke, hun løber langsomt. Jeg siger: ”Kom nu Lene, du kan godt løbe lidt stærkere.”
Lene: Det har han aldrig sagt.
En eller anden bekræfter, at det har John sagt.

Jens: Jeg siger Fedberg: Det gør jeg ikke mere!

..
Anders: Lene driller også mig lidt. Næsten alle pigerne giver forlommer.
Lærer: Ingen forlommer – ingen baglommer i firkant!!
..
Anna: Naja nåede ikke at løbe. Henrik råber LUDER og FED KO – højt.

Lærer: Hvorfor synes du, du kan tillade dig, at råbe noget efter Naja?
Henrik: Fordi hun ikke gad at lave noget.
LÆrer: Hun bliver ikke bedre af, at du råber sådan til hende. Man gør ikke nogen bedre ved at råbe noget
grimt efter dem.
…
Vivi: Jens siger også nogle gange SMATSO.
Jens: Det var i starten af året.
Lærer: Kan vi blive fri for at det ord bliver brugt?
Jens: ja ja.
…
Lærer: Jeg var gårdvagt i går, da I spiller firkant. Hvor er det fedt at se, at så mange er med. Det er vi rigtig
glade for. Der hvor jeg tænkte, det er ikke helt OK, I bruger BARE mange grimme ord.
(Eleverne fortæller i flæng alle de grimme ord, der bliver brugt. Jeg noterer)
Dårlig taber, bolletegn, lort, dræb, luk røven, fuckfingre, pikslikker, dø, hånligt grin, hold kæft, fuck dig,
bøsse, homo, lebbe, pikantilope…
Man må godt sige: AHR, ØV, POKKERS, KOM IGEN, NEJ… Tænk de grimme ord. De skal ikke ud.
Lærer: Da vi holdt forældremøde, kom Bodil inspektøren og snakkede en halv time foran forældrene: ”Ord
skaber virkelighed.” De ord man siger, bliver til virkelighed. Hvis man hele tiden bruger grimme ord, så
bliver det et grimt sted at være.

Vi har lavet en aftale om at vi ikke bruger grimt sprog i 4.a.
Vi hjælper hinanden med at overholde det.
Vi kører ikke med på hinandens grimme sprogbrug.

