
Dela ut som enskild uppgift.

Jobba med i helklass - läraren läser dilemmat

och eleverna svarar på frågorna.

EPA

8 st dilemman från skolans värld.

Diskussionsunderlag alternativt skriftlig uppgift,

värdegrundsarbete. Förslag på

användningsområden:

Dilemma



Inte meningen

Marcus, Sofie och Rasmus går i samma klass. De hänger av

sig sina ytterkläder bredvid varandra i kapprummet. Det är

väldigt tätt mellan krokarna och det blir trångt i

kapprummet när alla i klassen ska hänga av sig samtidigt.

En vinterdag är det är ovanligt mycket snö ute och alla i

klassen är stressade för att komma i tid till lektionen. Det är

blött på golvet i kapprummet och det är svårt att hålla

balansen när man ska få av sig överdragsbyxorna. Plötsligt

tappar Rasmus balansen och råkar falla på Sofie. Sofie

tappar också balansen och råkar knuffa till Marcus. Marcus

blir galen och skriker på Sofie.

 

- VARFÖR KNUFFAS DU?!

- DET VAR VÄL INTE MENINGEN!

 

Svarar Sofie upprört tillbaka.

 

 

Tycker du att Sofie ska be om ursäkt? 

Varför/varför inte?

 

 



Det är svenska-lektion. Amin försöker fokusera på uppgiften

har har framför sig på bänken, men det är svårt när Doris

kommer fram till honom hela tiden och pratar och skojar

med honom. Läraren säger ofta till Amin att han måste

säga ifrån när Doris kommer fram och stör honom på

lektionen, men Amin och Doris är kompisar så Amir vill inte

vara dryg. Han svara ofta lite kort och skrattar bara lite när

Doris pratar och skämtar med honom, men han tycker att

han missar mer och mer av lektionerna på grund av Doris... 

 

 

 

 

Hur tycker du att Amin ska göra?

 

 

Vill inte vara dryg, men...



Mikaela och Rihanna bråkar ofta. De kan stå och skrika på

varandra på rasten och på lektionerna skickar de elaka

lappar till varandra. På fritiden fortsätter de att skriva elaka

saker till varandra i chatten och Frida, som är vän med

både Mikaela och Rihanna tycker att det är väldigt jobbigt.

Frida hamnar ofta i kläm och vet inte vad hon ska göra när

de bråkar. Ibland kan de säga något dumt till varandra och

avsluta med:

 

- Så tycker Frida också! Eller hur Frida? 

 

 

 

Vad kan Frida göra för att inte hamna i kläm mellan sina två

vänner?

 

 

I kläm



Wasim är ny i klassen, han har bott i Sverige i tre år. Han

förstår svenska ganska bra, men han har ofta svårt att hitta

orden när han vill säga något själv. Han blandar ihop ord

ibland och vissa ord förstår han inte alls. En dag frågar

Wasims lärare klassen om någon kan ge ett exempel på djur

som lever i vattnet. Wasim räcker upp handen och säger:

 

- Fis?

 

Alla i klassen skrattar. Wasim blir ledsen och förstår inte vad

han sagt för fel.

 

- Jag tror att du menar fisk. 

 

Sa läraren och ler lite grann. 

 

Wasim tittar ned i bänken och bestämmer sig för att aldrig

mer räcka upp handen igen.

 

 

 

 

Varför tror du att Wasim aldrig mer vill räcka upp handen

igen?

 

 

Säga fel



Timmy är bäst i klassen på matte. Alla ber alltid Timmy om

hjälp när de fastnar med någon uppgift. Timmy tycker att

det är kul att kunna hjälpa till, men ibland hjälper han till så

mycket att han knappt hinner räkna något själv! Så är det

det där med Hanna och Kevin. De är typ coolast i klassen

och de vill alltid skriva av Timmy istället för att räkna själva.

Timmy låter dem göra det, men det känns inte bra. Läraren

märker inget heller. Han säger alltid att Timmy är så duktig

och att det är tur att han har Timmy som kan hjälpa till att

hjälpa sina klasskompisar att komma vidare.  

 

 

 

Varför tror du att det inte känns bra för Timmy?

 

 

Mattehjälp



Mimmi har alltid nya saker. Är det inte en ny väska så är det

nya skor, kläder eller pennskrin. Idag har hon med sig

massor av sudd som ser ut som olika djur. De luktar gott

också! Mimmi ger ett sudd var till alla i klassen. Alla utom

Gustav.

 

- Varför får inte Gustav något sudd?

 

Frågar Elvin.

 

- För att jag inte tycker om Gustav.

 

Svarar Mimmi. 

 

 

 

 

Är det OK att Mimmi ger sudd till alla utom en i klassen?

Varför/varför inte?

 

 

Alla utom en



Idag har klassen vikarie. Så fort vikarien kliver in genom

dörren ser man att Ylva och Jens börjar le och få den där

busiga glimten i ögat. 

 

- God morgon!

 

Säger vikarien till klassen. Hon ser snäll ut, men lite vilsen.

Hon fortsätter:

 

- Idag ska ni fortsätta skriva era berättelser...

 

Hon blir avbruten av Ylva som räcker upp handen och börjar

prata utan att ha fått ordet.

 

- Får vi gå ut i grupprummet? Och samarbeta? Det brukar vi

alltid få!

 

Vikarien ser bekymrad ut. Jens börjar också prata.

 

- Vi brukar få lyssna på musik också medan vi jobbar, vi

fokuserar bättre då!

 

Egentligen brukar vi nästan aldrig få göra någon av de där

sakerna, men vikarien visste inte vad hon skulle svara, så alla

gjorde det ändå. 

 

 

 

Hur tror du att vikarien känner sig? 

Vad hade du gjort om du var vikarien?

 

 

Vikarie



Äntligen kom snön! Den första dagen med snö på

skolgården byggde sexorna ett stort fort. Andra dagen

hjälpte femmorna och fyrorna också till att bygga ut fortet

så att det blev ännu större! Dag tre så bestämde sig

sexorna för att de ville riva fortet. Det var ju de som hade

byggt fortet från början! 

 

 

 

 

Tycker du att det är OK att sexorna river fortet?

Varför/varför inte?

 

 

Snöfort


