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Sproget provokerer

Der er sket meget, siden det var provokerende at sige

længere handler om, hvorvidt de provokerer, men mere om, hvor dybt de sårer og fornedrer hinanden? Det spørgsmål

Fuc kf a c e
og så en smiley

”Vi taler ordentligt om og til hinanden”. Med udgangspunkt i disse få ord er
Bråskovgård Efterskole gået til kamp mod tidsler og forråelse i de unges sprog
Af trine Vendelboe Juul, journalist. tegning: Mette Ehlers

I følge forstander Peter Dam har Bråskovgård Efterskole en sprogpolitik.
Men det er måske så meget sagt, for
politikken indeholder blot 7 ord: ”Vi
taler ordentligt til og om hinanden”.
Det var der imidlertid nogle elever
for fire år siden, der langt fra gjorde.
Deres sprog var så groft og ydmygende, at både forstander og lærere følte,
der måtte gøres noget. Men hvad kan
en enkelt sætning gøre?
»Det er helt bevidst, at den ikke
er længere og mere specifik, for vi vil
gerne undgå at være dogmatiske og
formynderiske. Meningen er netop,
at der er plads til at diskutere, hvad
det vil sige at tale ordentligt til hinanden,« forklarer Peter Dam.
Den enkle sprogpolitik skal dog
ses i sammenhæng med elevernes
seks formulerede bud på, hvad det
vil sige at være en god kammerat,
hvor det sjette bud lyder, at en god
kammerat er en, der ikke bagtaler
en. Desuden har efterskolen også en
mobbepolitik, der i al sin enkelhed
lyder: ”Vi accepterer ikke mobning”.
»Vi har i mange år haft fokus på

mobning, fordi vi er en skole bestående af meget forskellige grupperinger af elever. Vi har 11 liniefag, og
derudover har vi en del bogligt svage
elever samt elever med PPR udtalelser. Vi har også valgt at reservere 10
af vores i alt 130 pladser til hørehæmmede elever. Den brogede sammensætning er selvfølgelig et udtryk
for rummelighed, men den giver også
grobund for flere spændinger, hvor
ressourcesvage elever kan blive ofre
for mobning.«

Arto er et stort problem
Men selv om lærerne på Bråskovgård
Efterskole er opmærksomme på mobning, er de ofte de sidste til at opdage,
at nogle elever rent faktisk bliver
moppet. Det tilskriver Peter Dam
blandt andet nye kommunikationsmedier som mobiltelefonens sms’er
og internettets mails og chatbeskeder.
»Det er umuligt for os at få det
fulde overblik over, hvad der foregår
mellem eleverne på kommunikationssiden. De elektroniske medier skjuler
jo meget af det, der reelt kommu-

»Jeg har meget svært ved at se det sjove og charmerende ved det sprog,

nikeres mellem
eleverne. Samtidig er
det nemmere for de
unge at skrive grimt
og truende, når ikke
de skal se hinanden i
øjnene samtidig med.
Hjemmesiden Arto er
et stort problem i den
sammenhæng. og vi
har haft flere forældre,
der ringer og fortæller, at
deres barn bliver mobbet på Arto.«
Det er ikke kun
måden, der kommunikeres
på, der har ændret sig. Peter Dam er
ud af den generation, hvor vendinger
som bred ymer og høj karse hørte
til blandt ungdommens sproglige
nyklassikere, og hvor de sproglige
provokationer ofte var med et glimt
i øjet.
»Jeg synes, vores ungdomsgeneration først og fremmest forandrede og
fornyede sproget med en humoristisk
tilgang, hvor jeg har meget svært ved
at se det sjove og charmerende ved
det sprog, som de unge dyrker i dag.
Det er karakteriseret ved at være råt,
afstumpet og nedgørende.«

som de unge dyrker i dag. det er karakteriseret ved at være råt,
afstumpet og nedgørende«
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forstander Peter dam

Et spørgsmål om dannelse
Helt så hårdt bedømmer dansklærer

høj karse og bred ymer. Men spørgsmålet er, om de unge har skiftet fornyelsen ud med forråelse, og det dermed ikke
har Efterskolen stillet en sprogforsker og en psykolog samt forstandere, lærere og elever på flere efterskoler.

at få rettet op på den manglende dannelse og især få skærpet bevidstheden om, at sproget spiller en afgørende rolle for ens evne til at begå sig
blandt andre mennesker. Når 9. eller
10. klasse er overstået, venter der
dem nemlig en kort, teknisk uddannelse og derefter er det ud på arbejdsmarkedet, hvor man måske ikke får
så mange chancer, hvis ikke man kan
opføre sig ordentligt.
»I dansktimerne taler vi meget om forskellige sprogbrug
og de enkelte ords betydning,
men i forhold til dannelse
generelt diskuterer vi også
kropssprog, omgangstone
og en lang række sociale
kompetencer. Betydningen af
det får eleverne erfaret i praksis, når de er i praktikophold, og
de erfaringer samler vi også op på,«
fortæller Trine Thorøe Olesen.

Sproget er identitetsbærende

➔

Efterskolelærerne Trine Thorøe olesen og Lucca Lyngbak nymand oplever, at de unges opvækst og miljø spiller en
stor rolle for, hvordan de udtaler sig og hvilket sprog de bruger om hinanden.
Foto: ULRIK SAMSøE FIGEn

Trine Thorøe Olesen ikke de unges
sprog. Hun forsvarer delvist eleverne
ud fra den forklaring, at de ofte ikke
ved, hvad de selv siger.
»Det er i høj grad et spørgsmål om
dannelse, og mange af vores elever
har et lavt ordforråd, når de kommer
her og måske for første gang bliver
præsenteret for et råt sprog. Derfor
kopierer de ofte bare, hvad de hører
de andre elever sige, og de tænker slet
ikke over, hvad det egentlig betyder,
og over hvad man kan tillade sig at
sige og ikke sige i en bestemt sammenhæng,« forklarer Trine Thorøe
Olesen.
For mange af skolens elever er
efterskoleopholdet sidste chance for

Det er ikke kun ude i den virkelige
voksenverden, at eleverne bliver klogere på sociale og sproglige spilleregler. I faget drama bliver der arbejdet
intenst med følelser og kropssprog,
og eleverne skal selv producere
teksterne til de forestillinger, de
opfører for hinanden. Alligevel tror
dramalærer Lucca Lyngbak Nymand

ikke, at efterskolen har mere fokus
på udvikling af elevernes sprog end
så mange andre efterskoler.
»Jeg tror, at alle efterskoler har
fokus på det. Vi har jo at gøre med
ungdomskulturen, og meget af den
kultur handler om at udtrykke sig,
at sætte sig selv i scene og finde en
identitet. Så uanset, hvordan de unge
taler, så er sproget i dets mange forskellige afskygninger et relevant tema
at beskæftige sig med,« lyder det fra
Lucca Lyngbak Nymand.
Hun tilføjer, at på Bråskovgård
Efterskole er sproget langt fra en entydig størrelse. De mange grupperinger omkring skolens vidt forskellige
liniefag udgør ofte små subkulturer,
der blandt andet er karakteriseret ved
markante forskelle på dialekter og
ordforråd. Og det har både positive
og negative betydninger.
»Vores elever kommer fra alle sociale lag, fra byerne og fra landet. Her
bliver de så ført sammen og oplever,
at der er andre måder at tale og udtrykke sig på end ens egen. Så på den
måde får de udvidet deres sproglige
horisont og hører og ser også sig selv
på en ny måde. Desværre er der også
nogle, der mener, at deres måde at
ytre sig på er den eneste rigtige, og
derfor opstår der nogle magtkampe,
som handler om at udøve sproglig do
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»Jeg skriver fuckface i en sms, hvis der følger en smiley med bagefter«

➔

minans over andre,« forklarer
Lucca Lyngbak Nymand og bliver
suppleret af dansklæreren:

»Eleverne på landbrugslinien har
for eksempel for vane at være noget
vrantne og kritiske, og det afspejler

www.arto.dk
”Arto er den mest besøgte hjemmeside blandt unge i Danmark. På Arto bruger
de unge primært tiden på at sende beskeder til hinanden via deres gæstebøger
og postkasser. Derudover har de mulighed for at lægge billeder ind i deres gallerier som så kan ses af de andre brugere. Udover beskederne er der en lang række
andre funktioner de kan benytte, eksempelvis kan de debattere med de andre
brugere, de kan skrive dagbog, se hvem af deres venner der er online, spille spil,
læse vitser og deltage i klubber. I klubberne har man mulighed for at debattere
og udveksle billeder og links med andre brugere omkring et bestemt emne - det
kan fx være en fanklub for et fodboldhold.”
Kilde: www.arto.dk

sig i deres lidt negative sprog, mens
eleverne på de tekniske fag dyrker et
meget råt sprog. Det rå og voldelige
har desværre en tendens til at sprede
sig og dermed dominere billedet, men
udvekslingen foregår heldigvis ikke
kun på den måde. Der kan også opstå
sjove ord, vendinger og udtryksmåder, som ingen rigtig ved, hvor
kommer fra, men som alle grupper
tager til sig, uanset om de passer ind i
gruppens gældende sprogpraksis.«
Set fra det perspektiv er ungdommen altså ikke kun den rå producent
af sproglige fornyelser og forargelser,
men er også åben og modtagelig for
inspiration ude fra. Det må styrke
troen på, at det nytter noget at arbejde med sproget som en integreret
del af skoleskemaet.

Kilder til kanonen er et omfattende kildehæfte, der dækker
kanonpunkterne og forbereder eleverne til historieprøve via
historisk metode, eksempler og analyse
analyseGO Epoke:
modeller.
Lærerhåndbogen er under uudarbejdelse,
og udkommer ultimo oktober.

72 sider, hårdt bind.
Pris 160 kr. (128 kr.)
Bestil et klassesæt og få
en gratis tidslinieplakat!

Kilder til kanonen er en del af historiesystemet GO Epoke, der er et helt nyt
system med fokus på faglighed og
kron
kronologisk
fremstilling.
Bogen ligger til gratis gennemsyn på
www.geografforlaget.dk

Kilder til kanonen
Oplysningstiden
Romerriget
Vikingerne
Renæssancen
Oldtiden
Middelalderen*
Nyere tid*

*Under udarbejdelse

Tlf: 63 44 16 83
go@geografforlaget.dk
www.geografforlaget.dk
Medlemmer af Geografforbundet får 20% rabat på bøgerne.
Priser i parentes er medlemspriser. Alle priser er excl. moms og forsendelse.
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c kf a c e
Det mener eleverne
- Når jeg skal af med min vrede,
så bruger jeg ord, der kan virke
stødende.
- Det er vigtigt at kende folks
forskellige grænser. Nogle tager
det, man siger, meget hårdere end
andre.
- Jeg tror ikke, jeg rigtig for alvor
sårer nogen med mit sprog. Jeg
skriver i hvert fald aldrig grimme
ting på mails eller sms'er.
- Det er mine forældre, der kan såre
mig mest, ved det de siger. De ved
lige, hvor skoen trykker, og så har jeg
ikke en chance. Så trækker jeg mig
og giver mig til at spille computer.
- Hvis mine kammerater sårer mig,
så siger jeg noget igen.
- På en efterskole går vi op og ned
af hinanden hver dag et helt år, og
nogle gange bliver vi altså trætte af
hinanden. Så er det i orden nogle
gange at tale hårdt til hinanden.

Caroline Vangsgaard, 2. års elev.
Følger tømrerfaget i 9. klasse
- Da jeg kom på skolen, fandt jeg
hurtigt ud af, at jeg ikke levede op
til, hvad det vil sige at være en god
kammerat. Jeg var tæt på ikke at få
lov til at fortsætte på andet år, men
så tog jeg mig sammen og ændrede
især min måde at tale på.
- For mig handler skolens sprogpolitik om ikke at svine hinanden til.
Man skal i hvert fald skelne mellem at svine hinanden til for sjov
og for alvor.
- Ord som luder, sæk, møgkælling og
andre lignende ord, der er stødende
over for piger, bruger man bare
ikke. Det er mere ok at sige bøsse
og bøsserøv.

Foto: Ulrik Samsøe Figen

Claus Nielsen, 2. års elev. Følger
faget Sy&Design i 10. klasse.

- Jeg kan godt sige "fuck dig" til min
kæreste på en god måde og skrive
fuckface i en sms, hvis der følger
en smiley med bagefter.
- Jeg har tidligere været en del af
et dårligt miljø og har prøvet at
modtage meget ubehagelige sms'er,
hvor jeg til sidst truede med at gå
til politiet.

Pia Malberg. 1. års elev. Følger
faget Sy&Design i 8. klasse
- Jeg har det generelt ikke dårligt
med at svine folk til. Ikke hvis de
har fortjent det.
- Min sproglige inspiration kommer
nok mest fra film, musik og fra
nettet. Jeg bruger Arto meget, men
mest til at skrive til mine venner.
Jeg bruger ikke siden til at svine
folk til. Det vil jeg hellere gøre
ansigt til ansigt.
- Jeg kan godt finde på at kalde min
mor for møgkælling. Så bliver hun
rasende, men så griner jeg bare.

- Jeg har været kaldt op på forstanderens kontor nogle gange, fordi
jeg bruger for grove ord, når jeg
skændes med en anden elev.
- Jeg tror ikke, at vi elever vil indrømme over for hinanden, hvis vi
føler os sårede over noget, nogen
har sagt til os. Så går vi hellere til
en lærer.
- Jeg er selv blevet kaldt en møgkælling på en sms. Men den var fra en
ukendt afsender, så det tog jeg ikke
så tungt.

Det er Claus, Caroline
og Pia enige om:
- Ord rammer hårdere, hvis de bliver
sagt ansigt til ansigt.
- Vi føler os ansvarlige for det, vi
siger.
- Der er stor forskel på, hvad lærerne finder sig i at høre på.
- Der er nogle, der har fortjent at
blive talt grimt til.
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Fuc kf a c e

de unge overgår sig selv fra
generation til generation

ord, der var kraftfulde for 20 år siden, har måske mistet deres power i dag, og derfor gælder det om at finde
nye ord og udtryk, mener sprogforsker Ditte Laursen

Mange unge forsvarer brugen af rå og
voldsprægede gloser med, at det bare er
for sjov. Men de fleste voksne har meget
svært ved at se det sjove i at blive kaldt
for klamme svin eller bøsserøv. Kan du
se det sjove i det?
»Jeg synes, voksne er meget tilbøjelige til udelukkende at hænge sig
i sprogets indhold. De unge bruger
også de voldsomme og stødende ord
til at lægge kraft bag deres udtalelser.
Som en form for superlativer. Ord,
der var kraftfulde for 20 år siden, har
måske mistet deres power i dag, og
derfor gælder det om at finde ord og
udtryk, der har denne forstærkende
effekt. Og det behøver ikke altid være
i en negativ retning. Fx kan man
både være pisseåndssvag og pissesej.«
Men hvis man ikke mener det, man
siger, hvordan kan man så bruge sproget til at kommunikere med hinanden
og dermed forstå hinanden? Hvis man
med andre ord ikke hænger sig i sprogets indhold, er man så ikke med til at
udhule selve sproget og dets forbindelse
til virkeligheden?
»Man kan godt diskutere, om man
skal kalde det udvikling eller udhuling, men de unge har altid været
drevet af at overgå sig selv fra generation til generation. Også sprogligt. De
ord, der bruges til hudløshed i dag,
vil sandsynligvis ikke være de samme
ord, der bruges af den næste generation af unge. Så udviklingen og forny-
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elsen fortsætter hele tiden, hvilket jo
er med til at bremse udhulingen.«
Selv om de unge gerne vil bruge
sproget som et powermiddel til at lægge
noget tyngde bag deres budskaber eller
til blot at markere deres tilstedeværelse
på, er der vel ingen naturlov, der siger
at det skal være ord, der håner, nedgør
og stigmatiserer andre?
»De unge bruger helt klart sproget
til at stive sig selv af med. De er ofte
usikre og har svært ved at håndtere de følelser, der kendetegner et
teenageliv. Ikke alle har overskud til
at være kreative og finde deres egen
originale måde at udtrykke sig på,
og derfor kopierer de det sprog, der
dominerer. Og i den sammenhæng
har bl.a. amerikanske subkulturer
været leveringsdygtige i et sprog,
hvor man
hele tiden
stiver
sig selv
af ved
at pille den
anden ned.«
Vi skal altså
ikke tage det
så tungt og
bogstaveligt,
når vi føler os
nedgjorte, for i
virkeligheden handler

det om, at den, der nedgør en, skal have
det lidt bedre med sig selv. Men er der
forskel på at blive svinet til ansigt til
ansigt frem for i et af de mange digitale
medier såsom sms’en og diverse netsider som Arto eller Youtube?
»De digitale medier har en stor
grad af distance indbygget i sig,
forstået på den måde, at det er nemmere at sige ”jeg elsker dig” eller
”jeg smadrer dig” på en sms end
ansigt til ansigt. Mange føler, de kan
skrive hvad som helst, og lige netop
på det punkt har de voksne en stor
opgave i at lære de unge noget om
sproglig etikette og dannelse, for det,
der sprogligt virker på én måde i et
medie, virker måske helt anderledes ansigt til ansigt.«

Stærke voksne skaber stærke børn
Grænserne for, hvad man kan sige
til hinanden, synes at være udvidet
voldsomt de seneste år med de unges hyppige brug af gloser som fuck,
motherfucker, fucking lort og så videre i
den stil. Er der nogle grænser for, hvad
vi som voksne bør tolerere, eller må vi
lære at acceptere, at sådan giver de unges behov for at markere sig nu engang
til kende?
»Selvfølgelig skal unge have et
kreativt sprogligt frirum. Men det er
også vigtigt, at voksne markerer deres
grænser for, hvad de vil lægge øre
til – dels for at signalere, at det ikke
er ligegyldigt, hvad de unge foretager
sig, og dels for at give dem et tydeligt
modspil, de kan forholde sig til. Unge
bør opleve masser af frihed, men
stærke voksne giver alt andet lige
unge et meget bedre afsæt i tilværelsen end usynlige og konfliktsky
voksne.«
I følge flere sprogforskere og i følge
de unge selv er der på trods af ordenes
stærkt negative betydninger ofte tale
om en harmløs leg med sprogets mere
lydmæssige egenskaber, og at det betydningsmæssige indhold skal tages med
et gran salt. Behøver vi nødvendigvis at
tage alt bogstaveligt?
»Det ville være helt ulideligt, hvis
alt blev taget bogstaveligt. Det ville
kvæle en meget stor del af humoren,
og ironi ville nærmest være umuliggjort. Når det er sagt, mener jeg
dog, at sproget kan devalueres til et
niveau, hvor vi ikke længere kan
bruge det. Forestil dig at en kollega
kaldte dig et ”dumt svin” på et personalemøde og efterfølgende griner
af dig, fordi du er så dum at finde det
anstødeligt. Der er grænser, og det er
vigtigt, at unge lærer dem at kende.«
Du kalder de unges sprog kloaksprog, og hvis man lukker lort ud i det
sproglige miljø, kommer fællesskabet
til at stinke af det. Men hvis de unge nu
tumler rundt med deres følelser, kunne
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Foto: Ulrik Samsøe Figen

Psykolog Hans Henrik Knoop opfordrer voksne til at markere deres grænser for, hvad de vil lægge øre til

man så ikke argumentere for, at det er
vigtigt, at de kommer af med noget af
deres negativitet i stedet for at holde
det i sig?
»Somme tider er sprogets stærkeste gloser de rigtige. Men den
sproglige inflation, dét at udtryk som
svin, luder og motherfucker bruges,
som om deres fysiske reference er
helt uden betydning, vil jeg gerne
protestere mod. For det øger sandsynligheden for, at vi mangler ord,
når det virkelig gælder, og at nogen
kommer alvorligt til skade. Og så
skal vi ikke glemme, at den virtuelle
mobil- og internet-verden reelt har
gjort det meget vanskeligt for unge at
have noget socialt frirum. Dels fordi
de forventes at være konstant til rådighed, og dels fordi de kan forfølges
elektronisk af fx mobbere helt ind i
deres soveværelse. Det er nærmest
lig med social eksklusion at slukke
for mobilen, og mange tør derfor ikke
gøre det. Derfor har unge brug for
voksne, der lærer dem at moderere
deres sprog.«
Den aggression, der synes at
ligge bag de unges sprogbrug, er det

et udpræget ungdomsfænomen, eller
ser du aggressionen og den aggressive
sprogbrug som et mere generelt samfundsproblem?
»Tendensen til at male hinanden
op i et hjørne er jo eksempelvis ret
udpræget i medierne, og mange
journalister synes at have det ideal at
spille modstandere ud mod hinanden
og fokusere ensidigt på uenigheder,
konflikter og fjendskaber. Det er i høj
grad med til at præge vores måde at
tænke om og tale til hinanden på. De
digitale medier er med til at forstærke denne tendens, fordi de har en
indbygget anonymitet i sig, der gør
det sværere at mærke empatien for
den, man kommunikerer med eller
til. Desværre er det også de medier,
som de unge i den grad benytter
sig af. Og det gør de på en næsten
manisk manér, hvor de taler, mailer,
chatter og sms’er lynhurtigt, som om
de er bange for, at ”mikrofonen” skal
tages fra dem. Manglen på refleksion
og omtanke, inden man ytrer sig, er
heller ikke just befordrende for et
empatisk og assertivt sprogbrug,«
siger Hans Henrik Knoop.

Fuc kf a c e
Efterskolen Solgården:

Det kan ligesom ikke blive råt nok
» Der stod, hun var en bitch. På tavlen
så hele klassen læste det, da det ringede ind til time.«
Forstander Kristian Andersen fra
Efterskolen Solgården er ikke tvivl om,
at ord kan gøre ondt. Og at de kan gøre
rigtig ondt på skrift. Pigen, der blev
kaldt en bitch, gik kun i sjette klasse,
da hun blev ramt af de hårde ord. I dag
går hun på Efterskolen Solgården, men
selv her på en kristen efterskole, hvor
eleverne generelt ikke har for vane
at bande, siver noget af den sproglige
forråelse lige så stille inden for murene. En forråelse, som efter Kristian
Andersens opfattelse gør sig gældende
i hele samfundet, og som bl.a. sætter
sit tydelige spor på den måde, de unge
taler på.
»Der er blevet rykket ved nogle

grundlæggende grænser i samfundet
for, hvad der er tilladt. Det kan ligesom
ikke blive råt nok. Se bare på pornoen
og hør musikken. Jeg synes, det er
chokerende, at et band som det finske
Lordi kunne vinde det europæiske melodi grand prix. Det er jo et tegn på, at
vi i stigende grad accepterer ekstreme
rå og voldelige udtryk som en naturlig
del af vores samfund.«
At accepten er udbredt blandt de
unge udtrykker sig paradoksalt nok
ved, at de i følge dem selv ofte ikke mener noget med det, når de kalder hinanden for bitch, bøsserøv og lignende
barske ord hentet fra den mindre pæne
sprogklasse. Men den forklaring køber
Kristian Andersen ikke.
»Sproget er helt klart et mobbemiddel, og det holder ikke at sige,

at det kun er for sjov, for man ved
ikke, hvad andre har med i bagagen
og dermed hvad ord betyder for den
enkelte. Det er muligt, at ordet bitch
kan ramme helt forbi en person, men
det er mindst lige så sandsynligt, at det
rammer lige ind i hjertet på personen.
Derfor forsøger jeg at skærpe de unges
bevidsthed om, at deres måde at tale på
har to overordnede konsekvenser. Det
kan være opbyggende, og det kan være
nedbrydende.«
Eleverne på Efterskolen Solgården
får også at vide, at konsekvenserne
langt fra kun har betydning for de
enkelte personer, der er involveret i
en ordveksling. Det er i høj grad også
kulturen og det sociale miljø, man er
en del af, der betaler prisen, hvis man
lader de rå gloser florere.

Klank Efterskole:

De unge har ikke lært at løse konflikter
På Klank Efterskole er forstander Ulrik
Rye enig i, at sprog og miljø hænger
uløseligt sammen.
»En stor del af de unges sprogkultur
kommer hjemmefra. Og det er altså ikke
kun børn fra socialt belastede familier,
der taler forfærdeligt. Det kan også være
børn fra karrierefamilier, hvor forældrene har travlt med at realisere sig selv.
Resultatet er det samme, nemlig at der
ikke er tid og overskud nok til at tage sig
af og opdrage ens børn på en ordentlig
måde.«
Med til opdragelsen hører det at lære
at håndtere konflikter på en konstruktiv
måde. Og lige præcis det er mange af den
nuværende ungdomsgeneration rigtig
dårlige til, mener Ulrik Rye.
»Nogle unge skærer i sig selv eller
udøver anden form for vold mod sig selv,

fordi de mangler et sprog, der kan fungere som et konstruktivt værktøj, når de
er vrede eller kede af det. Størstedelen af
dem, der ikke har lært at håndtere konflikter, viser deres afmagt ved at råbe,
skrive grimme ting til hinanden, bagtale
hinanden og i det hele taget tale om og
ikke til hinanden. Det gør de, fordi de
ikke har lært andet hjemmefra.«
For ikke så lang tid tiden holdt en
af eleverne en længere pause fra skolen
efter en langtrukken konflikt, hvor op til
10 elever endte med at være indblandet
i et sandt inferno af ubehagelige sms’er.
Midtvejs i konflikten blev mødrene til
de to elever, der havde udløst konflikten, involveret i sagen, og deres bidrag
bekræftede desværre Ulrik Rye i, at de
unges negative sprogbrug ikke kun er et
ungdomsfænomen.

»De to mødre havde slet ikke fokus
på at løse konflikten. Den ene kaldte den
anden for en led, fed so, og den anden
gav igen ved at true med vold. Det var
chokerende at være vidne til, og det er
klart, at de to elever ikke kom hinanden
nærmere efter det.«
Det var efter mødrenes indblanding,
at konflikten for alvor eskalerede med
det resultat, at forstanderen til sidst
så sig nødsaget til at forbyde brugen af
mobiltelefoner til at sende sms´er til
hinanden.
»Forbud er ellers ikke vejen frem,
men i det her tilfælde var det nødvendig.
Det betød, at vi fik situationen under
kontrol, men ikke at vi fik løst konflikten. Den blev desværre først delvist
løst, da den ene elev valgte at holde en
længere pause fra skolen.«
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