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DILEMMAØVELSE 
- skab dialog og refleksion via dilemmaer om hash 
 

 
Øvelse 
Øvelsen har til formål at få eleverne til at reflektere, diskutere og finde løsningsforslag i 
forhold til en række dilemmaer om hash. Der er plads til forskellige holdninger og flere mulige 
løsningsforslag. Arbejdet med dilemmaer kan ske i grupper eller i plenum.  
 
Øvelsen bygger på P3-programmet ”Sara og Monopolet”, hvor Sara Bro og et panel af kendte 
mennesker hjælper lytterne med at løse personlige dilemmaer.  
 
 

Gruppearbejde  
Eleverne deles i grupper af 4-5 personer. I hver gruppe udvælges en ordstyrer.  
 
Grupperne får 10 minutter til at skrive et brev med et dilemma, der handler om hash.  Derefter 
bytter grupperne breve med hinanden. Når brevene er fordelt, får grupperne 10-15 minutter 
til at arbejde med dilemmaerne. Ordstyreren læser dilemmaet op og panelet diskuterer 
mulige løsningsforslag.  Ordstyreren kan stille spørgsmål og komme med input undervejs.  
 
Der rundes af i plenum. Ordstyrerne fortæller, hvilket dilemma, de blev stillet overfor, og 
hvilke løsningsforslag panelet havde. Øvelsen kan gentages med nye dilemmaer.  
 
 

Plenumøvelse 
Underviseren indtager rollen som ordstyrer og vælger 3-4 elever til et panel. Underviseren 
læser et af de følgende dilemmaer op. Panelet drøfter dilemmaet og kommer med 
løsningsforslag. Undervejs i debatten kan ordstyreren stille spørgsmål eller give input til 
panelet.  
 
Når et dilemma er diskuteret tilstrækkeligt, kan panelet skiftes ud med 3-4 andre elever, der 
stilles overfor et af de andre dilemmaer. 
 
 

Inspiration til dilemmaer 

Dilemma 1 
Min bedste ven, som jeg har kendt siden folkeskolen, er begyndt at ryge ret meget hash. Vi 
plejede at være sammen hver dag - i skolen, efter skole og til fodbold. Nu går vi på hver vores 
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skole, men ses stadig flere gange om ugen. Når vi ikke er sammen, så hænger min ven ud 
med nogle nye venner, der også ryger hash. Han siger, at de har det vildt sjovt sammen. Jeg 
synes bare, at han virker mindre glad end han plejer. Det er også som om, at de ting han siger 
han vil, ikke bliver til noget. Nu er han også stoppet til fodbold. Jeg er bekymret for ham og 
lidt bange for, at vores venskab er ved at gå i stykker. Hvad kan jeg gøre? 
 
 

Dilemma 2 
Om eftermiddagen, når jeg har fri fra skole, ryger jeg indimellem et par joints med nogle af 
mine venner. Det er tit en torsdag eller fredag. Indimellem sker det, at min mor ringer og 
beder mig hente min lillebror i børnehaven, fordi trafikken driller hende, så hun er forsinket. 
Nu er det sket et par gange, hvor jeg er blevet nødt til at hente min lillebror efter at have 
røget. Er det egentlig ok? 
 
 

Dilemma 3 
Vi er nogle venner, der somme tider ryger lidt hash i weekenderne. Jeg synes, det er sjovt 
og hyggeligt, men sidste gang jeg røg, fik jeg det lidt mærkeligt. Det forsvandt hurtigt igen, 
men jeg har alligevel overvejet at snakke med mine forældre om det. Jeg har tænkt på det 
flere gange, men har ikke gjort det, fordi jeg er bange for, at de bare bliver sure og skælder 
mig ud, når de finder ud af, at jeg har prøvet at ryge hash.  
 
 

Dilemma 4 
Den anden dag, da min kæreste hentede mig i bil hos en veninde, havde han røget en joint 
inden han kørte. Jeg kunne faktisk ikke mærke på ham, at han var skæv, men jeg ved det fra 
en af vores venner, som jeg stoler 100 % på. Jeg er virkelig forelsket i min kæreste og bange 
for, at han går fra mig, hvis jeg konfronterer ham med det. Men jeg er også bange for at køre 
i bil med ham, når han er skæv. Jeg er forvirret og ved ikke, hvad jeg skal stille op. 
 
 

Dilemma 5 
En af mine bedste venner fra skolen er begyndt at ryge hash. I starten var det kun til nogle 
få fester, men nu er det tit flere gange på en uge og jeg er begyndt at blive bekymret for ham. 
Jeg vil egentlig gerne tale med mine forældre om det, fordi jeg er vildt meget i tvivl om, hvad 
jeg kan gøre. Problemet er bare, at jeg ikke har lyst til, at mine forældre skal synes dårligt om 
ham eller sige det videre til hans forældre, for hvad sker der med vores venskab, hvis han 
finder ud af, at jeg har sagt noget. Hvad skal jeg gøre? 
 
 

Dilemma 6 
Jeg er af et par omgange blevet tilbudt at købe hash på skolen. Jeg ryger ikke selv hash, men 
ved, at der er andre der køber på skolen. På en måde kan jeg jo være ligeglad, men jeg synes 
alligevel, at det er irriterende at blive tilbudt hash på skolen og det er jo også ulovligt, det de 
gør. Skal jeg sige det til nogen, holde min kæft eller hvad er det rigtige at gøre?  
 


