
 
 

 

Du skal ikke skrive navn på spørgeskemaet.  

Sæt kryds ved det du synes er mest rigtigt. 

 

Sæt kryds om du er dreng eller pige. Dreng  Pige 

  
 

 Ja Nej 

Synes du der er i orden hvis andre gør noget mod en som man ikke kan lide?   

Synes du det er i orden at forældre siger grimme ting til deres børn?   

Synes du at det nogen gange er i orden at slå sine børn?    

Synes du altid man skal tale med nogen om det hvis man bliver slået?   

Tror du en voksen kan hjælpe dig hvis du fortæller at du bliver slået?   

Er det vold hvis man bliver låst inde på sit værelse og ikke må komme ud?   

Er det vold hvis ens mor eller far ødelægger ens ting med vilje?    

Er det vold hvis man bliver truet med tæsk?   

Har du prøvet at blive slået eller rusket af en i din familie?   

Har du prøvet at blive råbt ad fra en i din familie så du fik ondt i maven?   

Har du oplevet at en anden i din familie blev slået eller rusket?   

Har du oplevet at dine forældre skændtes så du blev ked af det og bange?   

  



 
 

 

Du skal ikke skrive navn på spørgeskemaet.  

Sæt kryds ved det du synes er mest rigtigt. 

 

Sæt kryds om du er dreng eller pige. Dreng  Pige 

  

 

 Ja Nej 

Synes du der er i orden hvis andre gør noget mod en som man ikke kan lide?   

Synes du det er i orden at forældre siger grimme ting til deres børn?   

Synes du at det nogen gange er i orden at slå sine børn hvis de har gjort noget 
dumt?  

  

Synes du altid man skal tale med nogen om det hvis man bliver slået?   

Tror du en voksen kan hjælpe dig hvis du fortæller at du bliver slået eller ikke 
har det godt derhjemme? 

  

Er det vold hvis man bliver låst inde på sit værelse og ikke må komme ud?   

Er det vold hvis ens mor eller far ødelægger ens ting med vilje?    

Er det vold hvis man bliver ydmyget eller nedgjort?   

Har du prøvet at blive slået/sparket af en eller flere voksne i din familie?   

Hvad skete der? 

Hvem slog? 

Har du prøvet at blive mobbet af en voksen i din familie så du fik ondt i 
maven? 

  

Hvem gjorde det? 

Har du oplevet at en anden i din familie blev slået af en voksen i familien?   

Hvem blev slået? 

Hvem slog? 

Har du oplevet at dine forældre talte grimt til hinanden så du blev bange?   

Har du været udsat for vold i din familie?   

Hvordan? 

Er der andet du vil sige? 

  



 
 

 

Du skal ikke skrive navn på spørgeskemaet.  

 

Sæt kryds om du er dreng eller pige. Dreng  Pige 

  

 

 Ja Nej Ved 
ikke 

Synes du det er vigtigt at kunne hjælpe andre børn som har det svært 
derhjemme? 

   

Må du fortælle andre hvordan du selv har det derhjemme?    

Ved du hvad du kan gøre hvis du kender en der bliver udsat for vold?    

Ved du hvem der kan hjælpe dig hvis du bliver udsat for vold derhjemme?    

Synes du man skal tale med nogen om det hvis man bliver slået?    

Synes du det er i orden at forældre siger grimme ting til deres børn?    

Må forældre slå deres børn hvis de har gjort noget dumt?     

Er det vold hvis man bliver låst inde på sit værelse og ikke må komme ud?    

Er det vold hvis ens mor eller far ødelægger ens ting med vilje?     

Er det vold hvis man bliver mobbet af sine forældre?    

Har du prøvet at blive slået/sparket/mobbet af en eller flere voksne (over 18)? 
Eller har du oplevet at andre i din familie er blevet slået/sparket/mobbet af en 
eller flere voksne (over 18)? 

Ja Nej 

  

Hvis ja, hvad skete der? 

Har du oplevet at voksne (over 18) i din familie har gjort noget mod dig som du 
ikke kunne lide? 

Ja Nej 

  

Hvis ja, hvad skete der? 



 
 

 

Du skal ikke skrive navn på spørgeskemaet.  

 

Sæt kryds om du er dreng eller pige. Dreng  Pige 

  

 

Hvem kan hjælpe dig hvis du bliver udsat for vold derhjemme? 

Hvad kan du gøre hvis du kender en der bliver udsat for vold? 

 Ja Nej Ved ikke 

Synes du det er vigtigt at kunne hjælpe andre børn som har det svært 
derhjemme? 

   

Må du fortælle andre hvordan du selv har det derhjemme?    

Synes du det er i orden at forældre siger grimme ting til deres børn?    

Synes du man skal tale med nogen om det hvis man bliver slået?    

Må forældre slå deres børn hvis de har gjort noget dumt?     

Er det vold hvis ens mor eller far ødelægger ens ting med vilje?    

Er det vold hvis man bliver låst inde på sit værelse og ikke må komme ud?    

Er det vold hvis man bliver mobbet af sine forældre?    

Har du oplevet at voksne (over 18) i din familie har gjort noget mod dig 
som du ikke kunne lide? 

Ja Nej 

  

Hvis ja, hvad skete der? 

Har du prøvet at blive slået/sparket/mobbet af en eller flere voksne (over 
18)? Eller har du oplevet at andre i din familie er blevet 
slået/sparket/mobbet af en eller flere voksne (over 18)? 

Ja Nej 

  

Hvis ja, hvad skete der? 

Hvis ja, hvordan havde du det? 

Hvad har du lært i dag? 

Hvad synes du var godt ved undervisningen? 

Hvad synes du var kedeligt ved undervisningen? 

Er der andet du vil sige? 

 

  



 
 

 

Sæt kryds om du er mand eller kvinde 
 
 

Mand Kvinde 

  

 

 Ja Nej Jeg vidste det på forhånd 

Har du fået ny viden om hvad vold er?    

Har du fået ny viden om hvordan man kan se tegn på vold 
hos eleverne? 

   

Føler du dig bedre klædt på til at lave en underretning efter 
kurset? 

   

Hvis nej, hvad mangler du? 
 

 Ja Nej 

Har du fået viden du kan anvende i samtale med forældre?   

Uddyb:   

Har du fået viden du kan anvende sammen med dine kolleger?   

Uddyb:   

Hvad vil du fremhæve som særlig vellykket på dagen og hvad har du savnet? 

Hvad er din opfattelse af elevernes udbytte af dagen? 

 Ja Nej 

Kunne du finde på at bestille undervisningsforløbet til en anden klasse?   

Ville du anbefale kurset til en kollega?   

Føler du dig klædt på til selv at undervise om vold evt. med brug af projektets 
undervisningsmateriale? 

  

Uddyb:   

Mener du det er bedre at det er en lærer udefra der underviser klassen fremfor en af 
klassens egne lærere? 

  

Uddyb:   

Hvordan fik du kendskab til kurset ”Tør du tale om det?” (sæt kryds) 
____Jeg har været på kursus i Ungdomsbyen før 
____Ungdomsbyens hjemmese/nyhedsbrev/folder 
____ Dansk Kvindesamfunds Krisecenters hjemmeside 
____ Fra en kollega 
____ Fra skolens ledelse 
____ Fra projektets kampagnemateriale (plakater og flyers)  
____ Via google eller anden søgemaskiner 
____ Andet, noter gerne hvordan 
________________________________________________________ 
 

Har du andre kommentarer? 

  



 
 

 

Sæt kryds om du er mand eller kvinde Mand Kvinde 

  
 

Har du erfaringer med elever der lever med vold i hjemmet? (Uddyb) 

Har du gode og/eller dårlige erfaringer med underretninger? 
 

 Ja Nej Jeg vidste det på forhånd 

Har du fået ny viden om hvad vold er?    

Har du fået ny viden om hvordan man kan se tegn på vold 
hos eleverne? 

   

Føler du dig bedre klædt på til at lave en underretning efter 
kurset? 

   

Hvis nej, hvad mangler du? 

 Ja Nej 

Tror du at noget af den viden du har fået i dag kan anvendes i samtale med 
forældrene? 

  

Uddyb: 

 Ja Nej 

Har du fået viden du kan anvende sammen med dine kolleger?   

Uddyb:  

Hvilke dele af kurset var mest relevant for dig? Og hvad har du savnet? 

Hvordan fik du kendskab til kurset? (sæt kryds) 
____ Fra krisecenterets hjemmeside 
____ Fra projektets facebookside 
____ Fra projektets kampagnemateriale (plakater og flyers)  
____ Fra en kollega 
____ Fra skolens ledelse 
____ Via google eller anden søgemaskine 
____ Andet, noter gerne hvordan:  

 Ja Nej 

Ville du anbefale kurset til en kollega?   

Har du andre kommentarer? 

  



 
 

 

Sæt kryds om du er mand eller kvinde 
 

Mand Kvinde 

  

 
 

Hvad vil du fremhæve som særlig vellykket på dagen og hvad har du savnet? 

Hvad er din opfattelse af elevernes udbytte af dagen? 

Deltog du på lærerkurset? Hvis nej, spring de næste to spørgsmål over. Ja Nej 

  

Har du brugt lærermappen du fik på lærerkurset eller tror du at du vil bruge den? Uddyb: 

Har du brugt noget af den nye viden du fik på lærerkurset? 

 Ja Nej 

Kunne du finde på at bestille undervisningsforløbet til en anden klasse?    

Ville du anbefale undervisningsforløbet til en kollega?   

Tror du at du selv vil kunne undervise med projektets materiale når det bliver 
tilgængeligt på hjemmesiden? (der vil være vejledning til hvordan det kan bruges) 

  

Uddyb:   

Mener du det er bedre at det er en lærer udefra der underviser klassen fremfor en af 
klassens egne lærere? 

  

Uddyb:   

Har du andre kommentarer? 

 

 



 
 

 

Hvordan har undervisningsdagen gjort indtryk på eleverne? 
 

Har elever henvendt sig efter undervisningsforløbet fordi de oplever vold i familien? 
 

Har elever henvendt sig efter undervisningsforløbet med andet? 
 

Har undervisningsdagen givet anledning til snak i klassen eller blandt børnene om vold i familien? 
 

Har du arbejdet videre med emnet i undervisningen? 
 

Tror du undervisningen har ændret elevernes syn på hvad vold er? 
 

Tror du undervisningen har givet eleverne viden om hvordan de får hjælp? 
 

Har din deltagelse i ’Tør du tale om det?’ skærpet din opmærksomhed på udsatte børn? 
 

Har du lavet en eller flere underretninger eller overvejer du det efter at have deltaget i forløbet? 
 

Har du andre kommentarer? 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

http://krisecenteret.dk/toer-du-tale-om-det/for-laererne/undervisningsmateriale/projektets-film 

http://krisecenteret.dk/toer-du-tale-om-det/for-laererne/undervisningsmateriale/projektets-film


 
 



 
 



 
 

 

 Vi har brug for Smartboard til at vise film og et whiteboard/en tavle, samt 

tavletuscher/kridt. 

 

 Da flere øvelser foregår på gulvet er det optimalt at bordene står i hestesko.  

 

 Til gruppeøvelserne er det en fordel at grupperne har mulighed for at gå ud og arbejde på 

gangen, i tilstødende lokaler eller grupperum. 

 

 Mobiltelefoner skal som udgangspunkt være slukkede og pakket væk.  

 

 Du bedes have grupper klar, så vi hurtigt kan dele eleverne ind i grupper med ca. 4 elever i 

hver (max 6 grupper pr. klasse dvs. ved højt elevtal 5 elever pr. gruppe) 

 

Vi kommer for at undervise, og beder dig som lærer håndtere eventuelle frikvarterskonflikter, 

urimeligt forstyrrende elever eller andet akut, der måtte opstå på dagen.  

 

Og så glæder vi os ellers til en lærerig dag! 



 
 

 

 

 

 

 

 

(Per Isdal ATV, Oslo 2002).  



 
 

 

Fysisk vold 

Fysisk vold er brug af enhver form for fysisk overgreb og magt. Også at forhindre andre i at få opfyldt 

fysiske behov så som at sove og spise. For handikappede kan det desuden være at blive nægtet hjælp, 

medicin og hjælpemidler. 

Psykisk vold 

Psykisk vold er verbale eller adfærdsmæssige trusler om vold mod en selv eller ens børn. Det er at blive 

nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret eller isoleret. Det er også psykisk vold at overvære vold mod et 

familiemedlem. 

Verbal vold 

Verbal vold er når man trues med at ens børn bliver bortført, at man trues med at blive smidt ud, at der 

trues med at ødelægge ens arbejdsliv eller sociale liv, trues med mishandling eller trues med at man 

forfølges. Det hele fortælles ofte, således at man tror på at det vil ske. 

Materiel vold 

Materiel vold er at få sine ting ødelagt, at man tvinges til at forlade sin bopæl, eller at man ikke har adgang 

til sine ejendele. 

Seksuel vold 

Seksuel vold er at blive tvunget til sex eller på anden måde krænket seksuelt, for eksempel ved at overvære 

seksuel adfærd. 

Økonomisk vold 

Økonomisk vold er når man ikke har adgang til egen bankkonto, der kræves bilag for alt, eller man trues til 

at optage lån. 

Elektronisk vold 

Elektronisk vold er at blive overvåget og kontrolleret gennem elektroniske medier som e-mail, sociale 

medier, telefon og overvågningskameraer. Også trusler gennem elektroniske medier. 

Æresrelateret vold 

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Volden er accepteret af familien og der er mere end en 

enkelt person der udøver den. Æresrelateret vold er blandt andet tvangsægteskaber, at blive sendt på 

genopdragelsesrejse, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien. 

Latent vold 

Det at have oplevet vold gør at man ved at det kan ske igen. Volden er da latent til stede i forholdet, alene i 

kraft af sin mulighed. Muligheden for vold styrer kvindens eller barnets adfærd idet risikoen for ny vold kan 

styre alt hvad kvinden eller barnet gør, selv om der ikke foreligger nogen aktiv trussel. Volden kan således 

ligge latent i et forhold i mange år. Dette kan gøre kvinden i tvivl om hvorvidt manden fortsat er voldelig. 



 
 

 

 Fysiske symptomer, fx blå mærker, sår på kroppen, o.l. 

 Aggressivitet, vrede og tilsyneladende ubegrundede raseriudbrud 

 Voldelig adfærd og vanskeligheder med at håndtere konflikter 

 Meget sygefravær i fx børnehaven eller skolen 

 Angst for at gå hjem eller løber hjemmefra 

 Indesluttethed og mistænksomhed hos barnet 

 Undvigende eller afvisende opførsel over for voksne 

 Overfladisk relation til venner og legekammerater 

 Somatiske reaktioner som ondt i maven, ondt i hovedet 

 Nervøs og angstpræget opførsel 
 
Udover de nævnte tegn og signaler kan man direkte blive vidne til vold mod et barn. I disse tilfælde bør 
man være opmærksom på hvad der sker og umiddelbart gribe ind ved enten at forsøge at stoppe volden, 
ved at kontakte de sociale myndigheder eller i grove tilfælde ved at kontakte politiet. 
 
Der er ikke nogen facitliste med tegn og signaler. Det er vigtigt at understrege at der ikke altid er sikre tegn 
på at et barn har været udsat for vold. Selvom et barns opførsel giver anledning til bekymring, betyder det 
ikke nødvendigvis at barnet har været udsat for vold. Omvendt skammer børn sig ofte over at de er udsat 
for vold og forsøger at skjule det. Andre børn der har været ramt af vold kan tilsyneladende være 
upåvirkede og uden symptomer. Tegn og signaler er altså ikke et bevis på at der er tale om vold – men de 
bør altid føre til at vi nøje overvejer vores muligheder for at handle. 
 
Som voksen skal vi altid være parate til at se og lytte efter tegn hos barnet. Der kan især være grund til at 
reagere hvis et barn pludselig ændrer adfærd eller hvis flere tegn optræder samtidigt.  
 
Et barn udsat for fysisk eller psykisk vold har brug for at der er mindst én voksen som det trygt kan 
kontakte, som vil lytte og som kan tage skridt der er med til at sørge for at volden stopper. 
 
(Fra Socialstyrelsens hjemmeside) 
 
Børnerådets film om at se tegn på vold og mistrivsel: 
www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg 
 
  



 
 

 
 
 

 

 Som lærer har man skærpet underretningspligt, det betyder at man har pligt til at lave en 
underretning til kommunen hvis man oplever at et barn mistrives. 

 Normalt anbefales det at man tager en samtale med forældrene inden man sender en underretning 
til kommunen. Dette gælder dog IKKE hvis man har mistanke om at det kan bringe barnet i fare. 
Hvis det er uden for almindelig åbningstid, og kommunen ikke har en døgnvagt, skal du i akutte 
tilfælde kontakte politiet. 

 Det er altid den lærer der observerer at barnet mistrives som har ansvaret for at kommunen 
modtager en underretning. Det vil sige at læreren ikke bare kan give sagen videre til lederen uden 
at følge op og sikre sig at underretningen er sendt af sted. 

 Pligten til at underrette går altid forud for tavshedspligten. Fortæl derfor aldrig barnet at du holder 
på dets hemmelighed. Hvis barnet fortæller noget som du bliver nød til at underrette kommunen 
om, vil barnet føle endnu et svigt. Lad i stedet barnet vide at du vil hjælpe det. Du kan for eksempel 
sige: ”Jeg vil meget gerne høre din hemmelighed, men lad os høre hvad du har at sige.” 

 Når man laver en underretning, modtager man en kvittering fra kommunen inden for seks 
arbejdsdage. Med Barnets Reform har man yderligere ret til at vide om kommunen har iværksat 
undersøgelser eller foranstaltninger i forhold til familien. Man har ikke ret til at blive inddraget i 
sagens videre forløb medmindre man får tilladelse fra forældrene. 

 Forældrene har krav på aktindsigt med mindre forældrene er under mistanke for at foretage sig 
noget strafbart som for eksempel at udøve vold mod barnet eller ægtefællen. 

 Hvis man efter at have lavet en underretning ikke oplever at barnets situation bliver bedre, skal 
man lave en ny underretning. 

 Hvis kommunen reagerer sløvt eller ikke tilstrækkeligt, er det muligt at underrette Ankestyrelsen. 

 Børn har ret til en bisidder. Du kan som lærer tilbyde at være bisidder hvis barnet ønsker det, eller 
du kan hjælpe barnet med at kontakte Børnetelefonens bisidderkorps. 

 

 
Du skal underrette familieafdelingen i kommunen når du oplever at et barn mistrives. Du skal ikke vente 
med at lave underretningen til du er sikker på hvad problemet er. Så snart du har en mistanke, skal du 
underrette. Hellere underrette en gang for meget end en gang for lidt. Du laver underretningen for barnets 
skyld og for at hjælpe familien. 
 
Når du laver en underretning vil det ofte være en god idé at holde et møde med forældrene inden du 
sender underretningen. På den måde vil du finde ud af om barnets mistrivsel for eksempel hænger sammen 
med sygdom eller dødsfald i familien. I tilfælde hvor du har mistanke om at barnet udsættes for vold, skal 
du dog IKKE holde en samtale med forældrene inden du sender en underretning da det kan bringe barnet 
yderligere i fare. 
 
På mange skoler skriver man først noget ned om barnet når man laver selve underretningen. Så kan det 
være svært at huske præcis hvad der har givet anledning til mistanken eller bekymringen. Derfor er det 
vigtigt at du begynder at skrive noget ned så snart du observere at noget kan være galt. Skriv ned hvad du 
observerer, ikke hvad du har på fornemmelsen. Beskriv hvordan børnene handler i forskelige situationer og 
skriv ned hvad de siger.  
 



 
 

Hvis situationen ikke bliver bedre efter du har lavet en underretning, så send en ny underretning. 
Socialrådgiveren har brug for at vide hvis barnet stadig mistrives. Reagerer kommunen sløvt eller ikke 
tilstrækkeligt, kan du underrette Ankestyrelsen. 
 

 
I bekymringsfasen kan der være mange ting som holder én tilbage fra at reagere når man møder et barn 
der viser tegn på mistrivsel eller som måske er udsat for overgreb:  
 
Er bekymringen bare udtryk for en upassende mistanke? Er det nu rigtigt hvad jeg ser? Risikerer jeg at 
sætte samarbejdet og forældrenes tillid over styr? Risikerer jeg at gøre forholdene værre for barnet? Er jeg 
nu den nærmeste til at reagere, eller er der andre som må være tættere på? Er det overhovedet en del af 
min faglighed at blande mig i noget som handler om problemer i barnets hjem? Bryder jeg nu min 
tavshedspligt?  
 
Uanset hvad der holder dig tilbage, bør du reagere og få undersøgt hvad der er galt. 
 
Som fagperson har du en særlig pligt til at handle hvis du ser faresignaler hos børnene eller familien. Det er 
vigtigt at du ikke – af misforstået hensyn til forældrene – undlader at gå videre med dine iagttagelser. Din 
underretningspligt går forud for din tavshedspligt. 
 
De fleste fagpersoner har en rigtig god fornemmelse for når børn viser tegn på mistrivsel. Alligevel sker det 
at man ikke får reageret i tide. Det kan være hårdt at erkende at et barn har alvorlige problemer. Det kan 
også føles meget grænseoverskridende at skulle konfrontere forældre med ens bekymring som måske er 
ubegrundet. 
 
Det vil ofte være en god ide at kvalificere din bekymring ved at tale med kolleger og ledelse om hvad du har 
observeret. 
 
(Fra pjecen ’Tag signalerne alvorligt’) 
 

 
Mange kommuner har udarbejdet en vejledning der fortæller hvordan man underretter. Du kan eventuelt 
kontakte din lokale socialforvaltning for yderligere oplysninger. 
 
Som hovedregel bør en underretning være skriftlig, men du kan altid ringe til sagsbehandleren i 
familieafdelingen inden. I akutte situationer kan underretningen ske mundtligt. 
 
Underretningen skal så vidt muligt bygge på faktiske og konkrete iagttagelser. Den skal indeholde en faglig 
beskrivelse af barnets situation hvor både styrker og svagheder indgår. Undlad at komme med 
fortolkninger af hvordan tingene hænger sammen, det er op til kommunen at udrede sagen. Undlad også at 
komme med forslag til foranstaltninger i forhold til familien, for eksempel at barnet skal fjernes. 
 
Børns Vilkår anbefaler at man ikke underretter lige inden sommerferien og helligdage som jul og påske 
uden at man først har snakket med sagsbehandleren. Man kan risikere at familien skal vente ekstra lang tid 
på respons fra Familieafdelingen på grund af sagsbehandlerens feriefravær. Børns Vilkår anbefaler 
endvidere at man altid tager telefonisk kontakt til sagsbehandleren både før og efter man sender 
underretningen. 
 
Se Skabelon til underretning. 



 
 

 

 
Når kommunen modtager en underretning, undersøger de sociale myndigheder barnets forhold. 
Myndighederne er forpligtet til at igangsætte en undersøgelse på baggrund af underretningen, herunder 
vurdere barnets sikkerhed og risikoen for yderligere vold eller overgreb. Arten og omfanget af 
undersøgelsen vil i høj grad afhænge af de konkrete omstændigheder. 
 
Ved mistanke om vold eller seksuelt overgreb, vil de sociale myndigheder typisk tage kontakt til forældrene 
for at indlede en dialog og tale med barnet. 
 
Hvis mistanken om vold eller seksuelle overgreb retter sig mod forældrene, vil kommunen først koordinere 
med politiet i forhold til anmeldelse, efterforskning, hvornår der må tages kontakt til forældrene etc. 
 
Myndighederne vil tillige indhente oplysninger fra dagtilbud, skole eller andre instanser. Formålet er at 
belyse barnets behov for særlig støtte. Herunder bliver både familiens ressourcer og andre relevante 
forhold inddraget i vurderingen. På baggrund af undersøgelsen beslutter myndighederne hvad der skal ske. 
 

Undersøgelsesfasen er et forhold mellem forvaltningen, barnet og familien. Det betyder at den der 
underretter kun meget sjældent bliver involveret i den igangværende undersøgelse. Dog skal forvaltningen, 
med mindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person der 
har foretaget underretningen om hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller 
foranstaltninger efter Serviceloven vedrørende det barn eller den unge under 18 år som underretningen 
vedrører. (Jf Servicelovens § 153, stk. 3.) 
 
Forvaltningen har tavshedspligt. Underretterne er ikke part i sagen, men vil modtage en kvittering for 
underretningen inden for seks arbejdsdage. 
 
Selv om den der underretter ikke har krav på yderligere oplysninger, udover det ovenfor nævnte, vil det 
ofte være hensigtsmæssigt at myndighederne i et vist omfang orienterer vedkommende om den videre 
indsats. Det kan være i forbindelse med deres indsats fremover i forhold til barn og familie. 
 
En orientering kan kun ske med forældrenes samtykke, medmindre en videregivelse af oplysningerne sker 
for at varetage private eller offentlige interesser der klart overstiger hensynet til de interesser der 
begrunder hemmeligholdelse herunder hensynet til den oplysningen angår. Dvs. at hensynet til barnet 
vejer tungere end forældrenes interesse i at holde nogle oplysninger hemmelige. 
 
(Fra Servicestyrelsens hjemmeside) 
 

 

Når Ankestyrelsen har fået en mundtlig eller skriftlig underretning, sender styrelsen inden for en uge et 
kvitteringsbrev til den som har underrettet. I brevet oplyser Ankestyrelsen om at styrelsen nu indhenter alt 
materiale om barnet fra den pågældende kommune. Hvis underretteren ikke i juridisk forstand er part, får 
underretteren ikke mere at vide da der er personfølsomme oplysninger. 
  
Ud fra materialet vurderer Ankestyrelsen om kommunen foretager sig tilstrækkeligt over for det 
pågældende barn eller den unge. Det er barnets tarv der er det afgørende og ikke hensynet til forældre 
eller andre. 
  



 
 

Ankestyrelsen vurderer om der er grundlag for at pålægge en kommune at gennemføre støtteinitiativer 
over for barnet/den unge og dets familie. Ankestyrelsen kan også beslutte om et barn eller en ung skal 
anbringes. 
 
(Fra Ankestyrelsens hjemmeside) 
 

 

Det er meget forskelligt hvordan skolesocialrådgiverne bliver brugt på forskellige skoler. Der er ingen faste 
retningslinjer for hvordan de skal bruges, så det er i høj grad op til den enkelte skole hvordan de bruges. 
Skolesocialrådgiverordningen har to modeller, nogle skoler har en dag om ugen og andre skoler har en 
skolesocialrådgiver to gange om ugen. 
 
En del af de skoler der har skolesocialrådgiver to gange om ugen bruger skolesocialrådgiveren i samtale 
med forældrene. De skoler der bruger denne løsning har gode erfaringer med at holde møde med forældre 
og skolesocialrådgiver hvor de fremlægger underretningen og får forældrenes perspektiv med i 
underretningen. 
 
På de skoler hvor skolesocialrådgiveren ikke har tid til at deltage i den slags samtaler, kan 
skolesocialrådgiveren give sparring i forhold til underretningen. 
 

 
Børns Vilkårs skabelon til underretning: 
www.bornsvilkar.dk/raadgivning/fagtelefonen/underretning 
 
Pjece om at lave underretninger: 
www.ast.dk/page_pic/pdf/tag_signalerne_alvorligt_02_04_2009_12_38.pdf 
 
Socialstyrelsens side om at stoppe vold mod børn:  
www.socialstyrelsen.dk/voresansvar 
 
Børnerådets film om at se tegn på vold og mistrivsel: 
www.boerneraadet.dk/rettidig-omsorg 
 
Om Børnetelefonens bisidderkorps: 
www.bornetelefonen.dk/raadgivning/Bisidder.aspx 
 

http://www.bornsvilkar.dk/raadgivning/fagtelefonen/underretning


 
 

Vejledende skabelon til underretning 

Sendes til: Afsender: 
Kommune: 
 
Familieafdelingen: 
 
Postnr. og By: 
 

Navn: 
 
Adresse: 
 
Tlf.nr.: 
 
Dato for underretning: 

 

Praktisk information: 
Barnets navn: 
 
 

Barnets cpr.nr. 
 
 

Forældres navne samt adresse/adresser og telefonnummer (evt. forældremyndighedsindehaver): 
 
 
 
 
 
 

Navn på barnets skole: 
 
 
 

Din relation til barnet: 
 
 
 

 

Baggrund for underretning: 
Hvad er du bekymret for?/ hvad gør barnet som gør dig bekymret? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Hvor ofte oplever du at barnet reagerer så du bliver bekymret? 
 
 
 
 
 
 

Hvem er indblandet i det der gør dig bekymret? 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor længe har du været bekymret? 
 
 
 
 
 

Har du tidligere reageret på din bekymring? 
 
 
 
 
 
 
 

Har du talt med barnet om det du har hørt/set? 
- Hvad sagde barnet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du talt med de involverede voksne, om det du har hørt/set? Tal ikke med forældrene om 
underretningen hvis du har mistanke om at det kan bringe barnet i fare.  
 
- Hvad sagde de? 
 
 
 
 
- Hvordan deltager de i problemløsningen? 
 
 



 
 

 
 
- Hvordan er samarbejdet mellem dem og jer? 

 
 
 
 

- Hvordan er forældrenes engagement i barnets hverdag? 
 
 
 

 
 

 

Barnets påvirkning: 
Hvordan udvikler barnet sig? 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan trives barnet? 
 
 
 
 
 
 
 

Hvordan er barnets humør? (stabilt/svingende/temperamentsfuldt) 
 
 
 
 
 
 

Hvordan er barnets forhold til andre børn og voksne? (social, hjælpsom, afvisende, isolerer sig, krævende,  
provokerende) 
 
 
 
 
 
 

Hvordan er barnets fritidsforhold? 
 
 
 



 
 

 
 
 

Andre relevante forhold? 
 
 
 
 
 
 

 

Evt. kommentarer fra forældrene: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato og underskrift: 

 
 
 
 

 



 
 

 
Vi har lavet en liste over bøger der handler om vold i familien. I størstedelen af historierne er volden et 
centralt tema.  
 
Udover et kort resumé, kan man også se hvilken aldersgruppe bogen egner sig til, hvilke voldsformer der 
optræder og nogle bud på hvad man kan arbejde med i forhold til vold i familien. I flere af bøgerne vil man 
kunne arbejde med det samme. Spørgsmålene skal ikke opfattes som færdige opgaver til eleverne, men 
som udgangspunkt for at du som lærer kan få idéer til hvordan man kan arbejde med materialet i 
undervisningen. 
 
I de fleste bøger kan man desuden arbejde med voldsformer, hvordan personerne kunne have fået hjælp 
eller fået hjælp tidligere samt hvorfor personerne handler og føler som de gør.  
 
Det vil give god mening at bruge projektets materiale i forbindelse med at man arbejder med bøgerne. 
Projektets materiale giver grundlæggende viden om hvad vold er (voldsformerne), hvorfor det er svært at 
gå fra en voldelig partner (voldsspiralen) og hvordan man kan få hjælp.  
 

Af Katrine Marie Guldager og Kirsten Raagaard 

 

Alder: fra 5 år 

Det er lørdag, og Anton skal til påskefrokost med hele familien. Med onkler og 
tanter og fætre og kusiner. Normalt hader Anton den slags. Der er altid så mange 
voksne der kommer hen til én og dikker én og siger: - Hvor er du blevet stor!  
Eller: - Hvilken klasse går du i? - Nej, virkelig? Anton hader det, men hans mor og far 
glæder sig sådan. 
 
Voldsformer: Bogen handler ikke om vold, men om grænser. 
Det kan man arbejde med: Hvornår er det okay at sige nej? Er det okay at man har 
forskellige grænser? Skal man respektere andres grænser selvom man ikke forstår 
dem? Hvordan tror I det er at være Anton når de voksne overskrider hans grænser? 
 

 

 

Af Dianne Bates 

 

Alder: fra 12 år 

14-årige Mia fortæller om sit liv i en familie hvor faren drikker og hvor vold hører til 
dagens orden. Faren er både voldelig over for Mias mor og over for Mia og hendes 
søskende. En dag bliver volden så slem at Mias ældre søster som er flyttet 
hjemmefra hjælper dem på krisecenter. 
 
Voldsformer: fysisk vold, psykisk vold, latent vold, økonomisk vold. 
Det kan man arbejde med: Hvem kunne have hjulpet børnene tidligere? Foregår 
vold kun i dårligt stillede familier? Hvad er det gode og det dårlige ved at bo på 
krisecenter? Hvorfor er Mias mor ikke flyttet fra faren meget tidligere? Må man 
godt hade/være vred på sine forældre? Kan man godt savne sine forældre selvom 
man hader/er vred på dem? Hvilke følelser har Mia over for sin far/mor/søskende? 
 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29922578
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:22003127


 
 

Af Sue Monk Kidd 

 

Alder: for unge 

Romanen foregår i Sydstaterne i USA i 1964 i en tid med voldsomme 
raceuroligheder. Man følger den fjortenårige pige Lily der sammen med den sorte 
tjenestepige Rosaleen flygter fra Lilys voldelige far og hvide mænd der vil have fat i 
Rosaleen. 
Bogen findes også som lydbog og er filmatiseret under samme navn. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. Familievolden er ikke omdrejningspunkt i 
filmen, men snarere baggrund for historien. 
Det kan man arbejde med: Hvordan er Lilys forhold til faren? Hvordan var morens 
forhold til faren? Hvorfor lader Lilys far hende til sidst blive boende hos de sorte 
kvinder? Kunne nogen have hjulpet Lily tidligere? 
 

 

 

Af Anke de Vries 

 

Alder: fra 12 år 

Den stille Judith i skolen i Haag bærer på en frygtelig hemmelighed. Helt fra lille er 
hun blevet mishandlet af sin mor. Venskabet med klassekammeraten Michael får 
stor betydning for hende. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold 
Det kan man arbejde med: Hvorfor fortæller Judith ikke nogen hvad der sker 
derhjemme? Hvad tænker og føler Judith i forhold til volden? Hvorfor hjælper 
naboerne ikke Judith? Hvordan adskiller Michaels familie sig fra Judiths? Har 
Michael også været udsat for vold? Hvordan? 
 

 

 

Af Jürgen Banscherus 

 

Alder: fra 10 år 

Bag den pæne facade lever 11-årige David i en problemfamilie. Hans far prygler ham 
for den mindste forseelse. Et hospitalsophold får drengen til at indse at han ikke vil 
leve på den måde. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold 
Det kan man arbejde med: Hvor stor betydning har den sociale arv, er der 
sammenhæng mellem den vold faren udsætter David for og den han selv har 
oplevet? Vil David også komme til at slå sine børn når han bliver voksen? Hvorfor 
fortæller han ikke nogen at hans far slår ham? Hvilke følelser har David i forhold til 
faren/moren/volden? 
 

  

  

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:25515382
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21109568


 
 

Af Per Straarup Søndergaard 

 

Alder: fra 12 år 

Novellen er skrevet som en dagbog af en pige som er begyndt at skære i sig selv 
efter hun er kommet ud af et voldeligt forhold. Ekskæresten Thomas har nemlig 
brudt hende helt ned. Det startede med at han slog hende, bare for sjov, men 
pludselig blev det mere og mere, og hvornår og hvordan skal man så sige fra? 
Novellen kan findes i bogen Slanger i Paradis – og andre ungdomsnoveller. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, latent vold 
Det kan man arbejde med: Er det særligt svage kvinder/piger som finder en voldelig 
kæreste? Er det okay at slå for sjov, og hvordan ved man om begge parter synes det 
er sjovt? Hvordan ændrer pigen personlighed i det voldelige forhold? Er det pinligt 
for hende at hun har været udsat for vold? Hvad vil der ske med den nye pige som 
Thomas dater, vil hun også blive udsat for vold? 
 

 

 

Af David Klass 

 

Alder: fra 14 år 

John på 14 år lever i et sandt helvede. Hans nye stedfar mishandler ham, og hans 
mor aner ikke hvad der sker. Det hele kulminerer da Johns mor pludselig rejser bort 
for at passe en døende tante og John er alene tilbage med stedfaren. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Hvordan kan Johns mor undgå at vide hvad der foregå, 
eller kan hun undgå det? Har John grund til at frygte at moren vil vælge sin kæreste 
over John? Kunne lærerne have hjulpet John tidligere? Hvordan tror I det er at være 
John? 
 

 

 

Af Astrid Lindgren 

 

Alder: fra 9 år 

Emil finder på mange spilopper, men ofte i en god mening. Emils far har et kraftigt 
temperament og slår, råber, rusker og nedgør Emil. Emil må søge tilflugt i sit lille 
træværksted hvor døren kan låses både inde- og udefra. 
 
Voldsformer: fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Er faren voldelig over for Emil? Er Emil virkelig en 
skarnsknægt? Ville Emil mon opføre sig andeledes hvis faren opførte sig anderledes 
over for ham? Hvordan tror I Emil har det? Klassen kan desuden diskutere tidens 
børnesyn og hvordan det har ændret sig til i dag. Historierne om Emil er desuden et 
eksempel på at man ikke behøver at gå under fordi man er vokset op med vold, men 
at man godt kan blive til noget.  
 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29466483
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:24183521
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:22764691


 
 

Af Kim Fupz Aakeson 

 

Alder: fra 5 år 

Far bliver større og større, han vokser og vokser. Mor og Per må kravle langs 
væggene, så meget fylder far. Det er ikke til at holde ud. 
Billedbog med illustrationer af Lillian Brøgger. 
 
Voldsformer: Psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Hvad symboliserer farens vokseværk? Får Per også en 
slags vokseværk (hvem er det der sørger for at han og moren kommer ud af huset)? 
Hvordan tror I det er at være Per og Pers mor? Hvorfor tror I faren bliver til et 
monster? 
 

 

 

 
Alder: fra 5 år 

Fx Askepot, Hans og Grete, Den stakkels dreng i graven, Enebærtræet, Snehvide, 
Rapunzel, De hullede sko, Det uartige barn. Der findes mange flere eventyr der 
handler om vold i familien og partnervold. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Klassen kan diskutere hvordan synet på børn har ændret 
sig gennem tiden og hvilket barnesyn og kønssyn eventyrene er udtryk for. Hvem er 
de gode og de onde i eventyrene og passer de med vores opfattelser i dag? Man kan 
eventuelt tage udgangspunkt i vedlagte talebobler. 
 

 

 

Af Gloria D. Miklowitz 

 

Alder: fra 13 år 

15-årige Alexandra er vild med Cliff - og så vild med at være hans kæreste at hun 
lader sig forme som han vil have hende. Hendes bedste veninde synes hun går for 
meget på kompromis og Cliffs ekskæreste siger at Alexandra skal passe på, at Cliff 
også har en anden side end den søde og kærlige. Alexandras mor derimod siger at 
man jo altid er nødt til at gå på kompromis i et forhold. Men er der alligevel ikke en 
grænse? 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Cliff oplever fysisk og psykisk vold hjemme hos sine 
forældre, men oplever Alexandra psykisk vold hos sine forældre? Udsætter hendes 
far hendes mor for psykisk vold? Får Alexandra gode råd fra sin mor? Hvordan kan 
man se voldsspiralen i Alexandras og Cliffs forhold? Hvad forhindrer Alexandra i at 
forlade Cliff? Hvilke følelser har hun for Cliff? 
 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:26438810
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:26512239
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21829943
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Af Arne Svingen 

 

Alder: fra 10 år 

Kaspers far har tit ondt i hovedet, og når han bliver vred, slå han Kasper. Kasper 
holder af sin far alligevel, og holder farens vold hemmeligt. En dag flytter drengen 
Carl Bent ind på Kaspers værelse fordi Carl Bents mor er syg og han skal bo hos 
familien et stykke tid. Selvom Carl Bent i første omgang virker rigtigt irriterende, 
oplever Kasper at få sin første ven. Carl Bent og klassekammeraten Silje hjælper 
Kasper til at forstå at det er forkert at faren slår. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Hvilke følelser har Kasper i forhold til sin far og mor? 
Ved moren hvad der foregår? Hvordan kan Kasper stadig elske sin far selvom han 
bliver slået? Hvorfor taler Kasper ikke med nogen om volden? Hvordan hjælper Carl 
Bent og Silje hver især Kasper? Hvilken betydning har det at de begge to er vidner til 
volden? Hvem prøver ellers at hjælpe Kasper og hvorfor lykkes det dem ikke? 
Hvorfor hedder bogen fluesommer? Hvordan er det at holde på sådan en 
hemmelighed som Kasper har? 
 

 

 

Af Stephen Chbosky 

 

Alder: for unge 

15-årige Charlie er outsider allerede før starten på high school. Han er ensom, 
indadvendt og følsom. Da han møder søskendeparret Patrick og Sam, oplever han 
accept, venskab og begyndende forelskelse. Charlie lærer at deltage i livet, frem for 
kun at observere. 
Bogen er filmatiseret under den engelske titel The Perks of Being a Wallflower. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold. 
Det kan man arbejde med: Hvem i bogen er udsat for vold og hvordan? Hvem 
udøver vold? Hvad siger bogen om kønsnormer og hvordan påvirker disse normer 
personernes liv? Charlie er en følsom dreng, hvordan håndteres det i henholdsvis 
familien og vennegruppen? 
 

 

 

Af Ole Lund Kirkegaard 

 

Alder: fra 5 år 

Gummi-Tarzan hedder rigtigt Ivan Olsen. Ivan er ikke ret stor, nærmest lille og tynd, 
og ikke særlig pæn. Det er Ivans far der giver sin søn navnet Gummi-Tarzan da han, 
uden held, har prøvet at gøre Ivan til en Tarzan. 
Bogen er filmatiseret i to udgaver. 
 

Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Er det i orden at faren prøver at ændre på Ivan for at 
Ivan skal blive en ”rigtig” dreng? Skal man kunne slås for at være en rigtig dreng? Er 
der en rigtig måde at være dreng/pige på? Hvorfor siger Ivans mor ikke noget til at 
Ivans far mobber ham? Hvordan kunne Ivan have fået hjælp hvis han ikke havde 
mødt heksen? Hvordan tror I det føles at være Ivan og have sådan en far? 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29988293
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:50856968
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:05025184


112   
 

 

Af Angela Sommer-Bodenburg 

 

Alder: fra 10 år 

Wolfgang skriver stil om engle og fortæller om lillesøsteren Hanna og den måde hun 
behandles af moderen på. Had og psykisk terror er moderens våben når Hanna siger 
sandheden og bruger fantasien. 
 
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold (indespærring). 
Det kan man arbejde med: Ville det være værre hvis Hanna blev slået og ikke 
”bare” mobbet af moren? Hvordan udsættes Hanna for fysisk vold? (hun bliver låst 
inde på badeværelset). Er det også vold når Wolfgang overvære morens vold mod 
Hanna? Hvordan har Hanna det med den vold hun oplever? Hvordan har Wolfgang 
det med den vold han oplever? Hvordan er forholdet mellem Hanna og Wolfgang? 
 

 

 

Af J.K. Rowling 

 

Alder: fra 11 år 

Harry Potter er ikke nogen helt almindelig dreng, faktisk er han troldmand. Men det 
finder han først ud af da han får et brev fra trolddomsskolen Hogwarts. Hans 
forældre døde da han kun var et år gammel og siden har han boet med sin onkel og 
tante som ikke kan lide ham. De taler grimt til ham, åbner hans post, lader ham bo i 
et kosteskab og han får ikke lov at have noget der er hans eget. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, materiel vold. 
Det kan man arbejde med: Det er primært de første kapitler i bøgerne der er 
relevante at arbejde med i forhold til vold i familien. Fx kapitel 2 og 3 i Harry Potter 
og de vises sten og kapitel 1 og 2 i Harry Potter og hemmelighedernes kammer.  
Hvilke voldsformer udsættes Harry for? Hvordan har han det med at bo hos familien 
Dursley? Kunne han have fået mere hjælp end han får? Hvem kunne hjælpe ham og 
hvordan? Hvordan tror I det er at være Harry Potter? Man kan også diskutere den 
vold Harry oplever i skolen. Historierne om Harry Potter er desuden eksempel på at 
man godt kan komme videre med sit liv og blive til noget stort selvom man er vokset 
op med vold. 
 

  

 

Af Carolyn Coman 

 

Alder: fra 10 år 

Den nat 9-årige Jimmy ser sin stedfar slynge hans spæde søster Nin tværs gennem 
børneværelset får han et chok. Det er den aften hans mor tager ham og lillesøsteren 
og forlader hjemmet. Faktisk flytter de helt ud i en campingvogn langt væk fra andre 
mennesker. Men Jimmy er stadig påvirket af det han har set. 
 
Voldsformer: Psykisk vold, latent vold, fysisk vold. 
Det kan man arbejde med: Er det værre at være udsat for vold end at se andre blive 
udsat for vold? Hvorfor kan Jimmy ikke glemme at han så Nin blive kastet gennem 
værelset? Har der været anden vold i hjemmet end denne ene episode? Hvilke 
følelser har Jimmy over for sin stedfar? Har man brug for hjælp for at komme videre 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21127515
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:22677780
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21776742
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når man har levet med vold? 
 

  
Af Beth Goobie

 

Alder: fra 12 år 

Sophie har problemer. Hun er taget i at stjæle, har problemer i skolen og hendes 
mor taler ikke til hende. De voksne i hendes omgangskreds presser hende til at tale 
om de blå mærker, men hun er bange for at komme på institution.  
Let at læse. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Er det værre at blive fjernet fra hjemmet end at leve i et 
hjem hvor man bliver slået? Kunne de voksne omkring Sophie have hjulpet hende 
mere? Hvorfor gør moren ikke noget? Hvorfor taler Sophie ikke med nogen om sine 
problemer? Hvilke følelser har Sophie over for sin far og mor?  
 

  

Af Kim Fupz Aakeson 

 

Alder: fra 5 år 

Køteren bor under drengens seng. I al hemmelighed. Drengen fodrer den med 
rullepølse og fransbrød med syltetøj. Og køteren kan snart alle mulige tricks. Den 
kan give pote og den kan rulle rundt. Køteren gør alt hvad drengen beder den om. 
Og drengen er træt af sine forældre som tit er fulde og kaster kapsler efter ham.  
Billedbog med illustrationer af Kamila Slocinska. 
 
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold. 
Det kan man arbejde med: Hvis man bliver udsat for vold, er der så større 
sandsynlighed for at man selv kommer til at udsætte andre for vold? Hvorfor 
begynder drengen at behandle køteren dårligt? Hvordan har drengen det med den 
måde hans forældre behandler ham på? Hvilke følelser har drengen for 
faren/moren/køteren? 
 

 

 

Af Synne Lea 

 

Alder: fra 11 år 

Mei er skytsengel, trøster og ven for Leo der bor på den anden side af vejen på den 
stille norske villavej med sin forkuede mor og storbrovtende og voldelige far. Om 
natten må Mei løbe over på den anden side af gaden for at lukke Leo ud af 
kælderen. Leo og Mei har et hemmeligt sted hvor Leos far ikke kan nå dem. Men en 
dag finder faren stedet og det får forfærdelige konsekvenser for børnene 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Hvordan har Mei det med at hun må hjælpe Leo ud af 
kælderen om natten? Hvordan har Leo det med sin far og mor? Hvordan har Mei 
det med sine forældre? Hvorfor fortæller Mei ikke sine forældre hvad der sker? 
Hvem kunne have hjulpet Leo og Mei? Hvorfor hjælper Leos mor ham ikke? 
Hvordan tror I det føles at være Leo/Mei? 
 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29189064
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29657076
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Af Peter Pohl 

  
 
 
 

Alder: fra 12 år 

Den 12-årige Jørgen fortæller om sit tilfældige møde med den jævnaldrende og lige 
så ensomme Rosalie i en sommerferie. Jørgen kommer fra et hjem med en 
alkoholisk mor der er taget på sommerferie med sin kæreste uden Jørgen. Rosalies 
historie fortæller hun ikke Jørgen med det samme, men da hun gør, viser den sig at 
være meget værre end Jørgen havde forudset.  
 
Voldsformer: Fysisk vold, seksuel vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Rosalie har været udsat for vold, men har Jørgen også 
været udsat for vold? Hvordan? Kunne Jørgen have hjulpet Rosalie mere end han 
gør? Kunne Jørgens ”nye familie” have hjulpet ham mere? Burde myndighederne 
have handlet anderledes end de gør i bogen? Hvordan har John det da Rosalie 
fortæller om sin far? Hvad er forskellen på Johns situation hos moren og stedfaren 
og hos den ”nye familie”? 
 

 

 

Af Per Straarup Søndergaard 

 

Alder: fra 14 år 

Johnny er flyttet med sin mor og lillesøster Karina til en ny lejlighed uden hans 
voldelige far. Alt er dog alligevel ikke godt for hans mor kan ikke lade være med at 
drikke for meget og hun glemmer helt at hun skal være mor for Johnny og Karina. 
Nogle gange kommer hun også til at sige grimme ting til Johnny fordi hun selv har 
det dårligt, og Johnnys far kan heller ikke lade være med at opsøge dem i 
lejligheden. 
Novellen kan findes i bogen Men Johnny flyttede sig ikke – og andre noveller. 
 
Voldstyper: fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Hvorfor kan Johnny og Karinas mor ikke finde ud af at 
være en god mor? Hvorfor lukker moren faren ind da han finder dem i lejligheden? 
Hvordan er det at være Johnny og Karina? Hvordan kunne Johnny, Karina og moren 
have fået hjælp? Hvordan kunne faren have fået hjælp? 
 

 

 

Af Sandra Chick 

 

Alder: fra 12 år 

Jinny og hendes to søstre må se hjælpeløse til mens mors og fars ægteskab er i 
opløsning. Den psykiske vold mellem forældrene tiltager. De to store piger, Jinny og 
Kate, bliver alt for tidligt voksne, mens lillesøsteren Alice flygter ind i småbarnlige 
attituder.  
 
Voldsformer: Psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Bliver nogen i bogen udsat for vold? Hvorfor/hvorfor 
ikke? Hvordan kan man se om børnene i familien bliver udsat for psykisk vold? Er 
det Jinnys ansvar at tage sig af hjemmet når forældrene ikke gør det? Hvordan har 

 

 

http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21990221
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21903248
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:21782564
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Jinny det? Hvordan har Kate og Alice det? Hvem kunne have hjulpet 
familien/børnene? 
 

Af Bjarne Reuter 

 

Alder: fra 14 år 

Romanen er en selvstændig fortsættelse af Zappa, og handler om Bjørn og hans nye 
kammerater. Vennen Erik hæmmes af sin dominerende far. Eriks far sørger for at 
holde sin søn nede og holde sin psykisk syge kone indespærret ved at gøre hende 
bange for livet uden for huset. 
Bogen er filmatiseret under titlen Tro, håb og kærlighed. 
 
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold? 
Det kan man arbejde med: Er Erik udsat for vold? Er det vold når Eriks far låser Eriks 
mor inde? Hvilke voldstyper er der i historien? Er det vold at Erik overværer volden 
mod sin mor? Hvorfor tør Erik til sidst at sige sin far imod? Hvorfor har Eriks mor 
ikke forladt Eriks far? Hvordan tror I Erik har det i familien (med sin mor/far)? 
 

 

 

Af Jan Guillou 

 

Alder: for unge 

Erik kommer fra en rig familie, han er dygtig i skolen og god til sport. Men hjemme i 
familien får han tæv af faderenen hver dag. Erik lærer at slås og klare mange tæv, 
men det giver ham problemer i skolen. Han bliver bortvist og sendt til en kostskole 
hvor de ældre elevers systematiske undertrykkelse fører til en endeløs cirkel af 
provokationer og afstraffelser. Det eneste lyspunkt er vennen Pierre og hævnen 
som han får til sidst. 
Findes i adapteret udgave og som lydbog. 
Bogen er filmatiseret under titlen Ondskab. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Er der en sammenhæng mellem den vold Erik er offer 
for og den vold han selv udøver? Hvorfor hjælper Eriks mor ham ikke? Hvordan har 
Erik det derhjemme? Hvad er hans forhold til sin far/mor? Hvordan har Erik det i 
skolen? Er der en sammenhæng mellem hvordan Erik har det der derhjemme og 
hvordan det går i skolen? Hænger vold i hjemmet sammen med vold i resten af 
samfundet? 
 

 

 

Af Sapphire (Ramona Lofton) 

 

Alder: for unge 

http://www.spf-herning.dk/product/ondskaben-bog-med-gratis-opgaver-3208/
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:24331245
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=810010-katalog:000287981
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Claireece Precious Jones vejer 90 kg, er analfabet og trods sine kun seksten år er 
hun gravid for anden gang med sin far der voldtager hende. Moren mishandler 
hende verbalt og fysisk. Der er ikke mange lyspunkter i hendes liv før hun starter på 
en særlig skole hvor hun får venner og en lærer der bekymrer sig om hende. 
 
Voldsformer: Seksuel vold, fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Hvorfor siger Precious’s mor at Precious har stjålet 
hendes mand i stedet for at hjælpe Precious? Hvilke følelser har Precious for sin 
mor/far? Hvordan får Precious hjælp? Har Precious nogle fordomme der bremser 
hende i at få hjælp? 
 

 

 

Af Fränze Straessle 

 

Alder: fra 13 år 

15-årige Mascha vokser op som adoptivbarn i en familie med en far der ikke er 
meget bevendt og en mor der både er kontrollerende og straffer med fysisk vold. De 
eneste lyspunkter er veninden Nelly og fyren Jojo som hun vist nok er lidt forelsket i. 
En dag bliver volden for meget og Mascha stikker af for at finde sine rigtige 
forældre, men måske er det nogle helt andre der kan hjælpe hende. 
  
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Hvordan har Mascha det med sin far og mor? Hvorfor er 
Mascha ikke ked af det da faren dør? Hvilke tanker og følelser har Mascha omkring 
volden? Hvordan kan det være naboerne ikke har hjulpet hende tidligere når de ved 
hvad der foregår i hjemmet? Kunne Nellys forældre have hjulpet Mascha tidligere?  
 

 

 

Af Kirsten Myers 

 

Alder: for unge 

Anne er otte år, begavet, gammelklog og ensom. Hun vokser op på en 
proprietærgård i Østjylland i slutningen af 1960'erne. Faderen drikker, moderen er 
kold og afvisende, broren er voldelig, farfaren er ligeglad. Facaden er pæn, men bag 
den er alt forfærdeligt for den lille pige. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, seksuel vold, materiel vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Man kunne bruge uddrag fra bogen til at arbejde med 
de forskellige problematikker. Klassen kan fx arbejde med den psykiske vold i 
afsnittene på s. 24-31, s.72-76, med materiel vold i afsnittene på s. 92-96, s. 110 (og 
s. 105-107), med latent vold i afsnit på s. 118-121, med fysisk vold på s. 217-219, og 
med seksuel vold på s. 258-251. Klassen kan desuden arbejde med hvem der er 
voldelige og på hvilken måde. Hvem hjælper Anne og kunne de have hjulpet mere? 
Er der andre end Anne der udsættes for vold? Man kan desuden diskutere om nogle 
børn mon stadig lever sådan i dag og hvordan samfundet i dag ser på det i forhold til 
dengang. 
 

 

 

Af Bodil Bredsdorf 

 

Alder: fra 10 år 

http://bibliotek.dk/vis.php?base=&term_mat%5B%5D=ma%3Db%F8r&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Straessle%20Fr%E4nze
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:28200234
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:22026143
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29897395
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Romanen foregår i 50’erne hvor Erling er kommet på den boglige linje i solen, 
hvilket får ham til at føle sig dum og umulig. Læreren Konradsen gør hvad han kan 
for at fastholde Erling i den opfattelse og ydmyger ham alt det han orker. Han nyder 
også at dele lussinger ud, de fleste får Erling. Derhjemme skal Erling knokle på 
gården. Hvis han stiller spørgsmål eller falder i staver, får han en på lampen. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: I den tid hvor bogen foregår, var der mange der mente 
at man gerne måtte slå sine børn som del af opdragelsen, er der stadig nogle som 
mener at det er i orden? Hvordan har Erling det derhjemme? Hvordan har han det i 
skolen? Hvordan har synet på børn ændret sig siden den tid hvor romanen foregår? 
 

 

 

Af Conni Gregersen, Naussúnguaq Lyberth, Amalia Lynge Pedersen 

 

Alder: fra 5 år 

3 små historier der handler om børns oplevelser med vold og svigt i hjemmet og 
ophold på krisecenter. Historierne foregår i grønland. 
Billedbogen er illustreret af Julie Edel Hardenberg, Christian Fleischer Rex, Niels 
Motzfeldt. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Hvilke følelser har børnene i historierne omkring 
oplevelserne med vold? Hvordan oplever de det at være på krisecenter? Hvilken 
slags vold udsættes de for?  
 

  

 

  

http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Gregersen%20Conni
http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Lyberth%20Nauss%FAnguaq
http://bibliotek.dk/vis.php?base=&field_aar=year_eq&field1=lfc&term1=Lynge%20Pedersen%20Amalia
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:27873057
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Der findes mange film som inddrager temaet vold i familien, vold mod børn og kærestevold. Nogle af de film 
er samlet i denne liste. 
 
I listen er der ved hver film angivet voldsformer, hvilken aldersgruppe filmen henvender sig til (de fleste 
aldersangivelser er fra Medierådets aldersklassifikation), filmens spilletid og idéer til hvad man kan arbejde 
med i filmen. Spørgsmålene skal ikke opfattes som færdige opgaver til eleverne, men som udgangspunkt for 
at du som lærer kan få idéer til hvordan man kan arbejde med materialet i undervisningen.  
 
Det er angivet ved de film hvor vold er hovedtema. I de fleste af filmene kan man desuden arbejde med 
voldsformer, hvordan personerne kunne have fået hjælp eller fået hjælp tidligere samt hvorfor personerne 
handler som de gør.  
 
Det vil give god mening at bruge projektets materiale i forbindelse med at man arbejder med bøgerne. 
Materialet giver grundlæggende viden om hvad vold er (voldsformerne), hvorfor det er svært at gå fra en 
voldelig partner (voldsspiralen) og hvordan man kan få hjælp. 
 

 

Alder: fra 11 år 

De lyver om det. At far slår mor. Men tiårige Benjamin er træt af løgnene. Han tager 
farens kæreste eje, den søde lille hundehvalp Kenzo som gidsel og presser far til at 
undskylde over for mor. Desværre for dem begge er far ikke den, der undskylder. 
  
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. Volden er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på filmcentralen. 
Se filmen her. 

 

 
15 min. 

 
Alder: fra 14 år 

I en forstad til London bor Jamie og Ste næsten ved siden af hinanden. Jamie gør alt 
hvad han kan for at undgå sport mens Ste er meget sporty. En aften bliver Ste smidt 
på gaden af sin voldelige far og han overnatter hos Jamie. Her opdager de at de har 
følelser for hinanden. 
  
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, latent vold. 
Det kan man arbejde med: Ste bliver udsat for fysisk vold fra sin far og storebror. Er 
det også vold i scenen hvor Ste’s far tvinger ham til at spise den mad der er brændt 
på? Bliver Jamie også udsat for vold fra sin mor? Hvem kan hjælpe Ste og hvordan? 

 
1 t. 30 min. 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/beast
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/beast
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/beast
http://www.youtube.com/watch?v=_wRzHmhhb44
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Alder: fra 11 år 

11 årige Billy bor med sin bror og far i en engelsk mineby. I familien er der en 
tradition for at man går til boksning. Billy drages i stedet af dansen og øver ballet i 
smug hos danserlærerinden der ser et stort talent i den unge dreng. Faren opdager 
Billys hemmelighed og forbyder ham at danse mere, da dans kun er for tøsedrenge 
og homoseksuelle. 
  
Voldsformer: En film om kønsroller, forventninger og tabuer.  
Det kan man arbejde med: Man kan i klassen diskutere om Billy udsættes for psykisk 
vold. Find undervisningsvejledning på filmcentralen.   

 
1 t. 50 min. 

Cover udlånt af UIP 

Universal Paramount  

 

 
Alder: for unge 

Filmen er lavet af Red Barnet og handler om en overklassefamilie hvor faren er 
voldelig over for moren og børnene. En dag kommer faren selv til skade da han slår 
moren, og må på hospitalet i nogle uger. I din tid ændres stemningen derhjemme og 
familien begynder at have det hyggeligt uden faren. Men til en middag hvor farfar og 
farmor også er inviteret, dukker faren pludselig uanmeldt op. 
  
Voldsformer: Fysisk vold og psykisk vold. Volden er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på Red Barnets 
hjemmeside. 
Se filmen her. 

 
30 min. 

 Alder: fra 11 år 

Léon og storebror er ved at gå til af bekymringer. Far og mor skændes, så det brager. 
Léon reagerer på den forestående skilsmisse ved ildspåsættelse, hærværk, tyveri, 
selvmordsforsøg og løgnehistorier på stribe. Da moren rejser til Grækenland, er det 
det ultimative svigt for Léon. Lyspunktet for Léon er da han bliver ven med 
nabopigen Leá som bliver slået af sin onkel. 
 
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold, materiel vold. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på filmcentralen.   
Se filmen her. 
 

 

 
1 t. 45 min. 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/billy-elliot#.UlfWRlC-1cZ
http://megafonen.redbarnet.dk/Sig-det-som-det-er!---om-vold-i-familien.aspx?ID=2073
http://megafonen.redbarnet.dk/Filmen-Den-perfekte-middag.aspx?ID=2079
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/det-er-ikke-mig-jeg-svaerger#main
http://www.filmstriben.dk/fjernleje/film/details.aspx?id=9000000195
http://www.youtube.com/watch?v=phCEwSmHpOE
http://megafonen.redbarnet.dk/Filmen-Den-perfekte-middag.aspx?ID=2079
http://www.youtube.com/watch?v=AXfLyj8binU


 
 

 

Alder: fra 15 år 

Gennem sin barndom oplever Lea hvordan hendes mor blindt accepterer stedfaren 
Oles voldelige adfærd hver gang han kigger for dybt i flasken. Som voksen føder Lea 
datteren Sonja som hun vil give den beskyttelse og opmærksom hun ikke selv fik 
som barn. Desværre lider Lea under konsekvenserne af sin barndom, og hun bliver 
afhængig af stoffer. Til sidst må Lea træffe et drastisk valg for at forhindre at hendes 
egen datter også skal vokse i frygt og ensomhed.  

Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold, materiel vold, seksuel vold. Volden er 
hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Hvordan vælger man sit eget barn? Vælger Leas mor 
Lea? Kunne Lea og hendes mor have fået mere hjælp end en hemmelig adresse, og 
hvilken hjælp kunne have gjort at moren ikke gik tilbage til Ole? Lea ved at der er et 
eller andet med hendes mor der gør at moren ikke kan komme ud af det voldelige 
forhold, i samme åndedrag fortæller hun om moren som Lea altid har holdt af, 
hvorfor gør hun det? Hvordan er man en god forælder? På hvilken måde/måder 
udsættes Lea for vold i sin barndom? 

 

1 t. 35 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alder: fra 15 år 

I dogmefilmen 'Festen' er familie og venner samlede for at fejre Helges 60 års 
fødselsdag. Under middagen holder den ældste søn en tale, der afslører, at faderen 
havde et incestuøst forhold til to af sine børn, bland tandet til en søster, der har 
begået selvmord. I løbet af aftenen oprulles lag på lag af den grufulde fortid. 
  
Voldsformer: Seksuel vold. Volden er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på filmcentralen.   

 
1 t 45 min. 

 
Alder: fra 11 år 

Der hviler en forbandelse over Johanna og hendes far, som bor sammen i et lille hus 
i en landsby. Hver nat hjemsøges Johannas far af mareridtsagtige dyr. For at beskytte 
ham mod dyrene, har Johanna og faren aftalt, at hun hver aften ved sengetid skal 
låse faren inde med metalgitre. På grund af larmen og uroen over dyrene, får 
Johanna ikke sovet ordentligt, og hun falder meget ofte i søvn oppe i skolen.  
  
Voldsformer: Psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Er det vold at Johanna skal låse sin far inde hver nat og 
er nødt til at passe på ham? Er det vold at hun ikke kan have sit eget liv fordi hun er 
nødt til at hjælpe sin far? Hvad er forbandelsen egentlig?  
Se filmen her. 
 

 
51 min. 

  

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/festen#.UnjigvlWxcY
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/forbandelsen#.Unjm3vlWxcY
http://www.youtube.com/watch?v=vKe_AxTFGXc
http://filmcentralen.dk/grundskolen/film/forbandelsen#.Unjm3vlWxcY
http://www.youtube.com/watch?v=vKe_AxTFGXc


 
 

 
Alder: for alle 

Bogen Gummi-Tarzan af Ole Lund Kirkegaard er i 2012 blevet lavet som 3D-animeret 
film under navnet Gummi T (fordi Disney har købt navnet ”Tarzan”). Gummi-Tarzan 
hedder rigtigt Ivan Olsen. Ivan bliver både mobbet i skolen af nogle bøller og 
derhjemme af sin far fordi han ikke er et rigtigt mandfolk. Hans far kalder ham 
Gummi-Tarzan, fordi han synes at det er vattet, at Ivan ikke er stærk nok til at 
forsvare sig mod de store drenge. 
  
Voldsformer: Psykisk vold, materiel vold (faren smider Ivans ting ud), fysisk vold 
(faren tvinger Ivan til at klatre i træer og siger han ikke må komme hjem før han er 
blevet stærk) 
Det kan man arbejde med: Er der sammenhæng mellem kønsroller og vold? Ivans 
far siger grimme ting til Ivan fordi han ikke opfører sig som en "rigtig" dreng. Rigtige 
drenge bruger nemlig vold som konfliktløsningsmiddel. Den psykiske vold holder ikke 
op da Ivan bliver stærk som en "rigtig" dreng. Find flere undervisningsidéer på 
filmcentralen.   

 
1 t. 20 min 

 
Alder: for alle 

Bogen af Ole Lund Kirkegaard er filmatiseret i 1981. Gummi-Tarzan hedder rigtigt 
Ivan Olsen. Ivan bliver både mobbet I skolen og derhjemme af sin far fordi han er 
dum og ikke er et rigtigt mandfolk. Hans far kalder ham en vatnisse fordi han synes 
at det er vattet at Ivan ikke er stærk nok til at forsvare sig mod de store drenge. 
Heldigvis møder Ivan Ole som siger at alle har noget de er gode til. 
  
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold (Ivans far tvinger ham til at hænge i træet 
selvom han ikke vil). 
Det kan man arbejde med: Klassen kan diskutere om voksne også kan mobbe 
børn. Find undervisningsvejledning på filmcentralen. 

 
1 t. 30 min. 

 
Alder: fra 15 år 

I filmen 'I familiens hjerte' flytter de to teenagere Jessie og Tom sammen med deres 
far og mor og nyfødte lillesøster fra London til et øde hus i Devon. Tom savner sine 
venner og føler sig i det hele taget lidt fremmedgjort. En dag ser han tilfældigt faren 
og Jessie i bad sammen. 
 
Voldsformer: Seksuel vold, psykisk vold, fysisk vold. Den seksuelle vold er 
hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Hvorfor behandler Tom Jessie som han gør efter han 
opdager hvad der foregår mellem Jessie og faren? Burde moren vide hvad der 
foregår? Hvorfor går der så lang tid før Tom fortæller det til moren? Hvorfor 
reagerer faren som han gør da Tom konfronterer ham med sin viden? Hvordan 
påvirker overgrebene henholdsvis Tom og Jessie? Find undervisningsvejledning på 
filmcentralen.  

1 t. 40 min. 

 

Alder: fra 15 år 

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gummi-t#.UlfZClC-1cY
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/gummi-tarzan#.UlfYylC-1cY
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/i-familiens-hjerte#main
http://www.youtube.com/watch?v=f3bBwFVowis
http://www.youtube.com/watch?v=bhRX-TrgrgY


 
 

Til at begynde med virkede Martin som Lauras drømmefyr, og det var først da de 
blev gift at hun opdagede at han var magtbegærlig, kontrollerende og vanvittigt 
voldelig. Efter tre år med frygt og angst, planlægger Laura en flugt der skal få Martin 
til at tro hun er død da hun ved at kun hendes død vil forhindre ham i at lede efter 
hende. 
 
Voldsformer: Fysisk og psykisk vold. Vold er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Hvordan kan man se på Lauras opførsel at hun er udsat 
for vold? Hvordan kunne Laura have forladt Martin uden at lade som om hun var 
død? Kan der godt være vold i forhold uden at de er så dramatiske som i filmen? 
  

 

 
1 t. 40 min. 

 

Alder: fra 15 år 

Filmen er baseret på en virkelig historie om den nyslåede student, Chris, der forærer 
hele sin opsparing til velgørenhed og tager til Alaskas vildmark for at overleve. Bag 
sig efterlader han sig sin elskede søster og sine forældre der lever i et koldt og 
voldeligt ægteskab. 
  
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. Volden er ikke central i filmen. 
Det kan man arbejde med: Klassen kan arbejde med bagrunden for filmen. Hvorfor 
forlod Chris familien og rejste ud i vildmarken? På denne hjemmeside ligger et brev 
fra hans søster der beskriver hvordan hjemmesituationen var.  
 

 

 
2 t. 30 min. 

Cover udlånt af UIP 

Universal Paramount  

 
Alder: fra 11 år 

Den 12-årige Pablo bor i et kedeligt kvarter sammen med sin far, mor og bedstemor. 
Faren er indestængt og frustreret og lader det gå ud over Pablo der derfor tilbringer 
mindst mulig tid derhjemme. Da Pablo bliver ven med en ny dreng i skolen, Alfredo, 
oplever han en velfungerende og forstående familie der sammen med 
sagsbehandleren Laura forsøger at hjælpe Pablo. 
 
Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. Vold er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på filmcentralen.  
Se filmen her. 
 

 1 t. 30 min. 

  

http://www.christophermccandless.info/carinemccandless.html
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/el-bola-kuglen#main
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/el-bola-kuglen#main
http://www.youtube.com/watch?v=0fiZRbezP_I
http://www.youtube.com/watch?v=taFaFEuwHLQ


 
 

 
Alder: fra 15 år 

Filmen foregår på New Zealand hvor Beth og Jake, begge maorier, har været gift i 
atten år og sammen har fem børn. Druk tærer på ægteskabet og efterhånden breder 
volden sig fra værtshuset til hjemmet. Sønnen Mark ender på drengehjem og den 
13-årige datter, Grace, voldtages af en af Jakes venner. Hvis de skal overleve, må 
Beth se sandheden i øjnene, og starte et andet liv for sig selv og børnene. 

Voldsformer: Fysisk vold, psykisk vold. 
Det kan man arbejde med: Kan man godt blive vred på/miste respekten for sin mor 
over at hun bliver hos en voldelig mand? Hvorfor forlader Beth ikke Jake? Hvordan 
påvirker det børnene i familien at leve i en familie med vold? Hvordan kan man se 
voldsspiralen i spil i filmen? Er Jake også en slags offer? 
 

 1 t. 45 min. 

 
Alder: fra 15 år 

Filmen er bygget over bogen Ondskaben, og foregår i starten af 60erne hvor den 16 
årige Erik får systematisk tæsk af sin stedfar. Erik som er meget veltalende og 
intelligent kan til sidst ikke dække over de slagsmål som han havner i på skolen, og 
bliver flyttet til en kostskole hvor der foregår såkaldt ”elevopdragelse”.  
  
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold. Vold er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Er der en sammenhæng mellem den vold Erik er offer for 
og den vold han selv udøver? Hænger vold i hjemmet sammen med vold i resten af 
samfundet? Hvorfor hjælper Eriks mor ham ikke? Find flere undervisningsidéer på 
filmcentralen. 
 

 

 
1 t. 55 min. 

 
Alder: fra 15 år 

Året er 1987. Vi befinder os i Harlem i New York. Den 16-årige, overvægtige, afro-
amerikanske Claireece Precious Jones bor sammen med sin mor Mary, der hundser 
brutalt rundt med hende og udnytter hende seksuelt. Percious er gravid - for anden 
gang. I begge tilfælde skyldes graviditeterne, at hendes far har voldtaget hende. 
Hendes første barn, Mongo, lider af Downs syndrom og bor hos Precious's mormor. 
Mary lever af bistandshjælp og udnytter børn og børnebørn til at få maksimalt i 
støtte. 
  
Voldsformer: Psykisk vold, fysisk vold, seksuel vold, økonomisk vold (Precious's mor 
tager de penge familien får for Precious's børn). Vold er hovedtema. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på filmcentralen.  
 

 

 
1 t. 50 min. 

  

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/ondskab#.Ulfoa1C-1cY
http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/precious#.Ulfpt1C-1cY
http://www.youtube.com/watch?v=3tCFvaJo9aE
http://www.youtube.com/watch?v=2Zw8TdMxdKM


 
 

 
Alder: for alle 

For at redde sin far indvilliger Belle i at være fange hos udyret der bor alene på et 
slot inde i skoven. Uhyret er i virkeligheden en prins der er blevet forhekset, og han 
kan kun blive reddet hvis Belle lærer at elske ham. Til sidst går det op for Belle at hun 
elsker udyret og redder ham i sidste øjeblik. 
  
Voldstyper: Psykisk vold, fysisk vold (indespærring og nægtelse af mad) 
Det kan man arbejde med: De fleste kender historien om skønheden og udyret, men 
de færreste tænker på at Belle faktisk bliver udsat for partnervold fra udyret. Han 
låser hende inde og truer hende. Han isolerer hende også fra sin omgangskreds. Den 
lykkelige slutning forekommer måske knap så lykkelig når man tænker på at Belle i 
sidste ende bliver hos udyret på trods af den vold han har udsat hende for. Klassen 
kan arbejde med hvordan udyret passer ind i rollen som voldsudøver. Er slutningen 
lykkelig? Er det realistisk at udyret holder op med at være voldelig fordi Belle er 
selvopofrende og bliver hos ham? Hvordan kan man holde op med at være voldelig? 
Kan man godt elske nogen selvom de er voldelige over for en? Kan man godt være 
voldelig og samtidig også være sød og kærlig nogle gange? Se mere her. 
 

 1 t. 25 min. 

 
Alder: fra 15 år 

En morgen tager Pilar sin søn i hånden og forlader den voldelige ægtemand Antonio. 
Pilars beslutning bliver en øjenåbner for Antonio der beslutter at gå i terapi for at 
ændre sig og måske vinde sin kone tilbage. Også for Pilar giver overgangen fra 
husmor til alenemor nye perspektiver på livet. Men det er svært at bryde ud af roller 
man har spillet længe 
 
Voldstyper: Psykisk vold, fysisk vold, latent vold, materiel vold, seksuel vold. 
Det kan man arbejde med: Hvordan er det at være barn i familien? Hvorfor siger 
Pilars mor at hun skal gå tilbage til sin mand selvom han er voldelig? Hvorfor er det 
så svært for Pilar at forlade det voldelige forhold? 
 

 1 t. 50 min. 

 
Alder: fra 11 år 

Bjørn, som man mødte i "Zappa" (1983), er nu sytten år og presses af omgivelserne 
til at forlove sig med Kirsten, der kommer fra et velhavende hjem. Han forelsker sig 
imidlertid voldsomt i den smukke Anna, men mister hende, efter at hun er blevet 
gravid og har fået en illegal abort. Samtidigt følger man Bjørns ven, den generte Erik. 
Eriks mor er alvorligt psykisk syg, men dette skjules for omverdenen af den 
autoritære far. Der skal en dramatisk hændelse til, før Erik er i stand til at bryde 
faderens tyranni. 
  
Voldstyper: Psykisk vold, fysisk vold. 
Det kan man arbejde med: Er Erik udsat for psykisk vold? Er det vold når Eriks far 
låser Eriks mor inde? Hvorfor tør Erik til sidst at bryde med sin far? Hvorfor har Eriks 
mor ikke forladt Eriks far?  
 

 

 
1 t. 50 min. 

http://www.youtube.com/watch?v=rL1q19yrLb0
http://www.youtube.com/watch?v=uC5GWAVJylg


 
 

 
 

Alder: fra 11 år 

Teenageren Thomas og hans mor Anne er på en evig flugt fra Thomas’s far. Da de 
slår sig ned i en hyggelig provinsby, lever Thomas sig ind i sit nye liv, men er hele 
tiden på vagt og prøver at være klar til at rejse når som helst. Det er dog ikke let at 
være klar til at rejse da han forelsker sig i Helene og bliver ven med 
klassekammeraten Jonas. På et tidspunkt må Thomas dog beslutte sig til om han vil 
opgive sit nye liv eller tage kampen op.  
 
Voldstyper: Psykisk vold, latent vold, fysisk vold, stalking. 
Det kan man arbejde med: Find undervisningsvejledning på filmcentralen. 
 

 

 
1 t. 20 min. 

 

  

http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/tael-til-100#main
http://www.youtube.com/watch?v=TmDFhEB8tYo


 
 

Nedenstående film berører også emnet eller lignende emner. 

  

 

 

Cover udlånt af UIP Universal 

Paramount  

http://www.youtube.com/watch?v=n5rh7O4IDc0
http://www.youtube.com/watch?v=nXoYGr3PKL8
http://www.youtube.com/watch?v=GpEQOLID8Gw
http://www.youtube.com/watch?v=Rq_Bf4RiezE
http://www.youtube.com/watch?v=URaXCYBWHAs
http://www.youtube.com/watch?v=tsOR9rqCVwM
http://www.youtube.com/watch?v=pVCil2oSNYY
http://www.youtube.com/watch?v=fhdcFGHSmUs
http://www.youtube.com/watch?v=6Q3ltyPJJMQ
http://www.youtube.com/watch?v=F6pe9UoB5Rg
http://www.youtube.com/watch?v=6Q3ltyPJJMQ


 
 

 

 

“And for everything he does 
she has a way to rationalize 
she says he don't mean what he do 
she tells me he called 
to apologize” 
 

 

“Tunge skridt i entreen, dårlig dag  
ingen ord siger alt når du kommer hjem  
ved jeg det er bedst hvis jeg går lidt for mig selv  
du har nok at tænkte på men hvor skal jeg gå hen  
hvis nogen spør' går det godt  
smiler jeg  
ingen ved det jeg ved gør ondt” 
 

 

“Hun ser spørgsmålstegn i sin drengs øjne 
Skal hun fortælle ham sandheden eller fylde ham med løgne 
Hun gør det sidste for det' klart det nemmeste 
Overbevist om at drengen nok ska' glemme det 
Men forgæves hendes ansigt er alt for hævet 
Og det er ikke første gang hun er blevet tævet” 
 

 

“Hurt me to see the pain across my mother's face  
Every time my father's fist would put her in her place  
Hearing all the yelling I would cry up in my room  
Hoping it would be over soon” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Cgesjo2o6p8
http://www.youtube.com/watch?v=v2xgkXkMPJ4
http://www.youtube.com/watch?v=5DYab4KZ7xQ
http://www.youtube.com/watch?v=quAFmNvk_Zs


 
 

 

“Don't make me wake this baby 
She don't need to see what I'm about to do 
Quit crying bitch, why do you always make me shout at you? 
How could you?” 
 

 

“I apologize even though I know its lies 
I'm tired of the games I just want her back 
I know I'm a liar 
If she ever tries to fucking leave again 
Im'a tie her to the bed and set this house on fire” 
 

 

“But for now, we'll just say mama was real, real bad 
She was being mean to dad and made him real, real mad 
But I still feel sad that I put her on time-out 
Sit back in your chair honey, quit trying to climb out!” 

“Remember how he pushed you in the hallway 
just enough to hurt a little bit 
remember the whiskey in his whispers 
and the lies that fell so easy from his lips 
he said he'll never do it again 
you can't take it back 
the proof is on your skin 
remember that” 
 

“The things she does, the things she says 
people shouldn't treat others that way 
But at first I thought I could take it all” 
 

 

“Caroline says 
as she gets up off the floor 
Why is it that you beat me 
it isn't any fun” 

http://www.youtube.com/watch?v=OcUgsvpchms
http://www.youtube.com/watch?v=uelHwf8o7_U
http://www.youtube.com/watch?v=HeXYMUiN7SY
http://www.youtube.com/watch?v=XaMsu_mwIZs
http://www.youtube.com/watch?v=QVN58YbHb4Y
http://www.youtube.com/watch?v=7TOlgGUcWaE


 
 

 

“Seems like yesterday 
I lay down next to your boots and I prayed 
For your anger to end 
Oh Father I have sinned” 
 

“Momma please stop crying, I can't stand the sound  
Your pain is painful and its tearin' me down  
I hear glasses breaking as I sit up in my bed  
I told dad you didn't mean those nasty things you said” 
 

“Another bruise to try and hide  
Another alibi to write  
Another lonely highway 
In the black of night” 
 

 

“Can I have some money? you know it's you that I adore 
Can I have some money? don't ask me what it's for 
Since we've been together you've been good to me 
You only hit me when you wanna be pleased” 
 

 

“I think it's 'cause I'm clumsy 
I try not to talk too loud 
Maybe it's because I'm crazy 
I try not to act too proud 
They only hit until you cry 
And after that you don't ask why” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qvVvN0QvzTk
http://www.youtube.com/watch?v=hSjIz8oQuko
http://www.youtube.com/watch?v=tHXZ_peJe9c
http://www.youtube.com/watch?v=WndSxMrr6rg
http://www.youtube.com/watch?v=VZt7J0iaUD0


 
 

 

“I've been taking on a new direction 
But I have to say 
I've been thinking about my own protection 
It scares me to feel this way” 
 

 

“Last night I heard the screaming  
Loud voices behind the wall  
Another sleepless night for me  
It won't do no good to call  
The police  
Always come late 
If they come at all” 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oGpFcHTxjZs
http://www.youtube.com/watch?v=1iUoqTaowaI


 
 


