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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
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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
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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
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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


6  
 
 

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 
når man har levet med vold? 
 

 

 

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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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 
Jinny det? Hvordan har Kate og Alice det? Hvem kunne have hjulpet 
familien/børnene? 
 

 

 

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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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 

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? 
 

 

 

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
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:28200234
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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 

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? 
 

 

 

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:22026143
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:29897395
http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis:27873057
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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
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