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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
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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
http://www.youtube.com/watch?v=vKe_AxTFGXc


4   
 

 
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. 

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
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Alder: fra 15 år 

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
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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
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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
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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
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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

