
Vejledning 

Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen ”voldsformer” før denne øvelse. 

Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange forskellige ansigter. Der er 

meget der er lige på grænsen og det kan være svært at vide om det er vold eller ej. Ved at 

arbejde med nedenstående eksempler får eleverne reflekteret over forskellige situationer som de 

måske har oplevet, set eller hørt om. Eksemplerne består både af åbenlys vold, ikke vold og det 

der er lige på grænsen. I øvelsen kommer elevernes forskellige værdigrundlag frem og det er 

lærerigt for dem at høre om hinandens holdninger, grænser og erfaringer.  

Print arkene og klip eksemplerne ud.  

Forslag 

 Læg de tre ark med ENIG, UENIG og MEN HVIS... på gulvet et stykke fra hinanden. 

Eleverne kommer på skift op og trækker en seddel og læser den op. De elever der er enige i 

at det er vold stiller sig hen til sedlen med ENIG, dem der er uenige stiller sig ved UENIG og 

dem der tænker; men hvis…..de stiller sig på MEN HVIS... Eleven der har læst udsagnet 

(eller læreren) kan spørge de forskellige elever hvorfor de står hvor de står. Ofte opstår der 

gode diskussioner især dem der har stillet sig på MEN HVIS fordi eksemplerne er så korte og 

der kan være sket noget inden og være forudsætninger og forhold som gør at eleverne 

mener det kan være begge dele.  
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Det er meget pattet at lege med dukker når man er ti år, siger Marias morfar. Marias mor 

siger at det skal han ikke blande sig i og så bliver de uvenner og råber højt. Maria prøver 

at huske at gemme dukkerne næste gang morfar kommer.  

Det er vold. 

Det er vold når Malthes mor slår ham over fingrene når han spiller forkert på klaveret.

Minik kan godt lide at være sammen med pigerne fra klassen og tale om tøj, musik og 

film. Miniks far siger at han er en tøsedreng og at det er pinligt at have en søn som ham. 

Det er vold. 

Sean på 10 år har to onkler der ofte kommer på besøg når der er fodbold i fjernsynet. De 

bliver tit fulde og griner højt. De synes det er sjovt at få Sean til at drikke øl. Nogle gange 

giver de ham 100 kr. hvis han drikker en hel dåseøl. 

Det er vold. 

Det er vold når Anna ikke må få hul i ørerne før hun fylder 15 år. Der er længe til synes 

Anna som kun er 12 år. 

Nanna på 14 år skal til fest og glæder sig meget. Inden hun går ud af døren siger hendes 

far at hun skal være hjemme senest kl. 12. Nanna bliver vred og smækker døren så hårdt 

at der falder et billede ned og smadrer. Faren kalder hende tilbage og siger at nu må hun 

slet ikke tage til fest. 

Det er vold. 

Det er vold når Camillas mor giver en lussing fordi Camilla kommer til at vælte en fin arvet 

vase så den går itu. 

Det er vold når Emmas far låser hende inde på værelse hvis han synes hun svarer igen. 
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Det er vold når Sidsel ikke kan sove fordi hendes mor og far råber højt inde i stuen. 

Mark har lavet aftensmad, men hans far spytter det ud, rejser sig og tømmer sin tallerken 

i skraldespanden. Han siger ikke noget, men tager bilnøglerne og går. En halv time efter 

kommer han tilbage med posen fra McDonalds og sætter sig igen ved bordet og spiser. 

Det er vold 

Villads er 13 år og har været inde i byen med en ven og få lavet en piercing i øjenbrynet. 

Både Villads’s mor og far bliver vrede og siger at han skal tage den ud med det samme -  

og vente med sådan noget til han bliver 18. 

Det er vold. 

Nicklas kan ikke lide at gå i svømmehallen fordi han er generet når han skal være nøgen i 

brusebadet. Hans far siger at det er noget pjat, og at alle raske drenge elsker at gå i 

svømmehallen. 

Det er vold. 

Det er vold når Yusuf på 14 år ikke må komme med sine venner i biografen for sin mor 

fordi aldersgrænsen på filmen er 16 år. 

Det er vold når Bastians mor altid fortæller gæster at hun hellere ville have haft en sød 

lille pige i stedet for Bastian. 

Det er vold når Kalil får ondt i maven og bliver nervøs for at fortælle derhjemme hvis han 

ikke får gode karakterer. 

Det er vold når Mies mor rusker hende i armen efter en ’skole-hjem-samtale’ fordi 

læreren har sagt at Mie forstyrre i timerne. 
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Sara ønsker sig rigtig meget den nyeste iPhone. Alle hendes veninder har en, og de har 

fået den af deres forældre. Saras mor siger at de under ingen omstændigheder har råd til 

at købe sådan en dyr telefon. 

Det er vold. 

Matthias og Lukas er tvillinger. Lukas er god til at tegne og Matthias er god til Matematik. 

Deres forældre synes at Matthias er klogest. De siger ofte til Lukas at de håber han også 

en dag bliver lige så dygtig som sin bror. 

Det er vold.  

Det er vold når Mehmet stammer og hans mor siger at han skal skal holde op med det 

pjat. 

Det er vold når Larissa nogle gange kommer til at tisse i sengen om natten og hendes for-

ældre bliver meget vrede og siger at hun selv skal vaske sengetøjet, og siger at hun bliver 

trukket i lommepenge. 

Det er vold når Fatima ikke må se Paradise Hotel derhjemme selvom hun føler sig udenfor 

i klassen fordi de andre må. 

Sashas far siger til Sasha at hun simpelthen er ved at blive for tyk. Han forærer hende 

nogle løbesko og siger at de skal løbe sammen hver anden dag. 

Det er vold. 

Iqbal elsker at danse og øver sig meget. Når de har gæster, kan hans far finde på at klappe 

i hænderne og sige—Nu vil Iqbal gerne danse for jer!! Iqbal kan ikke lide at danse foran 

nogen og synes det er pinligt. 

Det er vold. 



Det er vold når man hjemme hos Sofia skal spise op hvis man vil spille computer. 
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Voksne slår kun deres børn fordi de elsker dem og vil dem det bedste. 

Det er vold når Simons far driller ham med at han har svært ved at læse -  også selvom 

faren siger at det jo bare er for sjov. 

Det er vold når Cecilies mor har meldt hende til X-factor selvom Cecilie ikke har lyst. 

Det er vold når Mathildes mor siger at det er pinligt at sige det til nogen hvis man bliver 

slået derhjemme. 

Det er vold når Emil er til fodboldkamp og far efter kampen råber af Emil hele vejen ind til 

omklædningsrummet fordi han ikke scorede mål. 

Kasper bor lidt ude på landet, og i deres indkørsel skal der ryddes sne. Kasper synes det 

er koldt, hårdt og kedeligt, men hans forældre siger at alle i familien skal hjælpe til med 

pligterne. 

Det er vold. 

I aften skal to af Jacobs venner sove hos ham, og de skal se film og spise chips til langt ud 

på natten. Jacob glæder sig, men så ringer hans far og siger at Jacob skal aflyse da far har 

fået et migræneanfald. 

Det er vold. 
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Det er vold når Pers far råber så højt at Per ikke tør gå ud fra sit værelse. 

Meget frække børn kan kun forstå hvordan man opfører sig hvis de får en bagi. 

Solveig på 14 år elsker at køre på skateboard, gå i sneakers og baggy jeans. Da de skal til 

familiefest siger hendes forældre at hun SKAL tage den røde kjole på og de ballerinasko 

som moren har købt. 

Det er vold. 
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