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”Jeg tror det er vigtigt med en sådan undervisningsdag. Det er en vigtig måde at 

adressere vigtige og store emner, der kan have indflydelse på [elevernes] liv og deres 

omgangskreds.” – lærer 

 

 

 

 

  



2 
 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 

Vodroffsvej 40 

1900 Frederiksberg C 

www.krisecenteret.dk/toer-du-tale-om-det 

 

 

 

Projektet er udarbejdet og gennemført af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter med støtte fra Trygfonden. 

Evalueringsrapporten er udarbejdet af projektets ansatte. Frederiksberg, 2014. 

Projektdeltagere: 

Pia Strøh, projektansvarlig 

Karen Due, projektkoordinator 

Mette Reinholt Brodersen, projektmedarbejder (feb. 2014 – aug. 2014) 

Pernille Ane Egebæk, projektmedarbejder (apr. 2013 - jan. 2014) 

Annsofie Breivik Thorhauge, projektmedarbejder, deltid (jan. 2014 - aug. 2014) 

 

 

Projektets resultater viser, at elever, der har gennemgået undervisningsdagen “Tør du tale 

om det?”, har fået øget og nuanceret deres viden om vold. Rapporten viser også eksempler 

på, hvordan elever har fået hjælp til at italesætte problemer efter at have deltaget i 

undervisningen. Både elever og lærere rapporterer, at undervisningsdagen er spændende 

og lærerig. Begge grupper angiver, at eleverne har lært meget på dagen, og at det er vigtig 

viden, de har fået. En stor del af klasserne har desuden snakket videre om emnet efter 

undervisningsdagen. Lærerne udtrykker også, at de selv har fået ny viden på 

lærerkurserne, og en del af dem har fået skærpet deres opmærksomhed i forhold til 

voldsudsatte børn. 
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I 2013 blev projektet ’Tør du tale om det?’ etableret på Dansk Kvindesamfunds Krisecenter med støtte fra 

Trygfonden. Projektets formål var at udvikle et flersidet skoletilbud for folkeskolens 4.-7. klasser, der kunne 

forebygge og afhjælpe problemer for børn, der oplever vold i hjemmet. Formålet var også at undervise i 

grænsesætning og dermed forbedre elevernes almene trivsel. Overordnet arbejdede projektet for at 

aftabuisere vold, så børn, der oplever vold i egen familie eller kender til vold i andre familier, kunne opleve, 

at vold blev anerkendt som et problem og få modet til at turde tale om det. For de børn, som ikke oplever 

vold i hjemmet, var målet desuden at give dem en forståelse for børns forskellige levevilkår og give dem 

viden og handlemuligheder, der gør dem i stand til at være aktive medborgere.   

Det skønnes, at ca. 33.000 børn under 15 år har været vidne til fysisk vold mod en forælder1, og at 20 % af 

en børneårgang inden for det seneste år har været udsat for vold fra deres forældre en eller flere gange2. 

En undersøgelse viser desuden, at 2/3 af de børn, der oplever vold, ikke har talt med nogen om det2. Det vil 

sige, at der statistisk set er 4 - 6 elever i hver klasse, der oplever eller har oplevet vold derhjemme, og de 

fleste af dem tør ikke tale om det.  

De problemer, voldsudsatte børn får, kan være af både følelsesmæssig og adfærdsmæssig karakter og kan 

komme til udtryk på såvel det sociale som det skolemæssige område. Børn, som enten er ofre for vold eller 

vidne til vold, kan udvikle utryghed, angst, lavt selvværd og aggressioner. Det kan eksempelvis vise sig ved 

søvnbesvær, mavepine og koncentrationsvanskeligheder2 og 3. 

Undervisningsdagen, der blev udviklet i dette projekt, skulle give eleverne større viden om vold og voldens 

mekanismer samt viden om, hvordan de kan få hjælp eller hjælpe andre. Endvidere skulle lærerkurset 

klæde lærerne på til at håndtere elever fra voldsudsatte familier, blandt andet ved at fokusere på hvordan 

man laver en god underretning, og hvordan man opsporer børn, der lever med vold. 

Undervisningstilbuddet og lærerkurset blev udviklet af projektets uddannede lærer, projektkoordinator og 

krisecenterets fagpersonale. Undervisningsforløbet blev udviklet fra marts 2013 til september 2013. Fra 

oktober 2013 til og med november 2013 forløb undervisningen i Ungdomsbyens lokaler og med sparring fra 

en af Ungdomsbyens konsulenter, Mette Juel Madsen. Undervisningen blev evalueret og undervisningen 

rettet til. Fra januar 2014 til og med juni 2014 foregik undervisningen på de skoler i hovedstadsområdet, 

som bookede undervisningen. 

Rapporten beskriver projektets udvikling, indhold, aktiviteter og effekter. 

  

                                                           
1 Rapport: Vold i nære relationer, Karin Helweg-Larsen. Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk 

Universitet, 2012  
2
 Rapport: Vold mod børn og unge, Helene Oldrup, Sara Korzen, Maia Lindstrøm og Mogens Nygaard Christoffersen. 

Udgivet af Det nationale forskningscenter for velfærd, 2011. 
3
 Rapport: Børns oplevelser af vold i hjemmet i Københavns Kommune, LG Insight. Københavns Kommune, 2009. 
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Formålet med evalueringen af ’Tør du tale om det?’ er dels at undersøge, hvad lærere og elever har fået ud 

af undervisningsdagen og lærerkurset (effektevaluering), dels at undersøge læreres og elevers tilfredshed 

med tilbuddet. Evalueringen er foretaget af projektets koordinator og dokumentationsmedarbejder.  

Evalueringen bygger på både kvantitative og kvalitative data. Dokumentationen er indsamlet ved hjælp af 

spørgeskemaer til elever og spørgeskemaer til lærerne, samt ved observationer på undervisningsdagene.  

Spørgeskemaer er udviklet og udarbejdet specifikt til dette projekt, der er således ikke tale om brug af 

standardiserede mål. Spørgeskemaerne til lærere og elever indeholder både ja-nej spørgsmål og åbne 

spørgsmål. De kvalitative svar fra de åbne spørgsmål på elevskemaet er kvantificeret ved at blive optalt og 

opdelt i svarkategorier baseret på elevernes hyppigste svar. Derudover er særligt interessante eller 

tankevækkende svar gengivet i rapporten. 

Når elevernes svar præsenteres i rapporten, vil det også blive oplyst, om der er signifikante forskelle 

mellem henholdsvis voldsudsatte og ikke-voldsudsatte elever og mellem piger og drenge. Når vi måler på 

svarforskelle mellem piger og drenge, opfatter vi det ikke som udtryk for essentialistiske forskelle, men 

derimod som udtryk for forskelle der bunder i sociale konstruktioner. I de aller fleste tilfælde er der dog 

ingen forskel hverken mellem voldsudsatte og ikke-voldsudsatte eller mellem piger og drenge.  

Midtvejsevalueringen og stikprøver i data fra forårets undervisning viste ingen signifikante forskelle mellem 

klassetrin, og dette er derfor ikke undersøgt i den endelige evaluering. Der lader til at være større forskel 

fra klasse til klasse end fra klassetrin til klassetrin. Nogle klasser viser en langt større effekt end andre 

uafhængigt af klassetrin. Hvilke faktorer, der gør sig gældende, er ikke muligt at undersøge i nærværende 

evaluering. 

Effekten af undervisningen undersøges blandt andet ved hjælp af Cohen’s D, som viser hvor stor en effekt, 

der er tale om. 0,2 er lig med lille effekt, 0,5 viser en mellem effekt, og 0,8 viser en stor effekt. Effekt under 

0,2 er ikke signifikant. Vi har undersøgt effekten ud fra førmålingen i forhold til eftermålingen for at se, 

hvor stor effekt undervisningen har haft på elevernes viden om vold og deres holdning til vold og 

hjælpeadfærd. 

I efterårsperioden fik eleverne udleveret samme spørgeskema umiddelbart før og umiddelbart efter 

undervisningen med spørgsmål om egen voldsudsættelse, syn på og viden om vold (se bilag 1). Halvvejs 

gennem efterårsperioden blev vi opmærksomme på, at nogle af spørgsmålene kunne opfattes på 

forskellige måder, og vi ændrede derfor spørgeskemaet (se bilag 2). Eleverne havde blandt andet svært ved 

at forstå, hvorfor de skulle udfylde det samme skema to gange, så vi byttede rundt på spørgsmålene og 

tilføjede desuden spørgsmål om, hvad eleverne syntes var henholdsvis sjovt og kedeligt ved undervisningen 

(se bilag 3-4). Data blev indsamlet i perioden september 2013 til maj 2014, og samtlige klasser, der blev 

undervist i denne periode, indgår i evalueringen. 

I efterårsperioden fik lærerne uddelt et spørgeskema på undervisningsdagen med spørgsmål om både 

lærerkurset og undervisningsdagen (se bilag 5). Da vi oplevede, at nogle lærere blev forvirrede over at blive 

spurgt om begge dele på samme skema, valgte vi i forårsperioden at udvikle èt spørgeskema til lærerne på 

lærerkurset (se bilag 6) og et andet skema til udfyldelse på undervisningsdagen (se bilag 7). Derudover har 
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lærerne fået tilsendt et elektronisk spørgeskema mellem 1 og 6 måneder efter, de og deres elever har 

deltaget i undervisningen. I dette skema er der blevet spurgt ind til, om undervisningen har sat sig spor hos 

eleverne, og om det har haft indflydelse på lærernes praksis i forhold til voldsudsatte børn. (Se bilag 8) 

Ligesom eleverne er lærerne således heller ikke blevet stillet de samme spørgsmål, og der er derfor forskel 

på, hvor mange lærere der har fået stillet de forskellige spørgsmål. 

Alle de elever, der er blevet undervist, har fået udleveret spørgeskemaer. Det er dog ikke alle elever, der 

har svaret på alle spørgsmål. Det samme gør sig gældende for lærerne. Derfor vil det variere, hvor mange 

der har svaret på de forskellige spørgsmål. Da nogle elever ikke har deltaget på hele undervisningsdagen, 

enten fordi det ikke var praktisk muligt, eller fordi de blev for berørt af dagen, er der udfyldt flere skemaer 

før undervisningen end efter. 

Spørgeskemaer fra de sidste fem undervisningsgange i juni 2014 er desuden ikke med i evalueringen, da 

evalueringen allerede var igangsat, inden undervisningen i disse klasser blev gennemført. 

For at få eleverne til at svare så ærligt som muligt, blev der lagt vægt på, at spørgeskemaerne skulle 

udfyldes anonymt. Det betyder, at det ikke har været muligt at undersøge, hvordan den enkelte elev har 

ændret svar fra før og til efter undervisningen. Det er derfor kun muligt at se, hvordan elevernes samlede 

udvikling har været. 

Vi kan derfor heller ikke se, om de elever, der før undervisningen har angivet at have været udsat for vold, 

er de samme, som angiver det efter undervisningen. Vi har dog sammenholdt elevernes beskrivelser af, 

hvad der er foregået, og kan heraf udlede, at det i de fleste tilfælde er de samme. I visse tilfælde er der dog 

elever, som enten kun angiver at have været udsat for vold før eller efter undervisningen. 

Som det kan ses af bilag 1-4, er det ikke helt de samme spørgsmål, eleverne er blevet stillet. Dette har vi 

forsøgt at tage højde for ved i de enkelte tilfælde at forklare, hvordan vi har sammenstillet tallene (se under 

diagrammerne).  

Spørgeskemaerne blev udviklet med fokus på ikke at overskride elevernes grænser, og at spørgeskemaerne 

blev udfyldt anonymt var også en del af denne overvejelse. Da projektets undervisere kun mødte eleverne 

gennem en enkelt dag, var det ikke muligt for dem at samle op på det, eleverne skrev i skemaerne.  

Da vi alligevel ønskede at tage hånd om de elever, der angav at have været udsat for vold, blev der efter 

undervisningsdagen taget kopier af disse spørgeskemaer, og de blev sendt til den eller de deltagende 

lærere.  På den måde fik lærerne viden om, hvor mange elever i deres klasse, der havde oplevet vold i 

hjemmet, og de fik mulighed for at tage hånd om det på en passende måde. Afhængigt af hvad eleverne 

havde skrevet, fik lærerne mulighed for at handle på deres viden eller bruge den til at holde særligt øje med 

mistrivsel blandt eleverne. 
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Eleverne er både blevet spurgt, om de har været udsat for vold fra voksne derhjemme, og om de har 

oplevet andet ubehageligt i hjemmet. Det viser sig, at nogle elever skriver, at de ikke har været udsat for 

vold, men som på spørgsmålet om de har oplevet andet ubehageligt svarer, at de er blevet slået, sparket 

eller andet, der defineres som vold. I det efterfølgende er disse talt med i gruppen af voldsudsatte.  

Nogle elever har angivet at have været udsat for vold fra en voksen i deres familie, men i uddybningen 

fremgår det, at det enten ikke er en voksen, eller at det ikke er en i deres familie. Her har eleverne blandt 

andet skrevet om gadevold, racisme, mobning og skældud. En del elever angiver, at de har været udsat for 

vold fra søskende eller kammerater, og nogle angiver, at de har været udsat for vold fra voksne uden for 

familien, fx en korlærer, klubmedarbejder eller en fremmed. Andre elever skriver, at de har været vidne til 

vold uden for familien, fx at far slås med en fremmed, eller fordi de er flygtet fra krig. Disse elever er ikke 

talt med i gruppen af voldsudsatte elever, da vi ønsker at se på, om der er forskel i svarene hos elever, der 

bliver udsat for vold derhjemme, og elever der ikke bliver udsat for vold derhjemme. Det vil sige, at der i 

gruppen af ikke-voldsudsatte elever godt kan være elever, der har oplevet vold, fx fra fremmede på gaden 

eller fra deres søskende. Men de har ikke oplevet vold fra voksne i familien. 

I modsætning til andre undersøgelser, der kun måler elevernes udsættelse for fysisk vold, er eleverne i 

vores spørgeskemaer også blevet spurgt om psykisk vold. De er fx blevet spurgt, om de er blevet mobbet af 

voksne i deres familie. Det er ofte svært at gennemskue ud fra elevernes forklaringer, om der reelt er tale 

om vold eller bare oplevelser, eleverne finder ubehagelige. Det er derfor et skøn, om de er talt med under 

voldsudsatte eller ikke-voldsudsatte.  

Elever, der angiver, at deres forældre har råbt af dem, er for eksempel talt med under ikke-voldsudsatte, 

fordi det er svært at gennemskue, hvor voldsomt det er, hvis de ikke har uddybet. De få elever, der har 

afkrydset at have været udsat for vold, men ikke har uddybet i kommentarfeltet, er regnet med i gruppen 

af voldsudsatte. 

731 elever har besvaret spørgsmål om, hvorvidt de har været udsat for vold. Af dem har vi udregnet, at 107 

har været udsat for en eller flere voldsformer, primært fysisk vold eller overværelse af fysisk vold. Det 

svarer til 14,6 %. Dette tal er lavere end i andre undersøgelser. Der er mange faktorer, der kan have 

betydning for denne forskel. Det kan blandt andet være, fordi skemaet virker mindre anonymt, når de 

udfylder det i klassen og foran deres lærer, eller det kan hænge sammen med, at det ikke er 

standardiserede spørgsmål. 

Underviserne har desuden oplevet, at nogle elever ikke ville svare på spørgsmål om voldsudsættelse eller 

pressede andre til ikke at svare på det. 

”I en 4.-klasse brokkede en elev sig højlydt ved spørgsmålet om, hvorvidt han var blevet slået hjemme. ”Det 

er familiens privatliv”, ytrede han og henvendte sig til to andre drenge, som også stoppede med at udfylde.” 

– Pernille Egebæk, underviser. 

Et af skemaets konkrete spørgsmål handler om, hvorvidt eleverne må fortælle, hvordan de har det 

derhjemme, og her kan vi se en forskel mellem de elever, der angiver, at de har oplevet vold derhjemme, 

og de som ikke har. 3,4 % af de ikke-voldsudsatte angiver, at de ikke må fortælle, hvordan de har det, mens 

hele 8 % af de voldsudsatte siger det samme. De er også markant mere usikre på, om de må fortælle om 
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deres hjemmeliv, idet 26,7 % ikke ved, om de må fortælle om det, mens dette kun gælder for 17,2 % af de 

ikke-voldsudsatte. 550 elever har besvaret dette spørgsmål. 

 

Udover spørgsmål om elevernes egne oplevelser med forskellige former for vold, for eksempel ”Har du 

prøvet at blive slået/sparket af en eller flere voksne i din familie?”, er 174 elever i slutningen af 

efterårsperioden blevet spurgt ”Har du været udsat for vold i din familie?”. Heraf har 21 allerede beskrevet, 

at de har været udsat for enten fysisk eller psykisk vold. Af de 16, der har beskrevet fysisk voldsudsættelse, 

svarer 5, at de ikke har været udsat for vold, og 7 svarer, at de har været udsat for vold. De resterende har 

ikke svaret.  Det vil sige, at hele 31 % ikke mener, de har været udsat for vold, selvom det utvetydigt er det, 

de har beskrevet. Det kunne tyde på, at nogle elever stadig, synes vold er et for voldsomt ord at bruge om 

deres egne oplevelser, selvom de har deltaget i undervisningen, eller fordi vold i familien er så tabubelagt, 

at de ikke tør bruge dette ord om deres egne oplevelser. Da datagrundlaget er så småt, er det dog svært at 

konkludere noget endegyldigt. 

 

Undervisningsforløbet ’Tør du tale om det?’ var et gratis undervisningstilbud til skoler i København og 

omkringliggende kommuner. Vi har blandt andet undervist klasser fra Kildevældsskolen, Valby skole, Hvalsø 

skole, Husum skole, Vanløse privatskole, Esrum kostskole (for børn, der er fjernet fra hjemmet), Vikasku 

(specialskole), Borup skole, Copenhagen City School og Sjællands Privatskole (tyrkisk privatskole). I alt har 

1055 elever fordelt på 51 klasser modtaget undervisningen. Der er undervist syv 4.-klasser, tolv 5.-klasser, 
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elleve 6.-klasser, seksten 7.-klasser, en enkelt niende klasse, tre specialklasser og en blandet 6.-7.-klasse. Vi 

har afholdt to lærerkurser, hvor der i alt deltog 40 lærere. 

Mellemtrinnet blev valgt som målgruppe for projektet, fordi der ikke fandtes undervisningstilbud eller 

materiale om vold i familien til dette alderstrin. I et lignende projekt i Odense (Er du ok? Stop vold i din 

verden), der forløb fra 2010-2012 og dækkede 5.-10.klasser på Fyn, afprøvede man undervisning om vold i 

familien i en 4.-klasse og fandt, at denne aldersgruppe også havde glæde af undervisningen. Dette var 

medvirkende til, at vi valgte at udvikle undervisning til 4.-7. klasse. 

I efteråret 2013 foregik undervisningen i Ungdomsbyen, hvor undervisningsdagen blev afprøvet og 

færdigudviklet. I foråret 2014 foregik undervisningen på de skoler, der bookede tilbuddet. 

I udviklingen af undervisningsdagen blev der lagt vægt på, at undervisningen var didaktisk og pædagogisk 

funderet, samt at elevernes grænser ikke blev overskredet. Materialet og dagen blev udviklet med en bred 

vifte af øvelser i bevidstheden om, at børn har forskellige læringsstile. Derfor blev der både udviklet visuelle 

øvelser, lytte-øvelser, gruppeøvelser og bevægeøvelser. Undervisningsdagen blev udviklet med sparring fra 

Ungdomsbyen for at sikre et velfunderet undervisningsforløb. 

Undervisningsdagen blev desuden udviklet i forhold til Fælles mål for Dansk, for Historie og for Sundheds- 

og seksualundervisning og familiekundskab. Dette blev gjort for, at lærerne skulle opleve tilbuddet som en 

aflastning frem for som en ekstra opgave. 

Som en del af undervisningsmaterialet blev der lavet fem film. En voxpop hvor børn fra 4. og 7. klasse 

svarer på spørgsmål om vold og grænser, to film hvor krisecenterets børnerådgiver fortæller forskellige 

historier om børn, der har oplevet vold derhjemme, en film med en længere historie om børn der oplever 

vold, og en film hvor krisecenterets børnerådgiver fortæller om, hvordan det er at bo på krisecenter. Disse 

5 film blev lagt på Youtube og er dags dato (28. oktober 2014) blev set 1.991 gange, hvilket svarer til cirka 

30 gange om ugen. 

I løbet af de første undervisningsgange i efterårsperioden blev cirka halvdelen af øvelserne udeladt, fordi 

der ikke var tid nok. De bedste øvelser blev afpudset og sat sammen til et program på 4-5 timer. 

Da dagen var færdigudviklet, indeholdt den følgende elementer:  

Krisecenteret og tal: Dagen startede med, at projektet blev præsenteret, og eleverne hørte lidt om, hvad et 

krisecenter er. Derudover fik de at vide, hvor mange børn i Danmark der er udsat for vold, hvilket 

overraskede mange af eleverne. Det blev også fremhævet, at eleverne skulle vise hinanden respekt, at man 

ikke blev presset til at fortælle noget, man ikke havde lyst til, og at man til hver en tid kunne få en pause til 

at gå udenfor og tale med sin lærer, hvis man havde brug for det.   

Voxpop: I voxpopfilmen blev syv børn fra 4. og 7. klasse spurgt om, hvad fysisk og psykisk vold er, hvad 

omsorg er, og hvad tabu er. Mange skoleelever kender ikke ordet tabu, og voxpoppen blev brugt til at vise, 

at det er helt almindeligt at være i tvivl om, hvad disse ord betyder, men at de sagtens kunne række hånden 

op og deltage i undervisningen alligevel. Efter visningen af voxpoppen blev der startet en dialog om 

personlige grænser og tabu, da disse begreber er vigtige i forhold til at arbejde med vold i familien. På den 

måde blev der også startet blidt ud i forhold til emnet. 
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Grænseøvelse: Efter at eleverne havde fået lejlighed til at diskutere og fortælle om personlige grænser, og 

hvordan de kunne overskrides, stillede eleverne sig op i rundkreds på gulvet. Herefter blev der lavet en 

grænseøvelse, hvor underviseren gik frem mod en frivillig elev, indtil dennes grænse var nået, og 

vedkommende sagde stop. De andre elever fungerede som detektiver. De blev efterfølgende spurgt, hvilke 

tegn der signalerede, at den frivilliges personlige grænse var nået. Formålet med øvelsen og snakken var, at 

eleverne skulle blive opmærksomme på egne og andres grænser. 

Bytte spørgsmål: Eleverne lavede en øvelse, hvor de gik rundt mellem hinanden og byttede spørgsmål som 

fx ”Hvordan kan man se på andre, at deres grænser er blevet overtrådt?”, ”Hvad vil det sige, at en grænse 

rykker sig?”, ”Hvem er bedst til at trøste, piger elle drenge, eller begge? Hvorfor?” og ”Er det rart at have 

nogen at dele en hemmelighed med? Hvorfor?”. Øvelsen tog stille og roligt fat på dagens emne og gav 

eleverne mulighed for selv at reflektere og høre deres klassekammeraters holdninger og overvejelser. 

Quiz og tal: Dagen fortsatte med en quiz, der blandt andet handlede om, hvornår det blev ulovligt at slå 

sine børn i Danmark, og i hvilke lande man stadig gerne må slå sine børn. Det var en øjenåbner for mange 

at høre, at det først blev forbudt for forældre at slå i 1996, ligesom mange blev overraskede over, at lande 

som Tunesien, Congo og Ukraine har love, der forbyder vold mod børn, hvorimod det er lovligt for forældre 

at slå deres børn i flere vestlige lande som England, Australien og USA. 

Voldsformer: Derefter blev eleverne præsenteret for henholdsvis to eller fem voldsformer alt efter 

klassetrin. De yngste elever blev præsenteret for fysisk og psykisk vold, mens de ældste elever desuden 

hørte om materiel, seksuel og latent vold. I øvelsen skulle eleverne vurdere, om forskellige ord som 

’nedgøre’, ’sulte’ og ’ignorere’ var fysisk eller psykisk vold. Herefter blev ordene gennemgået af 

underviseren og flyttet, hvis de var sat forkert. Øvelsen var med til at give eleverne en bredere forståelse af 

vold og lagde desuden op til de efterfølgende øvelser. 

Breve: De ældste elever arbejdede derefter med brevkassebreve baseret på historier fra børn, der har 

oplevet vold i hjemmet. Eleverne brugte deres viden fra tavleundervisningen til at analysere, hvilke af de 

fem voldsformer de forskellige breve beskrev. Som afslutning på øvelsen læste hver gruppe et brev op for 

klassen og fremlagde de voldsformer, der optrådte i brevet. Brevene gjorde ofte et stort indtryk på 

eleverne. Nogle blev berørte over, hvor dårligt andre børn havde det, og for andre elever viste brevene, at 

vold ikke kun var et problem, de selv levede med. 

Er det vold hvis…: De ældste elever lavede herefter en øvelse, hvor underviseren læste et udsagn op, fx  

”Det er vold, når Bastians mor altid fortæller gæster, at hun hellere ville have haft en sød lille pige i stedet 

for Bastian.” Eller ”Det er vold, når Mehmet stammer, og hans mor siger, at han skal holde op med det 

pjat.”. Elleverne skulle give deres mening til kende ved at stille sig på et af tre skilte, hvor der stod ’enig’, 

’uenig’ eller ’men hvis…’. Formålet med øvelsen var at vise, at især psykisk vold kan være svær at definere, 

og øvelsen gav eleverne mulighed for at diskutere, hvor grænserne går. Øvelsen fik samtidig de elever, der 

ikke havde haft hænderne oppe, til at deltage aktivt og give deres mening til kende. 

Film: Undervisningen af de yngre elever krævede generelt mere tid til de forskellige øvelser og mere tid til 

elevernes fortællinger om ting, de havde oplevet eller kom til at tænke på i løbet af øvelserne. Derfor var 

de yngste elevers program kortere, og i stedet for brevene så de den ene af de film, hvor krisecenterets 

børnerådgiver fortæller om børn, hun har mødt på krisecenteret. Efter hver lille historie blev filmen 

stoppet, og børnene diskuterede kort, om børnerådgiveren nu havde fortalt om fysisk eller psykisk vold. 
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Øvelsen blev brugt i stedet for de to ovenstående øvelser og gav eleverne nogle konkrete og autentiske 

eksempler på, hvordan det er at leve med vold derhjemme. 

Voldsspiralen. 6. og 7. klasse blev desuden præsenteret for voldsspiralen, som giver en forklaring på, 

hvorfor det er så svært at forlade en voldelig partner. I den sammenhæng hørte de også historien om Glenn 

Forrestgate, som er en svensk DJ, der har været udsat for vold fra sin kvindelige kæreste. Denne historie var 

med til at sætte fokus på, at vold ikke bare handler om fysisk overmagt, men at der er andre mekanismer, 

der gør, at det er svært at gå, når man bliver udsat for vold. Casen Glenn var desuden et godt udgangspunkt 

for at tale om fordomme og kønsroller.  

Hjælp og Skuespil: Til sidst blev eleverne, ved hjælp af whiteboard og papfigurer, præsenteret for, hvordan 

man kan få hjælp, hvis man selv, eller én man kender, lever med vold derhjemme. Eleverne fik også 

mulighed for at komme med bud på, hvad der kunne være grunden til, at børn, der lever med vold, ikke tør 

sige det til nogen. Og de fik desuden indblik i, hvilke hjælpeforanstaltninger kommunen har mulighed for at 

sætte i værk. De dage hvor der var tid, lavede eleverne i grupper et skuespil, hvor de viste, hvad de havde 

lært på dagen.  

Dagen blev endeligt afsluttet med en runde, hvor eleverne en ad gangen fik mulighed for at fortælle, hvad 

de havde lært på dagen. (Se bilag 9 for at se undervisningsmaterialet) 

I udformningen af undervisningen var det vigtigt at sørge for, at elevernes grænser ikke blev overskredet, 

og at ingen elever følte sig pressede til at fortælle om personlige oplevelser. Derfor blev der i 

undervisningen ikke spurgt ind til elevernes egne oplevelser. Men de elever, som fortalte om personlige 

oplevelser, blev taget alvorligt og behandlet med respekt af både projektets undervisere, lærerne og de 

andre elever. 

Når vi tilbød undervisning til skolerne, anbefalede vi, at det var den samme lærer, der var til stede hele 

undervisningsdagen for at skabe tryghed for eleverne, og så læreren fik mulighed for at samle op på dagen 

efterfølgende. Dette var desværre ikke muligt alle steder. Erfaringen var dog, at undervisningsdagen forløb 

bedst de steder, hvor det var den samme lærer, der deltog hele dagen. 

Som en del af den løbende kvalitetssikring af undervisningstilbuddet blev undervisningen nogle dage 

varetaget af både underviseren og projektets deltidsmedarbejder. Sædvanligvis blev dagen kun varetaget af 

underviseren, og dette fungerede godt. Det er dog klart, at det gav andre muligheder, når der var to 

undervisere i klassen. For projektmedarbejderne gav det blandt andet mulighed for efterfølgende sparring 

og evaluering af dagen, og der var mulighed for at diskutere, om der var brug for ekstra tiltag i forhold til 

enkelte elever. Ved videreudvikling af undervisningstilbuddet kunne man give tid til, at underviseren 

sparrede med klassens egen lærer i slutningen af dagen omkring hjælp til udsatte elever. 

Eleverne har generelt været meget positive over for undervisningsdagen og synes, de har lært en masse. I 

tabellen nedenfor kan man se, hvad eleverne har svaret på spørgsmålet ”Hvad har du lært i dag?”. Som det 

ses, svarer hele 47 %, at de har lært, hvordan man får hjælp, 28 % har lært, hvad vold er, og 14 % har lært, 

at det er vigtigt, at man tør tale om vold. Netop disse tre områder er de områder, vi har lagt mest vægt på i 

undervisningen.  
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Udover de tal man kan se ud af tabellen, er det værd at nævne, at 6 elever har angivet, at de har lært, hvad 

der sker, hvis man beder om hjælp, og 9 elever har angivet, at de har lært, at forældre ikke må slå deres 

børn. Kun 6 elever har skrevet, at de vidste det meste i forvejen eller ikke har lært noget.  

Fire af de elever, der har angivet at have været udsat for vold, skriver som svar på spørgsmålet ”Hvad har 

du lært i dag?”: ”at jeg gerne vil have hjælp, men tør ikke”, ”at mange børn har det skidt, det er ikke kun 

mig”, ”meget og jeg vil bruge børnetelefonen, tror jeg”, ”Mange ting, som hvem man kan kontakte”. Et af 

målene med undervisningen var netop at give voldsudsatte børn modet til at bede om hjælp og give dem 

en fornemmelse af ikke at være alene. Derudover vidner disse udsagn også om, at undervisningen har 

virket bevidstgørende for nogle af de elever, der har mest brug for det. Som en specialskoleelev konkludere 

i dagens afsluttende mundtlige runde: ”I dag har jeg lært, at jeg skal finde en voksen, som jeg stoler på.” 

 
532 elever har besvaret spørgsmålet. De har selv formuleret deres svar og har givet så mange svar, de ville. Derfor bliver de 
sammenlagte tal mere end 100 %. 

De elever, som ikke oplever vold derhjemme, har også fået sat gang i forskellige refleksioner. Som svar på 

”Hvad har du lært i dag?” svarer de for eksempel: ”Jeg har lært rigtig meget. Om hvordan børn, der bliver 

udsat for vold, føler, og hvordan man kan hjælpe.”, ”alt muligt. Forældre må slet ikke gøre noget ondt mod 

børn eller snakke grimt”, ”Jeg har lært at det er okay at sige noget hvis en veninde bliver slået af sin far eller 

mor”, ”noget om vold og hvornår det er vold og når det ikke er”, ”mange ting omkring vold og meget om 

psykisk vold som jeg ikke vidste og det var dejligt at få noget mere info om det hele”, ”om voldsspiralen og 

hvordan man kommer ud af et dårligt forhold”. 

Eleverne er desuden blevet spurgt, hvad de synes var godt ved undervisningsdagen. 29 % svarer, at de 

synes, alt eller det meste var godt. 29 % svarer, at det var godt at de lærte noget. 23 % har svaret, at 

øvelserne var gode. 
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533 elever har svaret på spørgsmålet. De har selv formuleret deres svar og har givet så mange svar, de ville. Derfor bliver de 

sammenlagte tal mere end 100 %. 

Udover ovenstående svarer 21 elever, at undervisningen var god, fordi det var let at forstå, og fordi man 

måtte have sin egen mening. Derudover nævnte nogle elever, at det var godt, fordi man kunne stille 

spørgsmål, fordi man lærte at voksne ikke må slå børn, og fordi man skulle tage stilling til tingene. Kun 9 

elever har angivet, at de ikke synes, noget af det var sjovt.  

I de voldsudsatte elevers svar kan man se, at de har fået noget personligt ud af det. På spørgsmålet ”Hvad 

var godt ved undervisningen?” svarede fire af dem: ”Jeg lærte at jeg skal tale mere om det”, ”at jeg fik at 

vide hvem jeg kan tale med om mine oplevelser”, ”at man fik snakket om nogle ting”, ”at man ved hvad 

man kan gøre”.  

Også de elever, som ikke har været udsat for vold, blev berørt af emnet. En af eleverne nævner særligt 

brevene fra de voldsudsatte børn: ” brevene, det var virkelig rørende”. 

Vi gav derudover eleverne mulighed for at sige, hvad de synes var mindre godt ved undervisningsdagen. 

Hele 60 % har svaret, at der ikke var noget ved undervisningen, der var kedeligt, mens 16 % skrev, at man 

skulle sidde for meget ned. 11 % nævnte nogle af øvelserne, som de synes var kedelige, og 6 % skrev, at det 

var for langtrukkent. Kun 3 % synes, det meste eller det hele var kedeligt.  
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434 elever har svaret på spørgsmålet. De har selv formuleret deres svar og har givet så mange svar, de ville. Derfor bliver de 

sammenlagte tal mere end 100 %. 

To af de elever, der angav at være udsat for vold, svarede på spørgsmålet ”Hvad synes du var kedeligt ved 

undervisningen?”: ”når det var frikvarter”, ”det sluttede og jeg blev ked af det vi talte om”. En anden elev 

som ikke har oplevet vold skrev: ”ingenting, der var meget at lære om kropssprog og følelser osv.”. 

I nedenstående tabel kan man se, hvilke øvelser flest elever har været glade for, og hvilke øvelser flest 

elever synes var kedelige. Som man kan se af tabellerne ovenfor, er det forholdsvis få elever, der nævner 

specifikke øvelser som værende enten gode eller kedelige. Det er disse elever, der er talt sammen i tabellen 

nedenfor. 
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 De elever, der har angivet, at de synes, øvelserne var gode/kedelige, fordeler sig således. De har selv formuleret deres svar og har 

givet så mange svar, de ville. Tabellen viser det antal elever, der har givet det konkrete svar. 

Som det ses af tabellerne ovenfor, er det svært at konkludere noget entydigt ud fra elevernes svar, idet de 

ting, nogle finder interessante, er de ting, andre finder kedelige. Den samme oplevelse har underviserne på 

undervisningsdagen. Nogle elever elsker filmene, mens andre synes, de er kedelige. Nogle synes, det er 

interessant, når der holdes oplæg, mens andre synes, der er for meget snak.  

Dette kan ses som et udtryk for de mangeartede interesser og behov, som der findes i enhver klasse. Det 

har været på tale at korte tavleundervisningen ned, fordi en gruppe lod til at synes, at det tog for lang tid, 

men dagen efter blev det overvejet at tage nogle af gulvøvelserne ud, da eleverne havde svært ved at 

håndtere den friere arbejdsform.  

Alt i alt er konklusionen, at man ikke kan ramme alle børn med alle øvelser hver gang. Og vi valgte derfor at 

holde fast i det meget varierede program, da vi oplevede, at vi favnede bredest på den måde.  

Lærernes generelle oplevelse af undervisningsdagen er, at det er en rigtigt god og varieret dag med mange 

gode øvelser. I spørgeskemaerne skriver de, at eleverne får ny viden, at eleverne er optagede af 

undervisningen, og at undervisningen sætter gang i gode refleksioner hos eleverne. Lærerne opfatter 

undervisningen som relevant og skriver, at underviserne viser respekt for eleverne og har god kontakt til 
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dem. Flere lærere skriver også, at undervisningsmaterialet passer godt til alderstrinnet. Derudover har 

lærerne noteret sig andre ting, de synes virker godt: ”Eleverne har samarbejdet på tværs af de ”normale” 

arbejdsgrupper.”, ”Eleverne viste stor indlevelse ved læsningen af de autentiske breve.”, ”Helt tydeligt at 

børnene blev bevidste om nogle ting de ikke var før.”, ”Jeg synes at det alt i alt var en meget vellykket dag. 

Det var givtigt at der blev vekslet mellem snak, spørgeskemaer, quiz, øvelser på gulv.” 

Lærernes opfattelse er, at eleverne har fået meget ud af dagen, og at alle har lært noget, selvom nogle 

elever vidste noget af det på forhånd. Lærerne lægger vægt på, at eleverne har fået viden om deres 

handlemuligheder, og hvordan de kan hjælpe andre. En lærer skriver: ”De har været lydhøre. Måske vil de 

kunne gøre en forskel.”  

Derudover oplever flere lærere, at det har været godt for eleverne at tale om emnet, både for dem, der 

selv oplever vold og dem, der ikke gør: ”Selvom de vidste det meste i forvejen, er det rigtig godt at tale 

om.” (Lærer på skole med anbragte børn), ”Jeg tror eleverne har fået et helt andet indtryk af hvordan andre 

familier er skruet sammen. Hvad andre børn kan være udsat for. Det har sat gang i nogle tanker.” 

Undervisningsdagen har på den måde også været med til at give eleverne indblik i andre menneskers 

livsvilkår. I nogle af øvelserne skal eleverne fx selv give udtryk for deres holdning til forskellige scenarier, og 

på den måde hører eleverne, hvad de andre i klassen synes er acceptabelt. Dette giver eleverne et billede 

af, hvad der er normalt. En lærer noterer: ”De får præsenteret et normalitetsbegreb de kan bruge til at se 

på deres eget liv.”  

Efter en undervisningsdag skrev en lærer en mail om, hvor stort indtryk undervisningen havde gjort på 

hendes elever: ”Tak for en dejlig dag sammen. Eleverne var vældigt begejstrerede for dagens forløb og har 

fredag gengivet forløbet for de to elever som desværre var fraværende da vi besøgte jer. Her var det 

tydeligt at flere af eleverne var blevet opmærksomme på hvilke voldstyper der findes og hvor vigtigt det er 

at respektere hinandens grænser og tage hensyn til andre. Så det var nogle interessante eftervibrationer.” 

55 % (12) af lærerne har angivet, at de har arbejdet videre med emnet i undervisningen. Nogle har gjort det 

ved hjælp af det ekstramateriale, de har fundet i lærermappen, andre har gjort det gennem at inddrage 

viden fra projektet i det videre faglige arbejde i klassen, fx i litteraturarbejdet. 

Vi spurgte desuden lærerne, om de selv vil kunne undervise en anden klasse om emnet efter at have 

deltaget i projektet, eventuelt med brug af projektets materiale. 89 % (40) af lærerne angiver, at de mener, 

de selv vil kunne undervise om emnet. De skriver blandt andet, at undervisningsmaterialet virker 

gennemarbejdet, overskueligt og er nemt at gå til. Flere af lærerne angiver dog, at det har været væsentligt 

at overvære undervisningen i klassen, så de kunne se, hvordan det kunne gribes an. 10 lærere nævner 

desuden i kommentarfeltet, at de hellere vil have en udefra til at undervise, da det giver en række fordele. 

I forlængelse af ovenstående spørgsmål blev lærerne spurgt, om de mente, det fungerer bedre med en 

underviser udefra. Alle de lærere, der har besvaret dette spørgsmål (32), har angivet, at de mener, det er 

bedre, at det er en lærer udefra. I kommentarfeltet har lærerne givet forskellige grunde til, hvorfor de 

mener, det er bedre, at det er en lærer udefra, der underviser. Flere lærere lægger vægt på, at det er godt 

at få en underviser med stor ekspertviden om emnet. Andre lærere angiver, at det er godt med en lærer, 

som ikke kender eleverne og derfor kan se klassen med nye øjne. Andre igen skriver, at det motiverer 

eleverne, at det er en underviser udefra, og nogle skriver, at det giver læreren en mulighed for at observere 

eleverne undervejs. 
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15 lærere kommenterer, at de synes, det er bedst med en blanding, hvor det først er en udefra, der 

underviser, og at læreren så arbejder videre med emnet i klassen. På den måde kan læreren sørge for, at 

den nye viden bliver ført videre og ikke bare går i glemmebogen efter noget tid. 

Alle adspurgte lærere (54) angiver, at de gerne vil booke kurset til en anden klasse, mens alle på nær en 

enkelt (49 ud af 50) af lærerne ville anbefale elevkurset til en kollega. 

 

”Overordnet var ’Tør du tale om det?’ et meget meningsfuldt projekt for os undervisere. At undervise børn i 

deres rettigheder i forhold til at leve et voldsfrit barneliv har givet utrolig meget mening. Børnenes respons 

har været overordentlig givende. Både lærere og elever har sat pris på, at der var nogen, der turde tage hul 

på et så følsomt emne set fra børnenes perspektiv. Det gav dem mulighed for at reflektere over, at nogle 

børn lever mere udsatte liv end andre, og det er vores håb, at det har været med til at skabe en grobund for 

tolerance og forståelse.” - Ann Sofie Thorhauge, underviser 

Selvom underviserne oplevede projektet som meget meningsfuldt, var det en udfordring hver dag at 

komme ud til forskellige klasser og lærere med et så vigtigt, men også tungt emne som vold i hjemmet.  

Det viste sig, at lærerne ofte havde booket undervisningen til klasser, der blev opfattet som 

problemklasser, og ofte sad der i disse klasser elever, som læreren vidste, havde voldsproblematikker tæt 

inde på livet. På grund af dagens varierede sammensætning havde underviserne dog ofte held med at 

engagere urolige klasser. Dette hang muligvis sammen med, at de børn, der typisk blev opfattet som 

uromagere, ofte var interesserede i emnet og deltog i undervisningen på mere konstruktive måder, end de 

plejede.  

En af udfordringerne var dog, at underviserne ikke på forhånd vidste, hvad for en elevgruppe de mødte, og 

hvilke oplevelser eleverne og lærerne havde med i bagagen.  Derfor vidste de heller ikke, hvornår 

undervisningen berørte problematikker, som eleverne eller lærerne havde personlige oplevelser med. 

Der var blandt andet en episode, hvor underviserne fortalte, at trusler om selvmord og selvskade er psykisk 

vold. Her fortalte læreren efterfølgende, at der sad et barn i klassen, hvis far for nylig havde begået 

selvmord. Andre gange gav undervisningen anledning til, at eleverne selv begyndte at fortælle om 

ubehagelige episoder med fx alkoholiske eller belastede forældre. I alle tilfælde var det en balance for 

underviserne at skulle undervise, samtidig med at de skulle forholde sig åbent og etisk overfor elevernes, 

nogle gange voldsomme, oplevelser.  

Det var en balance, som skulle muliggøre, at klassen fik en fælles referenceramme og en fornemmelse af at 

kunne tale med hinanden om svære ting. Samtidig var det også en balance, som skulle forhindre, at elever 

kom i situationer, hvor de følte, at deres grænser blev overtrådt, i forhold til hvad de havde lyst til at dele 

med klassen.  
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Selv om undervisningen var tilrettelagt som et tilbud til folkeskolens normalrække, blev 

undervisningsdagen også booket til privatskoler og specialklasser. Der blev bl.a. undervist i en rent tyrkisk 

klasse på Sjællands Privatskole, to klasser fra Vanløse Privatskole, tre klasser fra Copenhagen City School, to 

specialklasser på Vikasku og en specialklasse på Esrum Kostskole.  

I klasser med mange tosprogede elever var det erfaringen, at man som underviser skulle være ekstra 

opmærksom på elevernes forståelse af dagens mange ualmindelige ord. Fx tog det ofte længere tid at 

gennemgå forskellen på psykisk og fysisk vold i disse klasser, og eleverne havde sværere ved selv at 

forklare, hvad ord som ’nedgøre’, ’ignorere’ eller ’håne’ betød. Derudover var det mærkbart, at 

undervisningen i disse klasser ofte fungerede som en indføring i en dansk normalitetsforståelse og 

opdragelsesdiskurs. For nogle at disse elever var det fx ny viden, at dansk lovgivning forbyder vold mod 

børn.  

Det var undervisernes opfattelse, at klasser med mange tosprogede elever kunne have profiteret af en 

øvelse, der tog fat i problematikker omkring forskellige kulturers forskellige opdragelsesnormer, herunder 

de voldsproblematikker, der farves af sådanne forhold. Der kunne derfor med fordel udvikles en øvelse om, 

hvordan man ser på vold i hjemmet i forskellige kulturer. Dette ville imødekomme disse børn, og give dem 

en oplevelse af, at dette også er noget, man kan tale om. 

Undervisningen på Esrum Kostskole gjorde et særligt indtryk på underviserne. På denne skole var 

størstedelen af eleverne fjernet fra hjemmet og boede på kostskolen. De havde tunge oplevelser i bagagen, 

og mange havde stiftet bekendtskab med vold i familien.  

”Det var tydeligt, at undervisningen rørte eleverne, og mange havde svært ved at være til stede i det. De 

skærmede sig på forskellige måder: Nogle havde høretelefoner på, nogle havde hovedet gemt i hætten fra 

hættetrøjen, andre sad med dyner viklet om sig, og en enkelt sad under et bordtennisbord og deltog ikke i 

øvelserne. Eleverne forstyrrede ikke og saboterede ikke undervisningen – de virkede nærmere, som om de 

ikke tog det ind. Men det gjorde de, og da vi samlede op sidst på dagen, havde vi en fornemmelse af, at 

outputtet var enormt - selv eleven under bordtennisbordet deltog i ’I dag har jeg lært…’-runden. Han 

svarede, at han havde lært, at han skulle finde en voksen, han kunne stole på.” – Mette Brodersen, 

underviser.  

På denne skole var normeringen god, og underviserne fik et indtryk af, at lærerene havde både tid og 

ressourcer til at tage hånd om deres sårbare elever. Men til andre tider oplevedes det som et problem, at 

de som undervisere ikke havde mulighed for at samle op i forhold til nogle af de udsatte elever, de mødte. 

De oplevede sjældent, at elever direkte bad om hjælp på undervisningsdagen, men det skete en gang 

imellem.  

”Vi havde en elev, der efter undervisningen stoppede os på gangen og fortalte, at hans far var junkie og 

havde slået hans mor. Her hjalp vi ham med at få snakket med læreren, og vi henviste ham til unge-

rådgivningen i København. Vi gav ham også nummeret til krisecenteret, hvor han kunne henvende sig og få 

råd og vejledning til at komme videre. Læreren kendte til elevens problematikker og havde konkrete tiltag i 

gang. Vi tolkede dog hans henvendelse som et råb om hjælp og ville gerne have haft mulighed for at hjælpe 

ham yderligere.” – Mette Brodersen, underviser. 
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Oftere bad elever om hjælp via spørgeskemaet. Som nævnt blev disse spørgeskemaer sendt til klassens 

lærer, så vedkommende kunne tage hånd om det. I en videreudvikling af projektet kunne det dog være en 

god idé at tilknytte en direkte rådgivningsfunktion for lærere og elever. Da dette ikke var muligt i 

nærværende projekt, blev lærerne henvist til at kontakte krisecenterets rådgivning for at få vejledning eller 

få besvaret spørgsmål i forhold til voldsudsatte elever. Samtidig blev de lærere, der deltog i lærerkurset, 

klædt på med viden om vold og viden om, hvordan man kan håndtere voldsudsatte elever. 

På undervisningsdagene mødte underviserne ikke bare meget forskellige klasser, men også meget 

forskellige lærere. Lærerne blev på forhånd informeret om deres rolle på dagen, hvor det blev præciseret, 

at de skulle være opmærksomme på elevreaktioner og støtte op om elever, der reagerede følelsesmæssigt 

eller uhensigtsmæssigt på dagens øvelser. Langt de fleste lærere udfyldte denne rolle eksemplarisk, og 

mange udtrykte bagefter glæde over at have fået mulighed for at træde et skridt tilbage og opleve deres 

elever på en ny måde. Ind imellem mødte underviserne dog lærere, som på påfaldende vis ikke syntes at 

påtage sig denne rolle. 

”I en sjetteklasse oplevede vi, at læreren sad nede bag i klassen dybt begravet i sin iPad uden på noget 

tidpunkt at virke tilstedeværende og/eller interesseret i undervisningen. Vi undrede os og blev en smule 

irriterede, lige indtil hun i spisepausen fortalte, at hun som barn havde været udsat for vold fra sin stedfar.” 

– Mette Brodersen, underviser. 

”Selv om denne lærer selv havde booket undervisningsdagen, og selv om hun i spisepausen gav udtryk for, 

hvor vigtigt det var at tale med eleverne om vold i hjemmet, var det tydeligt, at når vi rent faktisk begyndte 

at tale om netop dette, så blev hun nødt til at distraherer sig selv og tjekke sin iPad.” – Ann Sofie 

Thorhauge, underviser. 

Ligesom dagens emne kunne påvirke eleverne, gjorde det samme sig gældende for lærerne. For nogle 

lærere virkede emnet så overvældende, at det blev vanskeligt for dem at udfylde en aktiv lærerrolle. Andre 

lærere havde andre reaktionsmønstre på lignende erfaringer.  

En lærer fortalte i en pause, at hun var gået fra faderen til sine børn, første gang han slog hende. Denne 

lærer var meget opmærksom på eleverne igennem hele dagen, og hun talte indgående med underviserne 

om de elever i klassen, som hun vidste havde problemer hjemme. 

Derudover fik en enkelt lærer i løbet at undervisningen pludselig erindringer om sin teenage-tid som cutter. 

”Tilsyneladende overraskede det hende lige så meget som os, at hun fortalte om det.” – Mette Brodersen, 

underviser. 

En anden lærer reagerede på en af projektets film om psykisk vold, hvor en far tyranniserer familien i en 

middagssituation: 

”Efterfølgende sagde læreren, at filmen havde sendt hende direkte hjem til barndommens middagsbord. Og 

at hun ville ønske, der var nogen, der havde talt om det dengang. Hun erindrede, hvor dybt ubehageligt det 

havde været, men at hun ikke dengang havde nogen idé om, at det ikke var normalt.” – Mette Brodersen, 

underviser. 

Underviserne oplevede således flere eksempler på, at undervisningsdagen rørte både eleverne og lærerne, 

ofte på måder som de måske ikke havde regnet med eller forudset. Disse oplevelser gjorde stort indtryk på 
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underviserne, men det understreger også, hvor følsomt dette emne er. Det er et emne, der berører 

problemer, som også kan virke overvældende på voksne, og derfor er det vores anbefaling, at et tilbud som 

’Tør du tale om det?’ fortsat bør inkludere en mulighed for at booke undervisere udefra.  

Selv om undervisningsmaterialet selvfølgelig er og bør være tilgængeligt for alle interesserede lærere, skal 

man være opmærksom på, at der vil være lærere, der, trods interesse og god vilje, vil have svært ved selv at 

stå for at undervise eleverne i dette emne. Også lærere, der ikke umiddelbart havde problemer med 

emnet, udtrykte ofte, både på dagen og i spørgeskemaerne, at det var godt at få besøg udefra, fordi 

eleverne så mødte undervisere, som var vant til at tale om vold i familien, og som havde erfaring med at 

tackle svære fortællinger.  

Blandt de lærere, som bookede undervisningen, oplevede underviserne generelt en stor imødekommenhed 

over for emnet og undervisningsdagen. Men vi er selvfølgelig også bevidste om, at mange lærere har 

modtaget vores undervisningstilbud og har valgt det fra. En del af forklaringen er sandsynligvis, at vores 

tilbud er druknet i andre tilbud og informationer, men en anden forklaring kan også være et mere bevidst 

fravalg af emnet.  

En skole aflyste fx tre klasser, da de syntes, det var vigtigere at arbejde med vold i klassen end med vold i 

hjemmet. Selv da vi fortalte om omfanget af vold i hjemmet og sammenhængen med vold i klassen, 

ønskede de at afbestille undervisningen. En anden gang har vi oplevet, at en booket undervisningsdag blev 

aflyst, fordi klassens lærer blev bekymret for, hvordan eleverne og deres forældre ville reagere på, at 

emnet ’vold i hjemmet’ blev taget op i klassen. “Det er jo også en rigtig Østerbro-klasse, det her, så vi har jo 

heller ikke rigtig brug for undervisningen” sagde hun i telefonen, da hun aflyste. For disse lærere, og måske 

også for nogle af de lærere, som ikke tog imod tilbuddet om undervisning, er det en nærliggende tanke, at 

den tabuisering, som dette projekt adresserer, også er en del af selve den udfordring, der skal overstiges 

for overhovedet at få lov til at komme ud i klasserne og tale om det.  

 

Vi har afholdt to lærerkurser for de lærere, som bookede undervisningsdagen til deres elever. Vi afholdt et 

kursus i september for de lærere, der bookede i efteråret, og et lærerkursus i januar for de lærere, der 

bookede undervisning i foråret. De lærere, der bookede senere end januar, havde dog ikke mulighed for at 

komme på lærerkursus.  

Som baggrund for udviklingen af lærerkurset, interviewede vi to lærere. Interviewet gav os en fornemmelse 

af lærernes syn på behovet for undervisning om vold i familien. Samtidig gav det os en fornemmelse for, 

hvad lærerne har brug for at få at vide på et lærerkursus.  

De to kurser var ikke helt ens, da lærernes evalueringer fra det første kursus blev lagt til grund for 

udformningen af det andet lærerkursus. Begge kurser indeholdt dog følgende elementer: Præsentation af 

krisecenterets rådgivningstilbud og af elevdagen, information om vold og om hvordan man opsporer 
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voldsudsatte børn, samt en diskussion af hvordan man laver underretninger. Emnerne blev vægtet 

forskelligt på de to kurser.  

I forbindelse med lærerkurserne blev der lavet lærermapper med information om vold, underretninger og 

ekstramateriale, som lærerne kan bruge i deres videre arbejde med emnet. Da undervisningsmaterialet 

blev lavet færdigt til download på nettet, blev det også lagt i lærermappen. De lærere, som ikke deltog på 

et lærerkursus, fik udleveret en lærermappe på undervisningsdagen. (Se bilag 10) 

Lærerundervisningens formål var at klæde lærerne på til på den ene side at opspore børn, der lever med 

vold i familien og handle på det, og på den anden side at turde tale med deres elever om vold i familien.  

I udviklingen af det første lærerkursus var det vigtigt for os, at kurset byggede på den faglighed og 

specialviden, som krisecenteret ligger inde med. Men det var også vigtigt for os at høre, hvad lærerne selv 

mente, de havde brug for at få mere viden om.  

Baggrundsinterviewet med de to lærere viste blandt andet, at lærerne er usikre på, hvad der sker, når de 

afleverer en underretning. Lærerkurserne bekræftede efterfølgende, at flere lærere mangler viden om, at 

de har krav på en kvittering fra kommunen for modtagelse af en underretning, og at de som underskriver af 

en underretning også har krav på at få at vide, om kommunen iværksætter tiltag i forhold til barnet. 

Underretninger og samarbejde med kommuner blev derfor taget op som et væsentligt emne på 

lærerkurserne. 

Især på det første lærerkursus udtrykte lærerne store frustrationer i forhold til arbejdet med 

underretninger. Dette prøvede vi at imødekomme på det andet lærerkursus ved mere aktivt at lade 

lærerne diskutere deres erfaringer med underretninger og lade dem dele deres frustrationer. På den måde 

fik lærerne hørt både positive og negative eksempler på, hvordan forskellige praksisser omkring 

underretninger fungerede på forskellige skoler. De fik samtidig hørt, at andre havde samme frustrationer 

som dem selv. Denne vinkel blev positivt modtaget af lærerne. 

I interviewet med de to lærere blev vi desuden opmærksomme på, at lærerne kun havde en begrænset 

viden om forskellige former for vold. Det er lidt forskelligt, hvor mange forskellige former for vold, de 

danske krisecentre arbejder med. På begge lærerkurser blev lærerne præsenteret for de seks former, de 

fleste krisecentre er enige om, nemlig fysisk vold, psykisk vold, materiel vold, økonomisk vold, seksuel vold 

og latent vold. Det var et af de emner, der fungerede som en øjenåbner for flere lærere. 

Der var ligeledes lærere, der følte, de manglede viden om, hvordan man kan se tegn på vold hos elever. Det 

kan være svært at genkende tegn på vold hos børn, da reaktionsmønsteret fra barn til barn er meget 

forskelligt. Nogle børn reagerer introvert, andre ekstrovert, mens andre igen har levet med volden så 

længe, at de har lært at navigere i det og ikke påberåber sig særlig opmærksomhed. Selvom der ikke findes 

en facitliste med tegn, findes der dog tegn, der bør vække en lærers bekymring. Emnet blev derfor taget op 

på begge kurser for at give lærerne mulighed for at dele og reflektere over deres erfaringer. 

På det første lærerkursus udtrykte nogle lærere desuden bekymring i forhold til elevdagen, og hvad denne 

dag kunne afstedkomme. Nogle lærere gav udtryk for bekymring for, at undervisningen ville overskride 

nogle elevers grænser. Andre lærere var tvivlende i forhold til, om deres elever var modne og robuste nok 

til at beskæftige sig med dette emne, og igen andre var bekymrede for, hvordan forældrene ville reagere på 
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emnet, eller for hvordan de som lærere skulle håndtere eventuelle eftervirkninger. Dette blev der taget 

højde for på andet lærerkursus, hvor undervisningsdagen for eleverne blev præsenteret mere uddybende. 

På baggrund af en situation i projektets efterårsperiode, hvor en pige reagerede med gråd og opkast på 

undervisningen, blev lærerne også præsenteret for nogle pædagogiske redskaber til at berolige og hjælpe 

et voldsudsat barn. Nogle lærere udtrykte nemlig også frustrationer over, at selvom de lavede 

underretninger, skulle børnene stadig leve med volden, mens kommunen undersøgte sagen. 

”En pige rejser sig hurtigt og forlader rummet, hun kaster op og græder. Begge lærere bliver febrilske og 

siger, at hun ikke kan tåle det, da hun og hendes mor tidligere har levet med en voldelig far/mand. Lærerne 

giver hende vand, for ”det plejer at hjælpe, når hun kaster op”, og ringer til hendes mor for at få hende 

hjem. Pigens mor siger, at datteren skal blive og høre om det, da hun mener, det vil være godt for pigen. 

Begge lærere reagerer her med stor omsorg og beskyttelse, men pigens problemer forsvinder ikke, ved at 

hun holdes væk fra det ømtålelige.” - Pernille Egebæk, underviser. 

På den pågældende undervisningsdag var der to undervisere, og det betød, at den ene havde mulighed for 

at sætte sig sammen med pigen og snakke om hendes oplevelser og give hende nogle metoder, hun kunne 

bruge, når hun skulle hjem til sin far. Problemet for pigen var nemlig, at hun stadig havde samvær med 

faren, selvom hun følte sig utryg ved det og ked af det.  

På undervisningsdagen blev pigen foreslået, at hun skulle tale med sin mor om det, og at hun kunne skrive 

dagbog om, hvordan hun havde det. Selvom det var løsninger, der ikke fjernede ubehaget ved, at hun skulle 

besøge faren, gav det hende mulighed for at håndtere de ubehagelige følelser, så hun kunne være i det. 

 ”Pigen blev og deltog og sad til sidst og rakte hånden op og kiggede underviseren i øjnene. Læreren ytrede i 

løbet af dagen sin frustration over ikke at vide, hvilke veje hun skulle gå i forhold til sin elevs problemer.” – 

Pernille Egebæk, underviser. 

Blandt andet på baggrund af den historie blev problematikken omkring håndteringen af sårbare elever 

taget op på lærerkurset. Lærerne blev præsenteret for nogle redskaber, de kan bruge fremover i mødet 

med elever, der lever med vold i hjemmet. Blandt andet forslaget med at skrive dagbog eller snakke om det 

med voksne, de stoler på. Lærerne blev gjort opmærksomme på, at når de har sendt en underretning, kan 

de ikke gøre mere for at hjælpe børnene ud af volden. Derfor kan det være positivt for lærerne at kunne 

hjælpe eleverne til at håndtere deres situation, som den er nu og her. 

På det første lærerkursus kom vi ikke ind på lærerens rolle på undervisningsdagen. Det resulterede i, at 

mange lærere var usikre på, om de måtte blande sig på elevdagen, og hvis ansvar det var, at eleverne 

deltog. Derfor lavede vi et lille brev til lærerne, som de fik på andet lærerkursus, hvor de kunne se, hvad 

deres rolle var. På andet lærerkursus fik de desuden et brev, de kunne sende til forældrene i forvejen med 

information om undervisningsdagen. 

Ud fra spørgeskemaerne fra lærerkurset kan vi se, at de erfaringer, lærerne kom til lærerkurset med, var 

meget forskellige. Nogle lærere havde arbejdet i mange år og havde oplevet flere elever, der levede med 

vold derhjemme, mens andre endnu ikke havde mødt nogen, eller ikke kendte til elever, der levede med 

vold. 
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Ligeledes var det forskelligt, om lærerne havde prøvet at lave underretninger, og hvilke erfaringer de havde 

med det. Der er kun 10 lærere, der har svaret på spørgsmål om deres erfaringer med at lave 

underretninger. Af dem havde 3 aldrig prøvet at lave underretninger, 2 havde gode oplevelser med det, 4 

havde dårlige oplevelser, og en enkelt havde både gode og dårlige oplevelser.  

I diskussionen på lærerkurserne fremgik det, at de lærere, der havde gode erfaringer, kom fra skoler, der 

enten samarbejdede aktivt med skolesocialrådgiveren eller havde klare og tydelige praksisser for, hvornår 

og hvordan man lavede en underretning, og hvem der skulle inddrages. 

De lærere, som ikke havde gode erfaringer med underretninger, fortalte, at de oplevede det som et stort 

arbejde, der tog lang tid, fordi de blev nødt til at lave underretninger igen og igen. De oplevede, at der ikke 

blev handlet fra kommunens side, samt at de ikke fik tilbagemeldinger på deres underretninger. En enkelt 

lærer havde oplevet, at kommunen reagerede på en måde, der var grænseoverskridende for barnet. 

Konklusionen må være, at det er gavnligt at have en politik på skolen om, hvordan man håndterer 

mistrivsel hos elever, og hvordan man håndterer underretninger. Desuden er det vigtigt med godt 

samarbejde med kommunen. 

Efter lærerkurset blev lærerne blevet bedt om at bedømme, hvor relevant kurset havde været for dem, og 

om de synets, de havde fået ny viden. 

59 % (16) af lærerne skriver, at de har fået ny viden om vold, de resterende 41 % angiver, at de vidste det i 

forvejen. 11 lærere mener, de har fået ny viden om, hvordan man ser tegn på vold hos eleverne, 10 vidste 

det på forhånd, og 5 mener ikke, de har fået ny viden. Da kun få lærere har udfyldt skemaerne, kan det 

være svært at se, hvordan udviklingen er fra første lærerkursus til andet lærerkursus. På første lærerkursus 

svarede kun 40 % (6) dog, at de havde fået ny viden om tegn på vold, og dette emne kom derfor til at fylde 

mere på andet lærerkursus. Efter andet lærerkursus svarede 50 % (5) det samme.  

På andet lærerkursus blev det diskuteret, hvordan man ser tegn på vold hos eleverne, men flere lærere 

udtrykte frustration over, at der ikke findes en facitliste over tegn, man kan kigge efter. Når nogle lærere 

efter dette kursus stadig ikke følte, de havde fået nok viden, kan det derfor handle om, at det ofte vil 

afhænge af situationen og lærernes faglige vurdering, om der findes grunde til at være bekymret for et 

barn. 

Ved det første lærerkursus angav 1/3 af lærerne, at de havde fået ny viden, de kunne bruge i samtale med 

forældrene. Dette blev taget til efterretning ved andet lærerkursus, hvor 9 ud af 10 lærere svarede, at de 

havde fået ny viden, de kunne bruge i samtale med forældrene. I forhold til om de fik ny viden, de kunne 

bruge sammen med kolleger, var der bred enighed om, at det var tilfældet, idet hele 92 % svarede dette. På 

det spørgsmål er der for få svar til, at man kan se, om der er forskel mellem første og andet lærerkursus. En 

lærer fra andet lærerkursus skrev: ”Jeg synes de redskaber der blev fremlagt gav mulighed for at inddrage 

hele lærergruppen.”  

Kun 8 lærere har svaret på spørgsmålet om, hvad de fandt mest relevant ved lærerkurset, og hvad de 

savnede. Generelt var lærerne tilfredse, men der var ingen konsensus om, hvad der var bedst. Nogle lærere 

har fokuseret på, at det var godt at få viden om vold og voldens mekanismer, andre på at de fik viden om 

undervisningsdagen, og igen andre at de fik talt om, hvordan man håndterer viden om vold i elevernes 
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hjem. En enkelt nævner, at hun gerne ville have haft mere viden om undervisningsdagen, og en anden at 

det er dejligt med lærermappen med ekstramateriale, man kan arbejde videre med. 

På lærerkurset diskuterede lærerne, hvordan man laver gode underretninger. Lærerne blev derfor spurgt, 

om de følte sig mere klædt på til at lave en underretning. 41 % (11) svarede ja, 22 % (6) svarede nej, mens 

37 % (10) svarede, at de vidste det på forhånd. Nogle af lærerne angiver, at de gerne ville have, at vi havde 

gennemgået helt konkret, hvordan man skriver en underretning. Da der var begrænset tid på lærerkurset, 

valgte vi at lægge vejledningen til at lave underretninger sammen med en skabelon i lærermappen. 

Retrospektivt havde det været en god idé kort at præsentere mappen for lærerne i begyndelsen af kurset, 

så de havde vidst, at den manglende information var i mappen. En lærer kommenterer, at hun ikke synes, 

hun mangler nogen viden, men at det er et tungt system at komme igennem. 

På lærerkurserne var det da også tydeligt, at der er stor frustration hos mange lærere i forhold til at lave 

underretninger. En del lærere føler ikke, der sker noget, når de sender underretninger af sted, og de har en 

forventning om, at barnet (og familien) får hjælp. Krisecenterets fagpersonale, der deltog på kurserne, 

fortalte, hvordan krisecenteret laver underretninger, og rådet var, at hvis man ikke synes, der sker noget, 

skal man lave en ny underretning. Udover frustrationer om at der ikke sker noget for eleverne, opfatter 

lærerne det også som en stor arbejdsopgave at tage hånd om de voldsudsatte børn, fordi de som lærere 

hele tiden er nødt til at følge op på sagen hos kommunen, før der sker noget. Lærerkurset kunne ikke fjerne 

frustrationerne, men fokuserede på at hjælpe lærerne til at håndtere de forhindringer de oplevede i 

forhold til at lave underretninger. 

Ligesom lærerne har svaret på, om de ville booke et elevkursus til en anden klasse, og om de ville anbefale 

elevkurset til en kollega, er lærerne også blevet spurgt, om de vil anbefale lærerkurset til en kollega. Alle 9, 

der har svaret på spørgsmålet, har sagt ’ja’. 

 

For at undersøge hvad eleverne fik ud af undervisningen, besvarede eleverne på undervisningsdagen to 

spørgeskemaer. De besvarede det første spørgeskema før undervisningen gik i gang og det andet 

spørgeskema lige efter undervisningen. 

Langt størstedelen af eleverne vidste allerede inden undervisningen, at det er forbudt for forældre at slå 

deres børn. Det vidste hele 94,6 % inden undervisningen, og 95,1 % efter. 

I spørgeskemaerne blev eleverne også spurgt om deres viden om forskellige voldsformer før og efter 

undervisningen. I diagrammet nedenfor kan man se, at eleverne har fået markant større viden om, hvad 

vold er efter deltagelsen i undervisningen. Eleverne blev spurgt om tre af de voldsformer, som de lærer om 



25 
 

på undervisningsdagen. Svarerne er regnet sammen, da det er mindre vigtigt, hvor meget viden, de har fået 

om de enkelte voldsformer, og mere relevant om de generelt har fået større viden om, hvad vold er. 

Spørgsmålet om psykisk vold er formuleret på tre forskellige måder på tre af skemaerne, men alle tre 

beskriver forskellige variationer af psykisk vold, som eleverne blev præsenteret for på undervisningsdagen.  

 
Er det vold, hvis man bliver låst inde på sit værelse og ikke må komme ud? (fysisk vold) Er det vold, hvis ens mor og far ødelægger 

ens ting med vilje? (materiel vold), Er det vold, hvis man bliver mobbet/ydmyget eller nedgjort/truet med tæsk (af sine forældre)? 

(psykisk vold). 798 elever har besvaret spørgsmålene på skemaet før undervisningen, og 791 har besvaret dem på skemaet efter 

undervisningen. 

Med udregning af Cohen’s D kan vi se en middel effekt på grænsen til god effekt med 0,7. Det er dog 

interessant, at der er forskel mellem pigernes og drengenes svar. Mens man hos pigerne kan se en stor 

effekt (0,8), er der hos drengene en mellem effekt (0,6). Derimod er der ingen forskel mellem voldsudsattes 

og ikke-voldsudsattes svar. Det kan være svært at vide, hvad forskellen mellem drenge og piger skyldes, 

men tallene viser, at både drenge og piger får markant større viden efter at have deltaget i undervisningen. 

I forhold til elevernes viden om, hvordan de kan få hjælp, hvis de selv eller andre udsættes for vold, kan vi 

også se en effekt hos eleverne. Omkring halvdelen af de elever, der har besvaret spørgsmålene ’Ved du, 

hvad du kan gøre, hvis du kender en, der er udsat for vold?’ og ”Ved du, hvem der kan hjælpe dig, hvis du 

bliver udsat for vold derhjemme?’ svarer ’ja’ inden undervisningen, og den anden halvdel har enten svaret 

’nej’ eller ’ved ikke’.  

Efter undervisningsdagen er der 5 %, der enten ikke har svaret på, hvad de kan gøre, hvis de kender en, der 

oplever vold derhjemme, eller som har skrevet, at de ikke ved det. På spørgsmålet om hvordan de selv kan 

få hjælp, er der 3,3 %, der har skrevet, de ikke ved det eller ikke har svaret. Der er en enkelt, der har 

skrevet: ”ingen kan hjælpe”, og en der har skrevet, at han ikke ved det, fordi han ikke ved, hvem han kan 

stole på. 

Da eleverne har svaret på forskellige spørgsmål før og efter undervisningen, er det ikke umiddelbart muligt 

at sammenligne tallene. Man kan dog sige, at efter undervisningen har langt størstedelen af eleverne et 

eller flere bud på, hvem der kan hjælpe dem, hvis de oplever vold, og at kun ca. halvdelen inden 

undervisningen skriver, at de ved hvordan de kan få hjælp. 
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I de to nedenstående diagrammer kan man se de hyppigste svar på, hvem eleverne tror kan hjælpe dem. 

Eleverne har typisk givet mere end et enkelt svar, derfor bliver det ikke sammenlagt 100 %. 

 
552 elever har besvaret dette spørgsmål. De har selv formuleret deres svar og har givet så mange svar, de ville. 

 
552 elever har besvaret dette spørgsmål. De har selv formuleret deres svar og har givet så mange svar, de ville. 

Eleverne har for eksempel formuleret deres svar sådan: ”Blandt andet Børnetelefonen, min lærer eller hvis 

det er rigtig voldsomt, til politiet”, ”Hvis jeg blev udsat for vold derhjemme ville jeg sige det til min lærer, 

Søren, til en pædagog jeg kender, min fars kusine, Pia der arbejder med folk der har en sygdom, min onkels 

farmor, skolesundhedsplejersken, kommune osv.”, ”Jeg kan blandt andet sige det til mine forældre, så al 

presset ikke skal ligge på mig. Og så kan de finde en løsning på det hele.”, ”Snakke med personen og prøve 

at få dem til at snakke med en voksen han/hun stoler på. Ellers må man selv tage kontakt til nogle, der kan 

hjælpe ham/hende.” 
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Udover spørgsmål om elevernes viden har vi også spurgt dem om deres holdninger til emnet. På nogle af 

spørgsmålene kan man se, at der er forskel mellem pigernes og drengenes svar, men i de fleste tilfælde er 

der ikke signifikante forskelle. 

I nedenstående tabeller fremgår det, hvordan eleverne har svaret på de forskellige holdningsspørgsmål. 

 
555 elever har besvaret spørgsmålet inden undervisningen, og 549 har besvaret det efter. 

I ovenstående tabel kan man se, at eleverne allerede inden undervisningen synes, det er vigtigt at kunne 

hjælpe andre børn, der har problemer. Derfor er det ikke overraskende, at forskellen fra før til efter 

undervisningen ikke er signifikant. Kun en enkelt elev har svaret ’nej’ til ovenstående spørgsmål, de 

resterende har svaret ’ja’, eller ’ved ikke’. 

På samme måde forholder det sig med nedenstående tabel. De fleste elever synes allerede inden 

undervisningen, at forældre ikke må sige grimme ting til deres børn, og ændringen er derfor heller ikke 

signifikant på dette spørgsmål. 
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809 elever har besvaret spørgsmålet inden undervisningen, og 796 har besvaret det efter. 

På spørgsmålet om hvorvidt eleverne tror, at en voksen kan hjælpe, hvis de bliver slået eller ikke har det 

godt derhjemme, svarer de fleste elever ’ja’. Både før og efter undervisningsdagen. Der ses en lille ændring 

hos drengene (0,3), hos pigerne er ændringen ikke signifikant. Det vil sige, at drengene ændrer holdning til, 

om voksne kan hjælpe dem.  

 
250 elever har besvaret spørgsmålet inden undervisningen og 241 har besvaret det efter. 

Svarene på spørgsmålet i tabellen nedenfor viser ingen signifikant forskel mellem elevernes svar før og 

efter undervisningen. Til gengæld er forskellen mellem drengenes svar og pigernes svar signifikant, om end 

der er en lille forskel (0,2). Drengene har altså ændret holdning en smule mere i forhold til pigerne. 
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799 elever har besvaret spørgsmålet inden undervisningen, og 784 har besvaret det efter. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er 

der forskel på, om eleverne har svaret på ”synes du altid man skal tale med nogen om det, hvis man bliver slået?” Eller ”synes du, 

man skal tale med nogen om det, hvis man bliver slået?”. 

På begge ovenstående spørgsmål ændrer drengene mere holdning end pigerne. Det er interessant, at 

spørgsmålene drejer sig om, hvorvidt man kan få hjælp. Det kan være svært at vide, hvorfor der er forskel 

mellem pigerne og drengene, men kan måske hænge sammen med, at nogle drenge i højere grad opdrages 

til at tage hånd om deres egne problemer, mens nogle piger opdrages til, at det er okay at bede om hjælp, 

hvis man er i en situation, man ikke selv kan klare. I undervisningen bliver der lagt vægt på, at både drenge 

og piger bliver udsat for vold, og at både drenge og piger har brug for hjælp, når det sker. Undervisningen 

lagde således op til, at brud med traditionelle kønsroller kan være et skridt på vejen til at få hjælp. Og det 

lader til, at undervisningen faktisk har været med til at bryde nogle af disse kønsmønstre. 

Spørgsmålet i ovenstående tabel er både blevet stillet til elever i efterårsperioden og den efterfølgende 

periode i foråret. Dog er det formuleret lidt forskelligt. De elever, der deltog i undervisningen i efteråret, 

blev stillet spørgsmålet ”Synes du altid, man skal tale med nogen, hvis man bliver slået?”.  Eleverne, der 

blev undervist i foråret, blev spurgt ”Synes du, man skal tale med nogen, hvis man bliver slået?”. I 

nedenstående diagram kan man se forskellen i elevernes svar.  
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247 elever har besvaret det første spørgsmål inden undervisningen, og 240 har besvaret det efter. 552 elever har besvaret det andet 

spørgsmål inden undervisningen, og 544 har besvaret det efter. 

Årsagen til ændringen i negativ retning for de elever, der deltog i undervisningen i efteråret, kan være svær 

at finde, men da ændringen ikke er signifikant, kan den bero på tilfældigheder. Det kan også handle om, at 

ordet ’altid’ får eleverne til at overveje alle mulige scenarier, hvor volden kan undskyldes, og man derfor 

ikke behøver tale med nogen om det. 

Ser man kun på de elever, der har modtaget undervisning i foråret, kan vi se en lille effekt (0,3) og dermed 

en lille holdningsændring hos eleverne i forhold til dette spørgsmål. 

Overordnet set har undervisningen haft en lille effekt på elevernes holdninger, men effekten er ikke 

signifikant på alle spørgsmål. Især har drengene ændret holdning i forhold til deres mulighed for at få 

hjælp. Hovedårsagen til, at eleverne ikke har ændret holdning, er, at de i forvejen har haft holdninger, der 

ligger i tråd med de værdier, projektmedarbejderne underviser ud fra.  

En mindre gruppe lærere (22) har besvaret et spørgeskema 1-6 måneder efter undervisningen. De er blandt 

andet blevet spurgt, om de tror, eleverne har ændret deres syn på, hvad vold er, og om undervisningen har 

givet dem viden om, hvordan de kan få hjælp. På begge spørgsmål svarer alle lærerne ’ja’. Nogle lærere har 

uddybet deres svar: ”Det var meget mærkeligt for eleverne at prøve at forstå, at der også findes psykisk 

vold.”, ”De har fået større begreb om de forskellige former for vold og der er en del, der har fået formuleret 

nogle grænser for sig selv, det er næsten det bedste ved dagen.”, ”Jeg tror de har fået et meget mere 

nuanceret syn på emnet vold og en større forståelse og opmærksomhed for, hvad vold kan være og 

hvordan det kan påvirke.”, ”De var bevidste om det da de lavede avis (Politikens aviskonkurrence: Kaos i 

familien, red.) - det at oplyse om hvor man kan få hjælp.”, ”Det har de skrevet og talt meget om.” 

Lærernes indtryk er, at undervisningsdagen har gjort stort indtryk på eleverne. De har fået en bredere viden 

om vold, og de er blevet berørt af, hvordan andre børn har det. Lærerne nævner for eksempel: ”Nogle er 

blevet klar over, at ikke alle har det lige nemt derhjemme, så de spørger mere ind til hinanden.”, ”De bruger 
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nogle formuleringer fra kurset, om fx ’at gå over mine grænser’ ol.”, ”meget stort indtryk og der var 

efterfølgende efterspørgsel på nogle af bøgerne fra litteraturlisten.”, ”Vi har brugt temaet og de forskellige 

begreber i den efterfølgende undervisning. Eleverne har refereret til nogle af tematikkerne og dilemmaerne 

fra dagen i forb. med tekster, vi har læst. Det er tydeligt, at dagen har gjort stort indtryk på eleverne. Én af 

drengene har nogle uger efter dagen fortalt, at han oplever vold derhjemme. Det har han aldrig før givet 

udtryk for.”, ”De har "indoptaget" deres viden - hvis nogen fx taler om vold, kan de spørge ’hvilken slags 

vold mener du?’”, ”Dagen gjorde stort indtryk på mine elever. De blev især opmærksomme på, at de faktisk 

kunne hjælpe andre, der er i en svær situation.” 

68 % (15) af lærerne har desuden svaret, at undervisningen har givet anledning til snak i klassen om emnet 

efterfølgende. Af de 7 lærere, som har skrevet, at eleverne ikke har snakket videre om emnet, har 6 af 

lærerne ikke arbejdet videre med emnet i undervisningen. Dette kunne tyde på, at der er større chance for, 

at emnet bundfælder sig hos de elever, der arbejder videre med emnet. Der er dog også lærere, der 

angiver, at eleverne har snakket om emnet i klassen, selvom de ikke har arbejdet videre med det i 

undervisningen. Det er også muligt, at eleverne har snakket om emnet, når læreren ikke har været til stede 

eller i sammenhænge uden for skolen. En lærer skriver for eksempel: ”Det er på en måde bare blevet en 

smule aftabuiseret. På et forældremøde nævnte nogle forældre at der også blev talt om det hjemme.” 

Kun 2 ud af 22 lærere angiver, at en elev har henvendt sig efter undervisningsforløbet omkring vold i 

familien. Det siger dog ikke noget om, hvor mange elever, der har bedt om hjælp efter undervisningen, da 

eleverne kan have henvendt sig til andre voksne i deres netværk eller kontaktet for eksempel 

børnetelefonen, som en elev nævner i elevskemaet. Det må derfor opfattes som en succes, at to elever har 

valgt at kontakte deres lærere for at få hjælp. Undervisningen kan desuden have sat noget i gang hos 

eleverne, som de først får mod til at handle på senere. 

Derudover har 6 ud af 22 lærere skrevet, at elever har henvendt sig med andet efter undervisningsforløbet. 

Det drejer sig for eksempel om andre familieproblemer og selvskade. 

55 % (12) af lærerne angiver desuden, at de har fået skærpet deres opmærksomhed på udsatte børn efter 

at have deltaget i projektet, og 4 lærere (18 %) skriver, at deres deltagelse har ført til, at de har lavet eller 

overvejer at lave en eller flere underretninger. To af de lærere, som ikke mener, det har skærpet deres 

opmærksomhed, skriver: ”Umiddelbart tror jeg ikke, min egen opmærksomhed er blevet skærpet, men jeg 

er blevet meget mere bevidst om at vi skal tale om det fra tid til anden.”, ”Nej, jeg mener jeg var 

opmærksom i forvejen. Men jeg har helt klart fået en bredere forståelse af problemet, og handler nok 

tidligere end jeg har gjort før.”. 

I det spørgeskema lærerne blev bedt om at besvare noget tid efter undervisningsdagen, er de også blevet 

stillet nogle spørgsmål om, hvorvidt de har brugt den nye viden, de har fået på lærerkurset. 

7 lærere har allerede brugt den nye viden, 3 har ikke brugt den, og 4 angiver, at de ikke har brugt den 

endnu, men vil bruge den senere. I forhold til om de har brugt lærermappen, de fik udleveret på kurset, 

svarer 5 lærere, at de allerede har brugt lærermappen, 2 svarer at de ikke har brugt den, og 8 svarer at de 

regner med at bruge den fremover. Disse tal tyder på, at den viden og det materiale lærerne får på 

lærerkurset bliver opfattet som relevant af lærerne, og at de rent faktisk bruger det. 
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To lærere skriver for eksempel: ”Ja. Film har vi set i klassen med fokus på hvilke typer vold den omhandler. 

Eleverne har fået forskellige bøger fra materialet som de skulle læse og skrive en journalistisk 

boganmeldelse om. Vi har brugt definitioner på vold, info om vold i Danmark og definition af de forskellige 

voldsformer.”, ”Voldsspiralen visualiserer problemstillingen på en overskuelig måde. Den kan også bruges i 

arbejdet omkring mobning.” 

Flere lærere skriver eller fortæller os, at de har fået meget ud af at overvære elevundervisningen. De får lov 

til at se klassen på en ny måde, og de får mulighed for at observere, hvordan eleverne reagerer. Efter en 

øvelse om elevernes personlige grænser overhørte en af projektets undervisere blandt andet en samtale 

mellem en elev og lærer: ”jeg hørte en lærer sige til en elev i en pause ”Jeg har lagt mærke til, at du altid 

vender siden til mig, når jeg henvender mig til dig. Er det fordi, jeg går for tæt på dig?” Det var det.” – 

Pernille Egebæk, underviser. 

 

Fra et tidligere undervisningsprojekt hos Dansk Kvindesamfund var der erfaring for, at det var svært at 

komme igennem til skolerne. I dette tidligere projekt var strategien at kontakte skoleledere og -lærere 

direkte og tilbyde undervisning. Da denne strategi ikke viste sig effektiv, valgte vi en anden strategi i 

nærværende projekt. Der blev lavet en plakat, som blev sendt ud til alle skoler i København og en del skoler 

i omegnskommunerne (se bilag 11). Plakaten skulle gøre lærere opmærksomme på projektets tilbud, og der 

blev lagt stor vægt på, at den skulle fange lærernes opmærksomhed. Antagelsen var, at lærerne ville lægge 

mere mærke til en flot plakat end en af mange mails i deres indbakke. Til plakaten kontaktede vi forskellige 

kendte, som vi bad om et billede, hvor de holder et skilt med projektets titel. Desværre viste plakaten sig 

ikke at generere ret mange bookinger. Der blev også lavet en annonce i KK (Københavns 

Kommunelærerforenings blad), som heller ikke gav ret mange bookinger. 

Da denne strategi ikke virkede, begyndte vi i 2014 at sende mails ud til skolesekretærerne og bad dem 

sende videre til lærerne på mellemtrinnet, og denne gang så vi resultat. Forskellen på successen ved brug af 

denne metode mellem dette projekt og førnævnte projekt kan hænge sammen med målgruppe og tilbud. 

Førnævnte projekt var rettet mod udskolingen og ungdomsuddannelser og var et tilbud om undervisning i 

æresrelaterede konflikter. 

Da vi, for at optimere vores informationsstrategi, var interesserede i at vide, hvordan lærerne fik kendskab 

til projektet, spurgte vi dem også om dette i spørgeskemaet på lærerkurserne. 33 ud af 56 lærere har svaret 

på, hvordan de har hørt om projektet. 10 lærere bookede kurset, fordi de kendte til Ungdomsbyen, mens 

12 har hørt om projektet fra en kollega eller bekendt. Kun 6 har hørt om tilbuddet via projektets 

kampagnemateriale eller hjemmeside. 5 har hørt om projektet på anden måde. 

De lærere, der ikke har deltaget på et lærerkursus, er ikke blevet spurgt om, hvordan de har fået kendskab 

til projektet. Det drejer sig primært om de lærere, der har booket undervisningsdage i april, maj og juni. Vi 

antager, at de fleste af disse lærere har fået kendskab til projektet gennem de mails, vi har sendt ud til 
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skolerne. Den antagelse baserer vi på det faktum, at mange af bookningerne er kommet fra lærere, 1-2 

dage efter vi har sendt en mail ud til deres skole. 

Vores konklusion er derfor, at den bedste måde at komme i kontakt med lærerne på er ved at sende mails 

ud til skoler. Vi har også erfaring for, at andre lærere på skolen booker, når vi er ude på en 

undervisningsdag. På den måde spredes budskabet også. Fremadrettet vil det være muligt at gøre brug af 

de kontakter, vi allerede har på skolerne. Da mange af de lærere, som bookede i efteråret, gjorde det på 

baggrund af kendskab til Ungdomsbyen, lader det til også at være vigtigt, at lærerne i forvejen har haft 

gode oplevelser med udbyderen. Denne viden vil kunne bruges fremover som en del af strategien, hvis 

projektet fortsætter. 

I opstarten af projektet besluttede vi, at vi i løbet af 2014 ville invitere forskellige medier til at deltage på en 

undervisningsdag for at sprede kendskabet til projektet. Denne strategi blev valgt, fordi vi ønskede at 

udvikle undervisningsdagen i 2013 og først invitere medier, når undervisningsdagen var færdigudviklet. I 

foråret 2014 tog vi derfor kontakt til forskellige medier for at høre, om de var interesserede i at lave en 

historie om projektet. Det betød, at DR Ultra nyt (Nyheder for børn) var med på en undervisningsdag og 

lavede et indslag om projektet, DR Ultra Nyt. Derudover skrev tre lokalaviser om projektet, hvoraf de to 

deltog på en undervisningsdag. De tre aviser var Brønshøj-Husum avis, Vesterbrobladet og Østerbro avis.  

Det viste sig, at medieomtale ikke blev vigtig i forhold til at få booket alle undervisningsdagene. De blev 

allerede booket op inden de forskellige medieomtaler. Det kan dog være, at medieomtalen giver pote, hvis 

projektet fortsætter. 

 

Som del af projektet blev der oprettet en hjemmeside og en side på facebook. Facebooksiden har nu 443 

’likes’. Undervejs i projektet har vi været i tvivl om, hvem der skulle være målgruppen for facebooksiden. 

Da facebooksiden ikke indgår i selve undervisningsdagen, blev det dog besluttet, at facebooksiden ikke 

skulle målrettes eleverne, men derimod interessenterne. Lærere og samarbejdspartnere er derfor blevet 

opfordret til at ’like’ siden. Facebooksiden bliver på den måde brugt som en slags nyhedsbrev til 

interessenter, så de løbende får informationer om, hvad der sker i projektet. Det opslag, der er set af flest, 

handler om voxpoppen, dette opslag er set af 4.908 facebookbrugere. 

Der var desværre ikke penge til at lave en selvstændig hjemmeside til projektet, men projektet fik i stedet 

en side på krisecenterets hjemmeside. Hjemmesiden blev oprettet med undersider til både lærere og 

elever, men siden til lærerne har fungeret bedst. Hjemmesiden kunne, grundet det eksisterende layout, 

ikke få et udtryk, der appellerer til børn og unge, og i google analytics kan vi se, at der er flere sidevisninger 

på lærersiderne end på elevsiderne. Over 50 % af sidevisningerne er på lærersiderne. Lærere kan på disse 

sider finde mere information om projektet, mere information om vold, undervisningsmaterialet og i løbet 

af projektperioden har de også kunnet booke en undervisningsdag på hjemmesiden. 

http://www.dr.dk/Ultra/ultranyt/Nyheder/Artikler/2014/Marts/20140327135635.htm
http://bha.dk/node/706
http://minby.dk/vesterbro-bladet/toer-du-tale-om-det/
http://minby.dk/oesterbro-avis/7-a-havde-vold-p-skoleskemaet/
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Fra d. 24. april 2013 til 23. maj 2014 har hjemmesiden i alt haft 6558 sidevisninger, heraf 4214 unikke 

sidevisninger. Det svarer til ca. 117 sidevisninger om ugen. Der er 435 unikke sidevisninger på siden, hvor 

man kan bestille undervisning, og 324 unikke sidevisninger på de sider, hvor man kan se og downloade 

undervisningsmateriale. Projektets materiale og ekstramateriale er blevet downloadet 56 gange, siden det 

blev lagt på hjemmesiden 1. marts. Materialet fra lærermappen om, hvad vold er, hvordan man kan se tegn 

på vold hos elever, hvordan man laver underretninger m.m., har fået 273 unikke sidevisninger i projektets 

levetid.  

 

Ud af de elever, der har deltaget i projektet, har 14,6 % angivet voldsudsættelse i deres familie. De fleste af 

dem har været udsat for fysisk vold, resten har været udsat for andre voldsformer eller har overværet fysisk 

vold. De elever, der er udsat for vold i deres familie, angiver dobbelt så ofte, at de ikke må fortælle, 

hvordan de har det derhjemme, som de elever, der ikke oplever vold i hjemmet. Ellers svarer de 

voldsudsatte elever ikke markant anderledes på spørgsmålene, end de ikke-voldsudsatte. 

De fleste elever synes, undervisningsdagen har været god. 29 % angiver, at alt eller det meste har været 

godt, og 29 % angiver, at det var godt og at de lærte meget. Hele 60 % angiver, at de ikke synes, der var 

noget kedeligt ved undervisningen. Lærerne synes ligesom eleverne, at undervisningsdagen har været god. 

De har en opfattelse af, at eleverne har lært meget, og alle lærere angiver, at de ville booke en 

undervisningsdag til en anden klasse. 

Efter undervisningen har eleverne fået markant større viden om, hvad vold er. På udsagn om vold svarer 46 

% før undervisningen, at det er vold, mens hele 76 % svarer, at det er vold efter undervisningen. Eleverne 

har desuden fået større viden om, hvordan de får hjælp. Alle lærerne angiver desuden, at de mener, 

eleverne har fået mere viden om, hvad vold er, og hvordan de får hjælp. 

Elevernes holdninger til vold ændrer sig ikke markant, efter de har deltaget i undervisningen. Langt de 

fleste elever mener allerede før undervisningen, at voksne skal behandle børn ordentligt, og at det er 

vigtigt, at man kan hjælpe andre børn, der har det skidt. Der kan dog ses en lille effekt på spørgsmålet om, 

hvorvidt man skal fortælle det til en voksen, hvis man bliver udsat for vold. Her svarer 82 % ’ja’ før 

undervisningen, og 92 % svarer ’ja’ efter undervisningen. Drengene ændrer også holdning til, hvorvidt 

voksne kan hjælpe dem. Før undervisningen tror 83 %, at voksne kan hjælpe, mens det efter 

undervisningen er 92 %, der tror det. 

Det varierer hvor meget de forskellige klasser har talt videre om emnet. 68 % af lærerne angiver, at 

eleverne har snakket om emnet efter undervisningen.  Få elever har dog henvendt sig, fordi de oplever vold 

i familien. Det er dog ikke til at vide hvor mange elever, der har henvendt sig til andre for at få hjælp efter 

undervisningsdagen. 55 % af lærerne angiver dog, at undervisningen og lærerkurset har skærpet deres 

opmærksomhed på voldsudsatte elever. 
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Lærerkurserne har vist, at mange lærere er frustrerede over underretninger, blandt andet fordi de ikke 

føler, at kommunerne handler på dem. Efter lærerkurset føler 41 % af lærerne sig bedre klædt på til at lave 

underretninger og følge op på dem. Lærerne angiver, at de har fået ny viden på lærerkurset, og 11 ud af 14 

har allerede brugt eller vil bruge den nye viden. 13 ud af 15 har brugt eller vil bruge lærermappen. Flere 

lærere angiver, at de er glade for ekstramaterialet og vejledning til underretning, som kan findes i 

lærermappen. Alle lærerne angiver, at de vil anbefale lærerkurset til en kollega. 

Alt i alt har projektet været en succes i forhold til både lærere og elever. Begge grupper har været 

begejstrede for tilbuddet og har fået ny viden om vold i hjemmet, og om hvordan man kan tale om det. 


