
Vejledning 

Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan 

de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for at 

give input. 

Print og klip de tre ark ud. Laminér dem eventuelt for genbrug. Sæt dem op med enten magneter 

eller klæbemasse. Resten tegnes af læreren på tavlen. 

 

Forslag 

 Nedenfor er en vejledning til hvordan hjælpemuligheder kan præsenteres. Læreren tegner 

og fortæller med hjælp fra udklippede figurer. Det med blåt er det man spørger eleverne 

om. 

 Man kan lade eleverne lave research på hvilke muligheder der er for at få hjælp og 

sammenfatte på tavlen med hjælp fra de udklippede figurer. 
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Læreren fortæller: 

Her er en pige (1) der har lever med vold i hjemmet - og det er hendes hverdag at leve i et hjem hvor 

der er utrygt at være. Rundt om sig har hun lavet denne boble og hvad der sker inden i boblen ved 

hun hvad er - hun har lært at prøve at indrette sig efter volden, og lært at skjule for andre at der er 

vold i hjemmet. 

 ! Hvordan tror I man har det hvis man lever som pigen her? Hvordan med kammerater? Lektier? 

 

Pigen er nervøs for at prikke hul på sin boble.  

! Hvad tror I pigen kan være nervøs for der vil ske? (2) 

Skriv elevernes svar op som vist på tegningen. Eleverne svarer typisk: 

 Volden bliver nok værre!  

 Måske splitter jeg hele familien ad - og alle vil hade mig? 

 Kommer der mon nogen i fængsel? 

 Kommer jeg på børnehjem eller i plejefamilie? 

 Hvad vil andre tænke? 

 Måske bliver det snart bedre - måske hvis jeg er lidt sødere og hjælper mere til? 

 

1 

Pinligt 

Bliver værre 

Hvad nu? 

Børnehjem 

Fængsel 

2 
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Læreren fortæller: 

Mange børn og unge der lever med vold kan godt have en følelse af at de er de eneste i hele verden. 

Det er meget ensom at leve med så stor en hemmelighed. Men pigen her er ikke alene. Der er, des-

værre, mange andre børn og unge der lever med vold - som for eksempel drengen her. (3) 

Børnene her har den bedste ven i verden (4). Hun har det største hjerte og hun vil gøre alt hvad hun 

kan for at hjælpe sine venner. 

! Hvad kan veninden gøre for at hjælpe? 

Eleverne svarer typisk: 

 Tale om det 

 Tage i hånden og trøste, 

 Gå med et sted efter hjælp 

 

Læreren fortæller:  

Veninden kan sige det til sine forældre (5). Pigen, drengen, veninden  kan sige det til sine lærere, til 

fodboldtræneren, viceværten, bibliotekaren (6) Til hvilken som helst voksen man er tryg er ved. 

Det er vigtig at veninden, og det kunne jo være en af Jer en dag, ikke tror hun kan klare det selv. 

Man skal sige det til en voksen - for selvom man gerne vil så kan man som barn ikke løse sådan no-

get selv. 

Pinligt 

Bliver værre 

Hvad nu? 
Børnehjem 

Fængsel 
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Læreren fortæller: 

Når voksne får viden om at et barn lever med vold har han/hun pligt til at reagere på det. Det bety-

der ikke at den voksne lige ved hvad han skal gøre men han har mulighed for at finde ud af det hur-

tigt.  

Hvis en voksen får viden om vold eller er bekymret for et barn skal han/hun underrette kommunen 

(7). 

! Hvad er en kommune egentlig? 

 

Læreren fortæller: 

En kommune har mange forskellige afdelinger. Der er kontorer for vej og park, for ældrepleje, for 

sundhed og så er der en afdeling (8) hvor der sidder nogle mennesker der ved rigtig meget om men-

nesker og familier. På et sådan kontor arbejder der folk der vil hjælpe familier med at komme til at 

fungere så alle har det godt.  

Måske skal en voksen i familien lære at styre sit temperament, måske er der et misbrug der skal op-

dages, der kan komme en på hjemmebesøg og komme med gode råd til hvordan hverdagen kan bli-

ve bedre og man kan arrangere at nogle eller alle børn kommer på det der hedder aflastning i andre 

familier engang imellem.  

Pinligt 

Bliver værre 

Hvad nu? 
Børnehjem 

Fængsel 
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! Hvad kunne nogle af grundene være til at voksne slår? 

Eleverne svarer typisk: 

 Alkohol, hash, stoffer 

 Stress, sygdom, psykisk sygdom, afmagt 

 Forældrene er selv blevet slået som børn og har ikke lært hvordan man gør 

 

Læreren fortæller: 

De fleste forældre vil gerne være gode forældre, men det er ikke alle der ved hvordan. Mange kan 

godt lære det, men hvis familien ikke kan komme til at fungere så barnet er trygt og glad derhjemme 

så finder man et andet sted hvor barnet kan bo - og så kan  man se sine forældre alt efter hvad der 

giver mening i forhold til sagen. 

Pinligt 

Bliver værre 

Hvad nu? 
Børnehjem 

Fængsel 
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Læreren fortæller: 

Det er rigtig svært at bryde med det liv man har selvom det er ikke er et rart liv ( nævn voldsspira-

len). Hvis det er faren der slår moren - og kun moren, så er børnene stadig voldsudsatte for det at 

leve med at være vidne til vold regnes også som vold.  

Der findes i Danmark 43 krisecentre for kvinder og deres børn (9) Krisecentrene er ikke hemmelige 

for så kunne de voldsudsatte ikke finde dem - men det er hemmeligt hvem der bor der. Kvinder der 

bor på krisecentre har brug for at gemme sig og komme til hægterne efter en turbulent tid. På krise-

centeret kan man få hjælp til retssager, psykologhjælp og til at finde et nyt sted at bo. De mænd 

kvinderne gemmer sig for kan være deres ægtemænd, kærester, eksmænd eller måske noget familie 

(onkler, fætre etc.). 

På dette krisecenter (9) arbejder der en børnerådgiver der hedder Susanne (10) og hun taler med de 

børn der bor der. Børnene har ofte oplevet meget voldsomme ting som de har brug for at tale om.  

På vores hjemmeside kan I se nogle film hvor Susanne fortæller om nogle af børnenes oplevelser. 

Inden I går hjem i dag får I dette kort (11) hvor I finder hjemmesiden, børnetelefonen og en adresse 

til et sted som hedder LOKK og som har telefonen åben døgnet rundt så I kan ringe hvis I oplever 

vold derhjemme.  

 

Hvis I er vidne til vold, hvis I hører noget voldsomt gennem en væg, eller ser noget på gaden så skal I 

ikke vente med at fortælle det til I møder en voksen - så skal I ringe til 112 (12). 

Pinligt 

Bliver værre 

Hvad 
Børnehjem 

Fængsel 
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Ark 1 
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Ark 2 
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Ark 3 
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