
Vejledning 

Undervisningsmaterialet er lavet til kurset ’Tør du tale om det?’. Kurset har fået sit navn fordi 

vold i familien er et tabubelagt emne, men det er vigtigt at børn (og voksne omkring dem) tør tale 

om det, selvom det er svært.  

Som introduktion til undervisningsmaterialet, kan man snakke om nogle af de ord og begreber 

der er vigtige at kende når man tale om vold i familien. På de næste sider er der forslag til 

hvordan man kort kan snakke om grænser, tabu og krisecenter. Det er ikke en forudsætning for 

at bruge projektets øvelser, men det kan være en god idé. 

Der er også en liste med fakta om vold mod børn. Eleverne bliver ofte meget overraskede over 

hvor mange børn der udsættes for vold. 

Tallene  er hentet fra rapporterne Vold mod børn og unge og Børns oplevelser af vold i hjemmet i 

Københavns Kommune. 
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 Hvert 5. barn (20 %) har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år. Det vil sige 5 i en 

klasse med 25. Det betyder ikke at der er 5 i alle klasser. Det er et landsgennemsnit, så i nogle 

klasser er der flere i andre færre.  

 Ud af de 20 % er 60 % blevet udsat for vold mere end en enkelt gang. Det vil sige at hvis 10 

børn er blevet slået, har 6 af dem oplevet det flere gange. 

 Knap hvert 5. barn (17 %) har oplevet at en anden i familien har været udsat for vold. Det kan 

fx være en forælder eller en bror eller søster. Undersøgelser viser at det er lige så slemt at op-

leve andre i familien blive slået, som hvis man selv bliver slået. 

 Næsten halvdelen (47 %) af de børn der bliver slået, mener ikke at der er nogen der kan hjæl-

pe dem. 

 Næsten halvdelen (48 %) er også bange for at tale med nogen om det fordi de er bange for at 

familien får problemer. Og 44 % vil ikke tale med nogen om det fordi de er bange for at  blive 

straffet af forældrene. 

 

Det kan være en god idé at snakke om personlige grænser, enten inden man går i gang med at bruge 

øvelserne, eller i forbindelse med øvelsen ’Bytte spørgsmål’. Det er vigtigt at eleverne forstår hvad 

personlige grænser er og at man ikke må overskride andres grænser. På samme måde som andre hel-

ler ikke må overskride deres grænser.  

Man kan fx snakke om at der findes både ydre og indre grænser. 

 De ydre grænser handler om den personlige luft eller sfære, at andre ikke må gå for tæt på en. 

 De indre grænser handler om hvad man vil finde sig i. De indre grænser kan fx blive overtrådt 

ved gruppepres. 

Man kan lave en lille øvelse om de ydre grænser: 

 Eleverne stiller sig op i en rundskreds på gulvet. 

 Læreren går frem mod en frivillig elev inde i cirklen indtil dennes grænse var nået og vedkom-

mende siger stop. (nogle elever vil lade læreren komme helt tæt på uden at sige stop for at 

vise at de ikke har nogen grænser, alligevel kan de godt mærke når deres grænse er overtrådt.  

 De andre elever fungerer som detektiver.  

 Spørg efterfølgende de andre elever hvilke tegn der signalerede at den frivilliges personlige 

grænse var nået.  

Formålet med øvelsen er at eleverne skal blive opmærksomme på egne og andres grænser. Øvelsen 

kan også laves af eleverne i par. 
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Vold i familien er stadig et tabu og mange tør ikke tale om det. Et af formålene med at lave 

undervisningsmaterialet er at bryde tabuet. Mange børn ved ikke hvad et tabu er. 

Man kan begynde dagen med at vise voxpopfilmen hvor nogle børn blandt andet bliver spurgt hvad 

et tabu er: www.youtube.com/watch?v=rn96_IOU3-Y 

Efter filmen kan man spørge eleverne om de kender ordet ’tabu’. 

 Et tabu kan forklares som en dårlig hemmelighed. 

 En god hemmelighed kan fx være fødselsdagsgaver eller surpriseparty.  

 Dårlige hemmeligheder er dem man får ondt i maven af.  

Undervisningsmaterialet er lavet for at børn og unge skal turde tale om vold i familien selvom det 

kan være svært. På den måde vil det blive lettere at bryde tabuer og få en snak om hvad et tabu kan 

bringe med sig. 

Har man lyst til at arbejde videre med tabuer, kan man diskutere hvilke andre tabuer der findes, om 

tabu altid er dårligt, om forskellige kulturer kan have forskellige tabuer, om tabu kan have noget at 

gøre med fordomme og hvad man kan gøre for at bryde tabuer.  

 

Undervisningsmaterialet er lavet af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter og det kan være en god idé at 

snakke med eleverne om hvad et krisecenter er.  På næste side er der billeder af Dansk 

Kvindesamfunds Krisecenter. 

 Et krisecenter er et sted hvor kvinder kan bo hvis de har været udsat for vold fra deres mand, 

kæreste, tidligere kæreste eller familie.  

 Kvinderne har tit børn med. Det er ikke altid at børnene har været udsat for vold selv, men der 

har altid været vold blandt forældrene.  

 Når børnene kommer på krisecenteret kommer de til at tale med en børnerådgiver. Børnene 

på krisecenteret fortæller at efter de er begyndt at tale om det de har levet med, har de faktisk 

fået det bedre. De har fået snakket om de oplevelser de har haft, og de har fået hjælp til at 

komme videre.  

 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter ligger på Frederiksberg. Der er plads til 8 kvinder og deres børn. 

Man kan læse mere om krisecenteret på hjemmesiden www.krisecenteret.dk.  
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