
Vejledning 

Quizzen er velegnet som udgangspunkt for debat. Den kan for eksempel bruges til at tage hul på 

emner som vold i familien, vold i skolen og børns rettigheder. Den kan også bruges som 

udgangspunkt for samtale om kulturforskelle og holdninger til vold. 

 

Print quizzen ud til alle elever i klassen eller det antal grupper klassen er delt op i. 

 

Forslag 

 Giv hver elev et quizark og giv dem 5-10 minutter til at svare på spørgsmålene. Derefter 

læser læreren hvert spørgsmål højt og læser derefter svarene op et efter et. Eleverne 

rækker så hånden op når det svar de har skrevet bliver nævnt. Quizzen kan også besvares i 

grupper. 

 Quizzen kan også bruges som inspiration til læreren ved undervisning i plenum. 

 På de sidste sider kan man finde mere viden om de forskellige spørgsmål og andre 

relevante områder af historisk interesse som klassen kan arbejde videre med. 
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Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. 



Hvornår blev det forbudt at straffe 

eleverne i de danske skoler med 
1967 1977 1987 

Hvilket land var det første i verden 

(1979) der gjorde det ulovligt at 

Venezuela Norge Island 

Spanien Sverige Østrig 

Er det drenge eller piger der oftest 

bliver udsat for vold derhjemme? 
Drenge Piger 

De bliver udsat 

lige meget 

Hvad er Børnekonventionen? 

Når børn prøver 

hvordan det er at 

være i 

folketinget for en 

dag. 

En aftale mellem 

en gruppe lande 

om børns 

rettigheder. 

Normer for 

hvordan børn 

skal opføre sig. 

Hvornår blev det ulovligt i Danmark 

at straffe sine børn med fysisk vold? 
1982 1993 1997 

I hvilke 4 af disse lande må man 

gerne straffe sine børn med fysisk 

vold? 

Ukraine England USA 

Congo Kroatien Tunesien 

Australien Kenya Canada 
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Er du eller din klasse interesserede i at vide mere, er her nogle websteder hvor I kan starte. 

Nogle af dem er lidt svære at læse for eleverne. 

 

På disse to hjemmesider kan man læse mere om lærernes ret til at straffe eleverne:  

http://www.frablaekhustilmus.dk/disciplin.pdf 

http://www.erindringer.dk/lussinger-og-spanskror 

 

I denne rapport kan man læse mere om afskaffelsen af revselsesretten (Aga) i Sverige:  

http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/2763.pdf 

 

I denne rapport kan man læse mere om hvor mange børn der udsættes for vold, og hvordan de 

oplever det:  

http://lg-insight.dk/f/f1/Voldsramte_boern_KBH_Kommune_LG_Insight.pdf  

 

På denne hjemmeside kan man læse mere om Børnekonventionen, se fx artikel 16, 19, 32, 34, 36 

og 42:  

http://www.boerneraadet.dk/b%C3%B8rnekonventionen/b%C3%B8rnekonventionens+artikler  
 

På nedenstående hjemmeside kan man læse om Den Europæiske 

Menneskerettighedskonvention:  

http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/international/menneskerettigheder/

den-europ%C3%A6iske-menneskerettighedskonvention 

 

På nedenstående hjemmeside kan man læse om debatten op til afskaffelsen af revselsesretten i 

Danmark::  

http://webcache.googleusercontent.com/search?

q=cache:ua86D8CWmcEJ:www.redbarnetungdom.dk/Files/Billeder/Indsamling/

BankSlutForbudt/Revselsesret.doc+revselsesrettens+afskaffelse&cd=5&hl=da&ct=clnk 
 

Pia Kjærsgaard nævner lovændringen i sin grundlovstale i 1997:  

http://www.danskfolkeparti.dk/Pia_Kj%C3%A6rsgaards_Grundlovstale_1997 
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På disse hjemmeside kan man læse om lovgivningen i de lande hvor fysisk afstraffelse er ulovligt: 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html 
 

Her kan man læse om lovgivningen på området i England:  

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130802165145/http://www.education.gov.uk/

childrenandyoungpeople/safeguardingchildren/a0072208/physical-punishment-of-children  
 

Her kan man læse om lovgivningen på området i Australien:  

http://www.aifs.gov.au/nch/pubs/sheets/rs19/rs19.html  
 

Her kan man læse om lovgivningen på området i Canada:  

http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0510-e.htm  
 

Her kan man læse om lovgivningen på området i USA:  

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html?http%3A//

www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/table_u-z.html 

 

I Danske Lov fra 1683 står der at en mand ikke må mishandle sin kone, men der står ikke at han 

ikke at han ikke må ”revse” hende. Til gengæld står der hvordan en hustru straffes hvis hun slår 

sin mand. 

http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf (6-5-4 og 6-5-7) 

 

I Danske Lov står også om hvordan børn straffes hvis de slår deres forældre. 

http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf (6-5-1 og 6-5-2) 

 

Voldtægt i ægteskabet blev først gjort ulovligt i 1930, og først i 2013 blev straffen for voldtægt af 

ægtefælle den samme som voldtægt af fremmede.  Det kan man læse mere om på disse sier: 

http://www.amnesty.dk/sites/default/files/mediafiles/44/case-closed.pdf 

http://voldtaegt.wordpress.com/undervisningsmateriale-2/retshistorie/ 

http://www.amnesty.dk/nyhed/amnesty/ny-voldtaegtslovgivning-er-en-sejr-danske-kvinders-

retssikkerhed 

http://www.information.dk/298239 
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