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Tør du tale om det? og Dansk Kvindesamfunds Krisecenter har ophavsretten 

til alt materialet. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. 2014 
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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. 

© Tør du tale om det? 

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=2986&PID=9267
http://lg-insight.dk/vold-mod-boern
http://lg-insight.dk/vold-mod-boern


4  

 

 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. 

© Tør du tale om det? 
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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.  

© Tør du tale om det? 
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Vejledning 

Denne øvelse er egnet som ”opvarmning” til emner som grænser og tabu. Spørgsmålene kan ikke 

kun besvares med ’ja’ eller ’nej’ og inviterer derfor til at eleverne reflekterer over deres svar. 

Spørgsmålene kan bruges på flere forskellige måder. 

Print og klip de fire ark ud. Laminér dem eventuelt for genbrug. 

 

Forslag 

 Giv eleverne hver en seddel og lad dem gå rundt og spørge hinanden. Når begge har svaret 

så byttes spørgsmål og man går videre til en ny.  Det er muligt man på den måde møder det 

samme spørgsmål flere gange men så får man også hørt flere meninger. 

 Lad eleverne på skift trække et spørgsmål eller lad eleverne sidde i grupper og skiftes til at 

svare. 

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

© Tør du tale om det? 
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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. 

© Tør du tale om det? 

Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. 
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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 

© Tør du tale om det? 
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© Tør du tale om det? 

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 

 

 

http://www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/prohib_states.html
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130802165145/http:/www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/safeguardingchildren/a0072208/physical-punishment-of-children
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130802165145/http:/www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/safeguardingchildren/a0072208/physical-punishment-of-children
http://www.aifs.gov.au/nch/pubs/sheets/rs19/rs19.html
http://www.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/prb0510-e.htm
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html?http%3A//www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/table_u-z.html
http://www.endcorporalpunishment.org/pages/frame.html?http%3A//www.endcorporalpunishment.org/pages/progress/table_u-z.html
http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf
http://bjoerna.dk/DL-1683-internet.pdf
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.amnesty.dk/nyhed/amnesty/ny-voldtaegtslovgivning-er-en-sejr-danske-kvinders-retssikkerhed
http://www.information.dk/298239
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Vejledning 

Begrebet vold leder ofte tankerne hos børn og unge hen på historier fra nyhedsmedierne og til 

vold i film. Episoder fra skolegården og klubben kan også være noget af det de tænker på. At 

voldsbegrebet dækker over meget mere end slag, spark og blodige billeder er for mange af 

eleverne noget helt nyt.  

Der findes flere voldsformer end de fem der er nævnt i øvelserne her, men blandt andet den 

økonomiske vold kan også høre under den materielle imens den æresrelaterede kan høre under 

både fysisk og psykisk. Mange voldsformer lapper således ind over hinanden også fordi vold er 

meget komplekst. Alle voldsformerne kan siges at være fysiske og/eller psykiske. Hvis læreren 

vurderer at det giver mening, kan man forklare at vold er delt op i så mange former fordi det gør 

det lettere for voldsudsatte kvinder (og mænd) at forstå at det de har været udsat for faktisk er 

vold. For eksempel er den økonomiske og materielle vold ikke altid noget voldsudsatte selv tror 

er vold. 

 

Klip arkene med fysisk og psykisk vold ud. Laminer dem eventuelt for genbrug og sæt magneter 

eller klæbemasse på efter behov.  

Ark 1 og 2: Fysisk vold.   Ark 3 og 4: Psykisk vold.   Ark 5 og 6: Materiel vold.   Ark 7: Latent vold.   

Ark 8: Seksuel vold 

 

Påtænker man  at fortsætte med øvelsen ”Breve” (6. -10. klasse), er det en fordel at have de fem 

voldsformer hængende synligt fremme. 

© Tør du tale om det? 



18  

 

Vejledning 

Da de fleste elever har styr på hvad fysisk vold er og kan komme med mange eksempler, er første 

øvelse en blanding af fysisk og psykisk vold.  

Der findes mange flere end de 33 eksempler og eleverne vil hurtigt komme i tanke om flere. 

Nogle elever vil associere de psykiske voldseksempler med mobning og situationer børn og unge 

imellem. Parallellen er helt rigtigt og her kan man spørge: ”Tror I også der er nogle voksne der 

mobber børn?”.  

 

Forslag:  

 Lav to overskrifter på tavlen: FYSISK og PSYKISK. Rids forskellen på de to begreber op blandt 

andet ved at sige at noget fysisk er noget man kan SE, mens noget psykisk er mere usynligt. 

Bland de to voldsformer og lad eleverne én efter én trække en seddel og tal om hvilken 

voldsform der er tale om. Nogle kan vække lidt undren, for eksempel ’låse inde’ og ’spytte 

på’.  

 Man kan også dele en seddel ud til hver elev og bede dem sætte den op på tavlen under 

den overskrift de mener den hører til. Derefter kan man i klassens snakke om de opsatte 

sedler. 

 Lad eleverne i grupper selv prøve at fordele sedlerne under de to overskrifter og saml 

derefter op i plenum. Er der nogle eksempler hvor man er uenige? 

© Tør du tale om det? 
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Vejledning. 

Efter at eleverne har lært forskellen på fysisk og psykisk vold skal de nu lære tre nye begreber: 

latent, materiel og seksuel.  

 

Forslag:  

 Latent: Sæt først eksemplerne på latent vold op ét efter ét og læs dem højt efterhånden. 

Lad eleverne kigge på ordene og spørg dem hvad de tænker - er det noget de kender? 

”Kender I når der er en dårlig stemning i et rum? Når man kommer ind, kan man mærke at 

der er noget galt, men det kan være svært at pege på hvad det er? - Prøv at forestil jer at 

det er sådan hele tiden der hvor man bor.” Skriv derefter overskriften ”Latent” og forklar at 

det er noget hvilende som man ikke ved hvornår vågner.  

 Materiel: Gør det samme med materiel vold og kom for eksempel med eksemplet at man 

får taget alle sine julegaver når gæsterne er gået - eller at man skal aflevere de penge man 

har fået af tante Oda. Eller at ens forældre ødelægger ens yndlingsplakat. 

 Seksuel: Med den sidste voldsform, er det en god idé at sige at sex skal være dejligt for 

begge parter ellers er det ikke rigtigt. At man godt må sige nej selvom man er kærester eller 

gift.  

 

© Tør du tale om det? 
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Ark 1 
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Ark 2 

Fysisk vold 
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Ark 3 

Psykisk vold 
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Ark 4 

Psykisk vold 
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Ark 5 

Materiel vold 
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Ark 6 

Materiel vold 
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Ark 7 

Latent vold 
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Ark 8 

Seksuel vold 
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Vejledning 

Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer.  

De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns 

oplevelser kan det være lettere at arbejde med de forskellige voldsformer. De sidste fire breve er 

ekstrabreve om kærestevold. 

Print breve og ark med voldsformer. Hvert brev har et nummer så det bliver lettere at holde styr 

på. 

 

Forslag 

 Del eleverne op i fire eller fem grupper og giv hver gruppe et ark med breve og et ark med 

voldsformer. Lad eleverne klippe voldsformerne ud. Når de har læst brevene, skal de 

vurdere hvilke voldsformer der er tale om. Der kan godt lægges flere strimler på et brev. For 

eksempel kan et brev udelukkende handle om psykisk vold, mens et andet kan indeholde 

alle voldsformer. Når gruppen har læst alle fire breve skal de vælge ét som de læser højt for 

klassen og fortæller hvilke voldsformer der er tale om. Tal i plenum om det valgte brev. 

Hvorfor valgte I netop det brev? Hvad kan den unge/barnet mon gøre? 

 Læs brevene og arbejd med dem sammen i klassen. Læg strimlerne med voldsformer frem 

og lad eleverne komme op på skift og vælge en voldsform de mener hører til brevene. 

 Eleverne kan som skriftlig opgave vælge et brev som de besvarer som var det til en god ven 

(til denne øvelse er det en fordel at ”Hjælp! Hvordan?” har været gennemgået). 
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Kære Brevkasse! 

Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre. Min veninde kommer fra en fin familie og hendes mor går MEGET op i karakterer. Hvis 

min veninde ikke får topkarakterer slår hedes mor hende med lussinger. Min veninde er altid meget nervøs når vi skal have 

karakterer. Jeg synes det er så synd for hende. 

Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre for at hjælpe hende. Jeg skriver hele tiden sms´er og spørger om hun er okay og om der er sket 

noget. Jeg ved ikke om hun synes jeg er for meget? Jeg ved slet ikke om det hjælper hende at jeg spørger. Please! Jeg håber at I 

kan hjælpe! Nogle gange prøver hun at beskytte sin mor (hvilket jeg på en måde godt kan forstå men alligevel ikke). 

Pige 15 år 

 

Kære Brevkasse 

Min far kan være virkelig ubehagelig og sige ting som: ”Jeg kan ikke love for hvad jeg gør ved dig”, ”jeg dræber dig” - og han har 

også truet mig med ting der er værre end det. Han siger at jeg intet er værd og at der ikke er nogen der vil være sammen med 

mig. Han taler også sådan til min mor, og det gør mig ked af det og nogle gange bange. Jeg prøver altid at være stille og bare gå 

forsigtig forbi ham, men han finder ALTID på noget at sige eller noget at kritisere. 

Han forbyder mig også nogle gange at se min veninde, og siger det er fordi hun påvirker mig og er en lille luder. Nogle gange 

siger han også sådan noget med at jeg er ved at få bryster og at jeg sikkert er samme med alle drengen i min klasse. Han siger 

også at jeg er en luder. Jeg synes det er meget ubehageligt og bliver ked af det. Jeg prøver at gå i store bluser så man ikke kan se 

mine bryster.  

Jeg er helt nede psykisk og nogle gange mister jeg kontrollen over mig selv og kan blive så rasende at jeg slet ikke kan huske 

hvad jeg har lavet. For eksempel har jeg slået en ovre i klubben…. og det er det værste! - for jeg vil ikke være sådan. Jeg vil ikke 

være sådan en der slår. Alle synes min far er så sød og sjov - og det er han også ALTID når vi er sammen med andre til fester på 

skolen og sådan. 

Pige 13 år 

 

Kære brevkasse 

Hjemme hos mig er der rigtig mange problemer. Min mor er bange for min far som er meget aggressiv og han siger mange hårde 

ting til hende som at hun ikke kan finde ud af noget og at hun er dum. Han  slår også min mor og han skubber hende hvis han 

synes hun gør noget dumt. Når hun falder siger han at hun er dårlig til at holde balancen. Jeg vil gerne beskytte min mor, men 

jeg er også bange for min far selvom han aldrig har slået mig.  Jeg kan godt nogle gange blive sur på hende fordi hun bliver hos 

min far. Fordi mig og min lillesøster kan jo heller ikke lide at være her, men vi kan jo ikke bare flytte. Jeg ved slet ikke hvad jeg 

skal gøre. 

Dreng 14 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg har ikke lyst til at bo derhjemme mere. Når min mor kommer hjem er hun så træt at hun altid er sur og kan altid finde noget 

at kritisere. Engang da jeg var lille havde jeg klædt mig ud i en af hendes kjoler, og så blev hun sur og sagde at jeg ikke var en 

rigtig dreng. Hun siger stadig nogle gange at jeg er en tøsedreng selvom det er mange år siden og jeg var lille. Hun kan godt 

nogle gange være sød, men man ved aldrig hvornår hun pludselig bliver sur igen, så man kan aldrig helt føle sig sikker. Jeg tror 

min mor hellere ville have haft et andet barn end mig. I går hørte jeg hun sagde til én i telefonen at hun ville ønske hun havde 

fået en rigtig dreng som ville lave sport i stedet for bare at sidde derhjemme hele tiden. Jeg har prøvet at være rigtig sød og har 

også prøvet at lave noget sport, men hun siger bare at jeg er dårlig til det. 

Ved I om der er steder man kan bo hvor der er nogen der kan lide én? 

Dreng 11 år 
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Kære Brevkasse 

Jeg er en pige på 14 år og jeg har altid været lidt irriterende, men i dag var jeg det ikke. Jeg havde lavet julegaver til min familie 

ovre i klubben og de var ikke pakket ind endnu. Jeg siger så til min papmor at hun ikke må gå ind på mit værelse og så bliver hun 

mega sur og siger at jeg ikke bestemmer hvor hun skal være. Så går hun ind på mit værelse og smadrer de ting jeg har lavet.  

Jeg blev meget sur og råbte at hun var tarvelig, og så begyndte hun bare at tæve løs på mig med sine hænder og sparke mig. 

Hun havde højhælede støvler på så de skrabede et hul på mit skinneben. Jeg prøvede at sige det til min far, men han troede ikke 

på mig. 

Pige 14 år.   

 

Kære Brevkasse 

Min far er rigtig grov når han taler til mig og min mor - og laver grove ting. I dag 100% uden grund blev han rigtig sur på mig og 

truede mig. Det reagerer min mor så på og så går det ud over hende. Han råber helt vildt ad hende og smider så en støvle efter 

mig. Han kalder min mor og mig grimme ting og truer os tit. Jeg holder det ikke ud længere da han fylder det HELE derhjemme 

så vi andre ikke kan være der hvis I forstår hvad jeg mener.  

Dreng 13 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg har en veninde der er meget bange for sin far. Han har aldrig slået hende sådan så der kom mærker men han siger ofte at 

han vil slå hende ihjel. Fra hun var helt lille til hun var cirka 10 år holdt han hende for munden og næsen når hun græd så hun 

blev nød til at stoppe fordi hun ikke kunne få luft.  

Hun har også fortalt at hver gang han bliver meget sur tager han rigtig hårdt fat i hendes overarm eller lige over knæet og det 

synes hun gør ondt. Hver dag når vi får fri fra skole vil hun gerne med mig hjem fordi hun aldrig ved om hendes far er sur. Hun 

har flere gange sagt til sin mor at han er ond ved hende, men hun vil ikke lytte. Hendes mor siger bare at hun skal opføre sig 

ordentligt så han ikke bliver sur. Hun er virkelig en sød pige og hun opfører sig altid pænt. 

Jeg vil så gerne hjælpe hende! Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Hun vil ikke have at jeg siger det til en lærer eller til mine 

forældre. Jeg ville bare ønske jeg kunne hjælpe. 

Pige 14 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg ved slet ikke om det er her jeg skal skrive. Jeg ved heller ikke om det er synd for mig eller noget. Det er bare fordi min far 

nogle gange gør noget som jeg ikke kan lide. Jeg tror slet ikke han ved at han gør det. Jeg er hos min far hver anden weekend og 

han har ofte besøg af nogle venner fra kontoret. De er alle sammen mænd og en af dem har næsten altid pornofilm med. De 

andre siger at det er fedt han gør det for de må ikke for deres koner. Jeg ved godt at der er mange mænd der ser porno og at 

mange drenge ville synes det er luksus at se pornofilm. Jeg synes det er så ulækkert, især fordi det er sammen med nogle 

voksne. De sige altid jeg skal komme og se det sammen med dem for alle drenge vil jo gerne se porno. Jeg ved slet ikke hvor jeg 

skal kigge hen og hvis jeg bare så meget som går på toilettet så  griner de og råber: ”NÅÅÅHH kan du ikke tåle mosten” - eller 

”ha ha, skal du ud og lette trykket hva!”. Jeg HADER det! 

Dreng 15 år. 
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Kære brevkasse 

Min stedfar har misbrugt mig seksuelt i et halvt år nu og jeg  føler ikke jeg kan gå til min mor med det. Jeg tror ikke hun ville 

klare at vide det. Og måske vil hun slet ikke tro på mig. Jeg har været trist og sur så længe nu at mine venner langsomt er 

forsvundet så dem kan jeg ikke gå til. Jeg overvejer at begå selvmord! Hvad ellers skal jeg dog gøre??? HJÆLP! 

Pige 16 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal starte...men jeg kan fortælle at jeg bor i et stort hus uden for Århus. Der er mange fra min 

klasse som er misundelige og siger at jeg har alting, men det passer slet ikke.  Jeg har mange ting på mit værelse, men det alt 

sammen noget min far har bestemt. Jeg havde en yndlingsbamse, men den har min far taget fordi han siger jeg er for gammel 

til det pjat. Han kan også finde på at låse mig inde på mit værelse indtil jeg har lavet alle mine lektier. Hvis ikke jeg gør det han 

siger eller hvis jeg svarer igen, låser han mig også inde på mit værelse så jeg kan lære at gøre som de voksne siger. Han siger 

også jeg skal være glad for at han ikke slår mig som hans far slog ham da han var barn. Han siger at  han gør det for min egen 

skyld så jeg kan blive advokat ligesom ham. 

Jeg er tit nervøs for at jeg kommer til at sige noget forkert så han bliver rasende og låser mig inde. Han råber aldrig af mig, men 

han  bliver sådan helt koldt og siger nedladende ting til mig. 

Jeg ved at det er forbudt at slå, men han slår mig jo ikke, alligevel er jeg tit ked af det og også lidt bange for min far. 

Dreng 13 år. 

 

Kære brevkasse 

Jeg er en pige på 15 år der har en kæreste på 16 år.  

Min kæreste har oplevet vold fra sin familie siden han var helt lille og nu har han svært ved at vise følelser og vil ikke snakke 

med nogen om det der er sket. Er det normalt at man ikke vil det? Og kan jeg gøre noget for at hjælpe ham? Jeg ved ikke helt 

præcis hvad det er for noget vold fordi han ikke vil tale om det siger han. Men engang brød han helt sammen og fortalte at han 

var blevet slået med bøjler og at de har sagt til ham at er dum i hovedet og sådan nogle andre tarvelige ting. De slår ham ikke 

mere måske fordi han er blevet så stor (han er 1.85 høj), men jeg tror stadig de taler grimt til ham. Han er rigtig sød ved mig 

men jeg ville ønske han ville åbne lidt mere så jeg kan hjælpe. Han kan godt lide at være hjemme hos mig og han er glad for 

mine forældre også.  

Hans forældre ved ikke at vi er kærester, de vil have at han skal giftes med en tyrkisk pige, men det vil han ikke. For han er jo 

dansk og vil ikke have at hans forældre skal bestemme hvem han skal være kæreste med. 

Det skal også lige siges at jeg er den eneste der har fået noget at vide om det. Men er det ikke bedst hvis han taler med nogen 

om det som ved noget om disse ting? 

Pige 15 år. 

 

Hej Brevkasse 

Jeg bor ikke hjemme mere. Jeg valgte selv at flytte på kollegium for et år siden, men når jeg er hjemme i weekender og ferier så 

skændes mine forældre konstant. Engang imellem slår min mor min far og selvom han er større end hende gør han ikke noget. 

Nogle gange får han blå mærker og jeg forstår ikke hvorfor han ikke stopper hende, men han siger bare at det er hans skyld at 

hun gør det på grund af noget der skete for 24 år siden. Jeg ved ikke hvad det er og de vil ikke sige det. Jeg hader at være der, 

men jeg kan heller ikke lide at tage hjem til mit kollegie, for så må min lillebror være der helt alene. Hvordan skal jeg hjælpe 

min lillebror når jeg heller ikke selv kan lide at være der? 

Pige 16 år. 

© Tør du tale om det? 

9 

10 

11 

12 



34  

 

© Tør du tale om det? 



35  

 

Kære Brevkasse 

Jeg har det bare rigtig svært for tiden. Her den anden dag blev jeg meget uvenner med min mor da vi var på vej hjem fra 

ridning og jeg sagde at hun skulle tale pænt til mig. Så stoppede hun bilen, tog fat i mit halstørklæde og strammede til. Jeg 

panikkede fuldstændigt og hun var helt vild i øjnene. Jeg fik hende vristet fri fra mig og råbte: ”Du kunne jo dræbe mig på den 

måde” - og så svarede hun bare: ”Jeg er sgu da ligeglad.” Hele vejen hjem sad jeg og græd, og da vi kom hjem skyndte jeg mig 

at løbe ind til min far og lillesøster. Jeg er stadig meget bange for min mor og i dag skubbede hun mig ind i væggen fordi hun 

sagde jeg stod i vejen. 

Min mor siger også at jeg er fed. Mine venner siger at det er jeg ikke, men jeg bliver ked af det når min mor siger det. På et 

tidspunkt tog hun alle mine plakater ned fra væggen og sagde at jeg kun måtte få dem igen hvis jeg tabte mig. Jeg har prøvet at 

kaste op efter jeg har spist, men jeg har ikke tabt mig. Jeg er begyndt at cutte lidt.  

Min veninde er den eneste der ved noget om dette. 

Pige 14 år. 

 

Kære Brevkasse 

Min mor er lidt speciel, jeg ved ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men det er hun bare. Den anden dag ville hun ikke lade 

mig spise aftensmad. Da jeg prøvede at tage noget, så skubbede hun gryden væk så jeg ikke kunne nå den. Så rejste jeg mig og 

gik over på den anden side så jeg kunne nå - så tog hun gryden og hældte en hel masse op på min tallerken. Da jeg tog noget 

op på gaflen tog hun min tallerken igen og gik ud i køkkenet og smed den ned i vasken med mad og det hele. 

Jeg skal også gøre rent konstant, hente søskende og hjælpe mine søskende med alt muligt. Når jeg siger at jeg også selv skal 

lave lektier svarer hun at det behøver jeg ikke da jeg er for dum til at blive til noget alligevel. 

Pige 13 år. 

 

Kære Brevkasse 

Jeg er en dreng på 15 år som kommer fra Vietnam. Jeg har brug for at snakke med en voksen som kan hjælpe mig. Jeg har 

mange problemer med min far. Det hele startede da jeg var ca. otte år og det er lang tid siden men jeg husker godt. Jeg blev 

slået hvis jeg kom for sent hjem fra skole, hvis jeg ikke spiste op, hvis mine venner og jeg havde larmet når vi legede, hvis jeg 

hørte musik og ja jeg har mange andre eksempler. Nu får jeg ikke tæsk længere, men nu føler jeg at det er mere alvorligt fordi 

han truer mig med ord. Han siger at en skønne dag når jeg mindst venter det vil han sørge for at jeg bliver slået ihjel, og han vil 

få det til at se ud som en ulykke. Så nu går jeg og er bange for at han virkelig gør det. Han siger også han vil gøre det samme 

med min mor. Han siger tit til min mor at hun er dum og grim og at hun skal være glad for at han gider have hende. Jeg vil 

gerne stikke af hjemmefra men tør ikke efterlade min mor. Jeg  har haft det rigtig skidt de sidste par måneder og jeg føler jeg 

er fanget i et usynligt fængsel. 

Dreng 15 år. 

 

Kære brevkasse 

For et par dage siden fortalte min ven at hans far er meget streng over for ham. Han sætter ham til at gøre alt muligt arbejde. 

Min ven har fortalt at han bliver sat til at feje alle blade væk fra deres gårdsplads, det er en ret stor gårdsplads de har. Der er tit 

mange blade og der blæste hele tiden nye ned fra træerne. Han må ikke stoppe før alle blade er væk, men de kommer jo hele 

tiden ned. Han må heller ikke stoppe når det bliver mørkt og hans far giver ham ikke engang lov til at gå på toilettet. En af 

gangene lod hans far ham slet ikke komme ind, men sagde at han kunne blive ude hele natten. Til sidst frøs han så meget at 

han stak af og kom over til mig, og det var der han fortalte det hele. Han vil ikke have at jeg siger noget til mine forældre. 

Hvad kan jeg gøre? Hans far virker virkeligt streng. 

Dreng 12 år. 
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Kære Brevkasse 

Hjemme hos mig der slår min far min mor. Han har ikke gjort det tit, kun to-tre gange. Nogle gange kan jeg godt forstå det fordi 

min mor er meget negativ og nogle gange har man bare lyst til at lukke munden på hende. Jeg ved godt at det er forkert af min 

far, men min mor kan godt få alle til at blive hidsige. Hun kan være SÅ irriterende. Min mor har også oplevet vold som barn. 

Det jeg er bekymret for nu det er om jeg så også kommer til at opleve det som voksen? Finder jeg en kæreste der slår? Og hvad 

med min lillebror? Lærer han nu at slå sin kone når han bliver stor. Jeg ved at det sådan kan påvirke ens hjerne på en måde når 

man oplever det derhjemme. 

Pige 12 år 

 

Kære brevkasse 

Der er ikke nogen der slår, men min far er rigtig ond mod mig. Han råber og skriger og siger vi alle kan rende ham. Han siger vi 

holder ham fanget og at han gerne vil flytte fra os. I nat sov en af mine veninder her men min far sad inde i stuen og drak øl og 

hørte høj musik, altså virkelig højt. Min veninde ringede efter sine forældre kl. 2 i nat og de hentede hende fordi hun ikke 

kunne lide at være her. De spurgte om jeg ikke ville med også. Det ville jeg ikke fordi jeg var bange for at min far opdagede det. 

Han opdagede slet ikke at min veninde blev hentet. 

I dag er han rigtig sur og så råber han at vi synes han er en dårlig far og at han kun kan bruges til at skaffe penge.  

Engang hvor min far var rigtig vred, holdt han mig ind under den kolde bruser indtil jeg rystede af kulde. Bagefter grinede han 

og sagde at jeg trængte til at blive kølet ned.  

Jeg bor sammen med min far og hans nye kæreste. Hun er rigtig sød mod mig men hun er også bange for min far. Jeg tør ikke 

tage hjem til min mor fordi jeg er bange for hvad min far vil gøre. Min mor siger at min far har slået hende. Nu er jeg bange for 

om han vil begynde at slå mig også. Måske slår han allerede min stedmor når jeg ikke ser det. Jeg vil helst bo hos min mor. 

Jeg har brug for nogle råd! 

Dreng 15 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg har på fornemmelsen at min vens mor niver ham. Det lyder nok ikke sådan: ”åh åååh hvor farligt!” men jeg har altså hørt 

ham flere gange sige ”AV!” når hans mor har trukket ham ind i et andet rum for at skælde ud. Jeg tror hun niver for jeg hører 

ikke noget slag. Jeg synes det er meget ubehageligt når det sker og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Ja jeg ved faktisk ikke 

engang hvordan jeg skal tage mig sammen til at tale med min ven om det. Jeg tør ikke tale med nogle voksne om det, for hans 

mor er pressefotograf så jeg er bange for at der ikke er nogen der vil tro på mig.  

Pige 15 år. 

 

Kære brevkasse 

Jeg er en pige på 16 år og  jeg har en bror på 18 år. Vi bor begge hjemme. Jeg har det rigtigt svært med min bror. Han kører på 

mig konstant og siger jeg er en klam luder, en fed kælling, en klam so, at jeg er total spild af plads og at jeg er så åndsvag at jeg 

er dummere end en ko.  

Og nu er han også begyndt at komme ind på mit værelse om natten. Han lægger sig i min seng og rør ved mig. Der sker ikke 

mere end det, men jeg bryder mig ikke om det og der virker helt forkert. Nogle gange braser han også ind på badeværelset når 

jeg er derude. Vi har ikke lås på badeværelsesdøren.  

Min bror bestemmer også over min mor. Måske lyder det mærkeligt men hun er bange for ham. Jeg ville hellere bo hos min 

far, men det kan jeg ikke fordi han har muskelsvind. Min bror er arbejdsløs og er lidt rocker-agtig. Nogle gange holder han fest 

på sit værelse hele natten så vi andre ikke kan sove. Bare han ville flytte. Kan man få hjælp til at flytte ham? Han er jo over 18? 

Pige 16 år 
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Kære Brevkasse 

Jeg er en pige på 16 år der er har en kæreste på 19 år.  Han er mit livs kærlighed, og jeg elsker ham virkelig højt, og jeg ved at 

han også elsker mig. Jeg ved godt at vi er unge, men vores forhold er virkelig noget seriøst.  

For et år siden troede han at jeg var utro. Det hele var en stor misforståelse, men han blev så ked af det, at han kom til at slå 

mig. Jeg blev selvfølgelig meget ked af det og ville gå min vej, men han holdte mig tilbage og græd og krammede mig, og 

sagde at det var fordi han elskede mig og at han aldrig ville gøre det igen. Jeg kan også godt forstå at han blev så ked af det 

da han troede jeg havde været utro. Så jeg tilgav ham og blev hos ham. 

Der gik et par uger, og vores kærlighed var den samme som før. Forholdet er/var simpelthen det bedste. 

Da der gik omkring en måned, slog han mig igen, og denne gang var det ikke en misforståelse. Jeg ville hjælpe ham med et 

problem, men han begyndte at råbe at jeg skulle blande mig udenom. Han slog mig igen, og jeg begyndte at græde. Jeg blev 

dog i hans lejlighed, da jeg vidste, at han kun slog mig så jeg ville høre efter. Igen sagde han undskyld og lovede at han aldrig 

ville slå mig igen. Og jeg kunne se at han virkelig mente det og var ked af det der var sket, så jeg tilgav ham igen. 

Han slår mig ikke hele tiden, men hvis jeg ikke hører efter eller gør noget han ikke kan lide, kan han godt finde på at slå mig, 

nogle gange kaster han også noget efter mig. Engang ødelagde han også min telefon fordi han troede jeg skrev sammen med 

en anden fyr. Bagefter er han altid rigtig sød igen. 

Jeg har ikke sagt noget til mine forældre, og hvis jeg får blå mærker, skjuler jeg det for dem. Jeg er bange for de vil sige at jeg 

ikke skal være kæreste med ham, men vi elsker virkelig hinanden. Og han ved også godt selv at det er forkert når han slår 

mig. Det er bare fordi han bekymrer sig for mig og elsker mig så meget. 

Jeg elsker ham virkelig, men jeg er også lidt bange for ham. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre, for jeg vil virkelig gerne være 

sammen med ham. 

Pige 16 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg er 15 år og kæreste med den fyr på skolen som alle pigerne er vilde med. Vi har været kærester nogle måneder og lige 

fra start har han prøvet at presse mig til sex. I starten ville jeg ikke, men han blev ved med at plage og på et eller andet 

tidspunkt skal man jo også. Det er heller ikke fordi jeg ikke ville, men jeg vidste ikke helt om jeg var klar.  

Han er helt vildt sød og lækker, så til sidst sagde jeg ja. Det var egentlig okay den første gang, men efterhånden er han blevet 

sådan voldsom når vi har sex. Det er lidt svært at forklare hvordan han er voldsom. Han kan for eksempel også finde på at slå 

mag bagi så hårdt så det gør ondt. Eller han kan ligesom nive mig. Nogle gange prøver jeg at sige til ham at jeg ikke har lyst til 

at have sex, men han er ligeglad og fortsætte bare. For det meste lader jeg ham bare gøre det uden at sige noget til det, for 

så er han ikke så voldsom. 

Jeg kan rigtig godt lide ham, men han respektere ikke rigtigt mine grænser. Jeg ved godt at fyre har mere lyst til sex en piger 

og mine veninder siger også at man er nødt til at give ens kæreste sex hvis man vil beholde ham. 

Når jeg prøver at forklare ham at jeg ikke bryder mig om at han er så voldsom, bliver han vred og siger at jeg er snerpet og at 

han kunne finde en der var meget lækrere end mig. 

På det seneste har jeg været ked af det rigtig tit og mine forældre har spurgt om der er noget i vejen, men jeg har ikke sagt 

noget til dem. Jeg er muslim og mine forældre vil ikke bryde sig om at jeg har en kæreste når jeg er så ung. Og jeg kan i hvert 

fald slet ikke fortælle dem at vi har sex. Så vil de blive skuffede over mig og jeg vil ikke skuffe mine forældre. Det er ikke fordi 

de er meget traditionelle eller noget, men vi snakker altså ikke om sex og den slags. 

Jeg ved faktisk ikke rigtigt om jeg er forelsket i ham, men hvad nu hvis han har ret i at der ikke er andre der gider være 

kærester med mig. Eller hvad hvis han begynder at sprede rygter om mig henne i skolen? Det har han allerede gjort med sin 

tidligere kæreste. Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre. 

Pige 15 år 

© Tør du tale om det? 
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Kære Brevkasse 

Jeg er en dreng på 15 år som har nogle problemer med min kæreste. Jeg har ikke fortalt nogen andre om det, for jeg synes 

det er helt vildt pinligt. Det er nemlig sådan at min kæreste slår mig. Det skal lige siges at min kæreste altså er en pige, og 

man tror jo ikke at man som dreng kan blive slået af sin pigekæreste. 

Jeg synes virkelig det er pinligt for jeg kunne jo bare få hende til at holde op, jeg er meget stærkere end hende. Jeg går til 

fodbold og er i god form, men alligevel lader jeg hende slå mig. 

Første gang hun slog mig var henne i skolen fordi hun syntes jeg snakkede lidt for meget med en af de andre piger i klasen. 

Jeg fik sådan et chok for jeg troede ikke hun kunne finde på den slags. Det var bare en lussing, men det gjorde ondt alligevel. 

Hele klasen så det og de grinede bare lidt og sagde at jeg nok havde fortjent det. Jeg grinede også selvom jeg ikke havde lyst. 

I starten slog hun mig kun hvis jeg snakkede for meget med andre piger, så det holdt jeg op med. Men nu kan hun også finde 

på at slå mig hvis jeg ikke kommer lige på det tidspunkt vi har aftalt at mødes, eller hvis jeg siger hende imod. Hun kan godt 

sparke mig så hårdt at jeg får blå mærker. 

Jeg tror jeg er lidt bange for hende og nu synes I sikkert det er åndssvagt at jeg er bange for hende når hun bare er en pige. 

Der var faktisk en dag hvor hun truede mig med en kniv fordi hun var bange for at jeg skulle forlade hende og finde en anden 

kæreste. Det må vel være ulovligt, men jeg er bange for at hvis jeg fortæller det til nogen vil de bare grine af mig og slet ikke 

tage det alvorligt. Jeg ved slet ikke hvordan jeg skal få hjælp. Vil I ikke nok hjælpe mig? 

Dreng 15 år 

 

Kære brevkasse 

Jeg ved godt selv at jeg har et stort temperament. Hvis nogen gør mig sur flipper jeg helt ud. Det er ikke noget jeg tænker 

over, det sker ligesom bare. 

Jeg havde en kæreste som jeg var rigtig glad for, men nu er vi ikke kærester længere. Jeg vil rigtig gerne have hende tilbage, 

men hun siger at hun ikke vil på grund af mit temperament. Jeg har aldrig slået hende eller sådan noget, men jeg kan nogle 

gange blive ret hidsig. Men hun ved altså også godt selv at hun nogle gange kan være rigtigt provokerende. 

Her for nylig spurgte jeg igen om hun ikke vil tage mig tilbage, men så sagde hun at hun ikke gad være sammen med sådan 

en som mig. Som om jeg ikke var god nok til hende. Og hun sagde at hun var bange for mig selvom jeg aldrig har rørt hende 

eller tvunget hende til noget. Hun fik mig til at lyde som et monster eller sådan noget selvom jeg altid har været sød ved 

hende når jeg ikke var hidsig. Og det er altså heller ikke fordi hun aldrig har sagt grimme ting til mig. 

Da hun sagde at hun var bange for mig kunne jeg ligesom mærke at det bare kogte indeni, og så begyndte jeg at råbe af 

hende. Jeg sagde alt muligt med at hun var en luder og grim og at hun var så dum at hun burde gå i specialskole. Selvom hun 

begyndte at græde kunne jeg slet ikke stoppe. Hun begyndte at gå, men så greb jeg fat i hende og sagde at hun fandme ikke 

skulle gå mens jeg talte til hende. 

Jeg har det virkelig dårligt med det der er sket, for jeg havde faktisk lyst til at slå hende. Hvad hvis jeg kommer til at gøre 

det? Det er nogle dage siden det skete og jeg har ikke snakket med hende siden. Hun prøver at undgå mig og måske er det 

bedst hvis vi ikke bliver kærester igen selvom jeg stadig er vild med hende. 

Der er nok noget galt med mig når jeg opfører mig sådan, men jeg ved ikke hvad jeg kan gøre ved det. Jeg har ikke noget 

godt forhold til mine forældre, så dem kan jeg ikke snakke med. De gider ikke høre noget om mit liv, går kun op i deres eget. 

Jeg tror faktisk slet ikke de ville have børn, så de skulle nok slet ikke have fået mig. Den eneste jeg havde som jeg kunne 

snakke med var min kæreste, men hende har jeg ikke mere, så nu er jeg bare helt alene i verden. 

Dreng 16 år 
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Vejledning 

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

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

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

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

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

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

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

Print arkene og klip eksemplerne ud.  

Forslag 

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

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

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

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

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

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

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

mener det kan være begge dele.  

© Tør du tale om det? 
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Det er meget pattet at lege med dukker når man er ti år, siger Marias morfar. Marias mor 

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

at huske at gemme dukkerne næste gang morfar kommer.  

Det er vold. 

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

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

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

Det er vold. 

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

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

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

Det er vold. 

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

Anna som kun er 12 år. 

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

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

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

slet ikke tage til fest. 

Det er vold. 

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

vase så den går itu. 

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

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

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

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

Det er vold 

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

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

og vente med sådan noget til han bliver 18. 

Det er vold. 

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

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

svømmehallen. 

Det er vold. 

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

fordi aldersgrænsen på filmen er 16 år. 

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

lille pige i stedet for Bastian. 

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

ikke får gode karakterer. 

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

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

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

at købe sådan en dyr telefon. 

Det er vold. 

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

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

en dag bliver lige så dygtig som sin bror. 

Det er vold.  

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

pjat. 

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

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

trukket i lommepenge. 

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

i klassen fordi de andre må. 

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

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

Det er vold. 

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

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

nogen og synes det er pinligt. 

Det er vold. 
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Det er vold når man hjemme hos Sofia skal spise op hvis man vil spille computer. 

© Tør du tale om det? 

Voksne slår kun deres børn fordi de elsker dem og vil dem det bedste. 

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

faren siger at det jo bare er for sjov. 

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

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

slået derhjemme. 

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

omklædningsrummet fordi han ikke scorede mål. 

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

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

pligterne. 

Det er vold. 

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

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

fået et migræneanfald. 

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

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

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

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

som moren har købt. 

Det er vold. 
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Vejledning 

Mange, både børn og voksne, forstår ikke hvorfor det er så svært at gå fra en voldelig partner. 

Voldsspiralen giver en forklaring på det. Vi har lavet en visualisering af voldsspiralen for at gøre 

det lettere for eleverne at forstå. Vores visuelle voldsspiral er dels inspireret  af Eva Lundgreens 

voldsspiral og teori om voldens normaliseringsprocesser, dels af Lenore Walkers  teori om 

voldens cyklus. 

I denne udgave af voldsspiralen er den voldsudsatte en pige og voldsudøveren en dreng. 

Statistisk set er det tilfældet i de fleste voldelige forhold, men vold forekommer også med pigen 

som voldsudøver og manden som offer og i homoseksuelle forhold. 

Man kan for eksempel også supplere med historien om Glenn Forrestgate hvor det er manden 

der er offer og kvinden der er udøver.  

 

Klip figurerne og taleboblerne på de sidste sider ud. Laminer dem eventuelt for genbrug og sæt 

magneter eller klæbemasse på efter behov.  

 

Forslag:  

 Tegn en spiral på tavlen som vist herunder og forklar at man kan se spiralen som en orkan, 

den strammer mere og mere til, og bliver vildere og vildere.  

 Fortæl, med hjælp fra udklippede figurer og talebobler, historien der starter på side 3.  

© Tør du tale om det? 
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Forud for den fysiske vold mod partneren, ligger ofte lang tids psykisk terror. Den psykisk vold er 

velovervejet og systematisk, og efterlader den voldsudsatte svag og uden selvværd, og usikker på 

hvad der kommer.  

Tilfældige tegn på ømhed fra udøverens side øger den udsattes usikkerhed. I voldsforhold bruger 

udøveren denne strategi for at få fuld kontrol over partneren. Mønstret kendes fra torturstudier.  

Den psykiske nedbrydning af den voldsudsatte kaldes ’voldens normaliseringsproces’. Volden 

indarbejdes i forholdet og bliver et normalt indslag i hverdagen. Den voldsudsatte mister evnen 

til at skelne ret fra uret. 

 

Voldsudøverens strategier 

 Kontrolleret vold: Volden er ikke noget der sker fordi udøveren får et raserianfald. Volden sker 

for eksempel aldrig offentlige steder hvor andre er vidne til den. 

 Kontrolleret isolering: Udøveren isolerer bevidst partneren fra omgangskredsen. 

 Kontrol ved hjælp af vekslen mellem ømhed og vold. 

 

For at overleve har den voldsudsatte nogle strategier 

 Fortrængning: volden bortforklares som en fejl eller et ulykkestilfælde. Senere vil den 

voldsudsatte føles skyld over ikke at have reageret i tide. 

 Tilpasning: Volden bliver så normal at den udsatte part mister fornemmelsen for hvad der er 

normalt. 

 Isolation: Den voldsudsatte isolere sig fordi det bliver svært at være sammen med andre og 

skulle bortforklare alt, og bliver dermed afhængig af voldsudøveren 

 Tab af selvtillid: Selvtilliden undermineres af vekslen mellem vold og ømhed  
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Læreren fortæller: 

1. Det starter med at man mødes og sød musik opstår. Både manden og kvinden (drengen og 

pigen) er meget forelskede og synes partneren er rigtig dejlig og opmærksom og god til at give 

komplimenter. Man får gaver og blomster og masser af søde sms’er (sæt blomster og chokolade 

på).  

Man bruger meget tid sammen, helst alene, og planlægger tidligt en masse skønne ting for 

fremtiden. 

Tilføj evt. at sådan starter de fleste forhold, også dem der ikke ender i vold. 

 

2. Der går ikke lang tid før hun mærker at kæresten bliver mere og mere kontrollerende. Det 

bliver rigtig tydeligt en aften hun er på cafe med sine veninder. Telefonen er slukket og ligger i 

tasken (sæt mobil på), men sidst på aftenen tager hun den frem, og opdager 7 ubesvarede opkald 

og en hel masse sms’er.  

Der står for eksempel 

 ”Hvor er du? Jeg bliver bekymret!” 

 ”Hvorfor hører jeg ikke fra dig?” 

 ”Har du fundet en anden?” 

 ”Hvem er du sammen med” 

Hun bliver både smigret og glad for opmærksomheden samtidig med at hun synes det er lidt for 

meget. Hun har jo kun været væk et par timer. Men det er jo dejligt at han bekymrer sig om 

hende. 

1 

2 
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3. Efter den episode bliver han gradvist mere kontrollerende og vil vide hvor hun er (sæt 

taleboble 3 på). Det er ikke længere nok at sige at hun skal på cafe med sine veninder. Nu skal 

han vide præcist hvor, hvor længe, sammen med hvem, hvordan hun kommer frem og tilbage 

osv. Hun tænker at det bare er fordi hans følelser er så intense at han hele tiden vil vide hvor hun 

er. 

Han vil heller ikke have at hun har mandlige venner fordi han bliver jaloux. Hun forsikrer ham om 

at han er den eneste hun vil være sammen med, og undgår at tale med mænd fordi hun ikke vil 

gøre ham jaloux. 

Fortæl evt. at denne fase af stigende kontrol der leder op til volden kaldes spændingsfasen. 

  

4. I takt med kærestens forsøg på øget kontrol kommer der flere og voldsommere skænderier. 

Hvis hun ikke retter sig efter ham eller husker at rapportere hvor hun er, bliver han hidsig og 

aggressiv (sæt taleboble 4 på). 

Han udøver psykisk vold og siger ting som: 

 ’Du er ikke noget værd!’ 

 ’Hvem tror du at du er sådan at føjte rundt med dine åndssvage veninder.’ 

 ’Du skal bare gøre som jeg siger.’ 

 ’Du er både dum og grim.’ 

Indimellem hans vredesudbrud er han sød og hun er stadig meget forelsket. 

3 

4 
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6 
5 

5. De skændes tit fordi han ikke synes hun rydder op efter sig og ikke kan finde ud af at gøre ting 

ordentligt. For eksempel lader hun altid sko og støvler flyde i gangen (sæt sko på). En dag da hun 

kommer hjem spænder han ben for hende så hun falder og slår hovedet ned i skohylden. Han 

siger at han gjorde det så hun kan se hvordan det er når skoene flyder. Først bliver hun rystet 

over at han kunne finde på det, men så tænker hun at han har ret i at hun roder for meget. 

 

6. En dag, hvor han igen er hidsig og rasende, falder det første slag (sæt blåt mærke på). Han slår 

hende i raseri, og hun bliver meget bange. Efterfølgende undskylder han og siger  

 ’Det er bare fordi jeg elsker dig så højt’ 

 ’Jeg har aldrig slået nogen før’ 

 ’Det vil aldrig ske igen, det lover jeg dig’ 

Hun elsker ham stadig og han har lovet ikke at gøre det igen, så hun bliver hos ham. 

Men næste gang de skændes, slår han igen, og denne gang værre. Bagefter er han igen sød og 

undskylder at han ikke kan styre sit temperament, men at det bare er fordi han elsker hende 

sådan og så let bliver jaloux.  

Sideløbende med den fysiske vold har han også udøvet psykisk vold. Det vil sige han har nedgjort 

hende, ydmyget hende: 

 ’Ingen andre gider være sammen med dig’ 

 ’Du er heldig at have mig’ 

Fortæl evt. at denne fase af fysisk, psykisk og andre former for vold kaldes voldsfasen. 
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Efterhånden lægger hendes venner og familie mærke til at forholdet ikke er godt og at han 

bestemmer hvor og hvornår hun må se dem. De prøver at få hende til at forlade ham, men hun 

synes ikke de forstår hvor meget de elsker hinanden og de forstår ikke at det er synd for ham at 

han bliver så jaloux. 

 

7. På et tidspunkt har han sparket hende så hårdt at hun beslutter at gå fra ham (sæt billedet af 

den blodige kvinde uden for spiralen).  Hun går til nogle veninder hvor hun kan overnatte. 

Desværre går der ikke ret lang tid, før han begynder at SMS’e hende: 

 ’Undskyld, jeg ved ikke hvad der gik af mig’ 

 ’Kom tilbage, jeg elsker dig’ 

 ’Jeg kan ikke leve uden dig’ 

 ’denne gang lover jeg at jeg aldrig gør det igen, jeg blev selv helt bange’ 

Hun elsker ham stadig og tror på at han virkelig vil ændre sig denne gang, så hun går tilbage til 

ham (flyt billedet af den blodige kvinde ind i spiralen).  

 

8. Hendes venner og familie forstår hende ikke. De spørger hende hvorfor hun er gået tilbage og 

om han fortsat er voldelig. Det bliver svært at være sammen med dem for hun ved ikke hvad hun 

skal sige. Hun isolerer sig derfor mere og mere.  

Han bekræfter hende i at hendes familie og venner ikke forstår hende og siger at han er den 

eneste der forstår hende (sæt taleboble 8 på). 

7 

8 
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9. Sideløbende med volden er der perioder hvor han er ked af hvad han har gjort , han ’angrer’. I 

denne fase siger han undskyld, forkæler, kommer med gaver ligesom i starten da de blev 

forelskede (flyt billeder af blomster og chokolade længere ned i spiralen). Her kan hun slappe lidt 

af, hun ved at volden er lidt på afstand. Men den ligger latent som en dyne henover forholdet, så 

hun er altid utryg. Hun ved at volden vil ske, men hun ved ikke hvornår. 

Fortæl evt. at denne fase kaldes genopbygningsfasen eller ”honeymoon-fasen”. 

 

10. Disse perioder med gaver, blomster og hvor man bliver forkælet og alt er godt, bliver 

efterhånden kortere og kortere, dvs. volden bliver hyppigere. Hun prøver måske at indordne sig 

for at undgå volden og volden bliver normaliseret. Volden bliver bare en del af hverdagen. 

Kærlighed og ømhed bliver helt blandet sammen med volden (flyt det blå mærke ned sammen 

med gaverne og sæt taleboble 10 på).  

 ’Du er så dum at du skal føle dig meget heldig over at jeg vil være sammen med dig’ 

Spiralen strammes og pigen har det rigtig dårligt. Hun har mistet sin omgangskreds, og har 

isoleret sig med kæresten. Det er svært at bryde ud af forholdet.  

Pigen har gradvist mistet sit selvværd og troen på sig selv. Hun ved ikke hvad hun skal gøre for at 

komme ud af forholdet, for hun har ikke andet end ham tilbage. Hun er måske også bange for 

hvad han vil gøre hvis hun forlader ham eller hun har vænnet sig så meget til volden at den er 

blevet en del af dagligdagen. 

9 10 



58  

 

11. Når hun alligevel engang imellem efter et voldeligt overgreb samler sig mod og siger hun vil 

forlade ham, er han helt nede i kulkælderen og truer med at hvis hun går begår han selvmord 

(sæt taleboble 11 på).   

Fortæl at det at true med selvmord eller selvskade er psykisk vold. En vigtig pointe er at 

ligegyldigt hvad en partner truer med at gøre ved sig selv, kan og skal man ikke tage ansvar for 

det. Det er for stort et ansvar at påtage sig. 

11 
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© Tør du tale om det? 

Vejledning 

Når man taler om partnervold forestiller de fleste sig at det er en mand der slår en kvinde, hvilket 

ofte er tilfældet. Og mange forestiller sig også at det uuddannede eller fattige mennesker der 

lever med partnervold. For at udfordre elevernes opfattelse af hvordan et voldsoffer ser ud, kan 

man fortælle historien om Glenn Forrestgate og/eller om Nigella Lawson. Man kan også bruge 

historierne til at arbejde med kønsroller og fordomme, og man kan diskutere hvad det er der gør 

at langt flere kvinder udsættes for partnervold end mænd. 

Man kan med fordel fortælle om Glenn og Nigella i forbindelse med at man gennemgår 

voldsspiralen. 

 

Klip et eller begge billeder fra side 3 ud og print billeder med Nigella fx fra links på side 3. Laminer 

dem eventuelt for genbrug. 

 

Forslag:  

 Vis eleverne billedet/billederne inden du fortæller hvem Glenn og Nigella er. Spørg 

eleverne hvad de tror han er for en mand. Nogle elever vil typisk sige at de tror han er 

voldsudøver, mens andre har forstået at det er et forsøg på at vende op og ned på 

elevernes fordomme om voldsudøvere og –ofre. Oftest er der derfor nogle der siger at han 

nok har været udsat for vold. Eller spørg hvem de tror hun er. 

 Brug Glenn og/eller Nigella som oplæg til debat om hvordan en voldsudøver ser ud, 

hvordan en voldsudsat ser ud, hvad der får voldsudøvere til at slå og hvorfor det er svært at 

gå fra en voldelig partner. Se eventuelt forslag til debatspørgsmål på næste side. 
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Om Glenn: 

Glenn Forrestgate er en svensk DJ som har været udsat for vold fra sin kvindelige kæreste, 

Melinda, i 10 år. Volden foregik blandt andet ved at hun sparkede ham når de var ude at gå, og 

ofte skete det at han blev vækket om natten ved at hun slog ham eller forsøgte at stikke ham 

med en kniv.  

Hun udsatte ham også for psykisk vold ved at isolere ham og sige at han var værdiløs. Han 

forsøgte at forlade hende flere gange, men hver gang fik hun lokket ham tilbage. Han havde ikke 

længere kontakt til familie og venner fordi de stillede spørgsmålstegn ved forholdet, så Glenn 

havde kun Melinda.  

Efter 10 år forlod Glenn endelig Melinda, men hun blev ved med at true ham og hans nye familie. 

Da han ringede til politiet for at få hjælpe, tog de ham ikke alvorligt, men sagde ”Du er vel en 

mand.” 

 

Om Nigella: 

Nigella Lawson er en britisk journalist og madskribent som blandt andet har haft et tv-program. 

Hun levede i 10 år med sin mand Charles. I 2013 blev der taget et paparazzi-billede af dem på en 

restaurant hvor Charles har hånden om halsen på Nigella.  

Selvom Nigella var en offentligt kendt person, var der tilsyneladende ingen der vidste at hun blev 

udsat for, især psykisk, vold fra sin mand. Efter billedet blev offentliggjort, søgte Nigella om 

skilsmisse.  

Efterfølgende har nogle af Nigellas og Charles’s naboer stået frem og sagt at de godt vidste at der 

foregik noget i huset. 

Inden det kom frem at Nigella blev udsat for vold af sin mand, fortalte hun pressen at hun som 

barn blev udsat for vold fra sin mor. 

© Tør du tale om det? 
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 Hvorfor kunne man blive overrasket over at Glenn er blevet udsat for vold? Hvorfor kunne 

man blive overrasket over at Nigella blev udsat for vold? 

 Hvorfor kunne man tro at Glenn var voldsudøver? Hvordan ser voldsudøvere ud? Kan de fx 

godt se almindelige ud og gå med skjorte og slips? 

 Hvordan ser voldsudsatte ud? Og hvordan er de? Kan veluddannede kvinder fx godt blive 

udsat for vold? 

 Skal man være fysisk overlegen for at udsætte sin partner for vold? Kan man fx slå nogen 

med en stegepande selvom man ikke er særligt stærk? Eller kan det være nok at true? 

 Glenn siger at grunden til at han ikke slog igen var fordi man ikke slår på kvinder. Men kan 

det også handle om at han er blevet nedbrudt som forklaret i voldsspiralen? Kan det være 

noget Glenn siger fordi han synes det er pinligt at han blev udsat for vold af en kvinde?  

 Hvordan kan det være at politiet ikke tog ham alvorligt da han anmeldte Melinda?  

 Kan det også være politiet ikke tager det alvorligt når kvinder anmelder vold? Hvad kunne 

så være grunden til at det ikke altid bliver taget alvorligt?  

 Når naboerne vidste at der foregik noget mellem Nigella og Charles, hvad kunne så være 

grunden til at de ikke gjorde noget? 

 Hvordan kan man være kendt og udsat for partnervold uden at der er nogen der ved det?  

 Er der andre kendte der har været voldsudsat eller udøvet vold mod en partner? (fx Charlie 

Sheen, Tina Turner, Rihanna, Mike Tyson, Eminem, Sean Connery, Pamela Anderson) Hvad 

er der sket med dem?  

 Mange kendte har været voldelige mod deres partner, men uden at det har fået indflydelse 

på deres karriere (Eminem, Tommy Lee, Mel Gibson, Charlie Sheen) hvilket signal sender 

det (fx til voldsofre og voldsudøvere)? 

 Kan der være nogle mennesker der synes vold i familien er noget der hører privatlivet til? 

 Voldsspiralen fortæller hvorfor det er svært at forlade en voldelig partner, men hvad kan få 

en person til at slå sin partner? 

 Hvorfor er langt de fleste voldsudøvere mænd? 

 Kan der være en sammenhæng mellem at blive udsat for vold som barn og blive udsat for 

vold som voksen af en partner? Hvad kunne være grunden til det? 

© Tør du tale om det? 
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Billeder af Nigella Lawson kan findes her: 

 http://fashion.telegraph.co.uk/article/

TMG10477551/Nigella-Lawson-Stylists-guest-

beauty-director.html 

 

 http://www.govivaspeakers.com/speaker/

nigella-lawson 

 

 http://www.listal.com/viewimage/5944653h 
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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. 

© Tør du tale om det? 
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Læreren fortæller: 

Her er en pige (1) der er 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? 

 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 

3 

6 

5 

4 
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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 

7 

8 
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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 

© Tør du tale om det? 



70  

 

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). 

© Tør du tale om det? 

Pinligt 

Bliver værre 

Hvad 
Børnehjem 

Fængsel 

9 

10 

11 

12 

112 
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 Ark 1 
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 Ark 2 
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 Ark 3 
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Vejledning 

Øvelsen kan bruges på mange forskellige måder til at arbejde med vold. Den kan for eksempel 

bruges som en afslutning på emnet om vold i familien. Det er hensigtsmæssigt at man allerede 

har arbejdet med emnet til denne øvelse, som minimum at man har gennemgået ”hjælp! 

Hvordan?” 

Print og klip billedkortene ud. Laminér dem eventuelt for genbrug. Inden man laver øvelsen kan 

det være en god idé at opstille nogle regler, fx at personerne i historien skal have hjælp, man må 

ikke slå rigtigt, kun markere og ingen af historiens personer må dø. 

 

Forslag 

 Del eleverne op i grupper og lad hver gruppe vælge et billedkort. Ud fra billedet skal de lave 

et kort skuespil om hvad der skete før billede, hvad der sker på billede og hvordan 

personerne får hjælp. Skuespillene viser de til resten af klassen. 

 I stedet for et skuespil kan man lade eleverne lave en tegneserie,  en  film eller en sang. 

 Eleverne kan som skriftlig opgave vælge et billede og skrive en stil ud fra det. Det kunne 

være som illustration til en avisartikel, en novelle eller en billedanalyse. 

 Billedkortene kan også bruges i forbindelse med at man arbejder med projektets film hvor 

man ser nogle af billedkortene. 
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