
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. 
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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? 
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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.  
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Ark 1 
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Ark 2 
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Ark 4 
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Ark 5 



© Tør du tale om det? Materiel vold. 

Ark 6 
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