
   

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, 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 føle skyld over ikke at have reageret i tide. 

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

normalt. 

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

skulle bortforklare alt, og den voldsudsatte 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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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