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INTRODUKTION 
Både skoler og forældre er afgørende for børns 

personlige udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi 

etablerer en forbindelse mellem disse to 

verdener. Denne værktøjskasse omfatter syv 

moduler vedrørende temaer, som både lærere 

og familier finder socialt relevante, men som 

også er svære at tale om med børn. Modulerne 

giver lærere og forældre praktiske metoder til 

at diskutere disse temaer med børnene. 

Modulerne er for børn i aldersgruppen 10 til 14 

år, men de kan også bruges med ældre børn.  

 

Værktøjskassen omfatter følgende moduler: 

 "Lær hinanden at kende" – modul om 

bekendtskab 

 "Anderledes, men ikke fremmed" – 

modul om inklusion og mangfoldighed 

 "Jeg vælger selv!" – modul om 

gruppepres 

 "Impuls!" – modul om konfliktløsning 

 "Tal med mig" – modul om 

kommunikation 

 "Farvet sandhed" – modul om racisme 

og ekstremisme 

 

Alle moduler er udviklet til at være praktiske og 

til at fokusere på aktivt samarbejde. De 

omfatter øvelser, som du kan vælge imellem, 

sammen med tips og trick om, hvordan du taler 

om emnerne med børn. 

Skoler kan frit vælge, hvilke moduler der er 

relevante for dem, og som bedst kan forbindes 

med deres læringsmål. Modulerne kan bruges 

enkeltvis. Du kan finde oplysninger og 

instruktionsvideoer på webstedet 

(www.cohesion.eu). 

  

Det anbefales at begynde med 

introduktionsøvelser mellem lærere og 

forældre, inden du begynder på de andre 

moduler. Det sænker grænsen for personlig 

kontakt, opbygger tillid og skaber kontakt i 

gruppen. Disse introduktionsøvelser kan du 

finde i modulet Lær hinanden at kende.  

 

LINK MED UNDERVISNINGSMATERIALER 

EU Cohesion tilbyder også IMIND-

undervisningsmaterialet til grundskoler og en 

håndbog for lærere med ekstra 

baggrundsinformation. Du kan finde begge 

materialer på webstedet (www.cohesion.eu). 

IMIND-undervisningsmateriale: 

Dette modulopbyggede undervisningsmateriale 

til grundskoler omfatter seks klassebaserede 

øvelser med fokus på: 

 Mindfulness 

 Identitet og roller 

 Perspektivtagning og konfliktløsning 

http://www.cohesion.eu/
http://www.cohesion.eu/
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Materialet tilbyder trin-for-trin-instruktioner til 

øvelserne og et kort afsnit med 

baggrundsoplysninger om emnet. Øvelserne er 

nemme at gennemføre, lærerige og sjove! 

 

Håndbog for lærere: 

Vil du gerne yderligere udforske de emner, der 

er dækket af "Værktøjskassen: Skole-hjem-

samarbejde", eller i IMIND-

undervisningsmaterialet til grundskoler? EU 

Cohesion-håndbog for lærere giver dig vigtige 

baggrundsinformation om: 

 Identitet 

 Perspektivtagning og konfliktløsning 

 Tiltro til egne politiske evner 

 Mindfulness 

Desuden giver håndbogen dig som lærer et 

indblik i disse emners indvirkning på skolebørns 

liv, og hvordan emnerne kan håndteres i 

klasseværelset. 
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MODUL 1: LÆR 

HINANDEN AT KENDE 
Modul om at få (vedvarende) kontakt 

 

TEORETISK BAGGRUND 

Dette modul forklarer formålet med samtaler. 

Forældre og lærere får mulighed for at belyse 

deres egne spørgsmål og forventninger. For det 

første indeholder modulet klare aftaler, der vil 

styre diskussionerne og garantere maksimal 

tillid og gennemsigtighed. Både forældre og 

lærere får mulighed for at tilføje aftaler, der er 

vigtige for dem (se Regler og aftaler). Du kan 

forklare disse mundtligt, udskrive dem og 

udlevere dem til deltagerne eller skrive dem på 

tavlen. 

 

Regler og aftaler 

Som deltager accepterer jeg følgende 

gruppeaftaler, og jeg vil gøre mit bedste for at 

overholde dem under vores samtaler. 

 

 Fortrolighed: Jeg vil behandle de 

personlige oplysninger, som jeg får fra 

andre deltagere, fortroligt. Coachen vil 

også behandle personlige oplysninger fra 

alle deltagere fortroligt. Med andre ord: 

Det, der deles i gruppen, forbliver i 

gruppen. 

 Respekt: Jeg vil behandle de andre 

deltagere og trænere med respekt, og jeg 

kan forvente det samme af dem.  

 Ærlighed: Der er ingen rigtige eller 

forkerte svar under sessionerne. Jeg vil 

udtrykke min mening ærligt. 

 Aktiv indsats: Jeg vil deltage aktivt og 

gøre mit bedste for at fuldføre modulet. 

 Andet: Du kan spille behovsspillet for at 

supplere eller erstatte disse regler. Det 

er sådan, forældre selv kommer frem til 

regler og aftaler. 

 

Efter at have fastlagt regler og aftaler er det på 

tide, at forældrene og lærerne lærer hinanden 

bedre at kende. Dette gøres med udgangspunkt 

i aktive metoder. Nøglen er viljen til at være 

åben og deltage aktivt. Det er vigtigt at 

anerkende fasen med at lære hinanden at 

kende og investere tid i dette.  

 

Mål 

Det er vigtigt at lære hinanden at kende i 

enhver form for samarbejde. I den forbindelse 

kan følgende nøgleelementer identificeres: 

 Træning: Træn lærerne, så de er 

fortrolige med temaerne, og så de med 

fuld overbevisning kan diskutere dem 

med forældre og børn. 

 Skab forbindelse: Skab en forbindelse 

mellem lærere og forældre. Det vil gøre 
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det klart, at begge parter har det 

samme mål. Fasen med at lære 

hinanden at kende er meget vigtig for 

denne forbindelse. 

 Tillid: Hvor der er forbindelse, kan der 

være tillid. Tillid er vigtigt for at kunne 

tale frit og udveksle erfaringer. Ved at 

bruge dette modul får lærere og 

forældre tillid til at tale om vanskelige 

spørgsmål (f.eks. mangfoldighed, 

racisme osv). 

 Tal: Gennemførelse af ovenstående 

skaber mulighed for en god og 

interessant lærings- og 

kommunikationsproces for både lærere 

og forældre. Det er både en fordel for 

dem og deres børn. 
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ØVELSER  

Øvelse 1: Afslutte sætninger 

 Mål: At præsentere dig selv for 

gruppen. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10 minutter. 

 Værktøjer: Stole i en cirkel, sætninger 

der skal afsluttes (se Materialer 1: 

Afslutte sætninger). 

 Fremgangsmåde: Lærere og forældre 

sidder i en cirkel. Gruppecoachen 

spørger, om nogen har lyst til at starte 

(eller vælger en). Den valgte person 

vælger et tal mellem 1 og 20. Coachen 

læser sætningen højt, og den anden 

person afslutter den. Papiret med 

sætningerne sendes videre til højre. 

Det er nu denne persons tur til at 

vælge en person, der skal vælge et 

nummer. Spillet fortsætter, indtil alle 

har haft deres tur (herunder lærere og 

coachen). 

 

Øvelse 2: Henvendelse til hinanden 

 Mål: At blive fortrolig med hele 

gruppen. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: papir, blyant (selve spillet 

kan bruges, men er ikke nødvendigt). 

 Fremgangsmåde: Alle modtager et 

stykke papir og skriver tre af sine 

kvaliteter (styrker eller arbejdspunkter) 

ned. Deltagerne går rundt og forsøger 

at lære kvaliteterne fra så mange 

spillere som muligt, og også hvorfor de 

har skrevet dem ned. Efter et stykke 

tid samles alle og danner to lige store 

grupper. Lad noterne gå fra den ene 

gruppe til den anden. De vil nu forsøge 

at matche den rette note med den 

rette person og fortælle dem, hvorfor 

de troede, at det var et match. 

 

Øvelse 3: Nedbryd barrierer 

 Mål: At opdage at lærere og forældre 

har meget til fælles. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: (klasse)lokale. 

 Fremgangsmåde: Alle står i den ene 

side af (klasse)lokalet. Der fremsiges et 

udsagn. Alle, der er enige i udsagnet, 

skal krydse lokalet. Du kan bede om at 

få lov til at dele flere oplysninger, men 

det er ikke nødvendigt. Efter hvert 

udsagn går alle tilbage til 

udgangspositionen. 
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Eksempler på udsagn: 

- Jeg er forælder. 

- Jeg har en omsorgsrolle i mit liv. 

- Nogle gange synes jeg, at det er svært 

at drage omsorg for nogen. 

- Det er normalt, at børn skændes med 

deres forældre. 

- Et skænderi i ny og næ er godt. Det 

renser luften. 

 

Øvelse 4: Kvalitetsspil 

 Mål: At blive fortrolig med hele 

gruppen.  

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10 minutter. 

 Værktøjer: Stole i en cirkel. 

 Fremgangsmåde: Alle sidder på en stol 

i cirklen. Coachen starter med at 

kombinere sit navn med en egenskab, 

f.eks. "jeg hedder flinke Frank". 

Personen til venstre for Frank siger: 

"Jeg hedder blide Bente, og jeg sidder 

ved siden af flinke Frank". Personen til 

venstre for Bente siger derefter: "Jeg 

hedder hæderlige Habiba, og jeg sidder 

ved siden af blide Bente, der sidder ved 

siden af flinke Frank." Og så videre, 

indtil I har været hele cirklen rundt. 

Hvis nogen har problemer med at 

huske navnene, kan gruppen hjælpe. 

Du kan også vende øvelsen og give en 

egenskab til dine børn/elever (f.eks. jeg 

hedder Bente, og jeg er mor til 

troværdige Tom og opmærksomme 

Olivia). 

 

Øvelse 5: Mindmap over talenter 

 Mål: At lade deltagerne dele deres 

egne og deres børns talenter. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Mindmap over talenter, 

blyant og papir. 

 Fremgangsmåde: Alle deltagere får en 

blyant og et papir (eller skabelonen, se 

Materialer 2: Mindmap over talenter). 

Coachen læser spørgsmålene højt og 

lader deltagerne besvare dem på deres 

papir. Coachen spørger deltagerne, om 

de vil dele deres svar med gruppen. 

Denne øvelse kan også udføres 

mundtligt. 
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MATERIALER 1: AFSLUTTE SÆTNINGER 
1. Jeg elsker 

2. Min søn/datter/elever 

3. Jeg føler mig 

4. Jeg ser ikke frem til 

5. Nogle gange føler jeg mig trist 

6. Jeg kan ikke klare at 

7. Nogle gange er jeg bange for 

8. Mine tanker 

9. Jeg har brug for 

10. Jeg føler mig godt tilpas, når 

11. Fremtiden 

12. Det, der generer mig, er 

13. Jeg afskyr 

14. Jeg føler mig meget 

15. Jeg vil gerne 

16. Min største bekymring er 

17. Denne test er 

18. Senere forventer jeg  

19. Hvor jeg bor, er 

20. Jeg synes, at skolen er 

21. Nogle gange vil jeg ikke  

22. Jeg vil hellere 

23. Nye situationer 

24. Jeg føler mig tryg 
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MATERIALER 2: MINDMAP OVER TALENTER 

 

 

 

 

1. Hvad er dit barns/dine børns største talent(er)? 

2. Hvad er dine egne største talenter? 

3. Hvilket talent vil du gerne se mere udviklet i dit barn/dine børn? 

4. Hvem i gruppen eller hans/hendes miljø kan hjælpe ham/hende med det? 
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MODUL 2: 

ANDERLEDES, MEN 

IKKE FREMMED 
Modul om social inklusion og mangfoldighed  

 

TEORETISK BAGGRUND 
Vores moderne samfund er meget mangfoldigt. 

Det betyder, at størstedelen af befolkningen 

består af indbyggere med indvandrerbaggrund. 

At føle sig tryg i skolen, nabolaget og andre 

sociale omgivelser er afgørende for børns 

udvikling. Eftersom skolen er en stor del af et 

barns liv, er det vigtigt at arbejde på social 

inklusion i skolemiljøet, uanset race, religion, 

herkomst, handicap eller seksuel orientering. 

Når man integrerer social inklusion i 

undervisningen, er det vigtigt at være 

opmærksom på, at der i skolen er mange 

forskelle angående normer og værdier. Vi skal 

give lærerne de hensigtsmæssige værktøjer til 

at håndtere denne mangfoldighed, så de kan 

undervise børnene i det. I et samfund, der er 

karakteriseret ved mangfoldighed, bør dette 

også afspejles i skolepolitikken, 

undervisningsmetoderne og uddannelsen. Vi 

kan ikke ignorere forskellene og være 

"farveblinde". I det tilfælde kan de studerende 

opfatte uvidenheden, som om deres identitet 

(kultur, religion, herkomst) ikke er vigtig, eller 

endda ikke har nogen plads i skolen. 

Mål 

Målet med dette modul er:  

 At acceptere mangfoldighed og arbejde 

på social inklusion. 

 At undgå fordomme og generalisering 

og diskutere dette emne med 

eleverne/børnene. 

 At udvikle et åbent sind og tilskynde til 

at lære af hinanden. 

 At kunne fungere i forskellige 

sammenhænge, skiftende 

omstændigheder og nye situationer.  

 

Når vi beskæftiger os med mangfoldighed på 

en positiv måde, skaber vi et inkluderende miljø, 

hvor børn kan have det godt med sig selv og 

føle sig værdsat. Det er vigtigt, at børn hører 

dette budskab derhjemme og i skolen. Ved at 

gøre det opbygger vi et samfund, der er baseret 

på tolerance, inklusion og retfærdighed. Hvad 

har et individ brug for at vide og være i stand 

til at gøre for at håndtere mangfoldighed med 

succes? De skal acceptere mangfoldighed, have 

et åbent sind og være i stand til at interagere 

åbent med hinanden for at lære af hinanden.  
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Fordele og goder 

Inklusionsarbejde har flere fordele for 

studerende, lærere og forældre: 

 Når vi accepterer mangfoldighed som 

noget normalt, kan vi se på inklusion 

som en måde at forbedre trivsel og 

resultater. 

 Læringsmiljøet bliver mere behageligt 

for studerende og lærere. 

 Elevernes aktive deltagelse øges, og 

deres læringsoplevelse forbedres.  

 Børnene får det bedre med sig selv. 

Det vil bidrage til en behagelig 

atmosfære i klasselokalet og 

derhjemme. 

 Børnene vil føle sig accepteret uden at 

skulle bevise deres værdi eller skulle 

ændre sig for at passe ind. 

 Børnene lærer, at alle er forskellige, 

men at alle kan blive inkluderet. 

 Hvis skolen har en politik for social 

inklusion, vil forældrene også føle sig 

mere velkomne i skolen og opleve 

færre grænser i forhold til at tale med 

lærerne og stille spørgsmål. 

 Lærere med forskellige faglige og 

personlige baggrunde kan arbejde 

sammen og lære af hinanden. 

 

Tips og tricks 

Mangfoldighed er overalt. Hvis du læser aviser 

eller lytter til nyhederne, ved du, at 

mangfoldighed er en realitet. Der er mange 

måder at arbejde med mangfoldighed på. Brug 

også den kulturelle mangfoldighed i din egen 

klasse, skole eller nabolag. Følgende tips og 

tricks kan hjælpe:  

 Tilbyd nok variation i den pædagogiske 

tilgang. Brug f.eks. aktuelle 

begivenheder eller informativt 

filmmateriale. 

 Giv eleverne mulighed for at lære af 

hinanden. 

 Normaliser det at være anderledes, og 

accepter disse forskelle. 

 Brug eksempler, der viser 

mangfoldighed som berigende. 

 Mangfoldighed er et godt sted at 

starte en diskussion om kompetencer 

som indfølingsevne, respekt og ansvar.  

 Mangfoldighed er ikke altid let og kan 

endda være en kilde til konflikt. Det er 

især vigtigt at tale med hinanden og se 

efter fælles grundlag. 

 Sæt et godt eksempel!  
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ØVELSER 
Øvelse 1: Filmklip 

 Mål: At starte en diskussion om 

inklusion og diskrimination. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10 minutter. 

 Værktøjer: Skærm, bærbar computer, 

projektor, internet. Når du arbejder 

med en lille gruppe, behøver du ikke en 

skærm og en projektor.  

 Fremgangsmåde: Giv en kort 

introduktion til filmklippet (se 

nedenfor), og bed deltagerne om at se 

klippet, imens de tænker over følgende 

spørgsmål:  

- Hvad har du set? 

- Hvad lagde du mærke til? 

- Hvad blev hos dig? 

- Hvad tænkte du? 

- Hvad følte du? 

- Hvad vil du dele? 

 

Bagefter kan du diskutere 

spørgsmålene med gruppen eller i små 

grupper, hvis det er en stor gruppe. 

 

Filmklip: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqbRRui

AhXg [SELECT ENGLISH SUBTITLES] 

Imam Khalid Benhaddou besøger skoler for at 

tale med elever om islam, radikalisering og 

terrorisme. "Jeg vil gerne lytte til de unges 

synspunkt og svare på deres spørgsmål."  

 

Øvelse 2: Stoleleg 
 Mål: At lære hinandens navne og om 

alles herkomst.  

 Deltagere: Maks. 20 pr. gruppe. 

 Varighed: 10 minutter.  

 Værktøjer: Så mange stole, som der er 

deltagere, globus og reb, timer/stopur. 

 Fremgangsmåde: Alle stole er sat i en 

cirkel, og alle deltagere står på deres 

egen stol. Alle skal stå i en bestemt 

rækkefølge uden at røre ved jorden. 

Tiden er ikke vigtig – det er bare for at 

gøre det mere spændende. Deltagerne 

får at vide, at de har 3 minutter til at 

stille sig i rækkefølge efter fødested, 

navn (alfabetisk), antal børn, alder ... 

 Bemærk: Hvis folk er utilpasse ved at 

stå på stole, kan de stå bag stolene, 

men de skal hele tiden røre en stol.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqbRRuiAhXg
https://www.youtube.com/watch?v=mqbRRuiAhXg
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Øvelse 3: Avisen 
 Mål: At starte en samtale om inklusion 

og diskrimination med dine 

elever/børn. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10 minutter.  

 Værktøjer: En avis, et blad, en artikel 

osv. i papirversion eller online.  

 Fremgangsmåde: Læs artiklen eller 

avisen sammen med dit barn. Diskuter 

følgende spørgsmål bagefter:  

 Hvad synes du om det? 

 Hvordan håndterer du det på 

din skole med dine venner? 

 Hvis du var leder på skolen, 

hvordan ville du så håndtere 

det? 

 Brug Tips og tricks til at starte 

samtalen. 

  

Øvelse 4: Se fordomme i øjnene 
 Mål: At starte en samtale om 

fordomme, og erkende, at alle er 

anderledes, men alligevel ens.  

 Varighed: 10 minutter. 

 Værktøjer: Skærm, bærbar computer, 

projektor, internet. Når du arbejder 

med en lille gruppe, behøver du ikke en 

skærm og en projektor.  

 Fremgangsmåde: Se klippet om 

eksperimentet med fordomme. Når det 

føles trygt nok, kan du prøve det selv 

med dine børn/elever.  

For 20 år siden fandt psykolog Arthur 

Aron ud af, at det at kigge ind i 

hinandens øjne i 4 minutter kan bringe 

folk tættere på hinanden. På det 

grundlag gennemførte de et lille 

eksperiment: Flygtninge og europæere 

blev sat sammen, og blev bedt om at 

kigge hinanden i øjnene i 4 minutter. 

Deltagerne var tilfældige personer, der 

ikke kendte hinanden og mødtes for 

første gang i forsøget. Situationerne er 

ægte med spontane og reelle 

reaktioner. Flygtningene var 

hovedsageligt fra Syrien og havde boet 

i Europa i mindre end et år. 

 

Når I har set klippet, skal I diskutere 

følgende spørgsmål: 

- Hvad så du? 

- Hvad lagde du mærke til? 

- Hvad blev hos dig? 

- Hvad tænkte du? 

- Hvad følte du? 

- Hvad vil du dele? 

Filmklip: 

https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUo

D6U  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U
https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U
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Øvelse 5: Mit nabolag  
 Mål: At danne sig et indtryk af, 

hvordan en person er integreret i sit 

nabolag, og hvilke kulturer, religioner 

og personer der er en del af det.  

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Et stort stykke papir og 

tusser.  

 Fremgangsmåde: Lad forældrene tegne 

et billede af deres nabolag. Du kan 

tegne sådan et kort ved at stille 

spørgsmål om nabolaget: 

- Hvem bor i dit nabolag? 

- Er der en stor mangfoldighed? 

- Hvad gør dem anderledes: 

Religion? herkomst? ... 

- Kommer alle ud af det med 

hinanden? Hvorfor? 

- Kommer du godt ud af det med 

alle? 

- Er andre nabolag anderledes? 

- Hvad ville du gerne have 

anderledes i dit nabolag? 

- Hvordan ser dit ideelle nabolag 

ud? 

Diskuter billederne i gruppen. Forældre 

og lærere kan også udføre denne 

øvelse med deres børn/elever.  

 

 Bemærk: Du kan også udføre denne 

øvelse i klassen, i en 

kammeratskabsgruppe, i skolen ...  
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MODUL 3: JEG VÆLGER 

SELV! 
Modul om gruppepres 

 

TEORETISK BAGGRUND  
Alle tilhører forskellige slags grupper. Især i de 

unges liv spiller disse grupper en vigtig rolle ... 

Vi glemmer ofte, hvilken styrke disse grupper 

har. En af disse styrker er gruppepres. 

Gruppepres findes i mange sammenhænge, og 

alle bliver påvirket af det. Det kan være positivt, 

men det kan også være negativt. Den ene type 

har større konsekvenser for personen end den 

anden. Hver person oplever disse former for 

gruppepres forskelligt. Gruppen har stor 

indflydelse på unges adfærd. 

 

Der er mange positive elementer i gruppepres, 

f.eks. motivation, sindsro, tryghed, støtte, osv. ... 

Positivt gruppepres har en positiv effekt på 

individet. For unge kan det komme til udtryk i 

et positivt selvbillede, forbundethed og ikke at 

føle sig alene. Derfor er det vigtigt, at vi støtter 

og stimulerer vores børns sociale liv. Tænk over 

den positive indflydelse fra en 

ungdomsbevægelse, hobby eller sport. Men de 

unge kan også være underlagt et negativt 

gruppepres. Når nogen siger "nej", kan 

han/hun risikere at blive udelukket fra gruppen.  

 

Negativt gruppepres kan starte, når nogen ikke 

vil gøre noget af det, som gruppen gør – f.eks. 

handlinger, der ikke stemmer overens med 

personens værdier og normer, eller som fører 

til en intern konflikt mellem god og dårlig. 

Gruppen kan opmuntre personen til at gøre 

disse ting alligevel. En gruppe, der yder negativt 

gruppepres på individet, er ikke en god gruppe 

at være med i.  

 

Det er meget vigtigt, at unge er en del af en 

gruppe, der er venner. Den unge persons miljø 

spiller en vigtig rolle i den personlige udvikling. 

Unge mener, at det er vigtigt, hvad andre 

mennesker tænker om dem. I puberteten er det 

normalt at føle gruppepres. Unge skal gå 

igennem disse situationer for at udvikle sig.  

 

Mål 

Hvad kan du gøre for at hjælpe dit barn med at 

komme gennem denne udfordrende periode? 

Og hjælpe dem med at lære at sætte pris på 

egne unikke kvaliteter opbygge og vedligeholde 

deres selvtillid i fremtiden? 

For at besvare ovenstående spørgsmål 

udformer vi følgende mål i dette modul:  

 At lære børn, at de ikke behøver at give 

slip på deres unikke egenskaber bare 

for at tilhøre en gruppe.  



 

 

20 

 

 At tale med dem om gruppepres, og 

gøre dem opmærksomme på, hvordan 

gruppepres fungerer. 

 At få et indblik i, hvilke grupper dit 

barn er en del af (venner, skole, osv.). 

 At øge dine børns 

modstandsdygtighed ved at arbejde på 

deres selvværd og egen bæredygtighed.  

 At gøre dem opmærksomme på deres 

egne værdier og moral, og lade dem 

sammenligne dem med samfundets 

værdier og moral.  

 

Vi må ikke glemme, hvor vigtigt positivt 

gruppepres er. En gruppe kan hjælpe unge med 

at udvikle sig. Den kan hjælpe dem med at 

finde ud af, hvem de er, og hvad de vil opnå. 

Ved at kigge på andre får de at se, hvordan 

andre børn lever, og de kan så tænke over, om 

de også vil have det på den måde eller ej. De får 

at se, hvordan andre også reagerer på andres 

adfærd. Ved at gøre det lærer de, hvad normal 

og unormal adfærd er. Ud fra det kan de finde 

ud af deres egne normer og værdier. I en 

positiv gruppe lærer gruppemedlemmerne af 

hinanden, og de har det sjovt. Egne idéer bliver 

accepteret, og idéerne bliver rent faktisk brugt 

til noget. Det er derfor, at det er så vigtigt som 

forælder/den ansvarlige for opdragelsen at få 

et overblik over de grupper, som dit barn/dine 

børn er en del af.  

Fordele og goder 

At være robust betyder, at børn har nok 

selvværd og kan forsvare sig selv. Det betyder 

også, at de kan have indføling med andre, kan 

bede om hjælp og turde sige nej, når de vil.  

Opbygning af modstandsdygtighed giver 

vigtige fordele for elever, forældre og lærere:  

 Eleverne føler sig mere trygge i skolen.  

 Færre børn vil mobbe og vil blive 

mobbet.  

 Eleverne forsvarer sig selv og er i stand 

til at modstå negativt gruppepres. 

 Kommunikationsfærdigheder 

forbedres, fordi aggressivitet og 

passivitet erstattes af selvhævdende 

reaktioner.  

 Eleverne udvikler mere selvkontrol, 

selvtillid og selvstændighed. 

 

Tips og tricks 

Som nævnt ovenfor findes gruppepres i alle 

sammenhænge. Derfor er det vigtigt at 

forbedre modstandsdygtigheden mod det. Der 

er tips og trick, som du kan bruge som forælder 

og/eller lærer. Under øvelserne kan disse tips 

og tricks også være nyttige.  

 Lær dine børns vennegruppe at kende, 

og vis interesse – især for de venner, 

der er vigtigst for dit barn. Spørg, 

hvorfor de er venner.  
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 Vid, hvor dit barn er, når han/hun ikke 

er hjemme, og hvad han/hun laver på 

nettet ... (tag eventuelt et 

computerkursus. Prøv også selv at 

være "aktiv" på sociale medier) 

 Øv dig med dine børn i at indtage et 

klart standpunkt, når han/hun vil give 

en besked. > Se øvelsen "Lær at sige 

nej". 

 Sørg for åben kommunikation i 

familien eller klassen. Det vil skabe et 

trygt sted at tale om og vise sine 

følelser, og det vil sikre, at børn 

udvikler en forståelse for deres egne 

følelser og andres. 

 Giv komplimenter om positiv adfærd. 

Eksempel: "Jeg synes, at det er virkelig 

fedt, at du tydeligt sagde nej til dine 

venner".  

 Bed om børnenes mening for at 

forbedre deres selvsikkerhed. Hvad 

tænker du om det? Ville du gøre det 

eller ej? Det giver dem mulighed for at 

lære, hvordan de sætter deres grænser.  

 

De følgende tips giver dig mulighed for at få en 

idé om de sociale grupper, som dit barn/dine 

børn er en del af, og begrænse eventuelle 

negative påvirkninger fra disse grupper. 

 Forbyd ikke venskaber med det samme! 

Det vil bare gøre det mere spændende, 

og venskabet vil blive mere intenst.  

 Hav modet til at give nye venskaber en 

chance. Inviter vennerne forbi, så du på 

den måde kan mærke en positiv og 

negativ adfærd hurtigere og komme til 

at kende dine venner bedre.  

 Vær engageret, og invester i kontakt 

med dit barn. Gennem en god kontakt 

vil børnene identificere sig mere med 

dine værdier og normer. Det kan 

forbedre robustheden over for 

gruppepres.  

 Vis interesse for alle de venskaber, dit 

barn har. Også dem, du ikke er alt for 

glad for. På den måde får dit barn 

fornemmelsen af, at vennen har fået 

en fair chance.  

 Stol på, at dit barn træffer de rigtige 

valg i hans/hendes venskaber, men 

sørg for, at han/hun ved, at du altid vil 

være der til at tale med dem. Kig efter 

alternativer sammen, hvis 

vennegruppen er begrænset, f.eks. en 

sportsklub eller ungdomsbevægelse.  

 Angiv tydelige grænser, f.eks. i tilfælde 

af hærværk eller hvis dit barn pjækker. 

Tal om deres egen adfærd, og fokuser 

så lidt som muligt på andre personers 

adfærd.  
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ØVELSER  
Øvelse 1: Åben samtale 

 Mål: At have en åben samtale om dit 

barns/dine børns vennegruppe. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Ingen. 

 Fremgangsmåde: Stil dit barn følgende 

spørgsmål: Gør det i en rolig og positiv 

situation. Hvis du stiller spørgsmålene i 

en konflikt, kan dit barn føle sig 

angrebet og kontrolleret.  

- Hvem er dine venner? 

- Hvad laver du med dine venner? 

- Hvordan mødte du dem? 

- Hvor og hvor ofte ser I hinanden? 

- Hvad ville du gøre for dine 

venner? 

- Hvad vil dine venner gøre for dig? 

- Hvad betyder de for dig?  

 Tips til at lære vennegruppen bedre at 

kende og begrænse det negative 

gruppepres: 

- Forbyd ikke venskabet! 

- Giv chancer. 

- Vær engageret. 

- Vis interesse. 

- Skab tillid, og søg efter 

alternativer. 

- Angiv tydelige grænser i tilfælde 

af uønsket adfærd. 

 

Øvelse 2: Kvaliteter og talenter 
 Mål: Opbyg selvtillid og tillid til andre. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Liste med kvaliteter, 

kvalitetsspil (se Materialer 3: 

Kvaliteter). 

 Fremgangsmåde: Tal med dit 

barn/dine børn om, hvad deres 

kvaliteter er, og hvad de kan arbejde 

på. For nogle unge er det svært at 

sætte ord på, så du kan f.eks. bruge en 

liste over kvaliteter eller kvalitetsspillet. 

Start med at give et eksempel: "Jeg 

synes, du er hjælpsom, fordi du hjælper 

mig med opvasken". For lærere kan det 

være: "Jeg synes, du er ordentlig, fordi 

dit skrivebord altid er ryddeligt". Lad 

herefter børnene prøve det. Spørg 

altid, hvorfor de giver dem selv en 

bestemt kvalitet.  

- Du kan også lade dem give en 

anden person en kvalitet (en 

person i familien, fra klassen, en 

ven).  

- Hvis de har svært ved at gøre det, 

kan du give nogle eksempler på 

deres kvaliteter og lade dem 

tænke over situationer, der viste 

den kvalitet.  
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Øvelse 3: Lær at sige "nej" 
 Mål: At lære at sige "nej" på en 

konstruktiv måde. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Ingen. 

 Fremgangsmåde: Sig "nej" på tre 

forskellige måder. F.eks. meget blidt, 

meget skingert og meget højt. Hvordan 

føles det? Byt derefter plads. Hvordan 

påvirker de forskellige måder den 

anden person? Kan du mærke 

forskellen? 

- Indtag en assertiv holdning. Det 

gør du ved at placere benene lidt 

spredt og bøje knæene lidt. Dine 

fødder står solidt på jorden. Sørg 

for, at dine knæ er let bøjede. 

Anbring armene ned ad kroppens 

sider. Klem dine skulderblade 

sammen. Ret ryggen. Dit 

brystparti skal lænes let fremad, 

og du skal kigge ligeud. Fokuser på 

dit åndedræt gennem maven. Du 

kan afprøve, hvor stabilt du står, 

ved forsigtigt at skubbe mod din 

hofte eller skulder.  

- Øv dig et par gange i udtrykkeligt 

at sige "nej" med en fast, lav 

stemme, der kommer fra maven. 

- Få øjenkontakt med den anden 

person. På den måde ved du, om 

han/hun forstår din besked. 

Bevidsthed om dit kropssprog vil 

gøre dig mere bevidst om dine 

følelser.  

 

Øvelse 4: Brændende bygning 
 Mål: At forklare, hvordan gruppepres 

fungerer på grundlag af et 

eksperiment. 

 Deltagere: Maks. én klasse.  

 Varighed: 15-20 minutter. 

 Værktøjer: Skærm, bærbar computer, 

projektor, internet. Når du er i en lille 

gruppe, kan alle sidde omkring en 

bærbar computer, og du behøver 

derfor ikke en projektor. 

 Fremgangsmåde: Giv en kort 

introduktion (se Temaer/emner) til 

følgende filmklip, og bed 

gruppemedlemmerne om at huske 

følgende spørgsmål, så I kan diskutere 

dem senere.  

Spørgsmål:  

- Hvordan ville du reagere? 

- Hvorfor gør forsøgspersonerne ikke 

noget? 

- Hvorfor er det vigtigt at være en del 

af en gruppe? 
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- Hvorfor er det vigtigt at blive ved 

med at være sig selv/forsvare sin 

egen mening? 

- Gruppepres kan få dig til at gøre 

ting, som du ikke ville gøre, hvis du 

var alene. Der er også et såkaldt 

"negativt gruppepres". Kan 

gruppepres også være positivt? 

Hvorfor (ikke)? Forklar det med et 

eksempel.  

 Du kan tage samtalen i par eller små 

grupper først. Du kan se og diskutere 

filmklippene i klassen eller derhjemme 

med dit barn/dine børn.  

"Nogle få forsøgspersoner vil blive 

inviteret til at deltage i en brainstorm. 

En brand iscenesættes ... Hvordan 

reagerer forsøgspersonerne, når de er 

alene, og hvordan reagerer de i en 

gruppe? " 

Filmklip: 

https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpY

Yh8  

 

Øvelse 5: Et spil om teser 
 Mål: Diskuter temaet gruppepres på 

baggrund af teser.  

 Deltagere: Maks. én klasse. 

 Varighed: 10-20 minutter. 

 Værktøjer: Liste over teser (se 

Materialer 4: Teser). 

 Fremgangsmåde: Du skal læse en tese 

op og bede børnene om at tænke over 

den. Du kan gøre øvelsen lidt mere 

interaktiv ved at lade børnene tale om 

fordele og ulemper, og forsøge at 

overbevise de andre om, at de har 

mulighed for at ændre deres mening. 

Tips om holdninger i Øvelse 3: Lær at 

sige "nej" kan bruges til at sende 

beskeden.  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8
https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8
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MATERIALER 3: KVALITETER 
 

- Eventyrlysten 

- Årvågen 

- Ambitiøs 

- Opmærksomhed 

- Opmærksom 

- Modig 

- Kreativ 

- Målrettet 

- Entusiastisk 

- Fleksibel 

- Hjælpsom 

- Ærlig 

- Beskeden 

- Tålmodig 

- Følsom 

- Ligetil 

- Dygtig 

- Social  

- Trofast 

- Handlekraftig 

- Smuk  

- Munter 

- Klar  

- Tapperhed  

- Kritisk  

- Nysgerrig  

- Gavmild  

- Flot  

- Fingernem  

- Humoristisk  

- Idealistisk  

- Åben 

- Åbent 

- Optimistisk 

- Velordnet  

- Passioneret  

- Styrke  

- Afslappet  

- Sober 

- Sød  

- Rolig 

- Omhyggelig 

- Omsorgsfuld 

- Tilfreds 

- Saglig  

- Fleksibel  

- Mildt  

- Retfærdigt 

- Venlig 

- Legesyg 

- Punktlig  

- Kongelig  

- Alvorlig  

- Klog  

- Spontan  

- Stærk  

- Diskret 
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MATERIALER 4: TESER 
 

1. Når nogen påvirker dig på en dårlig måde, er det alligevel en dårlig ven. 

 

2. Ægte venskab er altid at være der for hinanden. 

 

3. Gruppepres er hovedårsagen til, at unge begår forbrydelser.  

 

4. I mit liv er mine venner de vigtigste personer. 

 

5. Når jeg siger "nej" til mine venner, skuffer jeg dem. 

 

6. Når du vil være en del af en gruppe, skal du ændre dig selv.  

 

7. Skuespil er en del af at være ung. 

 

8. Jeg fortæller mine venner alt – virkelig alt. 

 

9. Alle har dårlige venner.  

 

10. Gruppepres er ikke så slemt – du kan lære af det. 

 

11. Jeg er let at påvirke, og det vil give mig problemer.  

 

12. Jeg opfører mig på samme måde, når jeg er i en gruppe, som når jeg er alene. 

 

13. Jeg kan sige "nej" og holde fast i min mening. 
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MODUL 4: IMPULS! 
Modul om konfliktløsning 

 

TEORETISK BAGGRUND  

I første omgang tænker vi ikke på en diskussion 

som noget positivt. Konflikter er irriterende, 

forårsager spændinger og frustrationer og 

konfronterer os med vores mangler. Alligevel 

kan diskussionerne give god mening. Der er 

konflikter i alle sociale forhold – folk er bare 

forskellige. På trods af alle disse individuelle 

forskelle er individer nødt til at arbejde 

sammen eller leve sammen overalt.Nogle gange 

kræver det en særlig evne at tilpasse sig og 

acceptere. Når vi føler, at vi har nået vores 

grænse i en sag, kan der opstå en konflikt, og 

det endnu mere hos børn og teenagere, fordi 

de stadig udvikler deres sociale interaktioner og 

stadig lærer om (moralske/følelsesmæssige) 

grænser. 

 

En konflikt giver en masse muligheder. 

Konflikter får folk til at "vågne". Så snart nogen 

retter opmærksomheden mod dine holdninger 

eller adfærd, begynder dine tanker at køre. Har 

denne person ret? Hvad gjorde du helt 

nøjagtigt? Var det virkelig så forkert? Disse 

analytiske færdigheder udvikler sig dog stadig i 

barndommen. De bebrejder normalt den anden 

person og påtager sig ikke noget ansvar for 

deres egne handlinger. Konflikter er øjeblikke, 

hvor du lærer mere om den anden person og 

om dig selv. Den anden part viser trods alt 

noget om sig selv ved at starte konflikten. Ved 

at gøre det viser den anden part, hvad der er 

vigtigt for ham/hende, og hvad hans/hendes 

normer og værdier er ... Når du er en del af 

konflikten, gør du det samme: Du viser dig selv. 

Du lader den anden person vide, hvordan du 

tænker, hvad din mening er, og hvad du sætter 

pris på. 

 

Uanset hvor positivt du vurderer konflikter, er 

det en kendsgerning, at konflikter forårsager 

stress. Hvis vi oplever stress, kommunikerer vi 

mindre effektivt. Stress forbereder os på at slås 

eller flygte – ikke at opføre os selvsikkert. Det 

er vigtigt at lære at styre denne spænding, så 

den ikke påvirker konflikten på en negativ 

måde. Vejrtrækning er et vigtigt redskab til at 

forholde sig roligt. Vi kommer ind på det i 

øvelserne. 

 

Store og små konflikter er meget almindelige 

både i skolen og i familien. Hvordan du deler 

kneben plads med mange mennesker, er ikke 

noget, du lærer med det samme. Konflikter kan 

ødelægge atmosfæren i klassen eller i hjemmet, 

men det anbefales ikke at undgå dem. Børn vil 

uden tvivl opleve konflikter senere i livet. I 

stedet for at afvise dem som noget irriterende, 

kan vi vælge at se dem som øvelser i at lære, 
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hvordan man håndterer konflikter under 

mottoet "øvelse gør mester". Det gælder for 

konflikter mellem børn og konflikter mellem 

børn og voksne. Som regel vælger vi, og især 

børn, den "nemme" løsning: modangrebet. Det 

er dog ikke den mest effektive metode. Børn 

tænker ofte ikke over konsekvenserne af deres 

handlinger. En god konflikt er helt anderledes 

end skrigende raseri. Men hvordan gør man 

det? 

 

Mål 

Det er fra det synspunkt, der er beskrevet 

ovenfor, at vi forsøger at nå følgende mål med 

dette modul: 

 At være opmærksom på de forskellige 

måder at reagere på og den deraf 

følgende effekt på andre. At lære børn 

at reagere selvsikkert. 

 At lære børn at tænke over deres egne 

handlinger og konsekvenserne heraf. 

At fremhæve og træne princippet 

"tænk, før du handler". 

 At lære børn at bevare roen i 

vanskelige situationer eller stressede 

øjeblikke ved at fokusere på 

vejrtrækningen. 

 At vise børn, hvordan de skal løse 

deres konflikt. Det kræver en neutral 

rolle som forælder eller lærer. 

 

Fordele og goder 

Alle kan og vil håndtere konflikter på forskellige 

måder. Alle tilgange har fordele og ulemper (se 

Konflikthåndteringsskemaet). At styrke børn 

positivt til at tilegne sig indsigt i 

konflikthåndtering har en række generelle 

fordele for barnet som individ, men også for 

barnet i klasselokalet og i en 

familiesammenhæng: 

 Det øger selvstændighed og egen 

bæredygtighed. 

 Det lærer børnene at tage ansvar for 

egne handlinger, at indgå i en dialog, at 

lytte og at tænke, før de handler. 

 Alvorlige konflikter i familien eller i 

skolen mindskes. Atmosfæren 

forbedres. 

 Barnet kan lære at bevare roen i 

vanskelige situationer. 
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Konflikthåndteringsskema 
Relation → Ikke vigtig 

Problem → Ikke vigtigt 

 

 

Undgå 

Handling: 

- Undlad at reagere. 

- Vælg en anden måde. 

 

Fordel:  

- Ingen energispild. 

 

Ulemper: 

- Ingen situationshåndtering. 

- Situationen kan forekomme igen. 

 

 Relation → Mindre vigtig 

 Problem → Vigtigt 

 Problem > Relation 

 

Slås 

Handling: 

- Påtving. 

- Magtposition.  

 

Fordel: 

- Stor chance for at få det, som du vil have 

det. 

  

Ulemper: 

- Ikke en hensigtsmæssig strategi. 

- Kan have store konsekvenser. 

Relation → Vigtig 

Problem → Mindre vigtig 

Relation > Problem 

 

Tilpas 

Handling: 

- Sæt dine egne interesser til side. 

 

 

Fordel:  

- Opnå social anerkendelse. 

 

Ulemper: 

- Mindre hensigtsmæssig. 

- Konflikten løses ikke. 

- Frustrationer. 

- Ikke særlig selvsikkert. 

 Relation → Vigtig 

 Problem → Vigtigt 

 Relation = Problem 

 

Forhandl/Samarbejd 

Handling: 

- Giv slip på dine egne interesser. 

- Søg efter fælles interesser. 

  

Fordel: 

- Opnå fælles interesser. 

  

Ulemper: 

- Tidskrævende. 

- Begge parter skal være villige til at deltage. 
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Tips og tricks 

Husk på følgende tips og tricks, når du 

konfronteres med konflikter i hjemmet eller i 

klasselokalet: 

 Undervurder ikke barnets evner til at 

finde en løsning. Børn finder ofte på 

meget kreative idéer. Grib kun ind, når 

det er nødvendigt. 

 Prøv at tilskynde børnene til at finde 

en løsning ved at holde dig i nærheden 

(socialt pres). 

 Skab et sikkert socialt og emotionelt 

miljø. Et godt forhold mellem børn og 

deres lærere og forældre vil have 

påvirke deres konflikter positivt. 

 Opmuntr de mindre selvsikre og 

mindre robuste børn til at forsvare sig 

selv. 

 

Du kan give børn følgende tips og tricks, når 

der er en konflikt. Hvis du er involveret i 

konflikten som lærer eller forælder, er det også 

vigtigt, at du gør brug af disse tips. 

 Tal og lyt på skift. 

 Tal ikke for længe. 

 Tal tydeligt, og tal ikke i datid. 

 Hav modet til at tale om dine følelser. 

Nogle følelser er svære at sætte ord 

på, især i forbindelse med en konflikt. 

Du skal dog forsøge at beskrive dine 

følelser, så de andre ved, hvordan du 

har det. 

 Brug "Jeg": "Jeg føler ... når du ..." 

 Lyt til, hvad den anden siger. 

 Bed om en forklaring, hvis der er noget, 

du ikke forstår. 

 Kig på den person, du taler med. Lyt 

aktivt: Nik, sig ja, hmm, for at vise, at 

du lytter. 

 Sørg for, at I har forstået hinanden. 

Det kan du gøre ved at gentage med 

dine egne ord eller opsummere, hvad 

den anden person har sagt. At forstå 

den anden person behøver ikke at 

betyde, at du er enig med ham/hende. 

 Afslut diskussionen med en god aftale. 

En god aftale er: Konkret, gennemførlig 

og accepteret af begge parter. 

 

Det handler ikke om, hvem der vinder eller 

taber. Hvis der er en "vinder" i en konflikt, har 

hele relationen "tabt". Tænk over, om det bør 

være dit mål. Hvis du ønsker, at relationen skal 

forblive god eller endda forbedres, er det vigtigt 

at finde en løsning, der tilfredsstiller begge 

parter. 

Bemærk: Kommunikationsmodulet Tal med mig 

diskuterer mange almindelige temaer og emner 

og er godt at kombinere med dette modul. 
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ØVELSER  

Øvelse 1: Talerens hjørne 

 Mål: At registrere forskellige måder at 

reagere og argumentere på. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-20 minutter. 

 Værktøjer: Klasselokale, (eventuelt) 

stole, udsagn. 

 Fremgangsmåde: Person A sættes til 

at forsvare holdning A, person B 

sættes til at forsvare den modsatte 

holdning (selv om det måske ikke er 

deres egne holdninger). De andre 

observerer en af parterne og beskriver 

bagefter, hvad de har set. Hvad 

fungerede, og hvad gjorde ikke? For at 

gøre det mere interaktivt kan du lade 

alle deltage. Du kan tage person A eller 

B's stol på et hvilket som helst 

tidspunkt. Den person, der sad på den 

pågældende stol, holder op med at tale 

og slutter sig til resten af deltagerne. 

 

Udsagn: 

- Alle børn skal være forpligtet til at 

gå i skole i 2 uger i sommerferien. 

- Alle toiletter i skolen skal være 

kønsneutrale. 

- I katastrofer er det lige så vigtigt 

at redde dyr, som det er at redde 

mennesker. 

- En cykelhjelm skal være 

obligatorisk for børn under 18 år. 

- Som standard skal timeplanen 

indeholde en times fysisk aktivitet 

om dagen. 

- Der skal være en maksimal 

aldersgrænse for at blive medlem 

af Facebook. 

- Der skal være internet-fri dage. 

- En person, der mobber, skal 

mobbes tilbage af hele klassen. 

 

Øvelse 2: Nedbryd barrierer – hvem reagerer? 

 Mål: At få indsigt i de forskellige måder 

at reagere på samt teori. 

 Deltagere: Ubegrænset > afhængigt af 

pladsen. 

 Varighed: 10-20 minutter > afhængigt 

af diskussionen. 

 Værktøjer: Tavle eller stort papir og 

tus. 

 Fremgangsmåde: Alle starter i den ene 

side af lokalet. Læs en situation højt. 

Dem, der ville reagere på den situation, 

flytter sig til den modsatte side af 

lokalet. De bliver derefter spurgt om, 

hvordan de ville reagere på den 

situation. De forskellige reaktioner 

skrives ned. Tip: Gruppér de forskellige 

reaktioner i 3 kolonner: passive, 

aggressive og selvsikre. Du skal ikke 
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navngive kolonnerne endnu. Spørg 

dem, der ikke krydsede rummet, 

hvorfor de ikke ville reagere. 

Diskuter de forskellige måder at 

reagere på, som blev skrevet på tavlen 

eller papiret, efter at have hørt 

udsagnene. Spørg, om de kan navngive 

kategorierne (passive, aggressive og 

selvsikre). 

Forklar til slut forskellen mellem de tre 

måder (se Materialer 6: Nedbryd 

barrierer). 

 

Øvelse 3: Stop – Tænk – Agér 

 Mål: At få børn til tænke over deres 

handlinger, før de handler. Lad dem 

reflektere over konsekvenserne af 

deres handlinger. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-20 minutter > afhængigt 

af antallet af øvelser. 

 Værktøjer: Teori om STA-metoden (se 

Materialer 7: STA-metode). 

 Fremgangsmåde: Forklar STA-

metoden, og brug den med eksempler, 

som du selv har oplevet. Hvis du synes, 

at det er svært at formidle dine egne 

eksempler, kan du finde på situationer. 

Du kan også bruge de situationer, der 

blev brugt i Øvelse 2:Nedbryd barrierer.  

Du kan anvende STA-metoden i 

vanskelige situationer, der skal løses, 

eller konflikter, der ikke har opnået det 

ønskede udfald. Lad børnene tænke 

over, hvad der skete, og få dem til at 

bruge STA-metoden til at komme med 

alternative handlinger. 

 

Øvelse 4: Vejrtrækning – Fokuslinje 

 Mål: Kontroller din vejrtrækning i 

vanskelige situationer og fokuser. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Klasseværelse, (opdigtet) 

linje på gulvet. 

 Fremgangsmåde: Alle skal stå i kø ved 

siden ad hinanden. Alle fokuserer på et 

fjernt punkt foran sig. Målet er at 

undlade at reagere og ikke at miste 

fokus på punktet. Coachen forsøger at 

få deres opmærksomhed. Dem, der 

mister fokus, tager et skridt tilbage. 

Der er forskellige runder: 

- Coachen forsøger at distrahere 

med bevægelse. 

- Coachen forsøger at distrahere 

med bevægelse og lyd. 

- Coachen forsøger at distrahere 

med bevægelse, lyd og ved at 

opråbe personens navn. 
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Udfør øvelsen uden tips først. I næste fase skal 

du bede om at fokusere på vejrtrækning 

gennem maven. Sådan gør du: Kort indånding, 

lang udånding, ind og ud ad maven. På den 

måde kan du opbygge en stærk vejrtrækning 

gennem maven. Du kan placere din hånd på 

maven og mærke det. Vejrtrækning gennem 

maven kan læres derhjemme eller i 

klasseværelset. 

 

Slangeleg 

 Få børnene til at sidde på en stol med 

lige ryg. 

 Lad dem lægge hænderne på maven, 

og få dem til at fokusere på de 

instruktioner, som du skal til at give. 

 Lad dem indånde gennem næsen i 4 

sekunder. Du kan tælle for dem. De vil 

opleve, hvordan deres mave udvider 

sig. 

 Lad dem slippe luften ud ved at 

efterligne lyden af en slange. Det er en 

stærk, hvæsende lyd, som de skal lave 

så længe som muligt. 

 

Øvelse 5: Avisartikel 

 Mål: At diskutere aggressiv adfærd og 

konflikter ved at bruge en avisartikel 

og lære at tænke kritisk. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Udvalg af artikler (trykt eller 

online). 

 Fremgangsmåde: Gennemgå 

overskrifterne i nyhederne med 

børnene, og udvælg artikler om 

konflikter eller aggressiv adfærd. Tag 

højde for børnenes alder i valget af 

artikler. Til små børn kan du vælge 

artikler om f.eks. mobning, og til ældre 

børn kan du vælge artikler om f.eks. 

krig, meningsløs, tilfældig vold. 

 

Nogle artikler kan forbindes med børnenes 

virkelighed og miljø. Giv dem tid og plads til at 

overveje det kritisk. 

 

https://www.bbc.com/news/world-australia-

51582696?intlink_from_url=https://www.bbc.

com/news /topics/c2822r1rzlxt/school-

bullying&link_location=live-reporting-story 

 

Diskuter følgende spørgsmål: 

 Hvad læste du? Hvilken type 

konflikter/vold er beskrevet? 

 Hvorfor udøver personer vold? 

 Hvordan kunne de(n) aggressive 

person(er) have reageret bedre? 

https://www.bbc.com/news/world-australia-51582696?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news%20/topics/c2822r1rzlxt/school-bullying&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-australia-51582696?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news%20/topics/c2822r1rzlxt/school-bullying&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-australia-51582696?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news%20/topics/c2822r1rzlxt/school-bullying&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.com/news/world-australia-51582696?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news%20/topics/c2822r1rzlxt/school-bullying&link_location=live-reporting-story
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 Hvad er fordelene og ulemperne ved 

denne aggressive adfærd/konflikt? 

 Hvordan ville du reagere, hvis du var 

vidne til denne aggressive adfærd? 
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MATERIALER 5: NEDBRYD BARRIERER 

Teori 

Passiv Aggressiv Selvsikker 

- Undgå 

- Ignorer 

- Tilpas 

- Løb væk 

- Udstå 

 

Den andens interesse er større 

end din. 

 

Relationen er ikke balanceret. 

Andre > dig selv 

= ingen selvrespekt 

 

Fordele: 
- Ingen energispild 

- Opnå social anerkendelse 

mod en anden 

 

Ulemper:  

- Ikke en god strategi 

- Ingen situationshåndtering. 

- Situationen kan forekomme 

igen 

- Mindre hensigtsmæssig 

- Konflikten løses ikke 

- Frustrationer 

- Ikke særlig selvsikker 

- Slås 

- Band 

- Råb 

- Fornærm 

- Mob 

 

Din interesse er større end den 

andens 

 

Relationen er ikke balanceret. 

Andre < dig selv  

= ingen respekt for den anden 

 

Fordele: 
- Mulighed for at få ret og 

udøve magt over den anden 

 

Ulemper:  
- Ikke en hensigtsmæssig 

strategi 

- Kan have store konsekvenser 

- Ingen løsning  

- Situationen bliver værre 

- Indgå i dialog 

- Vær mæglende 

- Prøv at nå frem til en 

løsning 

- Respekter hinandens 

holdning 

 

 

Begge parters interesser er lige 

 

Relationen er afbalanceret 

Andre = dig selv 

= gensidig respekt 

 

Fordele: 

- Søg efter fælles interesser 

- Stor chance for løsning 

- Lighed mellem parterne 

 

Ulemper:  

- Tidskrævende 

- Begge parter skal være 

villige til at deltage 

 

 

 

 

Selvsikker adfærd er ikke altid effektivt, men at være selvsikker bør være førstevalg. Hvis det ikke virker, 

er det bedre at forlade situationen. Du har forsøgt at løse problemet, men har fejlet på grund af 

omstændighederne. Hvis den anden part er stædig og begynder at opføre sig aggressivt, kan du 

forsvare dig selv og stå op for dig selv.  

Situationer 
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Situation 1 

For et stykke tid siden lånte en ven 350 kroner af dig. Han lovede at betale dig tilbage inden for en uge. 

Det gjorde han ikke. Du er frustreret over, at han ikke uopfordret betaler dig tilbage. Hvem reagerer? 

 

Hvad hvis du gik til din ven, bad om at få pengene tilbage, og han sagde "350 kroner? Jeg husker ikke 

at have lånt 350 kroner." Hvem reagerer og hvordan? 

 

Situation 2 > (brug sportsklubben som eksempel til yngre børn) 

Du er i byen med dine venner (skab en stemning først, hvilke klubber kan de godt lide? ...). Der er 

meget travlt. Du har lige bestilt en drink, og du snakker med dine venner. Lige når du skal til at tage en 

tår, går nogen forbi og støder ind i dig. Du spilder din drink ud over dit tøj. 

 

Situation 3 > (brug sportsklubben som eksempel til yngre børn) 

Du skal stadig ud den aften. På afstand har du haft øjenkontakt flere gange med drengen, der stødte 

ind i dig. Du har set ham mumle og pege i din retning. Du kunne ikke høre, hvad han sagde. 

 

Situation 4  

Du sidder alene i bussen. En udenlandsk dreng bliver mobbet af to andre drenge over sin hudfarve. 

 

Situation 5 

Den samme situation. Du sidder stadig alene i bussen. En dreng bliver mobbet af to drenge, fordi (de 

tror) han er homoseksuel. 

 

Situation 6 

Nogen siger "din mor er en ..." 
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MATERIALER 6: STA-METODE 
 

 

  

Stop Tænk Agér 
 

 

? 
 

 

1. Du må ikke reagere med det 

samme. Fald til ro. > se 

vejrtrækning 

 

2.  Betragt/lyt til situationen. 

 

3. Afklar situationen. 

 

4. Mærk din egen følelse. 

 

5. Hvad ønsker jeg, der skal ske? 

 

 

6. Tænk over mulige 

løsninger/udfald. 

 

7. Vurder løsninger/-udfald.   

 

 

    

 

 

 

  

 

8. Vælg den bedste 

løsning/udfald. 

 

9. Udfør løsningen/udfaldet. 

 

10. Tjek, om det ønskede udfald 

blev opnået. Hvis ikke, skal du 

starte forfra med Stop-Tænk-

Agér. 
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Spørgeskema 
 

STOP 

Hvad er problemet? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hvad tænker/føler jeg? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hvad ønsker jeg, der skal ske? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TÆNK 

Hvad kan jeg gøre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hvad vil der sker, hvad er konsekvenserne? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AGÉR 

Vælg en løsning: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ønsket resultat: Ja/Nej 
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MODUL 5: TAL MED 

MIG 
Modul om kommunikation 

 

TEORETISK BAGGRUND 
Kommunikation mellem unge og deres forældre 

er ikke altid nemt. Den er ofte skrøbelig. 

Forældre har svært ved at skabe balance 

mellem overvågning/kontrol og 

kommunikation. Unge mellem 13 og 17 år 

fortæller ikke deres forældre særlig meget. Det 

behøver ikke at være et problem. I løbet af 

ungdomsårene har forældre ofte en tendens til 

at lade deres børn få mere frihed, så 

forældrenes kontrol falder. Unge har mere 

frihed til at træffe deres egne valg, f.eks. hvad 

de skal lave efter skole. Det er ikke alle unge, 

der har brug for at have en samtale om det 

med deres forældre. Det lærer børnene at være 

mere selvstændige. Det passer dog til en vis 

grad til barnets udvikling, men det kan også 

have en negativ effekt.Det komplicerer 

forældrenes opsyn. 

 

De fleste forældre vil genkende følgende 

situation: "Som barn fortalte han mig alt – som 

teenager fortæller han mig slet ingenting." Når 

du forsøger at have en samtale, får du 

minimale og tilbageholdende svar, eller et 

intenst skænderi starter. Nogle unge synes, at 

det er irriterende, hvis deres forældre vil snakke 

– men det er vigtigt.Undersøgelser viser, at der 

er en forbindelse mellem kommunikationen 

mellem forældre og deres børn og at indlade 

sig på kriminel adfærd. Når unge ikke opfører 

sig ordentligt (mobber, pjækker, slås, stjæler, 

tager stoffer, osv.), bliver de ofte rettet af 

deres forældre, eller, når det sker i skolen, af 

lærerne.  

 

Kvaliteten af forholdet mellem forældre og 

børn er meget vigtig. Hvis forholdet er godt (de 

stoler på hinanden, lytter til hinanden, og 

forældrene tilskynder deres børn til at være 

selvstændige), taler de unge mere om, hvad de 

laver. Det giver forældrene mulighed for bedre 

opsyn. Unge med et godt forhold til deres 

forældre har mindre dårlig opførsel. Desuden 

tyder undersøgelserne på, at i gode, fungerende 

familier behøver forældre ikke at kræve 

oplysninger eller bede børnene om at tilpasse 

sig strenge regler. Det kan endda have den stik 

modsatte virkning. I familier med et mindre 

varmt forældre-børn-forhold kan regler og 

forældrekontrol være positivt. I de situationer 

viser unge mindre kriminel adfærd.  

 

Du kan lære at tale med teenagere. Men der er 

2 vigtige faktorer, som vi skal huske på.  

 Selvstændighed:Nogle teenagere ønsker 

mere frihed, end de burde. Samtidig er der 
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forældre, der giver dem mindre frihed, end de 

kan håndtere. Det kan forårsage megen uro 

og frustration. Det er vigtigt, at en teenager 

lærer at være selvstændig i små skridt. God 

kommunikation med forældrene er vigtig i 

denne proces. Desuden er der i skolen regler 

og aftaler, som teenagere finder hindrende. 

Selvom det for det meste er generelle aftaler, 

er det vigtigt at tale åbent om det med 

teenagere uden at lade dem overskride 

grænserne.  

 Abstrakt tænkning: Teenagere nuanceret og 

ikke særlig sort/hvidt. Det hjælper dem med 

at bedømme situationer bedre. . Da ikke alt er 

sort eller hvidt, giver uenighed om regler 

mulighed for at diskutere eller forhandle. 

Forældre, lærere og skoler skal i højere grad 

begrunde, hvorfor de træffer visse 

beslutninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori om kommunikation 

 Afsender: Den person, der giver 

beskeden. 

 Kanal: måden, hvorpå folk kommunikerer 

(brev, sprog, telefon, e-mail ...) 

 Budskab: Kommunikationsindhold. 

 Modtager: Den person, der modtager 

beskeden. 

 Feedback: Modtagerens reaktion på 

beskeden. 

 Støj: Alle faktorer, der gør 

kommunikationen vanskelig. 

Folk kan ikke "ikke kommunikere". De vil altid 

kommunikere, og de vil altid påvirke hinanden. 

Mennesket er altid ude efter at interagere med 

et andet menneske. Gennem denne interaktion 

bliver det muligt at lære dig selv at kende som 

person. Det, som nogen siger og gør, 

bestemmes ikke kun af personen, men også (og 

nogle gange endda mere) af andre. Med andre 

ord er samspillet mellem mennesker og deres 

viste adfærd ikke tilfældigt. Alle opfører sig 

forskelligt afhængigt af de personer, de 

interagerer med. Mennesker bliver påvirket af 

deres jævnaldrende og påvirker dem til 

gengæld.  
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Det er klart, at folk ved, hvad de gør, men de 

kan stadig ikke (forud)se effekten af deres 

adfærd. Under alle omstændigheder afføder 

handling en reaktion. En aggressiv handling 

fremprovokerer ofte et ladet svar. I flere 

situationer kan det eskalere til en konflikt, der 

fremprovokerer en kløft mellem de personer, 

der er involveret.  

 

Mål 

I dette modul styrker vi gensidig 

kommunikation og lærer at bruge nogle 

værktøjer, der kan hjælpe dig med det. Målet er:  

 At styrke kommunikationen mellem 

forældre/lærere og unge. 

 At gøre unge opmærksomme på 

effekten af kommunikation, og hvordan 

de kan bruge den på en positiv måde.  

 At forbedre kommunikation i skolen og 

familien.  

 

Tips og tricks 

Vi udformer nogle generelle tips nedenunder til 

kommunikation med unge.  

 Tal for dig selv. Brug jeg-budskab. Sæt 

ord på dine følelser, og tilskynd barnet 

til at gøre det samme. Eksempel: "Jeg 

bliver bekymret, når du kommer hjem 

sent" i stedet for "nå, du er sent på 

den igen" (se øvelse 2).  

 Gør det klart, at du påtaler adfærden 

og ikke personen. Unge vil meget 

hurtigt føle sig angrebet. Derfor er det 

vigtigt at fokusere på adfærden og 

effekten af denne adfærd på dig eller 

andre.  

 Tag dig god tid til samtalen. Gå ud fra, 

at teenageren kender sig selv bedst. 

Hold din mening for dig selv, og giv 

barnet tid til at fortælle sin historie, 

uden at du afbryder. Prøv at vente med 

at komme med løsninger eller at 

dømme, men stil spørgsmål, og lad dit 

barn forklare sit synspunkt. Nogle 

gange kan bølgerne gå højt. I det 

tilfælde giver det nogle gange mening 

at stoppe samtalen og genoptage den 

senere.  

 Stil åbne og neutrale spørgsmål. 

Tricket er at stille spørgsmål, der 

tilskynder dit barn til at fortælle flere 

ting. Prøv at lade være med at antage, 

hvordan de skal føle eller reagere. Det 

er ikke nødvendigt at stille for mange 

spørgsmål, da det bare vil føles som et 

forhør. Stil "hvordan"-spørgsmål. Det 

kan føles forceret i starten, men kan 

føre til overraskende svar (se øvelse 5). 

 Find en løsning sammen, og styrk de 

unge. Spørg, hvad de kan og vil gøre 

ved situationen, og om de har nogle 

forventninger til dig. På den måde føler 
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barnet, at det bliver taget alvorligt, og 

der er gode chancer for, at I kan finde 

ud af det sammen.  

 Argumenter på en god måde. "Fordi 

jeg siger det" er ikke godt nok og 

fremprovokerer modstand.   

 I skal ikke skændes i uendeligheder. Du 

er stadig forælderen/læreren, så du 

kan sætte grænser ... Bare sig: "Vi er 

dine forældre/lærere, og vi synes, at 

det her er vigtigt. Slut." Regn med 

modstand og protester. 

 

Bemærk: Modulet om konfliktløsning – 

IMPULS! – behandler mange fælles temaer og 

emner og er godt at kombinere med dette 

modul. 
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ØVELSER  

Øvelse 1: Hviskeleg 

 Mål: At få indsigt i teorien om 

kommunikation og støj. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter.  

 Værktøjer: (sætning fra) avisartikel. 

 Fremgangsmåde:Alle står på én 

række.Den første i rækken fortæller 

(hvisker) en historie fra avisartiklen til 

den anden person i rækken, som 

fortæller den videre til tredje person i 

rækken, osv. Bagefter kan du 

sammenligne den oprindelige historie 

med historien til sidst i rækken. 

- Hvad var svært? 

- Hvorfor?  

- Er der situationer, hvor det er 

vanskeligt at kommunikere? 

 

Eksempel på sætning: Fireogtyve små skøre 

børn med lilla hår leger i det sorte mudder med 

deres lyserøde underbukser med hvide prikker, 

mens mor tager sol med en smoothie i hånden 

under det store kirsebærtræ.  

 

Efter denne øvelse skal du forklare teorien om 

kommunikation (se Teori om kommunikation). 

Øvelse 2: Jeg-budskab 

 Mål: At øve sig i at tale med jeg-

budskab. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter.  

 Værktøjer: Ingen. 

 Fremgangsmåde: Et du-budskab siger: 

Du gør noget forkert. Et jeg-budskab 

siger: Jeg vil gerne se, at du gør noget 

anderledes. Et jeg-budskab opfordrer 

den anden til at forstå din side af 

sagen.  

Øvelse: Lav følgende du-budskaber om 

til jeg-budskaber.  

- Du har rodet det hele til! 

- Sikke en larm! Skru ned for 

musikken! 

- Du er altid så hemmelighedsfuld.  

- Du gør aldrig det, jeg beder dig om 

at gøre.  

- Du skal tie stille nu.  

- Du taler for højt.  

- Du fortæller aldrig, hvordan du har 

det.  

- Du begynder altid at tale om noget 

andet. 

- Kan du holde op med at ryge? Alt 

stinker.  
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Øvelse 3: Beskriv en tegning 
 Mål: At fremhæve vigtigheden af 

gensidig og ikke-verbal kommunikation.  

 Deltagere: Grupper på 3 personer. 

 Varighed: 10-20 minutter. 

 Værktøjer: 1 tegning, 1 tom papirside, 

blyant. 

 Fremgangsmåde: Du arbejder i små 

grupper på 3 personer. To forældre 

sidder på en stol med ryggen til 

hinanden (vendt væk fra hinanden). 

Den tredje forælder står/sidder med 

dem og observerer. Forælder 1 har en 

tegning foran sig og skal beskrive det 

for forælder 2. Forælder 2 forsøger at 

kopiere tegningen så godt som muligt, 

bare med den beskrivelse, som han får 

fra forælder 1 (han/hun kan ikke se 

originalen). Forælder 1 må ikke fortælle 

den anden, hvilken genstand der skal 

tegnes. Forælder 3 observerer, hvordan 

det går. Når den er færdig, skal 

tegningerne sammenlignes med 

hinanden.  

I en anden fase kan to andre personer 

udføre den samme øvelse, men 

forælder 2 kan nu stille spørgsmål.  

Til slut kan du lade personerne sidde 

mod hinanden, så vi kan se, at ikke-

verbal kommunikation også er vigtig.  

Øvelse 4: Rollespil 

 Mål: Undervisningstips til at 

kommunikere i en vanskelig situation. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 15-20 minutter.  

 Værktøjer: kort med tips (se Materialer 

8: Tips til rollespil), cases. 

 Fremgangsmåde: Arbejd i grupper på 3 

personer. To personer udfører 

rollespillet, og den tredje person 

observerer det. Først skal du forsøge at 

udføre situationen uden nogle tips. 

Derefter skal to andre personer prøve 

at udføre situationen med tips fra 

materialerne. Til slut skal I tale om, 

hvordan det gik. Lærere kan også nemt 

øve sig ved at påtage sig forælderrollen 

eller ved at lave casene om til 

situationer i klassen.   

- Hvad var forskellene? 

- Hvad var svært? 

- Hvad lagde du mærke til i de 

forskellige situationer? 

- Kan du bruge det derhjemme? 

 

P.S.: Tippene på kortene kan også 

bruges til børn.  

 

 

 



 

 

45 

 

Cases 

 Afslå: Din søn/datter ønsker at tage i 

parken med vennerne i en skoleuge. De 

har ikke lavet deres lektier, og aftalen 

er, at de ikke kan være ude for sent i en 

skoleuge. > du kan også bruge dine 

egne husregler.  

 Reager på et afslag: Du beder din 

søn/datter om at hjælpe dig med 

rengøring derhjemme/at lave deres 

lektier/... men de vil ikke. De nægter. 

 Kritiser:Din søn/datter klarer sig ikke 

godt i skolen. Han/hun er ofte 

fraværende og er uhøflig over for 

lærerne. Din søn/datter er for 

påvirkelig over for hans/hendes 

venner.  

 Modtag kritik: Din søn/datter siger, at 

du er en kontrolfreak, og at andre 

forældre har bedre regler end dig.  

 

Øvelse 5: Bliv ved med at stille spørgsmål 

 Mål: At lære at stille åbne og neutrale 

spørgsmål, og være opmærksom på 

kropssprog. 

 Deltagere: Ubegrænset > arbejd i par 

eller grupper på 3 personer. 

 Varighed: 10-20 minutter. 

 Værktøjer: Lokale med stole. 

 Fremgangsmåde: Lav par (A, B), og 

forklar, at de skal spille et spil, der 

hedder "Bliv ved med at stille 

spørgsmål". Spiller A vælger et emne, 

som han/hun ved meget om. B stiller 

et åbent spørgsmål til A, og A svarer 

på spørgsmålet. Efter at have fået et 

svar fra A, stiller B et opfølgende 

spørgsmål og så videre. Når alle 

spillerne forstår de forskellige roller, 

forklarer du reglerne, og spillet kan 

begynde. Bemærk: Der er normalt ikke 

noget galt med lukkede spørgsmål, 

men de er bare ikke tilladt i spillet.  

Spillets regler: 

- Dine spørgsmål skal være åbne.  

- Dine spørgsmål skal følge op på, 

hvad den anden person har fortalt 

dig. Hvis du starter et nyt emne, er 

du ude.  

- Du må ikke tænke længere end 5 

sekunder.  

- Hver gang det går godt, får du et 

point (skriv dine point ned!). 

- Lukket spørgsmål eller en for lang 

stilhed? Skift roller!  

 

Efter 5 minutter tjekker du, hvem der 

har fået flest point i træk på én runde 

(du starter hver runde med 0 point). 

Vil nogen prøve igen? Bed de bedste 

spillere om at dele deres taktik med 

gruppen, lav nye par, og spil en runde 

mere.  
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Variation: 

Lav grupper på 3 personer, og udpeg 

en "dommer". De andre spørger og 

svarer. Forkert? Så skifter alle roller 

inden for gruppen.  

Gode åbne spørgsmål lever op til en 

række krav. De er: 

- Neutrale. 

- Så korte som muligt. 

- Med det rigtige spørgeord 

(hvem, hvad, hvor, 

hvornår, hvordan). 

- Indbydende (understøttet 

af kropssprog). 
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MATERIALER 8: TIPS TIL ROLLESPIL 
Afslå 
- Jeg afslår eller siger tydeligt "nej". 

- Jeg siger med det samme, at "jeg" ikke vil 

have noget. 

- Afslaget er specifikt, så jeg tilkendegiver, 

hvad jeg afslår. 

- Afslaget er besluttet og fastlagt. 

- Gør det klart, hvad du ønsker. 

- Jeg bruger ikke en undskyldning. 

- Jeg behøver ikke at forsvare mig selv, fordi 

jeg afslår noget. 

- Jeg indstiller min ikke-verbale adfærd efter 

min verbale adfærd.  
 

Reager på et afslag 
- Lad den anden person vide, at jeg forstår, 

hvorfor denne afslår. 

- Giv udtryk for mine følelser af skuffelse. 

- Accepter, at min anmodning, og ikke mig 

personligt, afvises.  

- Vær rolig. 

- Spørg om den anden persons ønske, og prøv 

at indgå et kompromis, uden at give slip på 

din forælderrolle. 

- Du forbliver forælderen. 

- Undersøg, hvordan jeg kan opnå mit mål på 

en anden måde. Hvis det er muligt, kan du 

lede efter en sejr for den anden person. 

- Finjustering af min ikke-verbale adfærd til 

min verbale adfærd.  
 

Kritiser 
- Jeg fortæller højt og tydeligt, at jeg er 

utilfreds med, hvordan nogen taler eller 

agerer. 

- Jeg siger straks, at "jeg" lider under det. 

- Jeg forklarer, "hvorfor" jeg synes, at den 

adfærd er irriterende. 

- Jeg er relevant. 

- Jeg er konkret, og taler om en bestemt 

situation.  

- Jeg anmoder eventuelt om en ændring i 

positiv retning, og jeg foreslår den anden 

nogle alternativer til hans/hendes adfærd. 

- Jeg gør det klart, at min kritik handler om 

hans/hendes adfærd og ikke om ham/hende 

personligt. 

- Jeg indstiller min ikke-verbale adfærd efter 

min verbale adfærd. 

Modtag kritik 
- Giv den anden person lidt plads til at 

kritisere. 

- Lad de andre personer vide, at jeg lyttede, og 

at jeg forstår den adfærd, som de andre 

personer fortæller mig om. 

- Jeg siger kort min mening om kritikken. 

- Jeg giver muligvis udtryk for min skuffelse. 

- Jeg spørger muligvis den anden person om, 

hvilke alternativer han/hun beder om. 
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MODUL 6: FARVET 

SANDHED 
Modul om racisme og ekstremisme 

 

TEORETISK BAGGRUND  

Radikalisering og ekstremisme. To tunge 

begreber, vi hører om i nyhederne næsten hver 

dag. Men hvordan taler vi om disse emner med 

vores unge? Undgår vi dem? Ignorerer vi de 

spørgsmål, de unge mennesker har om det? 

Filtrerer vi en hel del væk og fortæller halve 

sandheder? Selvfølgelig ikke! 

 

Skolen og hjemmet er de vigtigste 

sammenhænge, som unge mennesker befinder 

sig i. Det er steder, hvor de kan være sig selv, 

udvikle sig og have indflydelse. Mange lærere 

og forældre føler sig imidlertid ikke trygge 

(nok) til i klasseværelset eller i hjemmet at tale 

om komplekse og potentielt følelsesmæssige 

emner som racisme, religion, terrorisme eller 

radikalisering. Det er derfor vigtigt, at vi er 

opmærksomme på det og giver plads til at 

diskutere disse emner i klassen. 

 

Jo mere dialog, kontakt med andre ideer og 

forbindelse med det, der er anderledes, jo flere 

unge føler sig forstået, og jo mindre føler de, at 

de er nødt til at gå til hadprædikanter. Og jo 

mere viden unge mennesker tilegner sig, jo 

mindre er chancen for radikalisering. 

 

Før du kan starte en samtale om det med unge, 

er det vigtigt selv at have nok viden om 

radikalisering og ekstremisme. Hvornår taler vi 

f.eks. om radikalisering, og hvad er forskellen på 

det og ekstremisme? De mest relevante termer 

er kort beskrevet nedenfor: 

 Aktivisme: Stræben efter idealer på en 

måde, der ikke strider mod loven 

og/eller demokratiske idéer. 

 Radikalisering:Processen med at 

undersøge, udvikle og overholde et 

tankesæt og udvikle accepten af/viljen 

til at gøre disse idéer til virkelighed 

gennem udemokratiske handlinger. 

 Ekstremisme: Stræben efter idealer 

eller mål, der overskrider grænserne for 

den demokratiske retsstat, samtidig 

med at der deltages i ulovlige 

handlinger og aktiviteter. Når en 

person eller en gruppe fortsætter med 

at udføre ulovlige og/eller voldelige 

aktiviteter for at gøre disse idéer til 

virkelighed, kaldes det ekstremisme. 

 Terrorisme: Det mest ekstreme udtryk 

for ekstremisme, hvor 
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terrorlovgivningen overtrædes. 

Terrorisme er et fænomen, hvor 

specifikke mål rammes med det formål 

at sprede frygt blandt befolkningen og 

destabilisere (en del af) en stat. 

Heraf følger, at en: 

 Aktivist ønsker at ændre verden inden 

for de fastsatte juridiske grænser og er 

åben for kompromiser og nuancer. 

 Radikale ønsker at ændre verden og 

accepterer udemokratiske aktiviteter 

for at nå dette mål. 

 Ekstremister ønsker at ændre verden 

(med magt om nødvendigt), ønsker 

ikke at gå på kompromis og er ikke 

åben for dialog. 

 Terrorister  ønsker at ændre verden og 

er klar til at udøve vold mod uskyldige 

og skabe frygt for at nå dette mål. 

 

Begreberne radikalisering og ekstremisme 

henviser ofte til islamisk radikalisering og 

ekstremisme. Hverken radikalisering eller 

ekstremisme er imidlertid knyttet til nogen 

bestemt etnisk, kulturel eller religiøs gruppe. 

Der kan skelnes mellem mange forskellige 

former, og for at undgå eksklusion og 

diskrimination skal denne forskel gøres meget 

tydelig. For at få et visuelt overblik over 

radikaliseringsprocessen og forskellene mellem 

radikalisering, ekstremisme og terrorisme, kan 

du se Materialer 9: Opsummering. 

Online adfærd 

Internettet og sociale medier spiller en central 

rolle i forbindelse med ekstremisme og 

radikaliseringsprocessen. Som ansvarlige 

personer (forældre/lærere) skal vi gøre de 

unge opmærksomme på dette og lære dem at 

være kritiske over for de oplysninger, de får fra 

sociale medier, aktuelle begivenheder, 

internettet osv. Unge mennesker kan nemt få 

adgang til websteder og internetfora med 

falske nyheder og radikale idéer. På nettet kan 

de møde personer, der ligesom dem selv leder 

efter svar. Desuden kan unge blive kontaktet af 

ansvarlige for rekruttering, som har en dyb 

indflydelse på dem og nogle gange endda 

tilskynder til voldelige handlinger. En yderligere 

vanskelighed er, at det ikke er let at identificere 

kilderne til de online oplysninger. Unge 

mennesker kan tro, at de ser på forskellige 

kilder, når oplysningerne faktisk kommer fra 

samme afsender. 

 

Unge mennesker kan deltage i mange 

aktiviteter online uden at blive straffet, eller 

endda uden at andre er opmærksomme på det. 

Det er ofte meget vanskeligt for det direkte 

sociale miljø at holde styr på, hvad unge gør 

online. Det gør det sværere at støtte og 

opfordre dem til at se kritisk på de ofte 

upolerede og barske budskaber, der spredes på 

internettet. Det er vigtigt, at vi gør de unge 

opmærksomme på disse indflydelser og lærer 
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dem at tænke kritisk over de oplysninger, de 

finder online (se øvelse 3). 

 

Mål 

 At give en række færdigheder og tips 

og tricks, der bør gøre det muligt at 

diskutere disse emner i hjemmet eller i 

klasselokalet. 

 At give en teoretisk baggrund, så 

forældre og lærere føler sig bestyrket, 

når de taler om disse emner. 

 At øge unges (online) 

modstandsdygtighed og gøre dem 

opmærksomme på falske nyheder. 

 

Tips og tricks 

At diskutere et emne som radikalisering eller 

ekstremisme i klasseværelset eller derhjemme 

kan fremprovokere en reaktion. Ud over 

inddragelse og entusiasme kan du også støde 

på fordomme, kommentarer eller spørgsmål. 

Diskussioner som disse er ikke nemme, men 

reaktionerne giver også et udgangspunkt for at 

bringe orden i tingene. Følgende tips kan 

fungere som retningslinjer: 

 Tag små skridt. Vælg ét tema, og prøv 

ikke at gøre alting på samme tid. 

 Gentag. At udvikle opmærksomhed kan 

ikke begrænses til en enkelt samtale 

eller møde. Ved at lave forbindelser 

mellem de aktuelle begivenheder øges 

unges engagement. 

 Vær godt forberedt. Læs 

baggrundsoplysninger, og udforsk de 

forskellige perspektiver. Beslut dig for 

dit eget synspunkt. 

 Spørg om, hvad de allerede ved, og 

hvor de fik de oplysninger fra, så du 

allerede der kan vurdere deres kilders 

pålidelighed. Ved at stille spørgsmål til 

deres viden og ekspertise styrker du 

dem i at tale åbent. 

 Søg efter svar sammen. Det er okay, at 

der er visse ting, du ikke kender til som 

forælder eller lærer. Slå det op 

sammen. Først skal du sørge for, at de 

kender forskellen mellem en holdning 

og en kendsgerning. Unge kan nogle 

gange have en vis modstandsdygtighed 

over for at lære eller acceptere noget 

fra voksne. Derfor er det bedst at lade 

de unge gøre så meget som muligt selv 

og lade dem opdage det og opleve det 

med dig. Aktuelle emner kan give en 

god vinkel til at tale om disse emner på 

forskellige måder, f.eks. mediedækning, 

bøger, film eller musik. På den måde 

kan du også lære dem at se på de 

korrekte kilder. 

 Dialog ≠ debat. Giv dem efter 

tilstrækkelig research mulighed for at 

danne sig deres egen mening og 
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udtrykke den. Tal derefter med 

hinanden på en respektfuld måde. 

 "Dem" og "os". At tale om grupper af 

mennesker kan hurtigt ende ud i 

brugen af modsætningen mellem "vi" 

og "dem" eller "rigtigt" og "forkert". 

Denne modsigelse tyder allerede på, at 

der foretages en skelnen. Prøv at bryde 

gennem det ved at rejse spørgsmålet 

om aftaler. Fremhæv fælles interesser 

og mål. For eksempel: Er det ikke 

vigtigt for alle unge at tilbringe deres 

skoletid på den bedst mulige måde? 

Ønsker alle ikke at blive behandlet 

anstændigt og med respekt? 

 Vær påpasselig med at generalisere. 

Nuancer opfattelsen af (grupper af) 

personer for at undgå stereotyper og 

generaliseringer. Det er ikke hele 

Afrika, der sulter. Og ligesom 

kristendommen har en stor 

mangfoldighed, er der også en stor 

mangfoldighed inden for islam. 

Mennesker er individer og er derfor alle 

forskellige. Lad disse nuancer komme 

frem. 

 Kulturer er dynamiske. Der er ingen 

typisk marokkansk, tyrkisk, belgisk, 

(osv.) kultur. Lande og personer har 

utallige (sub)kulturer, der hver især har 

deres egne regler. Disse regler ændrer 

sig hele tiden pga. nye erfaringer og 

indsigter. Derfor kan der ikke være 

nogen manual i, "hvordan man 

håndterer ...". Interkulturel 

kommunikation betyder hovedsageligt: 

At være fleksible, åbensindede og 

interesserede i hinanden. 

 Du må ikke lade som om, du ved det 

hele. De unge selv er målgruppen og er 

dermed også eksperterne på området. 

Det er vigtigt, at de unge har en 

fornemmelse af, at de kan tale om 

vanskelige emner. 

 Det er en dårlig strategi at ignorere 

vanskelige spørgsmål. Selvom du tror, 

at spørgsmålet automatisk bliver 

glemt, eller du føler dig usikker om 

emnet, er det stadig vigtigt at være 

opmærksom på det. 
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ØVELSER 

Øvelse 1: Brainstorming 

 Mål: At starte en diskussion om 

radikalisering. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Muligvis et stort ark papir 

og en tus 

 Fremgangsmåde: Skriv ordet 

radikalisering på et stort stykke papir, 

og spørg, hvad der menes med ordet. 

Skriv først et par ord, og spørg så, 

hvorfor der blev tænkt på det ord. Prøv 

derefter at nå frem til en definition 

sammen. Brug følgende nøgleord eller 

ord, der betyder det samme. 

- Proces 

- Kritik af -  

- Påvirket af -  

- Undersøger, om der vises 

interesse for -  

- Alternativ til et demokratisk 

samfund 

- Overbevist om egne 

rettigheder/værdier 

- Fremmedgørelse af andre 

- Mulighed for vold  

Hvis ordet radikalisering er for svært (f.eks. for 

små børn), kan du gøre det samme med ordet 

demokrati. Find først en hensigtsmæssig 

definition, som du kan basere det hele på. 

Hele øvelsen kan også udføres verbalt og/eller 

i en familiesammenhæng. 

 

Øvelse 2: Tesespil 

 Mål: At gøre det muligt for lærere og 

forældre at tale om emner med deres 

børn/elever. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Udsagn og tips (se 

Materialer 9: Teser). 

 Fremgangsmåde: Læs et udsagn, og 

spørg ind til, hvad du skal gøre i den 

situation.  

Teser: 

- Jeg foretrækker, at [mit barn] har 

venner fra sin egen kultur. 

- Det er bedst at diskutere 

vanskelige emner som racisme, 

radikalisering eller terrorisme. 

- Jeg (forælder/lærer) har altid ret. 

- Nuancering er ikke vigtig i en 

samtale med dit barn. Alt er kun 

sort eller hvidt. Det er nemmere. 

- Jeg behøver kun at diskutere 

vores egen religion med vores 

børn. 
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Øvelse 3: Falske nyheder 

 Mål: At gøre de unge opmærksomme 

på falske nyheder og kunne genkende 

dem. 

 Deltagere: Ubegrænset. 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: Internet, skærm (bærbar 

computer, smartboard, osv.) 

 Fremgangsmåde: Tal først med de 

unge om, hvor de får deres oplysninger 

fra på internettet. Diskuter 

pålideligheden af dette, og især hvad 

de mener om det. Spørg, om de ved, at 

der findes falske nyheder, og om de 

allerede har været i kontakt med det. 

Afspil derefter videoen, og diskuter 

den. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xf

8mjbVRqao 

https://www.youtube.com/watch?v=BI

v9054dBBI 

 

 

Øvelse 4: Rollespil  

 Mål: At øve dig i at besvare vanskelige 

spørgsmål. 

 Deltagere: Ubegrænset (pr. 3). 

 Varighed: 10-15 minutter. 

 Værktøjer: 3 stole, 2 testpersoner og 

en observatør, cases, ark med tips. 

 Fremgangsmåde: Person A er en 

forælder, og person B er et barn. 

Person B stiller et vanskeligt spørgsmål 

til person A. Person A forsøger at 

besvare det så godt som muligt. 

Person B kan stille en masse spørgsmål 

og gøre det vanskeligt for person A. 

Observatøren kan tilbyde at hjælpe, 

hvis samtalen sidder fast, eller hvis 

person A har brug for nogle tips. Efter 

5 minutter diskuteres samtalen, og 

rollerne kan ændres. 

 

Mulige spørgsmål: 

- Hvad betyder 

diskrimination/racisme/radikaliser

ing/osv.? 

- Hvorfor udfører folk angreb? 

- Hvilken religion har ret? 

- Hvorfor har nogle personer 

problemer med min tro? 

- Hvad siger Bibelen/Koranen/... om 

de andre religioner? 

- Find på spørgsmål, der passer til 

din situation. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xf8mjbVRqao
https://www.youtube.com/watch?v=xf8mjbVRqao
https://www.youtube.com/watch?v=BIv9054dBBI
https://www.youtube.com/watch?v=BIv9054dBBI
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MATERIALER 9: OPSUMMERING 
 

Aktivisme Radikalisering Ekstremisme Terrorisme 

- Aktivist 

- Lovligt 

- Stræber efter 
idealer på en 
lovlig, 
demokratisk 
måde 

 

- Vores måde er 
den rigtige 
måde 

 

- Radikal 

- Lovligt 

- Forfølger idealer 
og accepterer 
samtidig 
udemokratiske 
måder at nå dem 
på 

- Vores måde er 
den eneste måde 

 

- Ekstremist 

- Ulovligt 

- Forfølger idealer og 
deltager samtidig i 
udemokratiske 
måder at nå dem på 

 
 

- Vi tvinger dig til at 
følge vores vej 

 

 

- Terrorist 

- Ulovligt 

- Forfølger 
idealer og 
udøver 
samtidig 
ekstrem vold 
og skaber 
(offentlig) frygt 
 

- Hvis du ikke 
følger vores 
vej, dræber vi 
dig 

 

Eksempler 

- Greenpeace 

- Demonstranter 
mod migration 

- Demonstranter 
mod abort 

- Besætterbevægel
se 

- Breitbart 

- Salafisme, 
ortodoksisme 

- Antifa 

- Facisme/Neonazism
/ Alt-right 

- Jødiske bosættere 
(Gaza) 

- IRA 

- Anders 
Breivik/Brento
n Tarrant 

- ISIS/Al-Qaeda 
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Radikaliseringsproces 
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MATERIALER 9: TESER OG SVAR 
 

Jeg foretrækker, at [mit barn] har venner fra sin egen kultur. 

 Venskaber med nogen fra en anden kultur er en positiv ting. 

 De gør, at vi taler mindre om "os" og "dem". 

 I bliver "rigere". 

 I lærer af hinanden og om hinanden. 

 Tilskynder til kontakt mellem forskellige grupper. 

 F.eks. vejfester, forårsrengøring, osv. 

 

Det er bedst at diskutere vanskelige emner som racisme/radikalisering/terrorisme. 

 Tal om vanskelige emner. 

 Lær dit barn, at "det perfekte samfund" ikke findes. Fortæl også dit barn om de af dine egne 

erfaringer, der er relevante for aktuelle begivenheder. 

 Søg aktivt efter oplysninger. 

 GØR: Modvirk fordomme med argumenter og humor, og tal om herkomst og kultur på en positiv 

måde. 

 GØR IKKE: "De er alle racister" eller "vi vil aldrig være en del af det" eller "de er altid de samme". 

 

Jeg (forælder/lærer) har altid ret. 

TAL 

 Lad dit barn tale om alt, selvom du ikke bifalder det hele. 

 Tal om at begå fejl. 

 Tal om at håndtere forskelle. 

VÆR ÅBEN 

 Lyt til, hvad der ligger dit barn på sinde. 

 Opmuntr dit barn til at fortælle så meget som muligt derhjemme. 

 Giv dit barn mulighed for at finde et svar på, hvad der er rigtigt/forkert. 

 Hjælp med at skabe løsninger 
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Nuancering er ikke vigtig i en samtale med dit barn. Alt er kun sort eller hvidt. Det er nemmere. 

 En ung person er på udkig efter svar, men vil måske ikke altid "acceptere" sine forældres svar. 

 Det er bedre for forældre at lede efter svar sammen med deres barn. 

 Tal så åbent som muligt, og undlad ikke at svare på noget. 

 Giv så få sorte og hvide svar som muligt, for det er få ting, der er helt gode eller helt dårlige. 

 Det er især vigtigt, at dit barn lærer, at der er mange forskellige holdninger. 

 Hav altid gode argumenter. Hvis du ikke har gode argumenter, skal du finde en, der har. 

 "Bare fordi" er ikke et acceptabelt svar. 

 Hav modet til at skifte mening! 

 En holdning er ikke det samme som en regel. 

 

Jeg behøver kun at diskutere vores egen religion med vores børn. 

 Se på religion med et åbent sind. 

 Prøv at se det "store billede" i og mellem religionerne. 

 På den måde kan du se, hvordan forskellige religioner overlapper hinanden. 

 Kendskab til andre religioner giver mere viden og forståelse. 

 Du lærer også, hvad der diskuteres og hvorfor. 

 Lav en "oversættelse" fra religion til samfund, fra "dengang" til "nu". 

 Tal med dit barn om dennes plads i samfundet. 
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Værktøjskasse: Skole-hjem-samarbejde 

Situationen i hjemmet og i skolen påvirker i væsentlig grad den 

sociale udvikling af børn mellem 10 og 14 år. Derfor er det 

vigtigt at bygge bro mellem disse to miljøer og bringe lærere, 

forældre og deres elever/børn sammen. Den modulopbyggede 

værktøjskasse: Skole-hjem-samarbejde omfatter en række 

øvelser til temaerne inklusion og mangfoldighed, gruppepres, 

konfliktløsning, kommunikation og racisme og ekstremisme. 

Øvelserne gør det muligt for lærere og forældre at føle sig 

trygge i deres rolle med at tale om disse vigtige emner med 

deres elever eller børn. Derudover begynder værktøjskassen 

med et modul til lærere og forældre om at blive fortrolige med 

hinanden og opbygge gensidig tillid og respekt. 

Samlet set gør værktøjskassen det muligt for skoler at blive 

trygge lærings- og udviklingsmiljøer for deres elever, og ved at 

inkludere forældrene er disse miljøer stadig til stede, når skolen 

ringer ud for sidste gang.  
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