
KÆRLIG TALT KOMMER TIL JER

Svære følelser er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske – og ikke mindst ung. Kærlig 
Talt sætter respektfuld kommunikation, grænser og trivsel på skemaet i et interaktivt undervisnings-
forløb, hvor unge, eksperter og kendte fortæller om deres oplevelser med fx vrede, jalousi og tilgivelse. 
Materialet er bygget op som et talkshow, hvor værten Mikkel Kryger interviewer gæster og sætter gang i 
øvelser og diskussioner i klassen. Kærlig Talt er rettet mod de ældste elever og lever op til Fælles Mål for 
Folkeskolen. 

I Kærlig Talt:
• får eleverne redskaber til at håndtere og sætte ord på svære følelser
• lærer eleverne at kommunikere og agere med respekt for egne og andres grænser
• får eleverne værktøjer til at udvikle trygge nære relationer – her og nu og på den lange bane

Undervisning tæt på jeres hverdag
I Kærlig Talt kan I blive klædt på til at undervise i forløbet på et heldagskursus med fokus på teorierne 
bag materialet. Vi holder undervisningen tæt på jeres hverdag, I afprøver konkrete øvelser og får inspira-
tion til jeres egen undervisning. Kurset er målrettet lærere, AKT-vejledere, pædagoger, trivselspersoner 
og andre, der underviser og har kontakt med elever i udskolingen. Kurset udbydes løbende i København 
og Aarhus for 1.500,- eks. moms pr. deltager. 

Køb et lokalkursus for 10.000,- eks. moms 
Vi ved, at det kan være svært at få praktikken til at gå 
op, når det handler om kursusdage. Derfor tilbyder vi 
at komme til jer. Hvis I sørger for de praktiske rammer, 
sørger vi for indholdet i en inspirerende kursusdag. 

Prisen dækker undervisning, materialer og login for 
10-20 deltagere, men er eksklusiv lokaler, forplejning 
og transport for undervisere.

Undervisningen foretages af fagfolk med lærer- og 
psykologfaglig baggrund, som har været med til at 
udvikle materialet. 

Interesseret?
Kontakt Frej Prahl på fpr@familieudvikling.dk for at høre  
nærmere om muligheden for at få Kærlig Talt ud til dit område.

Hvis du har lyst til at vide mere om Kærlig Talt, så kig forbi projektkaerligtalt.dk
Bag Kærlig Talt står Mary Fonden, Center for Familieudvikling og Ole Kirk’s Fond. 

Kærlig Talt er populært

96 % af lærerne vil anbefale andre 

lærere i udskolingen at bruge Kærlig 

Talt*.

71 % af eleverne synes, at det har 

været meningsfuldt at arbejde med, 

hvordan man kan håndtere svære 

situationer og følelsen af afmagt*.

* Tal fra evaluering af Kærlig Talt udført 
af Syddansk Universitet blandt 750 ele-
ver og 23 lærere på 8. klassetrin.

SAVNER JERES SKOLE REDSKABER TIL AT SÆTTE RELATIONER, KOMMUNIKATION 
OG SVÆRE FØLELSER PÅ DAGSORDENEN I DE ÆLDSTE KLASSER?


