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/ SIDE 1 AF 2

SVÆRE
SITUATIONER

OPGAVE INSPIRATION

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.2

Individuel refleksion

Formålet med det her forløb er, at du og dine klassekammerater  
bliver bedre til at forstå og håndtere de situationer, som I synes  
kan være svære – men hvilke situationer er det? 

Hvis det er svært at komme i tanke om nogle  
situationer, så kan du lade dig inspirere af de  
følgende eksempler, som andre unge er kommet med.  
Måske kan du genkende nogle af dem ...? 

•  Hvis der bliver holdt en fest,  
som man ikke er inviteret med til.

•  Hvis ens bedste ven pludselig  
ikke vil snakke med én.

•  Hvis ens forældre eller lærere bliver vrede  
eller skuffede over noget, man har gjort.

•  Hvis man oplever at blive lukket ude af den flok 
venner, som man plejer at snakke med i frikvarteret.

• Hvis ens forældre fortæller, at de skal skilles.

•  Hvis ens kæreste snakker rigtig meget  
med en anden pige/dreng fra klassen.

• Hvis man er ked af det og ikke tør sige det højt.

•  Hvis man har sendt en personlig  
sms til en ven og ikke fået svar.

•  Hvis nogen har skrevet noget negativt  
om en på facebook.

•  Hvis man er bange for, at andre  
i klassen bagtaler én.

• Hvis man bliver helt vildt vred.

Beskriv kort tre forskellige  
situationer, hvor du blev usikker, 
bange, ked af det eller vred, og hvor 
du ikke vidste, hvad du skulle stille op. 
Måske fordi du blev bange for at blive 
afvist eller for, at de andre ikke kunne 
lide dig. Det kan være situationer med 
dine venner, din familie, din kæreste, 
dine klassekammerater, dine lærere 
eller andre.

Der er plads til at skrive på næste side.



/ SIDE 2 AF 2

SITUATION 1: Hvad skete der?

SITUATION 2: Hvad skete der?

SITUATION 3: Hvad skete der?

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.2



OPTRAPNING

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.6

TRIN 2

Du siger, at du er uenig. 

Du fortæller, hvorfor den anden er forkert på den i situationen.

Du bringer andre eksempler ind i samtalen fra situatio-
ner, hvor du også synes, den anden var forkert på den. 

Når den anden taler, sørger du for at forberede dit næste 
comeback i stedet for at lytte til det, der bliver sagt.

TRIN 1

Nu bliver du virkelig vred og hæver stemmen. 

Du begynder at rakke ned på den anden som person.

Du sørger for at tale meget  
generaliserende om den anden. 

TRIN 3



ORD SOM GØR
ONDT – ONLINE

EKSEMPEL 1: FACEBOOK

EKSEMPEL 2: SMS'ER

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.7

Læs eksemplerne på sms’er, chatbeskeder og kommentarer på  
facebook igennem og snak derefter om nedenstående to spørgsmål:

OPGAVE

•  Hvordan ville det være for jer 
at modtage disse beskeder?

•  Hvilke af disse beskeder, synes 
du, går over grænsen for, hvad 
man kan skrive til hinanden i 
en sms, på facebook eller an-
dre steder online?

Pernille

Torsdag morgen

Emma Jensen likes this.

Pige01 Ik så heldigt billede hva’:-) 

Pige02 Fjern billedet, så vi andre er fri for at se på det

Pige03 Ikke så mange likes, hva’!?

Dreng01 Skriv dit navn her, hvis du også syntes at 
Pernille er dum og grim og irriterende!!



HOLD
MASKEN

ROLLESPIL

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.11

PERSON A

I skal nu spille et rollespil. I skal forestille jer, at I er to gode venner,  
der går i klasse sammen og mødes efter skole. 

1. DEL (3 min.):
Du har hørt, at din vens forældre skal skilles og vil gerne snakke med ham/hende om det, 
fordi du tror, det kan hjælpe. Du kan fx sige: Hvordan har du det? Hvad er det for noget med, 
at dine forældre skal skilles? Det lyder godt nok hårdt! Skal de flytte fra hinanden? Hvordan 
har du det med det? Gør det dig ikke ked af det? Eller vred? Bliv ved med at spørge ind, til 
underviseren siger, at tiden er gået. 

2. DEL (1 min.): 
Spørg B, hvordan det var at prøve at holde masken i rollespillet? 

3. DEL (3 min.):
Du skal spille en elev, som er frustreret, fordi din kæreste har slået op med dig i går. Det 
gør dig ked af det og vred. Du vil faktisk gerne fortælle det til din ven, men du er bange for, 
hvordan han/hun vil tage det. Du prøver at holde masken over for de andre. Du kan fx være 
stille, spille cool eller sige, at det ikke gør noget, at det ikke rager den anden.

4. DEL (1 min.): 
Svar på B’s spørgsmål. 
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HOLD
MASKEN

ROLLESPIL

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.11

PERSON B

I skal nu spille et rollespil. I skal forestille jer, at I er to gode venner,  
der går i klasse sammen og mødes efter skole. 

1. DEL (3 min.): 
Du skal spille en ung på 15 år, der lige har fået at vide, at dine forældre skal skilles, og at din 
far skal flytte til den anden ende af landet. Det gør dig ked af det og vred, og du ved ikke, 
hvad du skal stille op, men du prøver at holde masken over for de andre. Du kan fx være 
stille, spille cool eller sige, at det ikke gør noget, at det ikke rager den anden ...

2. DEL (1 min.): 
Svar på A’s spørgsmål. 

3. DEL (3 min.): 
Du skal spille en elev, som gerne vil være en god ven. Du har hørt, at din vens kæreste 
har slået op med ham, og vil gerne snakke med ham/hende om det, fordi du tror, det kan 
hjælpe. Du kan fx sige: Hvordan har du det? Hvad er det for noget med, at din kæreste har 
slået op? Det lyder godt nok hårdt! Hvorfor tror du, han/hun slog op med dig? Hvordan har 
du det med det? Gør det dig ikke ked af det? Eller vred? Bliv ved med at spørge, til undervi-
seren siger, at tiden er gået. 

4. DEL (1 min.): 
Spørg A, hvordan det var at prøve at holde masken i rollespillet?
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UGENS UDFORDRING 1: 
PÅ BESØG PÅ STORMBAKKEN  
OG I FACADEKVARTERET

OPGAVE

UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.12

Svar på spørgsmålene her  
og på de næste sider.

Efter denne første omgang 
"Kærlig Talt" er det tid til at 
undersøge, hvornår de ting, I har 
arbejdet med i dag, sker ude i 
den virkelige verden. 

Find og beskriv tre situationer 
inden næste gang, hvor der 
bliver handlet på en måde, som 
kunne minde om, hvordan man 
opfører sig på Stormbakken eller 
i Facadekvarteret. Det kan være 
situationer fra film, fra fjernsy-
net, fra bøger og fra din egen 
hverdag. Du skal finde mindst et 
eksempel, som handler om dig 
selv. 

1: HANDLING SOM PÅ STORMBAKKEN

Hvad var situationen?

Hvorfor tror du, at personen handlede som på Stormbakken?

Hvad var effekten af at handle som på Stormbakken?
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UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.12

2: HANDLING SOM I FACADEKVARTERET

Hvad var situationen?

Hvorfor tror du, at personen handlede som i Facadekvarteret?

Hvad var effekten af at handle som i Facadekvarteret?
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UGE 1 - DAG 1
ØVELSE 1.12

3: HANDLING SOM I FACADEKVARTERET ELLER PÅ  
STORMBAKKEN – OG DENNE GANG HANDLER DET OM DIG!

I hvilken situation handlede du, som om du var i  
Facadekvarteret/på Stormbakken. Hvad gjorde du?

Hvorfor handlede du, som du gjorde? 

Hvad var effekten af det, du gjorde?

/ SIDE 3 AF 3



DEN INDRE 
VERDEN 2

UGE 2 - DAG 2
ØVELSE 2.5

Individuel

1
Hvilke tanker 
gik igennem 

hovedet  
på dig?

2
Hvilke

følelser 
oplevede du?

Tænk tilbage på en situation, som du syntes var svær og beskriv helt kort, hvad der skete:

1: 

4: 

2: 

3: 

Svar på spørgsmålene herunder.

FORNEMMELSER  
I KROPPEN

TANKER
FØLELSER

3
Hvad mærkede
du i kroppen?

IMPULSER TIL 
HANDLING

4
Hvad fik

du lyst til
at gøre?



VREDESBILLEDER

UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.3

Øvelsen Vredesbilleder er udarbejdet med inspiration fra Diamantforløbet – www.diamantforlobet.dk





 0-50 GRADER: DET ER LUNKENT  
 (fx stigende irritation/frustration)

Hvilke tanker kunne gå igennem hovedet på dig?

Hvilke følelser kunne du fx mærke?

Hvad kunne du fx mærke i kroppen?

Hvad gør du typisk?

C°
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

VREDESTERMOMETERET – 1 

UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.5

TEMPERATUREN STIGER! 

Når vreden kommer, kan det nogle gange føles, som om ”lynet slår ned” eller ”bomben 
springer” ud af det blå. Men oftest går der noget forud for det. Når vreden opbygges, 
kommer den ofte til udtryk på en hård måde. Temperaturen stiger, og SÅ koger det over. 
Man kan fx blive mere og mere frustreret i løbet af dagen eller eller være irriteret over 
noget, som gør, at det bliver for meget – kender du det?
 

OPGAVE

Vredestermometeret hjælper til 
at registrere, når vreden gradvist 
bygges op. Hvad sker der hos dig, 
når vreden gradvist bygges op på 
dit vredestermometer?

Prøv at tænke tilbage på en 
situation, hvor vreden har bygget 
sig op hos dig, fx i en konflikt med 
dine forældre, venner eller andre.  
Udfyld spørgsmålene herunder. 
Start ved de laveste temperaturer.

1

50-100 GRADER: DET KOGER OVER! 
(fx vred) 

Hvilke tanker kunne gå igennem hovedet på dig?

Hvilke følelser kunne du fx mærke?

Hvad kunne du fx mærke i kroppen?

Hvad gør du typisk?

2
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DINE IDEER:

UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.5

VREDESTERMOMETERET – 2

HVAD KAN MAN GØRE!?

Alt efter, hvor høj temperaturen er på Vredestermometeret, kan man gøre forskellige ting 
for at håndtere vreden. Hvis temperaturen er nået helt op på 100 grader, er det fx rigtig 
svært at melde ud om sine vrede, samtidig med at man bliver på egen banehalvdel og 
ikke sviner den anden til. Og så er det bedste, man kan gøre, at tage en timeout.

Nedenfor kan du se forslag til forskellige ting, man kan gøre, alt efter hvilken temperatur 
man er på.

C°
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

100 GRADER: DET KOGER OVER! (fx rasende) 

Tage en timeout og fjern dig fra situationen.
Prøv at trække vejret dybt.

0-50 GRADER: DET ER LUNKENT (fx stigende irritation/frustration)

Tag en tur til Den indre verden – beskriv for dig selv, hvad du tænker, føler m.v.
Forklar folk, hvad du oplever – uden at bebrejde dem!

50-100 GRADER: DET ER VARMT! (fx vred)

Træk vejret dybt, slap af i kroppen.
Tag en tur til Den indre verden – beskriv for dig selv, hvad du tænker, føler m.v.
Forklar folk, hvad du oplever – uden at bebrejde dem! Bliv på egen banehalvdel.

OPGAVE

Hvad har du af ideer 
til, hvad man ellers kan 
gøre? Tilføj flere forslag.

/ SIDE 2 AF 4



UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.5

CASE 1

Du har lavet en aftale med en rigtig god ven i din 
klasse om, at I sammen skal tage ned til bageren/kio-
sken/et andet sted uden for skolen sammen i frokost-
pausen. Forud for frikvarteret har hele klassen været 
ude og lave gruppearbejde. Du har ikke været i gruppe 
med din ven. Da du kommer tilbage til klasseværelset 
er han væk. En af de andre i klassen siger, at han er 
gået til bageren/kiosken/et andet sted sammen med 
nogle af de andre. Det er tredje gang inden for en må-
ned, at din ven har brændt dig af.

•  Hvor højt ville du komme op på  
Vredestermometeret i denne situation?

•  Hvad ville du gøre nu og her i situationen?

•  Hvad kunne du sige, hvis du skulle fortælle din ven, 
hvad der sker i din indre verden - og gøre det uden 
at angribe ham? (Eksempel: I stedet for at sige: ”DU 
er en idiot!”, så ”Når du gør sådan, bliver jeg frustre-
ret og vred, fordi ...”)

VREDESTERMOMETERET – 3

CASES

OPGAVE

I skal nu på skift læse en case højt og 
svare på de tre spørgsmål, der står efter 
hver case. 

Den, som har læst casen op, skal først 
vurdere, hvilken temperatur den beskrevne 
situation ville give ham eller hende på 
Vredestermometeret.

Derefter skal han/hun selv sige, hvad han/
hun kunne forestille sig at gøre i situatio-
nen.

Når personen har svaret på spørgsmålene, 
må de to andre gerne komme med flere 
forslag til, hvad man kunne gøre i situati-
onen.
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UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.5

CASE 2

CASE 3

Jeres lærer lægger op til en diskussion i klassen om noget, som fylder meget i medierne for 
tiden. Det er et tema, som betyder meget for dig, og som du har mange holdninger til. Du 
rækker hånden op og siger din mening om temaet. Der er to af de andre fra klassen, som 
griner af det, du siger, og hvisker sammen bagefter. Du ved ikke, om det er dig, de hvisker 
om.

•  Hvor højt ville du komme op på Vredestermometeret i denne situation?

•  Hvad ville du gøre nu og her i situationen?

•  Hvad kunne du sige, hvis du skulle fortælle de to klassekammerater, der griner i casen, 
hvad der sker i din indre verden - og gøre det uden at angribe dem? (Eksempel: I stedet 
for at sige: ”I er nogle idioter!”, så ”Når I gør sådan, bliver jeg frustreret og vred, fordi ...”)

I er ude at spille fodbold i et frikvarter. Dit hold er ved at tabe, og alle på dit hold bliver 
derfor ret frustrerede. Du brænder et straffespark, hvorefter nogle af de andre kommer 
med en nedladende kommentar. (Hvis du ikke spiller fodbold – så forestil dig en anden 
aktivitet, I laver sammen i klassen i frikvartererne, og at en af de andre retter på dig eller 
kommer med en nedladende kommentar undervejs).

•  Hvor højt ville du komme op på Vredestermometeret i denne situation?

•  Hvad ville du gøre nu og her i situationen?

•  Hvad kunne du sige, hvis du skulle fortælle de andre personer i casen, hvad der sker i 
din indre verden - og gøre det uden at angribe dem? (Eksempel: I stedet for at sige: ”I 
er nogle idioter!”, så ”Når I siger sådan, bliver jeg frustreret og vred, fordi ...”)
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OPGAVE 2

OPGAVE 3

UGENS UDFORDRING 2: CHILL-TIME, 
REJSER TIL DEN INDRE VERDEN ELLER 
ARBEJDE MED VREDESTERMOMETERET

UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.6

Nu er det blevet tid til at afprøve nogle af de ting, som I har arbejdet 
med i Kærlig Talt, ude i den virkelige verden. Du skal nu beslutte dig, 
hvilken af de følgende tre opgaver du vil afprøve inden næste gang:

Chill-time: Find to eller tre tidspunkter, 
hvor du kan lave den chill-time-øvelse, 
I lavede i undervisningen. Det kan fx 
være, lige inden du skal sove, eller når 
du er kommet hjem fra skole – eller et 
andet tidspunkt, hvor du har brug for at 
få tømt hovedet. 

Gå ind på hjemmesiden under øvelser, 
find lydfilen med chill-time-øvelsen og  
afspil den. 

Du skal ikke opnå noget bestemt med 
øvelsen. Det handler udelukkende om 
at slappe af og rette opmærksomhe-
den mod det, du oplever, mens du laver 
øvelsen.

God fornøjelse!

Vredestermometeret: Vær opmærksom 
på, i hvilke situationer temperaturen på 
dit vredestermometer stiger. Når du har 
oplevet sådan en situation, skal du sva-
re på spørgsmålene på den sidste side.

OPGAVE 1

Den indre verden: I undervisningen har I arbejdet med 
Den indre verden. Det hjælper til, at man får styr på sin 
egen reaktion i svære situationer. Det er vigtige observa-
tioner at gøre sig – det handler nemlig om dig, og hvad 
du oplever! Derfor er det også en del af hjemmeopgaven. 
Prøv først at tænke tilbage på en ny situation, som du 
synes, var svær. Måske du lige har oplevet sådan en 
situation, eller måske vil du opleve noget i løbet af den 
næste uge, som du kan bruge som eksempel. Når du har 
fundet en situation, som du vil udforske, så prøv at svare 
på spørgsmålene på side 2.
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UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.6

1: TÆNK TILBAGE PÅ EN SITUATION, SOM DU SYNES VAR SVÆR.

2: HVILKE TANKER GIK IGENNEM HOVEDET PÅ DIG?

4: HVAD MÆRKEDE DU I KROPPEN?

3: HVILKE FØLELSER?

5: HVAD FIK DU LYST TIL AT GØRE?

OPGAVE 1: DEN INDRE VERDEN
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UGE 2 - DAG 3
ØVELSE 3.6

1: I HVILKEN SITUATION KUNNE DU MÆRKE VREDEN?

2: HVOR HØJ BLEV TEMPERATUREN PÅ DIT VREDESTERMOMETER? 
(BLEV DET LUNKENT, ELLER KOGTE DU OVER?)

4: HVAD VAR EFFEKTEN AF DET, DU GJORDE I SITUATIONEN?

3: HVAD GJORDE DU I SITUATIONEN FOR AT HÅNDTERE VREDEN?

5: HVAD HAR DU AF ANDRE IDEER TIL, HVAD DER KUNNE VÆRE SMART AT GØRE I EN 
LIGNENDE SITUATION (FX TAGE EN TIME-OUT, TRÆKKE VEJRET DYBT, FORSØGE AT SLAPPE 
AF I KROPPEN, TAGE EN TUR TIL DEN INDRE VERDEN, FORKLARE FOLK, HVAD DU OPLEVER)?

OPGAVE 3: VREDESTERMOMETERET
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LYTTETEKNIK

OPGAVE REGLER

UGE 3 - DAG 4
ØVELSE 4.6

REGLER TIL BEGGE:

•  I skiftes til at være taler og lytter  
og bytter først efter fem minutter.

REGLER TIL TALEREN:

•  Man fortæller om en oplevelse, der enten  
var rigtig god eller rigtig svær.

•  Man fortæller bl.a. om, hvordan oplevelsen  
påvirkede de fire områder i Den indre verden.

•  Man holder pauser en gang imellem, for at lytteren 
får mulighed for at gentage budskabet.

REGLER TIL LYTTEREN:

•  Indimellem gentager man det, man har hørt med 
sine egne ord.

• Man siger ikke, hvad man selv tænker eller mener.

• Man spørger indimellem: ”Er det rigtigt forstået?”

I skal nu afprøve lytteteknikken. 
Start med at aftale rollefordelingen 
– den ene starter med at være taler 
og den anden lytter, og efter lidt tid 
bytter I. Inden I begynder samtalen, 
kan taleren lige tage et øjeblik til at 
beslutte sig for, hvad han/hun gerne 
vil tale om. Det kan enten være en 
rigtig god eller en rigtig svær ople-
velse, som man har haft, fx en god 
ferieoplevelse, eller en svær konflikt, 
man har haft med sine forældre, 
eller noget helt tredje. Derefter går I 
i gang, og prøv så begge to at bruge 
de regler, som står til højre.



OPGAVE SPØRGSMÅL

UGE 3 - DAG 5
ØVELSE 5.3

• Hvilke interesser har du?

• Hvad er din største drøm?

• Hvad er din største bekymring lige nu?

• Hvem betyder meget for dig i din familie?

•  Hvad har været den bedste oplevelse  
i løbet af den sidste uge?

•  Hvad har været den dårligste oplevelse  
i løbet af den sidste uge?

• I hvilke situationer har du det godt med dig selv?

• I hvilke situationer bliver du usikker på dig selv?

• Hvad synes du kendetegner et godt venskab?

•  Hvad synes du kendetegner  
et godt kæresteforhold?

Til højre står der en række spørgsmål, 
som du nu skal stille til din makker. Når du 
har hørt hans eller hendes svar, så gælder 
det om at finde på uddybende spørgsmål 
til det, din makker lige har fortalt. Du kan 
fx spørge ind til den andens indre verden i 
en bestemt situation. Hvis du ikke lige kan 
komme i tanke om et uddybende spørgs-
mål, så kan du stille det næste spørgsmål 
i rækken.

Efter 5 minutter skal I bytte roller. Når I 
bytter, skal I starte forfra med spørgs-
målene, så I behøver altså ikke at nå alle 
spørgsmålene igennem.

God fornøjelse!

MÅ JEG SPØRGE DIG 
OM NOGET?



UGE 3 - DAG 5
ØVELSE 5.4

TILGIVELSES- 
DILEMMAER

CASE 1

ANNA OG SOPHIA

Anna og Sophia er rigtig gode venner. De går ikke i skole sammen, men mødes næsten hver dag og 
hænger ud. Sophia er lidt vild med en fyr, der hedder Alexander, og det har hun også fortalt til Anna. 
Anna er faktisk også lidt lun på ham, men det tør hun ikke fortælle til Sophia. En lørdag skal Anna og 
Sophia til en fest, hvor Alexander også skal med. De glæder sig begge rigtig meget, og da de ankommer 
ved 21-tiden, er festen godt i gang. De danser, fester og snakker og møder begge mange nye og sjove 
mennesker. Pludselig er der gået flere timer. Det går nu op for Sophia, at hun faktisk ikke har set Alexan-
der i et stykke tid. Hun begynder derfor at lede efter ham. Nogle siger, at han er gået ud, og Sophia går 
derfor ud i den mørke have. Hun kan i starten ikke rigtigt se eller høre nogen, men så hører hun nogle, 
der smågriner, og hun bevæger sig i retning af lyden. Så sker det. Pludselig ser hun Alexander stå og 
kysse med en anden pige. Og det er ikke hvem som helst. Han står og kysser med Anna! Sophia kan ikke 
tro sine egne øjne, og hun skynder sig at løbe sin vej. Væk fra dem og væk fra festen. Anna råber, at hun 
skal komme tilbage, men det vil hun ikke. Næste formiddag ringer det på døren hjemme hos Sophia. Det 
er Anna. Hun står i døren med tårer i øjnene og fortæller, hvor ked af det, hun er over det, der er sket. Og 
så siger hun: ”Undskyld, jeg håber sådan, at du på et tidspunkt kan tilgive mig”.

• Hvad ville der komme ud af, at Sophia tilgav Anna?

• Hvad skulle der til, for at du selv kunne tilgive i sådan en situation?

/ SIDE 1 AF 3
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CASE 2

VILLADS OG EMIL

Villads og Emil går i klasse sammen. De snakker sammen en gang imellem, men er ikke 
tætte venner. Til gengæld spiller de ofte fodbold sammen i frikvartererne, og de er uden 
tvivl de to bedste til fodbold i klassen. I den seneste tid er folk i klassen begyndt at disku-
tere, hvem af dem der rent faktisk er bedst. Mange mener, at det er Emil, der er bedst, og 
det bliver Villads lidt ked af at høre. En dag får han nok, så på sin facebook-væg poster 
han nogle kommentarer om alt det, Emil ikke kan på en fodboldbane. Han får nogle likes 
fra forskellige venner, og stille og roligt bliver tonen grovere og grovere. Villads får også 
sagt, at ”Emil i virkeligheden er en blærerøv, og at han tror, han er så pisse god til alting. 
Han tror, han er kongen, selvom der er mange ting, han ikke kan finde ud af.” Alt dette 
læser Emil naturligvis også, og han bliver vildt ked af det. Faktisk mister han lysten til at 
spille fodbold i frikvartererne, og han bryder sig heller ikke om at komme i skole.

En uge senere begynder Villads at savne Emil på fodboldbanen. Det er ikke lige så sjovt 
uden ham, og han begynder også at få dårlig samvittighed, for det er tydeligt at se, at 
Emil ikke har det godt. Villads beslutter sig for at sige undskyld til ham og spørger, om 
ikke nok Emil vil være med til at spille fodbold igen.

• Hvad ville der komme ud af, at Emil tilgav i situationen?

• Hvad skulle der til, for at du selv kunne tilgive i sådan en situation?

/ SIDE 2 AF 3
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CASE 3

NOAH OG ALMA

Noah går i 9. klasse. Han er rimelig glad for skolen, selvom han ikke orker at lave lektier, og 
han synes, at timerne er ret kedelige. Han kan godt lide de andre i klassen, og han har for 
det meste også en oplevelse af, at de andre kan lide ham. Men ikke altid. Der er nogle af 
de andre i klassen, der ser hen over hovedet på ham og de venner, som han hænger meget 
ud med. Noah og hans venner føler sig nogle gange som luft for de andre. På et tidspunkt 
hører de, at nogle af de andre er ved at arrangere en fest. Noah skynder sig at sige, at han 
godt kan medbringe nogle snacks. De andre kigger lidt undrende på dem, og der opstår en 
ubehagelig tavshed. Så tager Alma ordet. Hun siger, at denne fest altså ikke er for alle, og 
at de altså ikke er inviteret. Bum! Den sved. Noah føler sig så dum og har mest af alt lyst 
til at løbe sin vej. Det kan han bare ikke, fordi han er bange for, at han så vil tabe ansigt. 
I stedet tager han mod til sig i det næste frikvarter og går over til Alma og siger: ”Hey 
Alma, jeg synes faktisk, det er ret unfair og ubehageligt, at I sidder og snakker om en fest 
her i klassen, hvis vi ikke alle er inviteret”. Alma bliver lidt paf og overrasket over Noahs 
udmelding, men siger så: ”Ja, okay. Det var altså ikke sådan ment. Det må du undskylde”. 

• Hvad ville der komme ud af, at Noah tilgav i situationen? 

• Hvad skulle der til, for at du selv kunne tilgive i sådan en situation?

/ SIDE 3 AF 3



KAN DU SIGE 
UNDSKYLD?

OPGAVE

UGE 3 - DAG 5
ØVELSE 5.5

Vi kan ikke undgå, at vi en gang 
imellem kommer til at såre dem, vi er 
aller tættest på. Derfor er det vigtigt 
at kunne "reparere" venskabet, når det 
sker. I skal nu tænke over, hvornår I 
kan give undskyldninger. Det kan virke 
mærkeligt at give en undskyldning 
på kommando, men øvelse gør det 
lettere, når det virkelig gælder. 

Den ene af jer skal nu starte med at 
tage handoutet og læse videre. 
Du skal finde et eksempel i boksen til 
højre, som minder dig om en situation, 
som du godt kunne tænke dig at få 
sagt undskyld for. Når du har fundet et 
eksempel, fortæller du din makker lidt 
om situationen. Herefter laver I et kort 
rollespil, hvor du siger, hvad du kunne 
forestille dig at sige for at undskylde. 
Din makker skal i rollespillet og spille 
den person, der bliver sagt undskyld til. 
Han/hun behøver ikke sige så meget. 
Det vigtigste er, at du forsøger at 
formulere undskyldningen.

Herefter giver du handoutet til din 
makker, og I bytter roller, sådan at han/
hun nu finder et eksempel i boksen til 
højre.

EN SÅRENDE  
KOMMENTAR 
Jeg har fået sagt noget 
til en ven, min bror eller 
søster eller andre, som jeg 
egentlig godt ved sårede 
dem ret meget.

EN GLEMT AFTALE 
Jeg glemte en aftale 
med en god ven.

EN STRENG SMS 
ELLER KOMMENTAR 
PÅ FACEBOOK  
Jeg skrev en besked/en 
kommentar på facebook, 
som nok var over stregen.

EN KORT LUNTE 
Jeg havde virkelig en kort 
lunte over for min mor/far/
bror/søster/ven forleden 
dag og sagde ting, som 
egentlig ikke var retfær-
dige.

UDELUKKELSE  
AF GRUPPEN 
Jeg lod ikke alle være med  
i gruppen i klassen. Jeg 
lukkede nogen ude og  
vidste nok godt, at det  
ikke var rart for dem/ 
ham/hende.

AT OVERHØRE/ 
OVERSE EN ANDEN 
Jeg ignorerede min ven/
veninde i stedet for at sige, 
hvad det egentlig var, jeg 
var sur eller ked af det over.

AT PRESSE NOGEN TIL AT 
GØRE NOGET, HAN ELLER 
HUN IKKE HAVDE LYST TIL 
Jeg fik presset min ven/ 
en fra klassen til at gøre 
noget, han/hun egentlig 
ikke havde lyst til.

ET VREDESUDBRUD 
Jeg blev så vred, at jeg kom 
til at sige en helt masse ting, 
jeg slet ikke mente.

AT BAGTALE
Jeg har bagtalt en anden 
og sagt sårende ting om 
personen.

AT EN ANDEN  
BLIVER KED AF DET 
Jeg kom til at gøre min 
ven/klassekammerat/ 
søster/bror ked af det.  
Jeg kunne se det på dem, 
også selvom de ikke sagde 
det højt.

AT LAVE SJOV  
OM EN ANDEN 
Jeg lavede en joke om en 
anden og troede egentlig 
også, han/hun ville synes, 
det var sjovt, men det 
gjorde han/hun helt sikkert 
ikke. Jeg tror, han/hun blev 
såret.

AT HAVE GRINT AF NOGET 
EN ANDEN HAR SAGT 
FORAN ANDRE 
Jeg grinte af og var  
nedladende over for en  
fra klassen, da han/hun 
sagde noget højt i timen/
frikvarteret.

KAN DU SIGE UNDSKYLD I FORBINDELSE MED …



OPGAVE

UGE 3 - DAG 5
ØVELSE 5.6

En tidligere hjemmeopgave var at undersøge, hvornår du 
selv og andre viste Facade- og Stormstil. Men nu er det 
blevet tid til at prøve kræfter med Parkstilen.

Du skal nu udvælge to af de opga-
ver, som er vist her på siden, og som 
du vil prøve af inden næste gang, I 
skal arbejde med Kærlig Talt.

Brug næste side til at skrive dine 
erfaringer ned på.

UGENS UDFORDRING 3: 
AFPRØVNING  
AF PARKSTIL

C°
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Lav en chill-time 
for at slappe af og 
få adgang til din 
indre verden.

Giv en  
undskyldning.

Stil ekstra 
mange og 
uddybende 
spørgsmål til 
en anden.

Tag en tur til Den 
indre verden og 
fortæl en anden/
andre, hvad du 
fandt ud af.

Tilgiv en anden.

Brug Lytteteknik i en situation 
(du behøver ikke at få en anden 
til at bruge teknikken sammen 
med dig, du kan bare selv bruge 
den ved at lytte ekstra godt ef-
ter og opsummere, hvad du hø-
rer den anden sige i en situation, 
hvor en anden person fortæller 
dig noget vigtigt).

Vær opmærksom på, 
hvornår temperaturen 
stiger på dit vredes- 
termometer og afprøv 
nogle af ideerne til at 
håndtere vrede.

/ SIDE 1 AF 2
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NOTÉR HERUNDER, HVILKE TO TING DU VIL PRØVE AF INDEN NÆSTE GANG:

1:

SITUATION 1: Hvad skete der ved at bruge Parkstil i situationen?

SITUATION 2: Hvad skete der ved at bruge Parkstil i situationen?

2:

NÅR DU HAR PRØVET TINGENE AF,  
SÅ SKRIV KORT HERUNDER NOGLE TANKER NED OM, HVORDAN DET GIK:

/ SIDE 2 AF 2



UGE 4 - DAG 6
ØVELSE 6.4

KORT TIL  
KORTLÆGNINGSØVELSE

Parret har et vildt skænderi. Pigen råber:  
"Du er en kæmpe idiot!" Drengen tager hårdt fat i 
pigen og råber hende ind i hovedet, at han hader 
hende. 

Pigen aflyser en aftale i sidste øjeblik. Drengen 
bliver virkelig skuffet. Han er bange for, at hun 
ikke gider at være sammen med ham mere.

Pigen bliver såret over en bemærkning, som dren-
gen kommer med i sjov. Hun tør ikke rigtig sige det 
højt. Han bliver bare sur. Hun siger, at de ikke kan 
ses i eftermiddag alligevel.

De har månedsdag, og drengen har købt  
blomster og har lavet middag til pigen.

Drengen beskylder pigen for at have kysset med 
en anden dreng til en fest. Pigen nægter det og 
bliver virkelig sur over beskyldningen. Hun råber, 
at han er mega jaloux og skal ta’ at styre sig!

Pigen skriver til drengen:
”Du er så nice! – elsker dig!”

Pigen truer med at fortælle drengene fra  
klassen, hvor stort et tudefjæs, han er. 

I skal nu kortlægge, hvad der kan være skridt på vejen imod vold mellem kærester, som 
i udgangspunktet faktisk er rigtig glade for hinanden. Herunder er der 12 kort. I skal nu 
læse alle kort igennem og snakke om, i hvilken rækkefølge tingene kunne være sket. 
Sæt numre (1-12) ud for hvert kort for at markere rækkefølgen.

Pigen har haft tanker om at slå op, men hun tør 
ikke at sige det til ham. Hun frygter, at han bliver 
så sur, at han slår hende.

Drengen undskylder, at han kom til at råbe og 
tage fat i hende. ”Det er jo kun, fordi jeg virkelig 
elsker dig” siger han. ”Ellers ville jeg jo slet ikke 
blive så vred”.

Pigen har virkelig ondt af drengen. Han har lige 
fortalt hende, hvor svært det har været hjemme 
hos hans familie. Hun føler sig som noget helt 
særligt! Tænk, at han fortæller noget til hende, 
som ingen andre har hørt.

I et skænderi truer pigen med at slå op. Drengen 
svarer, at hun aldrig vil kunne finde andre, som 
gider at være sammen med hende! ”Når de virkelig 
lærer dig at kende, vil de helt sikkert slå op!”

Drengen kommenterer på pigens venner. Han 
synes, de er barnlige og ret kiksede. Han synes, 
hun skal tænke over, hvilket ry hun får ved at gå 
sammen med dem.
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Dette er DIT personlige relationskort.  
Det er et kort over dit netværk 
af personer, som du kan gå til i 
situationer, som du synes er svære. 

OPGAVE

Udfyld nu kortet – måske du har fået ideer til fx eksterne 
rådgivningssteder, som du kan skrive på i den yderste ring 
på kortet? I de andre ringe på kortet kan du skrive navne 
på personer, som du kunne forestille dig at gå til for at få 
råd eller for at få en til at lytte til, hvad du har oplevet.

MIG

MINE NÆRMESTE VENNER

PERSONER PÅ SKOLEN ELLER FRA FRITIDSAKTIVITETER

FAMILIE

RÅDGIVNINGER

DET PERSONLIGE 
RELATIONSKORT



 
EN TUR I TRÆNINGSCENTERET 
”KÆRLIG TALT”

UGE 4 - DAG 7
ØVELSE 7.3

INTERVIEWGUIDE

1: HVAD HAR GJORT STØRST INDTRYK PÅ DIG I KÆRLIG TALT?

2: HVAD KUNNE DU GODT TÆNKE DIG AT GØRE MERE ELLER MINDRE AF?

3: HVILKEN EFFEKT VILLE DET HAVE PÅ DIN HVERDAG, HVIS DU GJORDE DET?

/ SIDE 1 AF 2



UGE 4 - DAG 7
ØVELSE 7.3

4: HVAD KUNNE VÆRE UDFORDRINGER IFT. AT GENNEMFØRE DET?

5: HVAD OG HVEM KUNNE STØTTE DIG I AT HOLDE FAST?

/ SIDE 2 AF 2
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FÆLLES FORANDRING
I VORES KLASSE

VORES IDE  
Det, vi vil gøre, er ...:

BEGRUNDELSE  
Det er en god ide, fordi ...:

PRAKTISKE AFTALER 
Hvem gør hvad?



FORNEMMELSER  
I KROPPEN

TANKER

FØLELSER

DEN INDRE  
VERDEN

IMPULSER TIL 
HANDLING






