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OM KÆRLIG TALT
INDLEDNING
For at trives og udvikle os som mennesker har vi brug for nære relationer, hvor
vi oplever at blive set og hørt. Relationer, hvor vi er trygge og oplever at høre til.
Formålet med Kærlig Talt er at udvikle unges evner til at håndtere svære følelser, så
de bedre kan bevare trygge relationer til hinanden, og så de ikke ender i et voldeligt
kæresteforhold eller i andre former for voldelige relationer på et senere tidspunkt i
livet.
De svære følelser er en naturlig og uundgåelig del af det at være menneske – og
ikke mindst af at være ung. De kan fx opstå i forbindelse med jalousi, mobning, forældres skilsmisse, oplevelsen af at blive svigtet eller udsat for vold. I Kærlig Talt er
vi derfor heller ikke optagede af at undgå svære følelser, men af at styrke de unges
evne til at håndtere dem på en god måde, når de oplever dem. Hvis man allerede
som ung øver sig i at reagere på de svære følelser med respekt for egne og andres
grænser, bliver det lidt nemmere at bevare og skabe gode nære relationer.

Eleverne
skal lære
at håndtere
svære
følelser

Temaerne i Kærlig Talt-undervisningen kan opleves som personlige, og de kan
derfor være sårbare at tale om. Derfor har vi valgt at skabe et univers, hvor kendte,
jævnaldrende og animationsfilm præsenteres i et talkshow, som eleverne kan tale
ud fra. Eleverne behøver med andre ord ikke at tage udgangspunkt i egne erfaringer,
men kan vente med at tale om personlige refleksioner og oplevelser, til de føler sig
trygge. Udover talkshowet indeholder Kærlig Talt en række øvelser, så eleverne ikke
kun skal lytte, men også afprøve forskellige redskaber på egen krop for derefter
i fælleskab at reflektere over effekten af redskaberne, og hvad de kan bruges til i
deres eget liv.

I Kærlig Talt-talkshowet
møder eleverne andre
unge, som fortæller
om svære situationer
og om, hvordan de
reagerede i situationerne. Det skaber et afsæt
for at reflektere over
temaerne i klassen.
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BAGGRUNDEN
Ungdomskærlighed er for de fleste forbundet med en skøn og ustyrlig følelse af
sommerfugle i maven og et hurtigt bankende hjerte. Men en del unge oplever også
bagsiden af kærligheden, for kærlighed kan gøre ondt.
I hver eneste folkeskoleklasse sidder mindst én elev, som ender i et voldeligt
par-forhold, før de er fyldt 24 år – statistisk set. 7,4 % af unge kvinder og 4,8 % af
unge mænd mellem 16-24 år, som har haft en kæreste, har været udsat for en eller
flere former for kærestevold.
Evnen til at håndtere svære følelser og afmagtsoplevelser er helt central for at kunne udvikle trygge relationer og forebygge kærestevold. Når de unge for første gang
får en kæreste, kan de opleve, at såvel gode som svære følelser forstærkes. Måske
oplever de en særlig stærk tilknytning til den anden, men samtidig også en overvældende frygt for afvisning, jalousi, usikkerhed osv. Hvis de ikke har nogen redskaber
til at håndtere de stærke følelser, kan afmagtsfølelsen for nogen resultere i voldelig
adfærd. Nære relationer er en gave, men også en opgave, fordi de involve-rer mange
og stærke følelser.
Det gennemgående fokus i Kærlig Talt er, hvordan man kan håndtere svære følelser
og afmagt i de forskellige relationer, man indgår i. Det tema relateres til såvel
venne- som kæresterelationer. Kærlig Talt sikrer dermed, at temaerne er aktuelle
for eleverne, uanset om de har en kæreste eller ej, og redskaberne er relevante og
essentielle i mange af livets udfordringer

KÆRLIG TALT KLÆDER
ELEVER PÅ TIL AT:
•

Skabe positive og trygge relationer

•

Håndtere svære følelser

•

Kommunikere med respekt for sig selv og andre

•

Forebygge kærestevold og destruktive konflikter

•

Forstå, hvad der kan føre til vold i nære relationer

•

Udforske ikke-voldelige handlemåder

•

Søge hjælp, hvis volden alligevel opstår
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CENTRALE TANKER BAG MATERIALET
Kernetænkningen i Kærlig Talt relaterer sig i særlig grad til tre
fokuspunkter: trygge relationer, aggression/vold samt kommunikation.

TRYGGE
RELATIONER
Et overordnet formål med programmet er som nævnt at støtte eleverne i at udvikle
trygge relationer til hinanden. Med afsæt i tilknytningsteori, hentet fra psykologien,
bygger Kærligt Talt på en grundtanke om, at vi alle har et naturligt behov for at
opleve tryghed i vores nære relationer med andre. Alle har et behov for at høre
til og være emotionelt knyttet til andre mennesker. Når et menneske oplever, at
vigtige personer i vedkommendes netværk ikke er tilgængelige, opmærksomme og
responssive over for hans eller hendes grundlæggende behov, så opstår der utryghed. Det resulterer i, at der udvikles strategier, som kompenserer for utrygheden.
Nogle forsøger at undgå al nær kontakt med andre. Andre forsøger med magt at
afkræve opmærksomhed og omsorg fra andre. Ofte er begge strategier destruktive for personen selv og de relationer, vedkommende indgår i. Hvis man derimod
oplever, at andre personer er opmærksomme og imødekommer grundlæggende
behov for kontakt, omsorg og lignende, så udvikles der tætte og trygge emotionelle
tilknytningsbånd. Det skaber et godt fundament for at møde og udforske omverdenen på en tillidsfuld måde.

Alle har et
behov for
at høre til
og være
emotionelt
knyttet til
andre
mennesker

Kærlig Talt sigter mod at øge elevernes bevidsthed om egne behov og indre liv samt
at fremme deres evne til at melde ud over for andre og håndtere andres sårbare
udmeldinger. Ultimativt for at støtte de unge i at udvikle trygge venskabsrelationer
og kæresterelationer nu og senere i livet.

Selv om man er
skuespiller, kan man
godt være konfliktsky.
Lise Baastrup Nielsen
fortæller om sin
karakter Hjørdis i serien
Rita og om, hvordan
hun har det med
konflikter i sit eget liv.
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AGGRESSION
OG VOLD
Kærlig Talt opererer med et bredt voldsbegreb. I det ligger der, at vold ikke kun forstås som noget, der har med blå mærker at gøre. Grove nedgørende kommentarer,
trusler, social eksklusion og lignende kan gøre lige så ondt som den fysiske vold. For
at indfange bredden i voldelige handlinger skelnes der i Kærlig Talt mellem følgende
fem former for vold:

DEN FYSISKE
VOLD:
Intentionel
brug af fysisk
magt, som kan
skade en anden
person.

DEN PSYKISKE
VOLD:

DEN SEKSUELLE
VOLD:

DEN ØKONOMISKE VOLD:

DEN MATERIELLE
VOLD:

En ikke-fysisk
handling, som
virker krænkende
og/eller truende
over for modparten. Psykisk vold
kan både foregå,
når to personer er
i direkte kontakt,
og digitalt fx på
sociale medier.

En person tvinger
en anden til en
seksuel handling,
som vedkommende ikke ønsker.

En person
kontrollerer
og/eller
misbruger en
andens økonomi.

En person
ødelægger en
andens ting

Et gennemgående fællestræk ved alle disse forskellige former for vold er, at de
består i ”… en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden
persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen...” (Socialstyrelsens definition). Når det kommer til vold i nære relationer, som fx kæresteforhold,
er den psykiske vold særlig vigtig at være opmærksom på, da den ofte forekommer
forud for fysisk vold. Af den grund er der i undervisningsmaterialet lagt særlig vægt
på, hvad psykisk vold kan bestå i, og hvilken effekt det har på den person, det går
ud over.
I Kærlig Talt bruges begreberne aggressiv og vold som synonymer. Aggressiv
kommunikation forstås altså i denne sammenhæng som voldelig, jf. ovenstående
definition.

Vold er en
handling eller
trussel, der
krænker,
skræmmer,
smerter eller
skader en anden
person

Hvorfor er vi voldelige?
Kærlig Talt bygger på en grundtanke om, at der ofte ligger væsentlige
bevæggrunde bag aggressiv adfærd, som fx oplevelse af utryghed og afmagt.
Aggressiv og voldelig adfærd kan i tråd med tilknytningsteori forstås som en
adfærdsstrategi, der er blevet udviklet for at håndtere utryghed og afmagt. Den
aggressive adfærd kan være et forsøg på at få kontrol med omgivelser, som skaber
utryghed, eller være en reaktion på en oplevelse af, at verden ikke vil én noget godt.
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Derudover forstås voldelig og aggressiv adfærd med afsæt i social kognitiv teori
som socialt indlærte strategier, som er udtryk for mangel på andre mulige handlestrategier. Alle kan i princippet blive voldelige – hvorvidt vi bliver det, afhænger
af, om vold er blevet indlært gennem livet via de nære relationer.
I begge teorier er der altså et fokus på det større billede omkring aggressionen og et
fokus på bevæggrundene og udviklingshistorien bag adfærden. Disse to teoretiske
referencerammer har været med til at forme det overordnede sigte mod at skabe
trygge relationer de unge imellem; hvis de unge bliver mere trygge i relationerne til
hinanden, så vil voldelige reaktioner på utryghed og afmagt også blive reduceret.
Derudover sigter Kærlig Talt mod at give eleverne erfaringer med nye og andre
handlestrategier end aggressive og voldelige strategier. På den måde får elever, der
allerede har lært aggressive og voldelige handlemuligheder, præsenteret og øvet
alternative måder at reagere på.

KOMMUNIKATION
Kommunikation er et centralt og gennemgående fokus i Kærlig Talt. En central
grundtanke i den forbindelse er, at ord ikke bare er ord. Ord kan i den sammenhæng
sammenlignes med en skarp kniv – en skarp kniv kan i hånden på en morder være
dødbringende og i hånden på en kirurg redde liv! På samme måde kan ordene, vi
bruger i mødet med hinanden, være ødelæggende såvel som livgivende. Kommunikationen mellem mennesker kan på den ene side skabe en verden præget af
tryghed, tillid og forståelse, men kommunikation kan lige såvel ”dræbe” selvværd og
tryghed og derved skabe utryghed, tvivl og vrede.

Ord kan være
ødelæggende
såvel som
livgivende

En anden grundtanke er, at kommunikation altid består i et gensidigt forhold
mellem to – eller flere – mennesker. Jeg kan tale på en måde, som giver dig lyst
til at lytte, og du kan lytte på en måde, som giver mig lyst til at tale. Vores måde
at tale og lytte på betinger altså hinanden. Såfremt et andet menneske møder
én med underkendende og hånlige kommentarer, så begrænses vores lyst til at
med-dele os til hinanden helt naturligt. Hvis vi omvendt mødes af et lyttende øre

Mattias er psykolog
og sætter gennem
hele talkshowet vært,
gæster og seere ind i
centrale begreber, her
de forskellige
kommunikationsformer.
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uden vurderende og fordømmende kommentarer, så kommer ordene lettere for de
fleste. Derudover kan man gøre det mere eller mindre nemt for andre at møde os med
en sådan lyttende tilgang. Hårde kommentarer eller fysiske slag gør det unægteligt
sværere at være lyttende og empatisk over for budskabet. Af den grund gør aggressiv
kommunikation ofte os mennesker mere ensomme.
Undervisningsprogrammets indhold er opbygget omkring tre forskellige kommunikationsstile, nemlig aggressiv, passiv og respektfuld kommunikation.
Aggressiv og passiv kommunikation øger risikoen for kærestevold og vold i rela
tioner generelt, mens respektfuld kommunikation mindsker risikoen. Herunder følger
en definition af, hvordan de tre kommunikationsstile defineres inden for rammerne
af dette undervisningsprogram:

AGGRESSIV
KOMMUNIKATION
Er kendetegnet ved at være
krænkende over for andre. Det
er en forsvarsstrategi og en
måde at håndtere grundlæggende utryghed og afmagt på.
Aggressiviteten i kommunikationen kan komme til udtryk
verbalt og fysisk.

PASSIV
KOMMUNIKATION
Er kendetegnet ved, at en
person ikke udtrykker egne
følelser, behov, tanker, ideer,
holdninger osv. Personlige
rettigheder ignoreres. Man
tilpasser sig primært andres
behov og forsøger derimod
at ignorere og begrænse
egne reaktioner. Den passive
kommunikation er ligesom
den aggressive en strategi
til at håndtere en grundlæggende utryghed og afmagt.
Personen frygter fx, at en
ærlig udmelding om egne
følelser, behov m.m. vil skabe
konfrontation, afvisning osv.
Hvor den aggressive kommunikation er grænseoverskridende
over for andre, er den passive
kommunikation grænseoverskridende over for én selv.

RESPEKTFULD
KOMMUNIKATION
Er kendetegnet ved, at en
person udtrykker egne følelser,
behov, tanker, ideer, holdninger
osv. på en måde, som ikke
krænker andre. Personen viser
altså respekt for sig selv og
for andre. Sagt på en anden
måde, handler det om at melde
assertivt ud, samtidig med at
man anerkender andres
perspektiv på situationen. Det
anerkendende element består
i, at man bevarer en åbenhed
over for, at den anden person
har sin egen individuelle
oplevelsesverden og særlige
begrundelser for at handle og
mene, somhan eller hun gør.
Det assertive element består i,
at man samtidig får meldt ud
om egne holdninger, reak
tioner, grænser og lign.

I Kærlig Talt arbejder vi ud fra en grundtanke om, at vi som mennesker gør det
bedste, vi har lært, ud fra de erfaringer, vi har med os. Det er en del af livet, at vi
engang imellem havner i situationer, hvor vi ikke aner, hvordan vi skal reagere. Den
følelse kalder vi i Kærlig Talt ’afmagt’. Når vi oplever afmagt, kan vi reagere eller
kommunikere følelsen på forskellige måder – med passiv, aggressiv eller respektfuld
kommunikation.

Hvordan præsenteres de tre kommunikationsstile i Kærlig Talt?
I undervisningsforløbet får eleverne viden om de tre forskellige kommunikationsstile.
Disse kommunikationsstile har vi metaforisk placeret i tre boligkvarterer: Facadekvarteret (passiv), Stormbakken (aggressiv) og Parken (respektfuld kommunikation).
Vi har alle sammen besøgt de forskellige kvarterer eller kommunikationsstile på
forskellige tidspunkter, med forskellige mennesker og i forskellige situationer.
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Undervisningen i Kærlig Talt har til formål at gøre eleverne bevidste om de tre
kvarterer og reaktionsmåder og samtidig synliggøre konsekvenserne af de forskellige
kommunikationsstile. På den måde åbner vi for, at de unge udvikler mere hensigtsmæssige strategier, som de kan trække på, når følelsen af afmagt rammer, så
reaktionen ikke bliver psykisk eller fysisk voldelig.
Gennem undervisningen vil de unge få konkrete og kropslige erfaringer med at opleve og træne kommunikationsstilene i en række øvelser. Gennem øvelser som ’Lægge
arm’ eller ’Hold masken’ oplever de unge, hvordan aggressiv og passiv kommunikation kan føles for både afsender og modtager.
Ambitionen med øvelserne er at udvide elevernes handlerepertoire, når det kommer
til at kommunikere om de svære følelser på en respektfuld måde. Langt de fleste
øvelser er derfor træning i den respektfulde kommunikation, som vi ønsker at styrke
med Kærlig Talt.

OM UNDERVISNINGSFORLØBET
Kærlig Talt består helt overordnet af skiftevis talkshowklip og øvelser i klassen.
Talkshowet lægger op til og introducerer øvelserne, som du skal facilitere i klassen.

5

6

WWW

7

Undervisningsforløbet
løber over fire uger og
er fordelt på syv dage.
I den første uge er der
hver uge en enkelt
undervisningsdag på
fire lektioner. I de tre
følgende uger er der
hver uge to undervisningsdage på to
lektioner hver. Kærlig
Talt tager således
i alt 16 lektioner at
gennemføre.

Hver undervisningsdag
består af skiftevis
talkshow-klip og
øvelser i klassen.

I øvelserne skal
eleverne reflektere
over deres måde at
udtrykke sig på og
afprøve nye kommunikationsstrategier.

I hvert talkshowafsnit vil værten interviewe en række gæster
om forskellige emner
og situationer. Værten
vil også introducere de
øvelser og de fleste af
diskussionerne, som
eleverne efterfølgende
skal arbejde med
i klassen.

Eleverne vil hver uge
få en hjemmeopgave,
hvor de skal overveje
eller bruge det lærte i
deres hverdag.

Din opgave som lærer
er at læse lærerguiden forud for hver
undervisningsdag og
at udskrive dagens
øvelser til eleverne.
Derfra er det blot at
afspille talkshowet,
følge lærerguidens anvisninger og facilitere
øvelserne
i klassen.
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På Kærlig Talthjemmesiden findes
alle talkshowafsnittene og alle
øvelserne til eleverne.
Alt kan afspilles eller
downloades på www.
projektkærligtalt.dk.

LEKTIONSPLAN
Undervisningen forløber over fire uger og i alt syv undervisningsgange. Den første
dag består af fire lektioner, de resterende seks undervisningsgange af to lektioner
(se skemaet herunder):

DAG 1

DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG 6

DAG 7

Introduktion til
begrebet afmagt
og svære følelser

Respektfuld
kommunikation
og introduktion
til mindfulness og
Den indre verden

Respektfuld
kommunikation
og følelsen af
vrede

Respektfuld
kommunikation
og introduktion
til begrebet
perspektivtagning

Respektfuld
kommunikation og
perspektivtagning
i praksis:
At spørge

Udviklingsbaner
på vej mod vold i
et kæresteforhold

Opsummering og
refleksioner over
individuelle mål

Den indre verden

Håndtering af
vrede og
introduktion til
Vredes
termometeret

Perspektivtagning
i praksis:
Lytteteknik

Undskyldning
og tilgivelse

Hjælpeadfærd
og hjælp fra
rådgivningssteder

Fælles forandring
i klassen

Forskellige
reaktionsmønstre
og historien om
Boligblok Battle

Aggressiv
kommunikation

Passiv
kommunikation

KÆRLIG TALT OG FÆLLES MÅL
Fælles Mål skal understøtte lærerens arbejde med læringsmål. Kærlig Talt henvender
sig til udskolingen (7.-10. klasse) og styrker elevernes alsidige udvikling og sociale
og kommunikative kompetencer og bidrager derigennem til opfyldelsen af både
færdigheds- og vidensmål under Fælles Mål. I faget dansk kobler Kærlig Talt sig fx til:
•	Kommunikation – eleven skal kunne deltage reflekteret i komplekse formelle og
sociale situationer
•	Dialog – eleven skal kunne argumentere og informere, kunne analysere en
samtale og kunne samtale på en demokratisk måde
•	Krop og drama – eleven skal kunne bruge kropssprog og stemme tilpasset
situationen og være i stand til at aflæse andres kropssprog
I den understøttende undervisning kan Kærlig Talt varetages af både lærere, pædagoguddannet personale og andet personale, der har været på et Kærlig Talt-kursus
og har de rette kvalifikationer.
Kærlig Talt kan understøtte fx danskfaget eller sundheds- og seksualundervisning
og familiekundskab, herunder arbejdet med sundhed og trivsel (personlige grænser,
relationer, livsstil og levevilkår). Kærlig Talt kan også bruges til at arbejde med de
tværgående temaer med fokus på elevens alsidige udvikling.
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OVERBLIK OVER TEMAER

DAG 1 (4 x 45 min.):
I uge 1 – dag 1 introduceres begrebet afmagt. Eleverne skal via øvelser
reflektere over, i hvilke situationer de selv kan opleve svære følelser og få en
følelse af afmagt. Derudover introduceres to centrale kommunikationsformer;
den aggressive kommunikation og den passive kommunikation. Begge disse
former for kommunikation er almindelige reaktioner i situationer, hvor man
oplever afmagt. Men begge kommunikationsformer har uhensigtmæssige
konsekvenser, og de er derfor vigtige at kende til.
Medvirkende:
Sangerinde Ida Corr, ungereporterne Sian og Ida, psykolog Mattias Stølen Due,
skuespillerinde Lise Baastrup Nielsen, rapper Pede B og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger

DAG 2 (2 x 45 min.):
I uge 2 – dag 2 introduceres en tredje kommunikationsform; respektfuld
kommunikation. Den respektfulde kommunikation er en konstruktiv form for
kommunikation, og målet er, at eleverne lærer den at kende, afprøver den og
bliver bedre til at anvende den. Fokus er bl.a. på, at eleverne kommer i kontakt
med deres egen ”indre verden”, som dækker over de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, som vi oplever som mennesker, men som vi måske ikke altid
lytter til.
Medvirkende:
Sanger Silas Bjerregaard, psykolog Mattias Stølen Due, ungereporterne Sian
og Ida og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger
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DAG 3 (2 x 45 min.):
I uge 2 – dag 3 fortsættes arbejdet med den respektfulde kommunikation.
Denne gang er der særligt fokus på, hvordan man kan håndtere følelsen vrede.
Medvirkende:
Skuespiller Cyron Melville, psykolog Mattias Stølen Due, kropsterapeut Jakob
Lund og to tidligere indsatte, fodboldspiller Mathias Zanka Jørgensen, rapper
Pede B og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger

DAG 4 (2 x 45 min.):
I det videre arbejde med den respektfulde kommunikation sættes der nu
fokus på vigtigheden i at kunne se tingene fra en andens perspektiv. Eleverne
præsenteres for og skal aktivt afprøve en særlig Lytteteknik.
Medvirkende:
Skuespiller Christoffer Læssø, psykolog Mattias Stølen Due og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger

DAG 5 (2 x 45 min.):
På denne undervisningsdag er der fortsat fokus på vigtigheden i at kunne se
tingene fra en andens perspektiv, men denne gang skal eleverne øve sig i at
gøre det ved spørge ind til hinanden. Derudover bliver temaet om undskyldning og tilgivelse taget op.
Medvirkende:
Journalist Signe Molde, psykolog Mattias Stølen Due, psykolog Josehpine
Støjberg Kardyb, sanger Silas Bjerregaard, skuespillerinde Stephania Potalivo,
rapper Pede B og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger
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DAG 6 (2 x 45 min.):
På denne undervisningsdag sættes der særligt fokus på, hvordan udviklingsbaner på vej mod vold i et kæresteforhold kan se ud. Derudover skal eleverne
reflektere over, hvor man kan søge hjælp, når man står i svære situationer og
måske oplever afmagt.
Medvirkende:
Danser Silas Holst, psykolog Mattias Stølen Due og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger

DAG 7 (2 x 45 min.):
På den sidste undervisningsdag opsummeres indholdet i Kærlig Talt. Forløbet
afrundes derudover ved, at eleverne skal definere en personlig og en fælles
målsætning for, hvordan de vil arbejde videre med det, de har lært i Kærlig
Talt.
Medvirkende:
Stifter af Fucking Flink Lars AP, psykolog Mattias Stølen Due, rapper Pede B
og en række unge
Vært:
Mikkel Kryger
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UGE 1 – DAG 1

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 1 – DAG 1
LEKTION 1:
INTRODUKTION TIL BEGREBET
AFMAGT OG SVÆRE FØLELSER
Øvelse 1.1: Introduktion til forløbet
Øvelse 1.2: Svære situationer

LEKTION 2:
FORSKELLIGE REAKTIONSMØNSTRE OG HISTORIEN
OM BOLIGBLOK BATTLE
Øvelse 1.3: Plenumrefleksion over Boligblok Battle
Øvelse 1.4: Kort plenumrefleksion over interviewet med Emilie
Øvelse 1.5: Aktiv øvelse – lægge arm
Øvelse 1.6: Optrapning

LEKTION 3:
AGGRESSIV KOMMUNIKATION
Øvelse 1.7: Ord som gør ondt – online
Øvelse 1.8: Brainstorm på vold og Vold på linje

LEKTION 4:
PASSIV KOMMUNIKATION
Øvelse 1.9: Plenumrefleksion over Boligblok Battle
Øvelse 1.10: Aktiv øvelse – uoverensstemmelse
mellem budskab og kropssprog
Øvelse 1.11: Hold masken
Øvelse 1.12: Ugens udfordring 1

LEKTION 1:
INTRODUKTION TIL BEGREBET
AFMAGT OG SVÆRE FØLELSER
LEKTION 1, VIDEO 1: INTRO TIL TALKSHOWET KÆRLIG TALT.
UNGEREPORTERNE INTERVIEWER FOLK PÅ GADEN OM AFMAGT.

1.1 INTRODUKTION TIL FORLØBET (5-7 MIN.)
Fortæl eleverne, at det er helt normalt at opleve afmagt, og at følelsen kan opstå i
meget forskellige situationer. Kom gerne med eksempler fra dit eget liv, hvor du har
oplevet afmagt, eller tal generelt om situationer, der kan resultere i afmagt, fx når
man føler sig misforstået, når en vigtig aftale ikke bliver overholdt eller noget tredje.
Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålet:
•	Hvad tænker I om de ting, som folk på gaden sagde?
(Vent med at spørge ind til elevernes egne personlige eksempler – det bliver
gjort i næste øvelse.)

SIDE 15

		 LEKTION 1, VIDEO 2: IDA CORR INTRODUCERER KÆRLIG TALT. 		
		 INTERVIEW MED MATTIAS STØLEN DUE.

1.2 SVÆRE SITUATIONER (20 MIN.)
UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.2

1.	Uddel handoutet ”Svære situationer” til hver elev og bed eleverne om at udfylde
det hver for sig (5 min.). Inden du sætter eleverne i gang med øvelsen, kan du læse
nogle af eksemplerne fra handoutet op for at hjælpe dem til at finde deres egne
eksempler. Gentag, at man kan opleve afmagt i meget forskellige situationer.

SITUATION 1: Hvad skete der?

UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.2

SVÆRE
SITUATIONER
SITUATION 2: Hvad skete der?

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?

OPGAVE

2.	Bed eleverne gå sammen i par. Fortæl eleverne, at de skal prøve at snakke
sammen på en særlig måde. De skal benytte "turtagning".

Eleverne skal aftale, hvem der taler først, og hvem der
taler derefter. Den, der taler, skal tage en genstand (fx en
blyant), som fungerer som symbol på, hvem der har taleretten. Når den ene
elev taler, skal den anden forsøge at lytte opmærksomt og ikke afbryde. Man
skal som lytter forsøge at vise med sit krops sprog, at man lytter, fx ved at
holde øjenkontakt. Når den ene er færdig med at tale, skal den lyttende stille
minimum et spørgsmål til det, taleren har sagt, før de bytter roller.

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.

INSPIRATION
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.
3: nogle
Hvad skete
der?
Måske kanSITUATION
du genkende
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.

SIDE 2 AF 2

SIDE 1 AF 2

TURTAGNING

Det, de skal fortælle hinanden om i parrene, er en situation, hvor de blev utrygge, kede
af det, vrede eller havde andre svære følelser og ikke vidste, hvad de skulle stille op.
3. Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålet (10 min.):
•	Er der nogen, der har lyst til at fortælle om en situation, hvor I fx blev bange,
kede af det eller vrede og måske ikke vidste, hvad I skulle stille op?
		(Fortæl evt. først eleverne om en situation, hvor du selv har oplevet afmagt.)

LEKTION 2:
FORSKELLIGE REAKTIONSMØNSTRE
OG HISTORIEN OM BOLIGBLOK BATTLE
		 LEKTION 2, VIDEO 1: UNGEREPORTERNE UNDERSØGER
		 FORSKELLIGE REAKTIONSMØNSTRE HOS FOLK PÅ GADEN,
		 OG FØRSTE AFSNIT AF BOLIGBLOK BATTLE VISES.
1.3 PLENUMREFLEKSION OVER BOLIGBLOK BATTLE (5 MIN.)
1.	Hvordan tror I, det er at bo på Stormbakken?
2.	I hvilke situationer oplever du selv at være på noget, der minder om Stormbakken?
3.	Hvad gør du, når du er på Stormbakken?
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Uge 1 – Dag 1 – Øvelse 2

		LEKTION 2, VIDEO 2: INTERVIEW MED EMILIE
OM AGGRESSIV KOMMUNIKATION.

1.4 KORT PLENUMREFLEKSION OVER INTERVIEWET
MED EMILIE (2-3 MIN.)
Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålet:
	•

Hvad tænker I om det, Emilie siger?

1.5 AKTIV ØVELSE - LÆGGE ARM (4 MIN.)
Forklar eleverne, at de nu i par skal lægge arm som optakt til øvelsen optrapning.
Parrene kan lægge sig på maven på gulvet og lave øvelsen. Spil bedst af tre.
Efter øvelsen drages en parallel til øvelsen "Optrapning". Understreg fx at det i
armlægning gælder om at vinde ved at bruge fysisk kraft, mens det samme nogle
gange kan gøre sig gældende, når man bruger ord, og det er det, eleverne skal
arbejde videre med i den næste øvelse.

		 LEKTION 2, VIDEO 3: INTERVIEW MED MATTIAS STØLEN DUE
		 OM OPTRAPNING.

1.6 OPTRAPNING (15 MIN.)
Uddel handoutet ”Optrapning”.
1. Plenumrefleksion (3 min.):

UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.6

OPTRAPNING

TRIN 3
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.

• Hvor kender I optrapning fra (tv, eget liv, medier m.v.)?

TRIN 2
Du bringer andre eksempler ind i samtalen fra situationer, 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
Du siger, at du er uenig.
Du fortæller, hvorfor den anden er forkert på den i situationen.

		 LEKTION 2, VIDEO 4: EKSEMPEL PÅ OPTRAPNING.

Uge 1 – Dag 1 – Øvelse 6

2. Inviter to elever til at lave et optrapningsrollespil foran klassen. I rollespillet skal
de begge to gå op ad optrapningens trin, ligesom Simon gjorde det i videoen. De
skal spille et søskendepar, der bliver uenige – fx om hvem der skal tage opvasken.
Den ene kan starte med at sige: ”Hey, det er din tur til at tage opvasken!”.
Deres opgave er at gennemføre en optrapning, hvor de skiftes til at sige en replik.
Først skal de forsøge at finde på replikker, som kunne passe ind på Trin 1. De skal
først gå et trin op, når du siger til. Efter rollespillet er sat i gang, siger du, at de
skal skifte til Trin 2 efter et minuts tid og til Trin 3, når der igen er gået et minut
eller to. Understreg, at de begge skal leve sig ind i rollen (7 min.).
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3. Snak med eleverne i plenum ud fra følgende spørgsmål (5 min.):
Til ”skuespillerne”:
•	Hvordan var det at lave optrapning?
Henvendt til resten af klassen:
•	Hvad skete der?
•	Hvem, synes I, vandt diskussionen?
•	Hvornår sker det i jeres eget liv?
•	Er der nogle af jer, der har ideer til, hvordan man kan
komme ”ned af trappen” igen?

LEKTION 3:
AGGRESSIV KOMMUNIKATION
		LEKTION 3, VIDEO 1: INTERVIEW MED JONAS MED FOKUS
PÅ AGGRESSIV KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE MEDIER.

1.7 ORD SOM GØR ONDT – ONLINE (7 MIN.)
Uddel handoutet ”Ord som gør ondt – online” med eksempler på beskeder
på sociale medier.
Bed eleverne om at gå sammen i par og tale om spørgsmålene. De skal bruge
turtagning (se øvelse 1.2) (7 min.).

UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.7

ORD SOM GØR
ONDT – ONLINE

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 andre steder online?

EKSEMPEL 2: SMS'ER

EKSEMPEL 1: FACEBOOK
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!!

•	Hvordan ville det være for jer at modtage disse forskellige
facebook- eller sms-beskeder?
•	Hvor går grænsen for, hvad man kan skrive til hinanden på
facebook og lignende?

		 LEKTION 3, VIDEO 2: FILMKLIP MED UNGEREPORTERNE
		 OG MATTIAS STØLEN DUE.
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Uge 1 – Dag 1 – Øvelse 7

1.8 BRAINSTORM PÅ VOLD OG VOLD PÅ LINJE (20 MIN.)
1.	Bed eleverne om at gå sammen i par og lave en kort brainstorm på, hvordan
man kan være grove og voldelige over for hinanden uden fysisk kontakt. De skal
notere så mange ideer som muligt på et stykke papir, og du samler derefter deres
papirer ind (5 min.).

2.	Bed herefter eleverne stille sig ud til siden i klassen og læg så to stykker papir
med størst mulig afstand (+ evt. et langt stykke snor mellem de to stykker papir)
ud på gulvet. På det ene stykke papir står der ”SLET IKKE”, på det andet står der
”MEGET”.

3.	Oplæs nu enkeltvis efter hinanden nogle af eksemplerne fra elevernes brainstorm samt nogle af eksemplerne fra boksen herunder. Ved hvert enkelt af
eksemplerne spørger du ud i klassen ”Hvor ubehageligt ville det være?”. Eleverne
skal nu stille sig det sted på linjen, som viser, hvad de ville svare på spørgsmålet.

EKSEMPLER TIL ØVELSEN VOLD PÅ LINJE
At blive gjort grin med over for alle de andre i klassen
At blive truet af en anden med at blive slået eller lignende
At en kæreste eller ven uploader et grimt billede af én på facebook
At ens kæreste læser ens sms’er
At en anden siger, at man er grim
At en anden siger, at man ikke er noget værd
At ens kærester forbyder, at man må se sine venner

Når du har læst det første eksempel op, og eleverne har stillet sig på linjen, spørg da
enkelte elever eller evt. mindre grupper af elever, hvorfor de har stillet sig der, hvor
de har, og stil nogle af nedenstående spørgsmål:
• Hvilken effekt ville det have på den anden, hvis man gjorde det?
• Kan man kalde det vold?
• Hvilken effekt har voldelige handlinger generelt på modparten?
• Hvis man kommer til at såre den anden uden at ville det – er det så vold?
•	Hvis man godt ved, at det vil såre den anden, og man gør det alligevel – er det
så vold?
Når du har talt med en eller flere elever, så nævn det næste eksempel fra boksen
eller et fra elevernes egen brainstorm (15 min.).
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LEKTION 4:
PASSIV KOMMUNIKATION

		
LEKTION 4, VIDEO 1: ENDNU ET AFSNIT AF BOLIGBLOK BATTLE.

1.9 PLENUMREFLEKSION OVER BOLIGBLOK BATTLE (5 MIN.)
Snak med eleverne i plenum ud fra disse spørgsmål:
•	Hvordan tror I, det er at bo i Facadekvarteret?
•

I hvilke situationer oplever du selv at være i noget,
der minder om Facadekvarteret?

•

Hvad gør du, når du er i Facadekvarteret?

		 LEKTION 4, VIDEO 2: INTERVIEW MED MATTIAS STØLEN DUE OG
		 IDA OM PASSIV KOMMUNIKATION.

1.10 AKTIV ØVELSE- UOVERENSTEMMELSE MELLEM BUDSKAB
OG KROPSSPROG (5 MIN.)
Bed eleverne om at rejse sig op og indtage en nedtrykt kropsholdning; synk sammen
i kroppen, slå blikket ned, mundvigene nedad, tunge skridt. Forklar dem herefter,
at de nu skal forestille sig, at de er triste fra top til tå, mens de går rundt mellem
hinanden. Når de møder en anden, skal de fortælle hinanden, hvor fantastisk de har
det, samtidig med at de holder fast i det nedtrykte kropssprog (2 min.).
Bed herefter eleverne om at indtage en udadvendt kropsholdning; brystet frem og
hovedet højt. De skal nu forestille sig, at deres kroppe er fulde af glæde og velbehag, og igen skal de gå rundt mellem hinanden. Når de møder en anden, skal de nu
fortælle hinanden, hvor triste de er, samtidig med at de holder fast i det udadvendte
og glade kropssprog (2 min.).
Forklar evt. eleverne, at dette er et eksempel på noget, som kan foregå, når man
kommunikerer passivt.

		LEKTION 4, VIDEO 3: INTERVIEW MED LISE BAASTRUP OM
PASSIV KOMMUNIKATION. OPLÆG TIL ØVELSEN "HOLD MASKEN".

SIDE 20

1.11 HOLD MASKEN (18 MIN.)
1.	Bed eleverne om at gå sammen i par og lave et rollespil, hvor de skal prøve at
holde masken over for hinanden. Uddel handouts til hvert par - "Person A"handoutet gives til den ene elev, "Person B"-handoutet til den anden elev. Bed
eleverne følge instruktionerne på papiret, hvor opgaven, rollerne og tidsrammen
er beskrevet. Tag tid og fortæl eleverne, hvornår de skal skifte til næste del af
øvelsen (8 min.):

UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.11

HOLD
MASKEN

UGE 1 - DAG 1

PERSON B

ØVELSE 1.11

ROLLESPIL

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.

HOLD
MASKEN

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 ...

PERSON A

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

ROLLESPIL

I skal nu spille et rollespil. I skal forestille jer, at I er to gode venner,
3. DEL (3 min.):
der går i klasse sammen og mødes efter skole.
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
1. DEL (3 min.):
med det?om
Gørdet,
det dig ikke ked af det? Eller vred? Bliv ved med at spørge, til underviseDu har hørt, at din vens forældre skal skilles og vil gerne snakke meddet
ham/hende
renersiger,
at tiden
gået.
fordi du tror, det kan hjælpe. Du kan fx sige: Hvordan har du det? Hvad
det for
nogetermed,
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
4. DEL (1 min.):
underviseren siger, at tiden er gået.
Spørg A, hvordan det var at prøve at holde masken i rollespillet?
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.

Del 1: 3 min.
Del 2: 1 min.

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

SIDE 2 AF 2

SIDE 1 AF 2

Del 3: 3 min.
Del 4: 1 min.

Uge 1 - Dag 1 - Øvelse 11

2. Snak med eleverne i plenum ud fra disse spørgsmål (5 min.):
•	Hvad gjorde I for at holde masken (fx blive stille, spille cool, sige, at det ikke
gør noget, sige, at det ikke rager den anden m.v.)?
• Hvordan var det at prøve at holde masken i rollespillet?
• Hvad kan være gode grunde til, at man ikke svarer ærligt?
• Hvad er de negative konsekvenser ved ikke at være ærlige over for hinanden?

3.	Sæt nu fokus på, hvordan eleverne ud fra faktiske situationer i deres eget liv
har prøvet at holde masken. Bed eleverne om at tale i par ud fra spørgsmålene
herunder. De skal bruge turtagning (se øvelse 1.2) (5 min.):
• Hvornår har du ”holdt masken” over for en anden?
• Hvilken effekt havde det på den anden og på dig selv?

		LEKTION 4, VIDEO 4: 'RAP-UP' MED PEDE B.
MIKKEL LÆGGER OP TIL UGENS UDFORDRING.

1.12 UGENS UDFORDRING 1:
PÅ BESØG PÅ STORMBAKKEN OG I FACADEKVARTERET (2 MIN.)
Uddel handoutet ”Ugens udfordring 1” og forklar opgaven, så eleverne kan stille
eventuelle afklarende spørgsmål. Nævn, at der vil blive fulgt op på opgaven/
udfordringen næste gang, I skal arbejde med Kærlig Talt.

UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.12

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?

UGE 1 - DAG 1

ØVELSE 1.12

2: HANDLING SOM I FACADEKVARTERET
Hvad var situationen?

Hvorfor handlede du, som du gjorde?

UGENS UDFORDRING 1:
PÅ BESØG PÅ STORMBAKKEN
OG I FACADEKVARTERET
Hvorfor tror du, at personen handlede som i Facadekvarteret?

Hvad
var
effekten
af det, du gjorde?
1: HANDLING
SOM
PÅ
STORMBAKKEN

OPGAVE

Hvad var situationen?

Svar på spørgsmålene her
og på de næste sider.
Efter denne første omgang
"Kærlig Talt" er det tid til at Hvad var effekten af at handle som i Facadekvarteret?
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 fjernsynet, fra bøger og fra din egen
hverdag. Du skal finde mindst et
eksempel, som handler om dig
selv.

Hvorfor tror du, at personen handlede som på Stormbakken?

SIDE 3 AF 3

Hvad var effekten af at handle som på Stormbakken?

SIDE 2 AF 3

SIDE 1 AF 3

Uge 1 - Dag 1 - Øvelse 12
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UGE 2 – DAG 2

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 2 – DAG 2
LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG INTRODUKTION
TIL MINDFULNESS OG DEN INDRE VERDEN
Øvelse 2.1: Opsamling på Ugens udfordring 1
Øvelse 2.2: Chill-time
Øvelse 2.3: Kort plenumrefleksion over chill-time

LEKTION 2:
DEN INDRE VERDEN
Øvelse 2.4: Den indre verden 1 (gruppe)
Øvelse 2.5: Den indre verden 2 (individuel)

LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION
OG INTRODUKTION TIL
MINDFULNESS OG DEN INDRE VERDEN

	LEKTION 1, VIDEO 1: MIKKEL LÆGGER
OP TIL OPSAMLING PÅ UGENS UDFORDRING.

2.1 OPSAMLING PÅ UGENS UDFORDRING 1 (7 MIN.)
1. Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene:
•	Hvis I tænker tilbage på den sidste uge, kan I så komme I tanke om situationer,
som mindede jer om Storm-stilen?
•	Hvis I tænker tilbage på den sidste uge, kan I så komme I tanke om situationer,
som mindede jer om Facade-stilen?
•	Hvornår har I selv benyttet Storm-stil eller Facade-stil?

Hvis eleverne fortæller om andre på skolen, som har handlet på den ene eller anden
måde, så hjælp eleverne til at skifte fokus til situationer, hvor de selv har brugt Facade-stil eller Storm-stil. Det kan være en god ide at undgå at ”dæmonisere” brugen
af de to kommunikationsstile og personer, som bruger dem, ved fx at spørge ind til
den bagvedliggende intention: ”Hvad tror I var grunden til, at vedkommende gjorde,
som han gjorde? Kender I det fra jer selv?”.
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		LEKTION 1, VIDEO 2: ANDET AFSNIT AF
BOLIGBLOK BATTLE MED FOKUS PÅ CHILL-TIME.

2.2 CHILL-TIME (15 MIN.)
Spørg eleverne i plenum (2 min.):
•	Har I prøvet noget, der minder om chill-time før?
Fortæl eleverne, at I nu sammen skal prøve at lave jeres egen chill-time. De skal
sætte sig på deres stole eller på gulvet og lukke øjnene. Herefter kan du enten selv
instruere øvelsen ud fra nedenstående manuskript eller ved at afspille lydfilen på
hjemmesiden. Du finder den nederst på siden sammen med de andre dokumenter,
som kan downloades.
Når I har lavet øvelsen, så snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålet:
•	Hvad oplevede I?

MANUSKRIPT TIL INSTRUKTION AF CHILL-TIME-ØVELSE
Nu skal vi lave en kort chill-time øvelse. Du kan selv
vælge, om du vil følge mine instrukser eller sidde
stille og slappe lidt af.
Husk, at det ikke handler om, at du skal opnå eller
opleve noget særligt – bare giv dig selv lov til at
være, lige som du er lige nu og her, og se, om du kan
give dig selv en pause gennem denne chill-time. Hvis
du ikke er vant til denne særlige måde at chille på,
kan det være lidt svært i starten – men det bliver
heldigvis lettere, jo flere gange du laver øvelsen.
Sæt dig godt til rette på stolen (pause). Du kan bevæge dig lidt for at finde en måde at sidde på, så du
sidder godt. Sørg for at have begge fødder på gulvet.
Dine hænder kan du enten sætte på dine lår eller på
et bord foran dig. Hvis du har lyst, kan du lukke dine
øjne helt, ellers kan du nøjes med at lukke dine øjne
en smule i, sådan at du ser lidt ned frem foran dig
(pause).
Mærk, hvordan det er at sidde her lige nu (pause).
Start med at mærke, hvordan din krop helt af sig selv
og i sin helt egen rytme trækker vejret ind og ånder
ud. Du skal ikke ændre på din vejrtrækning - bare
følg din vejrtrækning, som den er lige nu (pause).
Måske er din vejrtrækning langsom og stabil. Måske

er den hurtig og kort. Uanset hvordan din vejrtrækning er lige nu, så er det helt ok (pause).
Næste gang du trækker vejret ind, retter du din ryg
lige op – og når du ånder ud, slapper du helt af i dine
skuldre (pause).
Fokuser nu hele din opmærksomhed på dine fødder
(pause). Mærk dine fødders kontakt med gulvet og
mærk, hvordan dine strømper eller sko føles rundt om
dine fødder (pause). Mærk dine tæer, du kan eventuelt vippe lidt med dem, og mærk dine hæle. Prøv
at undersøge, hvad du kan mærke i dine fødder. Kan
du mærke kulde, varme eller måske en mere neutral
følelse? (pause)
Mærk dine underben og dine knæ – se om du kan
mærke dem indefra (pause). Mærk dine lår (pause).
Flyt nu din opmærksomhed til dine hænder og mærk,
hvordan dine hænder hviler på dine lår eller på
bordet. Mærk dine fingre (pause). Prøv eventuelt at
mærke dine fingre en for en (pause).
Mærk nu dine hænder og dine arme helt op til skuldrene.
Mærk hele din ryg (pause) helt fra toppen af din ryg
(pause) skulderbladene og ned langs din rygsøjle til
Fortsættes næste side ...
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... fortsat fra forrige side

lænden (pause).
Før opmærksomheden ned i din mave (pause). Giv dig
tid til at mærke, om din mave bevæger sig en smule i
takt med din vejrtrækning (pause).
Følg din indånding - og din udånding - uden at ændre på din vejrtrækning (pause). Se om du kan lægge
mærke til en lille pause fra det øjeblik, hvor du ånder
ud – lige inden du igen ånder ind (pause). Dette er
chill-time (pause).
Flyt din opmærksomhed til din brystkasse og dine
lunger, mens du stadig lægger mærke til din vejrtrækning, men uden at ændre på den (pause).
Mærk dine skuldre, nakke og hals (pause). Hvis du
lægger mærke til spændinger her, kan du forsøge at
trække vejret ind i spændingerne (pause).

Mærk bagsiden af dit hoved, toppen af dit hoved, din
pande, din næse, dine ører, dine kæber og din mund.
Mærk nu hele din krop. Hvad mærker du i din krop?
Kan du mærke en varme, kulde? (pause) Føles kroppen blød eller hård? Let eller tung? Rolig eller urolig? Eller måske noget helt andet? Uanset hvad du
mærker, så er det helt ok (pause) - bare mærk din
krop, mens du giver dig selv en pause med chill-time
(pause).
Chill-time er ved at være slut (pause). Du kan langsomt åbne dine øjne, og hvis du har lyst, kan du
strække din krop igennem (pause). Husk, at du kan
bruge chill-time, når som helst du har brug for en lille
pause i din krop og dit hoved.

		LEKTION 1, VIDEO 3: KORT INTERVIEW
MED SILAS BJERREGÅRD OM MINDFULNESS.

2.3 KORT PLENUMREFLEKSION OVER CHILL-TIME (2-3 MIN.)
Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålet:
•	Nu har I hørt lidt om, hvordan Silas Bjerregård bruger mindfulness/chill-time i
hverdagen. Hvordan kunne chill-time hjælpe jer i hverdagen?

LEKTION 2:
DEN INDRE VERDEN

		LEKTION 2, VIDEO 1: TREDJE AFSNIT AF BOLIGBLOK BATTLE
MED FOKUS PÅ DEN INDRE VERDEN. INTERVIEW MED MATTIAS
OM DEN INDRE VERDEN.
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FAKTA OM
DEN INDRE VERDEN
Eleverne bliver igennem Kærlig Talt-talkshowet og Boligblok Battle introduceret
for begrebet og modellen Den indre verden. Denne model er et redskab, som
eleverne kan bruge til at forstå deres egne reaktioner i forskellige situationer. Den
DEN INDRE
indre verden bygger på en teoretisk model, som kaldes Den kognitive diamant.
Den er hentet fra VERDEN
kognitiv teori.

TANKER

IMPULSER TIL
HANDLING

FØLELSER

FORNEMMELSER
I KROPPEN

Du får her en kort introduktion til modellen. Det er
baggrundsviden, som du kan bruge i dialogen med
eleverne, og som kan hjælpe dig til at svare på de
spørgsmål, eleverne måtte have til modellen.

ET REDSKAB TIL AT FORSTÅ SIG SELV BEDRE
Den indre verden indfanger forskellige indre processer, som foregår i enhver situation, man oplever. De

forskellige processer påvirker hinanden gensidigt.
Forestil dig fx en pige, som kommer ind i klassen og
ser to af sine klassekammerater stå ved vinduet og
tale lavmælt sammen og så grine højt. Pigen kunne
i den situation få tankerne: ”Det er garanteret mig,
de snakker om. De har også undgået mig lidt på
det seneste. De synes sikkert, jeg er kedelig at være
sammen med”. Følelser kan som regel siges med
ét ord, og måske får hun følelsen tristhed og/eller
usikkerhed. I kroppen ville hun måske fornemme en
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uro og en knude i maven eller halsen. Hvad angår
handling forsøger hun måske at undgå kontakt med
de to klassekammerater. Hun sætter sig i den anden
ende af klassen og tjekker sin mobil i stedet for at
snakke med andre.
Dette er et konkret eksempel på, hvordan tanker,
følelser, kropslige fornemmelser og handling
hænger tæt sammen. Hvis pigen havde tænkt, at de
to klassekammerater stod og snakkede om drenge,
og ikke om hende, havde hun måske ikke fået de
samme følelser, og hun ville nok ikke have trukket
sig ind i sig selv på samme måde i situationen.
Dette er et eksempel på, hvordan tanker påvirker
følelser og de øvrige dele i Den indre verden. Men
følelser kan også påvirke tanker. Hvis man fx er rigtig
vred i en konflikt med en ven, er det ikke så ofte, man
får en tanke om, at vennen nok har haft meningsfulde grunde til at gøre, som han gjorde. Tanker, der
automatisk fylder mere i sådan en situation, hvor
vreden er stærk, er tanker som: ”Det er også uretfærdigt. Han gjorde det med vilje. Han er en idiot”.
Ofte kommer tankerne, uden at man nødvendigvis
er bevidst om dem. Følelserne mærker man måske,
hvis de er kraftige, men ellers er det heller ikke sikkert, at man er bevidst om, hvilke følelser der opstår
i en given situation. Men uanset om man er bevidst
om ens tanker og følelser eller ej, så reagerer og
handler man på baggrund af dem. Det kan resultere
i, at man nogle gange kommer til at gøre uhensigtsmæssige ting over for sig selv eller andre (handling),
fx ved at kommunikere aggressivt eller passivt.
Derfor er det vigtigt at øve sig i at blive bevidst om,
hvad det er for tanker, følelser, kropslige fornemmelser og impulser til handling, man mærker. Det
hjælper til, at man nemmere kan forklare, hvad man
oplever - både for sig selv og andre. Og det kan i
nogle situationer endda gøre, at det bliver nemmere
aktivt at tage et valg om at gøre noget andet, end
hvad den umiddelbare impuls lægger op til.

ET REDSKAB TIL AT FORSTÅ ANDRE BEDRE
Den indre verden kan også bruges som redskab,
når man viser et andet menneske interesse og
spørger ind til hans eller hendes oplevelse i en
situation. Eleverne kan i sådanne sammenhænge
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bruge modellen ved fx at spørge: ”Hvad tænkte du
i situationen?”, ”Hvad følte du?”, ”Hvad fik du lyst til
at gøre?” og lignende. Mange kan synes, det er lidt
svært at spørge ind til folk, særligt hvis de fortæller
om en svær situation, som de har oplevet. I den
sammenhæng er de fire områder i Den indre verden
et godt sted at starte. Ved at spørge ind til de fire
områder udfolder man den andens oplevelse, og
man sender et signal til den anden om, at man er
interesseret.
Det skal eleverne arbejde med senere i forløbet
(øvelsen ”Må jeg spørge dig om noget?”).

ET REDSKAB TIL AT FOLDE
DIALOGEN MED ELEVERNE UD
Ligesom eleverne kan bruge modellen som redskab,
når de spørger ind til hinanden, kan du gøre det
samme i dialogen med eleverne i klassen.
Når eleverne siger noget i plenum, kan du som lærer
folde deres fortællinger ud ved at spørge til Den
indre verden. Det er et alternativ til at skulle vurdere
elevernes udsagn. Når man spørger ind til Den indre
verden, handler det primært om at udforske, hvad
eleverne oplever. Det er netop det, Kærlig Talt-forløbet skal hjælpe eleverne til at blive bedre til. Så ved
at spørge ind til deres indre verden viser du eleverne,
hvad de kan gøre over for sig selv og hinanden. De
kan stille sig selv og hinanden de samme spørgsmål,
som du stiller dem. Hermed et eksempel:
Det lyder som en svær situation.
• Hvilke forskellige tanker fik du?
•	Hvad følte du? Oplevede du flere
forskellige følelser på en gang?
•	Hvad mærkede du i kroppen, da du blev
vred/ked af det/irriteret?
•	Hvad fik du lyst til at gøre?
Og hvad endte du med at gøre?
Print gerne en A3-udgave af Den indre verden-
modellen og hæng den op i klassen. Du kan finde
den på hjemmesiden. På den måde kan du henvise
til modellen, når du spørger ind til eleverne i plenum.

2.4 DEN INDRE VERDEN 1 (GRUPPE) (20 MIN.)
1.	Del eleverne op i hold af otte og bed eleverne om at fordele følgende roller mellem sig i grupperne: to personer i hver gruppe repræsenterer tanker, to personer
repræsenterer følelser, to personer repræsenterer kropslige fornemmelser og to
personer repræsenterer impulser til handling.
Læg fire stykker papir ud i en stor firkant på gulvet, som markerer de fire hjørner i
Den indre verden (tanker, følelser, kropslige fornemmelser og impulser til handling).
Spørg, hvilket hold der tør starte med at udforske, hvad der kunne ske i Den
indre verden i en særlig situation (nævn evt., at de alle kommer til at prøve det).
Holdet, som starter, fordeler sig ved de fire hjørner. Lav en "bold" af sammenkrøllet papir, som de to personer ved handlehjørnet får.
Læs (eller genfortæl) følgende case for holdet:
Case om Emma (Den indre verden 1)
	Emma har haft noget kørende med Kasper fra klassen i et stykke tid. Hun synes,
han er vildt sød, og hun har også på fornemmelsen, at han synes, hun er det.
De har skrevet meget sammen og også hængt ud efter skole. Men pludselig en
dag i det store frikvarter kan hun se, at han står og lægger an på Camilla fra
parallelklassen. Hun kan se, at de griner, og det er tydeligt, at han har fundet sit
charmerende smil frem. Han rører hende også lidt på kinden og på ryggen, og
Camilla ser ud til at stornyde det.

	Sig så til eleverne i handlehjørnet, at de skal starte med at komme med et
eksempel på en handling, som hovedpersonen i casen kunne få lyst til at gøre,
og som minder om Stormstilen. Når de har nævnt et bud på det, skal de kaste
”bolden” videre til de to elever i tankehjørnet, som skal svare på, hvilke tanker
der kunne ligge bag den foreslåede handling. Herefter skal de kaste bolden til
følelseshjørnet, hvor de to elever skal svare på, hvilke følelser der kunne ligge
bag de nævnte impulser til handling og tanker hos hovedpersonen. De to elever
i følelseshjørnet kaster til sidst ”bolden” videre til kropshjørnet, hvor de to elever
skal svare på, hvilke fornemmelser hovedpersonen formentlig kunne få i kroppen
i den sammenhæng.
	Bed herefter det næste 8-mands hold om at erstatte det første hold og fordele
sig ved de fire hjørner. De skal nu udforske Den indre verden hos den samme
hovedperson, men de skal have fokus på, hvad der kunne foregå i Den indre
verden, hvis man benytter Facadestilen.
	Giv ”bolden” til de to nye elever i handlehjørnet og bed dem komme med et
eksempel på en handling, som hovedpersonen i casen kunne få lyst til at gøre,
og som minder om Facadestilen. Herefter kastes ”bolden” rundt til de tre andre
hjørner på samme måde som før.
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	Når det andet 8-mandshold har gennemført opgaven med fokus på Facadestilen,
kommer det sidste hold ud og fordeler sig ved de fire hjørner. De gennemgår Den
indre verden på præcis samme måde som i de to første runder, men de to elever i
handlehjørnet skal nu finde et eksempel på en handling, som hverken minder om
Stormstilen eller Facadestilen. De skal altså finde et et eksempel på en reaktion,
hvor man hverken bliver passiv eller aggressiv.

2. Følg op på øvelsen med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene (4 min.):
• Hvordan var det at lave øvelsen?
• Hvordan påvirkede de forskellige områder i Den indre verden hinanden?

		
LEKTION 2, VIDEO 2: INTERVIEW
		 MED STELLA OG OPLÆG TIL ØVELSE.

2.5 DEN INDRE VERDEN 2 (INDIVIDUEL) (10 MIN.)

UGE 2 - DAG 2

ØVELSE 2.5

DEN INDRE
VERDEN 2

1.	Uddel handoutet ”Den indre verden - 2”. Forklar eleverne, at de nu hver især
skal undersøge Den indre verden igen, men nu med fokus på en situation, som
de selv har oplevet. De kan tage udgangspunkt i en af de situationer, som de
beskrev under øvelsen ”Svære situationer” den første undervisningsdag. De skal
starte med at vælge en situation og derefter prøve at svare på spørgsmålene på
handoutet, så godt de kan. Fortæl eleverne, at de har ca. 5 minutter til at udfylde
arket. De behøver ikke vise deres svar til nogen. Du kan sætte noget stille musik
på, hvis du vurderer, at det kan hjælpe til at skabe ro og koncentration i klassen.
Understreg over for eleverne, at de ikke behøver vise det, de skriver, til andre.

2.	Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene efter den
individuelle refleksion (5 min.):
• Hvordan var det at udfylde arket?
• Kom I i tanke om nye ting om situationen?
• Hvordan kan man bruge rejser til Den indre verden i sin hverdag?
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Individuel
Tænk tilbage på en situation, som du syntes var svær og beskriv helt kort, hvad der skete:

1

TANKER

Hvilke tanker
gik igennem
hovedet
på dig?

2
Hvilke
følelser oplevede du?
FØLELSER

4
Hvad fik
du lyst til
at gøre?

IMPULSER TIL
HANDLING

3
Hvad mærkede
du i kroppen?
FORNEMMELSER
I KROPPEN

Svar på spørgsmålene herunder.

1:

2:

3:

4:

Uge 2 - Dag 2 - Øvelse 5

UGE 2 - DAG 3

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 2 – DAG 3

LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG FØLELSEN AF VREDE
Øvelse 3.1: Indledende chill-time
Øvelse 3.2: Kort plenumrefleksion over interview om vrede
Øvelse 3.3: Vredesbilleder og aktiv øvelse

LEKTION 2:
HÅNDTERING AF VREDE OG INTRODUKTION
TIL VREDESTERMOMETERET
Øvelse 3.4: Kort plenumrefleksion over interview
med Cyron Melville om vrede
Øvelse 3.5: Vredestermometeret
Øvelse 3.6: Ugens udfordring 2

LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG FØLELSEN AF VREDE
3.1 INDLEDENDE CHILL-TIME (5 MIN.)
Introducer timen med en kort chill-time-øvelse som den, I lavede sidste gang. Igen
kan du enten afspille lydfilen fra hjemmesiden eller selv instruere øvelsen. Du behøver ikke følge op på øvelsen med spørgsmål. Gå bare i gang med første videoklip
umiddelbart efter chill-time-øvelsen.

		 LEKTION 1, VIDEO 1: INTERVIEW MED
		 JAKOB LUND MED FOKUS PÅ VREDE.

3.2 KORT PLENUMREFLEKSION OVER INTERVIEW OM VREDE (2-3 MIN.)
•	Spørg eleverne i plenum, hvad de synes, er de vigtigste pointer i interviewet
med fokus på vrede.

		LEKTION 1, VIDEO 2: INTERVIEW MED NIKOLAJ OG JONATHAN
MED FOKUS PÅ VREDE. OPLÆG TIL ØVELSEN ”VREDESBILLEDER”.
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3.3 VREDESBILLEDER OG AKTIV ØVELSE (25 MIN.)
1.	Uddel handoutet ”Vredesbilleder”. Bed eleverne om at se på alle billederne og
dernæst vælge det billede, som passer bedst på deres oplevelse af vrede. De har
et par minutter, og de må ikke snakke sammen undervejs.
Snak herefter med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene herunder.
Spørg ind til et par af eleverne, og lad så de øvrige elever respondere på det,
der bliver beskrevet (5-10 min.):
• Må jeg spørge dig om dit billede? Hvilket billede valgte du?
• Hvorfor passer lige netop det billede godt på din oplevelse af vrede?
• Hvad kan typisk gøre dig rigtig vred?
•	Hvordan kan du mærke, at du er vred – hvad sker der
med din krop (fx ”jeg knuger mine hænder”)?
• Hvordan føles det, når du er allermest vred?
• Er der nogen af jer andre, der kender det, eller nogen,
		 som oplever det på en anden måde?

2.	Fysisk øvelse (ca. 5 min.): Bed klassen om at rejse sig op og fordele sig rundt i
hele klassen. Bed dem lukke deres øjne og forestille sig en af de situationer, hvor
de har mærket, at vreden kom – også selvom den måske var svær at mærke.
Hvis de ikke kan huske en situation, så bed dem se det billede for sig, som de har
valgt. Mens de ser billedet eller situationen for sig, skal de spænde op i kroppen.
Bide tænderne sammen. Knibe øjnene sammen. Knytte hænderne hårdt sammen.
Spænde op i fødderne. Spænde alle muskler. Bed dem om at holde den fornemmelse i kroppen et øjeblik, mens de mærker vreden og den kraft, der er forbundet
med vreden.
Bed dem efter et øjeblik om at lade, som om de er afslappede, også selvom
kraften og energien fra vreden stadig er i kroppen. Bed dem trække vejret dybt,
mens de tæller til tre på både ind- og udånding. Tæl sammen med dem. Instruer
dem i at slappe helt af i ansigtet og de forskellige områder af kroppen. Afrund
øvelsen, når alle har stået med afslappede muskler et øjeblik.

3. Snak herefter med eleverne i plenum ud fra følgende spørgsmål (5 min.):
• Kunne I mærke vreden i begyndelsen af øvelsen?
	• Hvad mærkede I, da vi begyndte at slappe af i kroppen
samtidig med, at vreden var der?

NB. Mange oplever, at det faktisk er muligt at lade kroppen blive afslappet, selvom
de stadig kan mærke energien fra vreden. Men det er vigtigt at understrege, at der
ikke er noget rigtigt eller forkert svar. Spørg derfor åbent og nysgerrigt til den oplevelse, eleverne har haft med øvelsen. Brug gerne Lytteteknik, når eleverne fortæller.
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LEKTION 2:
HÅNDTERING AF VREDE OG INTRODUKTION
TIL VREDESTERMOMETERET

		 LEKTION 2, VIDEO 1: INTERVIEW MED CYRON MELVILLE
		 OG MATTIAS OM VREDESTERMOMETERET.

3.4 KORT PLENUMREFLEKSION OVER INTERVIEW MED CYRON MELVILLE
OM VREDE (2-3 MIN.)
Snak med eleverne ud fra følgende spørgsmål:
•	Cyron Melville fortalte, at han kan opleve en stærk vrede, når han er på fodboldbanen. I hvilke situationer stiger graderne på jeres vredestermometer?

		 LEKTION 2, VIDEO 2: INTERVIEW MED MATHIAS ZANKA.

3.5 VREDESTERMOMETERET (30 MIN.)

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.5

1.	Uddel handoutet ”Vredestermometeret 1 – temperaturen stiger!” til eleverne og
bed dem om individuelt at skrive ned, hvad de oplever i Den indre verden ved de
forskellige ”grader” (5 min.).

CASE 2

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.5

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.

VREDESTERMOMETERET – 3

•

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

•

Hvad ville du gøre nu og her i situationen?

•

CASES

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 ...”)

CASE 1

OPGAVE

CASE 3
I skal nu på skift læse en case højt
og svare på de tre spørgsmål, der
står efter hver case.

Du har lavet en aftale med en rigtig god ven i din
ude at skal
spilletage
fodbold
i etbageren/kiofrikvarter. Dit hold er ved at tabe, og alle på dit hold bliver
klasse om, at II er
sammen
ned til
ret frustrerede.
Du brænder
et straffespark, hvorefter nogle af de andre kommer
sken/et andetderfor
sted uden
for skolen sammen
i frokosten nedladende
du ikke spiller fodbold – så forestil dig en anden
pausen. Forudmed
for frikvarteret
harkommentar.
hele klassen(Hvis
været
aktivitet, I laver
sammen
klassen
i frikvartererne, og at en af de andre retter på dig eller
ude og lave gruppearbejde.
Du
har ikkei været
i gruppe
kommer
med entilbage
nedladende
kommentar undervejs).
med din ven. Da
du kommer
til klasseværelset
er han væk. En af de andre i klassen siger, at han er
gået til bageren/kiosken/et andet sted sammen med
• Hvor højt ville du komme op på Vredestermometeret i denne situation?
nogle af de andre. Det er tredje gang inden for en må-

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

• har
Hvad
ville du
ned, at din ven
brændt
diggøre
af. nu og her i situationen?
Derefter skal han/hun selv sige,
hvad han/hun kunne forestille sig
at gøre i situationen.

•

Når personen har svaret på
spørgsmålene, må de to andre
gerne komme med flere forslag til,
hvad man kunne gøre i situationen.

2.	Uddel efter ca. 5 minutter det næste handout ”Vredestermometeret 2 – hvad
kan man gøre?!". Gennemgå de forskellige handlemuligheder, som er nævnt på
handoutet. Spørg herefter i plenum:

• Hvad kunne du sige, hvis du skulle fortælle de andre personer i casen, hvad der sker i din
- på
og gøre det uden at angribe dem? (Eksempel: I stedet for at sige: ”I er
verdenop
Hvor højt villeindre
du komme
nogle idioter!”,
”Når I siger sådan, bliver jeg frustreret og vred, fordi ...”)
Vredestermometeret
i denneså
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 frustreret og vred, fordi ...”)

SIDE 4 AF 4

SIDE 3 AF 4

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.5

• Hvornår kunne I forestille jer at gøre nogle af de foreslåede ting?
• Hvad kan man ellers gøre, når temperaturen stiger?

VREDESTERMOMETERET – 2

HVAD KAN MAN GØRE!?

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.5

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.

VREDESTERMOMETERET – 1

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

C°

TEMPERATUREN STIGER!

Bed eleverne om hver især at skrive disse tilføjelser på listen over handlemuligheder
ved de forskellige gradsintervaller på deres handouts.

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 være irriteret over noget,
som gør, at der ikke skal så meget til, før 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

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

Hvilke tanker kunne gå igennem hovedet på dig?

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.

100
90
80
50-100 GRADER: DET ER VARMT! (fx vred)
70
60
Træk vejret dybt, slap af i kroppen.
50
Tag en tur til Den indre verden – beskriv for dig selv, hvad du tænker, føler m.v.
40
Forklar folk, hvad du oplever – uden at bebrejde dem! Bliv på egen banehalvdel.
30
20
1050-100 GRADER: DET KOGER OVER!
2
(fx vred)

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

Hvilke tanker kunne gå igennem hovedet på dig?

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!

Hvilke følelser kunne du fx mærke?

DINE IDEER:
Hvad kunne du fx mærke i kroppen?

OPGAVE
Hvad
hargør
duduaftypisk?
ideer
Hvad
til, hvad man ellers kan
gøre? Tilføj flere forslag.

SIDE 2 AF 4

3.	Arbejd med cases: Del nu eleverne op i grupper af tre og uddel de tre cases
(handoutet ”Vredestermometeret 3 – cases") til hver gruppe. Eleverne i gruppen
skal på skift læse en case højt for hinanden og sige, hvilken temperatur den beskrevne situation ville give dem selv på Vredestermometeret. Først skal personen
selv sige, hvad han/hun kunne forestille sig at gøre i situationen. Derefter må de
to andre komme med flere forslag ud fra, hvad de selv kunne forestille sig at gøre
i situationen.

Hvilke følelser kunne du fx mærke?

Hvad kunne du fx mærke i kroppen?

Hvad gør du typisk?

SIDE 1 AF 4

Uge 2 - Dag 3 - Øvelse 5
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FAKTA OM VREDE
På elevernes handout er der foreslået forskellige strategier til at håndtere vrede,
alt efter hvor voldsom den er nået at blive i situationen. Herunder får du lidt
baggrundsviden om forbindelsen mellem vrede, hjerne og krop, så du kan forklare
det for eleverne, hvis du vurderer, at det vil fungere godt i jeres fælles snak om
mulige strategier.

HVAD SKER DER I HJERNEN, NÅR VI BLIVER
VREDE?

ting, vi bagefter fortryder, fordi vi slår fra os fysisk
eller verbalt.

Når vi oplever følelser – vrede såvel som andre
følelser – involverer det et center i hjernen, som
hedder amygdala. Det hjælper os til at identificere
farer og trusler – det kan både være konkrete og
fysiske trusler mod ens helbred eller mere abstrakte
trusler, fx mod ens følelse af selvværd eller tryghed.
Når amygdala bliver aktiveret, reagerer vi hurtigt
og automatisk på truslen, og det gør vi ved en af
tre handlingsstrategier: Kæmp, flygt eller frys. Når
det er vrede, der er tale om, er det primært
impulsen til kamp, der bliver aktiveret.
Musklerne spændes op, pulsen
stiger, vejrtrækning bliver hurtigere, blodet løber ud i musklerne,
ens opmærksomhed zoo-mer
ind på truslen – man er klar til
kamp!

Men hvordan får man det præfrontale cortex på
banen, når amygdala er i gang?
De strategier, som er skrevet ud fra Vredestermometeret, er hver især ideer til, hvordan man så at sige
hjælper det præfrontale cortex til at regulere amygdalas aktivering og deraf følgende vrede. Det, at
temperaturen stiger, er et billede på øget aktivering i
amygdala.

Mens amygdala har med
vrede at gøre, så har et andet område i hjernen, nemlig
det præfrontale cortex, med
fornuft at gøre. Det hjælper
os til ”at holde hovedet koldt”
ved fx at vurdere, hvilke forskellige faktorer der er på spil i en
situation, og hvilke handlemuligheder man har. Det hjælper også til at
vurdere fordele og ulemper ved forskellige
handlemuligheder samt at sætte et mål og handle
derefter. Det er bl.a. også det præfrontale cortex, som
hjælper os til at tage andres perspektiv.

PRÆFRONTAL
CORTEX

AMYGDALA

Det præfrontale cortex kan hjælpe os til at kontrollere og dæmpe vreden og deraf følgende impulsive
handlinger. Den kan hjælpe os til ikke bare pr. refleks
at gå ”i kamp” og derfor sikre, at vi ikke gør eller siger
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Det kan fx hjælpe at lave vejrtræknings- og
afslapningsøvelser, som beroliger kroppen, som vreden har gjort anspændt.
En anden ting, man kan gøre, er
at tænke over, hvad der foregår
i tankerne, kroppen osv. (Den
indre verden), så man ikke
bare automatisk handler på
impulsen til kamp.
Når vi når ”kogepunktet” på
termometeret, kan det dog
være rigtig svært ikke at
give efter for impulsen. Her er
vreden blevet så stærk, at der
kan opstå, hvad nogle psykologiske forskere kalder emotional
highjacking. Her er aktivering af
amygdala så stærk, at aktiveringen i
det præfrontale cortex hæmmes. Det gør
det rigtig svært at styre sig, og i de tilfælde er det at
trække sig og tage en timeout en brugbar strategi.
Overordnet har strategierne altså det sigte at få
aktiveret det præfrontale cortex og samtidig få
begrænset aktiveringen i amygdala, som ellers får os
til at handle impulsivt og derfor måske uhensigtsmæssigt.

		 LEKTION 2, VIDEO 3: PEDE B LAVER EN "RAP-UP" PÅ TEMAERNE
		 FRA DAG 2 OG 3. MIKKEL LÆGGER OP TIL UGENS UDFORDRING.

3.6 UGENS UDFORDRING 2:
CHILL-TIME, REJSER TIL DEN INDRE VERDEN ELLER
ARBEJDE MED VREDESTERMOMETERET (2 MIN.)

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.6

OPGAVE 3: VREDESTERMOMETERET
1: I HVILKEN SITUATION KUNNE DU MÆRKE VREDEN?

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

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.6

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

OPGAVE 1: DEN INDRE VERDEN

Uddel handoutet ”Ugens udfordring 2” og forklar opgaven, så eleverne kan stille
eventuelle afklarende spørgsmål. Eleverne skal vælge et af de tre eksperimenter og
lave det inden næste gang.

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

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

2: HVILKE TANKER GIK IGENNEM HOVEDET PÅ DIG?

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)?

UGE 2 - DAG 3

ØVELSE 3.6

3: HVILKE FØLELSER?

SIDE 3 AF 3

UGENS UDFORDRING 2: CHILL-TIME,
REJSER TIL DEN INDRE VERDEN ELLER
HVAD MÆRKEDE DU I KROPPEN?
ARBEJDE MED 4:VREDESTERMOMETERET
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:
5: HVAD FIK DU LYST TIL AT GØRE?

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 observationer 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
SIDE
2 AF 3
på spørgsmålene på side 2.

OPGAVE 2
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 opmærksomheden mod det, du oplever, mens du laver
øvelsen.
God fornøjelse!

OPGAVE 3
Vredestermometeret: Vær opmærksom
på, i hvilke situationer temperaturen på
dit vredestermometer stiger. Når du har
oplevet sådan en situation, skal du svare på spørgsmålene på den sidste side.

SIDE 1 AF 3

Uge 2 - Dag 3 - Øvelse 6

SIDE 33

UGE 3- DAG 4

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 3 – DAG 4
LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG INTRODUKTION
TIL BEGREBET PERSPEKTIVTAGNING
Øvelse 4.1: Indledende chill-time
Øvelse 4.2: Opsamling på ugens udfordring 2
Øvelse 4.3: Plenumrefleksion over Boligblok Battle
Øvelse 4.4: Perspektivtagning

LEKTION 2:
PERSPEKTIVTAGNING I PRAKSIS:
LYTTETEKNIK
Øvelse 4.5: Aktiv øvelse – at lade sig føre af en anden
Øvelse 4.6: Lytteteknik

LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG INTRODUKTION
TIL BEGREBET 'PERSPEKTIVTAGNING'
4.1 INDLEDENDE CHILL-TIME (5 MIN.)
Introducer timen med en kort chill-time-øvelse, som den I lavede sidste gang. Igen
kan du enten afspille lydfilen fra hjemmesiden eller selv instruere den. Du behøver
ikke følge op på øvelsen med spørgsmål. Gå bare i gang med første videoklip
umiddelbart efter chill-time-øvelsen.

		LEKTION 1, VIDEO 1: MIKKEL LÆGGER OP
TIL OPSAMLING PÅ UGENS UDFORDRING.

4.2 OPSAMLING PÅ UGENS UDFORDRING 2 (5-10 MIN.)
1. Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene:
•	I hvilke situationer kan man bruge mindfulness/chill-time-øvelsen, bevidsthed
om sit eget vredestermometer eller Den indre verden-øvelsen?
•	I hvilke situationer har I brugt en af disse tre ting siden sidst? Hvordan gjorde I?
Hvad var effekten af det?
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			 LEKTION 1, VIDEO 2: BOLIGBLOK BATTLE.

4.3 PLENUMREFLEKSION OVER BOLIGBLOK BATTLE (3-5 MIN.).
Spørg eleverne:
• Hvad er "Parkspektiv"?
• Hvordan hjalp det Lasse og Fred?
• Hvordan hjalp det Stinna og Lasse?

		LEKTION 1, VIDEO 3: INTERVIEW MED
CHRISTOPHER LÆSSØ OM PERSPEKTIVTAGNING.

4.4 PERSPEKTIVTAGNING (15 MIN.)
1.	Vis perspektivtagningsbillede 1 (ligger på hjemmesiden sammen med de andre
dokumenter, der kan downloades) til klassen og spørg dem, hvad de umiddelbart
synes, billederne forestiller. Når en elev har svaret, så spørg resten af klassen,
om der er nogen, som ser noget andet? Når eleverne er kommet med mindst to
bud, så bed en af eleverne om at beskrive, hvorfor han/hun synes, at det ligner
det, han/hun beskriver. Bed så en af de andre elever, som ser noget andet, om at
beskrive, hvorfor han/hun synes, at det ligner et andet motiv. Spørg til, om alle
kan se begge motiver.
Gentag en lignende dialog om de flertydige motiver ved at vise billede 2, 3, 4 og 5.

2.	Afrund øvelsen ved at forklare eleverne, at billederne viser, at selvom man ser
det samme billede, kan man have helt forskellige perspektiver på det, og nogle
gange kan det være virkelig svært at slippe sit eget perspektiv og sætte sig ind i
den andens perspektiv på billedet.
Det samme sker af og til i vores hverdag. Ofte – særligt, når man har konflikter –
kan man opleve, at andre har et helt andet perspektiv på en situation, end man
selv har. Man kan komme til at diskutere med den anden for at "vinde" i stedet for
at prøve at forstå hinandens perspektiver, ligesom Christopher Læssø var inde
på. Det er nærmest, som om man har set to forskellige situationer. Men det er jo
den samme situation, man har oplevet. Man har bare vidt forskellige perspektiver
på den. Spørg eleverne:
•	Hvor kender I det fra (du kan evt. komme med et personligt eksempel på en
situation, hvor du har oplevet det)?
•	Har I også prøvet at være i en situation, hvor I og en anden person havde
meget forskellige perspektiver, men hvor I nåede frem til en forståelse af
hinandens perspektiver? Hvordan gjorde I?
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LEKTION 2:
PERSPEKTIVTAGNING I PRAKSIS:
LYTTETEKNIK
4.5 AKTIV ØVELSE – AT LADE SIG FØRE AF EN ANDEN (5 MIN.)
Bed eleverne gå sammen i par, dreng/pige så vidt muligt. Hvert par stiller sig
sammen så langt væk fra pigens stol, som det er muligt i klasselokalet. Pigen skal
nu lukke øjnene, og drengen skal føre pigen hen til stolen ved mundtligt at guide
hende. Han skal sørge for, at hun ikke går ind i noget eller nogen på vejen, og hun
må ikke gå den korteste vej hen til stolen. Når pigen er nået hen til stolen, gør de
det samme bare omvendt, hvor de stiller sig langt væk fra drengens stol. Herefter
sætter de sig på stolene igen.

		 LEKTION 2, VIDEO 1: INTERVIEW MED MATTIAS
OG TO SKOLEELEVER, SOM AFPRØVER LYTTETEKNIK.

4.6 LYTTETEKNIK (20-25 MIN.)
1.	Spørg efter to frivillige, som er modige nok til at afprøve teknikken foran klassen.
De to elever får som de eneste i første omgang uddelt handoutet, så de kan læse
reglerne for Lytteteknikken. De behøver ikke tale om noget, der er svært imellem
dem. Den ene kan derimod vælge at fortælle om den bedste oplevelse, han/hun
har haft inden for den sidste uge, mens den anden bruger Lytteteknikkens regler,
som står på handoutet. Lad de to elever tale sammen i et par minutter og spørg
derefter de andre elever, hvad de lagde mærke til, at lytteren og taleren gjorde.
Vent med at uddele handoutet til resten af klassen. Efter snakken i plenum
forklarer du kort, hvad Lytteteknik går ud på (ca. 5 min.).
Hvis ingen elever vil afprøve teknikken foran de andre, kan du i stedet lave en
plenumrefleksion ud fra følgende spørgsmål:
• Kender I det med, at andre ikke lytter, når I fortæller?
• Hvem, synes I, er gode til at lytte til andre? (Giv eksempler på hvorfor).
•	Hvordan er det at fortælle, når der er en, som virkelig
lytter til det, man fortæller?

SIDE 36

UGE 3 - DAG 4

ØVELSE 4.6

LYTTETEKNIK

OPGAVE
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 oplevelse, 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.

REGLER
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.

TIL LYTTEREN:
•

Indimellem gentager man det vigtigste af det,
der er blevet sagt med egne ord.

•

Man siger ikke, hvad man selv tænker eller mener.

•

Man spørger indimellem: ”Er det rigtigt forstået?”

Uge 3 - Dag 4 - Øvelse 6

2.	Bed eleverne gå sammen i par for at øve Lytteteknik. Uddel handoutet ”Lytteteknik” til hver elev og bed dem følge instruktionerne på papiret, hvor opgaven,
rollerne og tidsrammen er beskrevet. Tag tid og fortæl eleverne, hvornår de skal
skifte til næste del i øvelsen. Eleverne har 2 x 5 min. til denne øvelse.

3. Snak efter øvelsen med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene (5-10 min.):
•	Hvad var det positive ved, at den anden brugte Lytteteknik
og lyttede så koncentreret?
•	For nogen opleves det svært eller kunstigt at skulle lytte og gentage på den
måde. Hvad tror I, det er, som gør det svært?
•	Selvom det måske kan føles kunstigt eller akavet, hvordan kan Lytteteknik så
være med til at reducere konflikter og svære situationer?
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UGE 3 - DAG 5

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 3 – DAG 5
LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG PERSPEKTIVTAGNING
I PRAKSIS: AT SPØRGE
Øvelse 5.1: Indledende chill-time
Øvelse 5.2: Kort plenumrefleksion over interviewet med Celina
Øvelse 5.3: Må jeg spørge dig om noget?

LEKTION 2:
UNDSKYLDNING OG TILGIVELSE
Øvelse 5.4: Tilgivelsesdilemmaer
Øvelse 5.5: Kan du sige undskyld?
Øvelse 5.6: Ugens udfordring 3

LEKTION 1:
RESPEKTFULD KOMMUNIKATION OG
PERSPEKTIVTAGNING I PRAKSIS: AT SPØRGE
5.1 INDLEDENDE CHILL-TIME (5 MIN.)
Introducer igen timen med en kort chill-time-øvelse, som den I lavede sidste gang.
Igen kan du enten afspille lydfilen fra hjemmesiden eller selv instruere den. Du behøver ikke følge op på øvelsen med spørgsmål. Gå bare i gang med første videoklip
umiddelbart efter chill-time-øvelsen.

		LEKTION 1, VIDEO 1: SAMTALE MELLEM MATTIAS
OG KOLLEGA OG INTERVIEW MED CELINA OM DET
AT SPØRGE IND TIL HINANDEN.

5.2 KORT PLENUMREFLEKSION OVER INTERVIEWET MED CELINA (2-3 MIN.)
Snak kort med eleverne ud fra følgende spørgsmål:
• Hvilken forskel synes I, der var på de to snakke mellem Mattias og kollegaen?
• Hvad er effekten af at blive mødt med interesse og spørgsmål fra andre
		 ifølge Celina?

		LEKTION 1, VIDEO 2: INTERVIEW MED SIGNE MOLDE OG CELINA OG
INTRODUKTION TIL ØVELSEN ”MÅ JEG SPØRGE DIG OM NOGET?".
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5.3 MÅ JEG SPØRGE DIG OM NOGET? (20 MIN.)
1.	Uddel handoutet ”Må jeg spørge dig om noget?”. Bed eleverne gå sammen i
par. Det kan være en fordel, hvis eleverne ikke går sammen med den person, de
kender allerbedst i klassen. På den måde er der flere ting, de ikke i forvejen ved
om hinanden og derfor kan spørge ind til. Den ene af eleverne i parret skal starte
med at tage handoutet og følge instruktionerne. Når du siger til, bytter de, så
den anden får handoutet. Den, som har papiret, stiller interesserede spørgsmål
til den anden. Eleverne kan med fordel sætte sig på gangen eller andre steder i
nærheden af klasselokalet, mens de tager denne snak. Eleverne skal sørge for at
tage tid og skifte roller efter ca. 5 min. I mødes i klassen igen efter et kvarter, hvis
eleverne har sat sig andre steder hen.

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.3

MÅ JEG SPØRGE DIG
OM NOGET?

OPGAVE

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 spørgsmål, så kan
du stille det næste spørgsmål i
rækken.
Efter 5 minutter skal I bytte
roller. Når I bytter, skal I starte
forfra med spørgsmålene, så
I behøver altså ikke at nå alle
spørgsmålene igennem.

SPØRGSMÅL
•
•
•

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?

God fornøjelse!

Uge 3 - Dag 5 - Øvelse 3

2. Snak derefter med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene (5-10 min.):
•	Hvordan var det at blive mødt med så meget interesse?
•	Hvordan var det at stille så mange spørgsmål til den anden?
•	Hvordan kan det at stille spørgsmål til hinanden bruges
i svære situationer eller ved konflikter?

LEKTION 2:
UNDSKYLDNING OG TILGIVELSE
		 LEKTION 2, VIDEO 1: UNGEREPORTERNE SNAKKER MED
FOLK PÅ GADEN OM UNDSKYLDNING OG TILGIVELSE,
OG STEPHANIA PORTALIVO BESØGER STUDIET TIL EN
SNAK OM UNDSKYLDNING OG TILGIVELSE.
5.4 TILGIVELSESDILEMMAER (10 MIN.)

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.4

Del eleverne op i par og uddel handoutet ”Tilgivelsesdilemmaer”. Bed eleverne om
at diskutere casene på handoutet med afsæt i spørgsmålene, som står under casen.
Eleverne skal i denne parsnak igen bruge turtagning (se øvelse 1.2). Du kan evt. helt
kort minde eleverne om, hvad det går ud på. De behøver ikke nå alle tre cases, hvis
de synes, der er meget at tale om ved de første.

CASE 3
NOAH OG ALMA

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.4

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?

CASE 2
VILLADS OG EMIL

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.4

TILGIVELSESDILEMMAER

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 diskutere, 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 3 AF 3

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 Alexander 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 2 AF 3

SIDE 1 AF 3
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		 LEKTION 2, VIDEO 2: INTERVIEW MED SILAS BJERREGÅRD OG
		 STEPHANIA PORTALIVO OM UNDSKYLDNING OG TILGIVELSE.
		 MIKKEL LÆGGER OP TIL ØVELSEN ”KAN DU SIGE UNDSKYLD?”.

5.5 KAN DU SIGE UNDSKYLD? (15 MIN.)

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.5

KAN DU SIGE
UNDSKYLD?

1.	Bed eleverne om at gå sammen i par og uddel handoutet ”Kan du sige undskyld?” til hvert par. Den ene elev skal starte med at tage arket og læse og følge
instruktionen.

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.

KAN DU SIGE UNDSKYLD I FORBINDELSE MED …

OPGAVE
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.

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.

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

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

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 retfærdige.
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.

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

Eleverne skal hver især vælge et eksempel fra en liste over situationer, som
man kunne sige undskyld for. De skal vælge et eksempel, som minder dem om
en situation, som de selv kunne sige undskyld for. Derefter skal de lave et kort
rollespil med hinanden, hvor de gør netop det (10 min.).

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.

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 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.

Uge 3 - Dag 5 - Øvelse 5

2.	Snak efter øvelsen med eleverne i plenum med udgangspunkt
i følgende spørgsmål (5 min.):
•	Hvordan ville det være for jeres venner, søskende,
kæreste, forældre m.v., hvis I gav dem disse undskyldninger?
• Hvordan ville I selv reagere, hvis nogen sagde undskyld til jer?
• Hvad forhindrer jer i at sige undskyld til hinanden?
• På hvilke forskellige måder kan man sige undskyld?

		 LEKTION 2, VIDEO 3: PEDE B LAVER EN "RAP-UP" PÅ TEMAERNE
FRA DAG 4 OG 5. MIKKEL LÆGGER OP TIL UGENS UDFORDRING.

5.6 UGENS UDFORDRING 3: AFPRØVNING AF PARKSTIL (5 MIN.)

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.6

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

Udlever handoutet ”Ugens udfordring 3” og forklar opgaven, så eleverne kan stille
eventuelle afklarende spørgsmål. Eleverne skal afprøve "Parkstil" i ugens løb.

UGE 3 - DAG 5

ØVELSE 5.6

2:

UGENS UDFORDRING 3:
AFPRØVNING
AF PARKSTIL

NÅR DU HAR PRØVET TINGENE AF,
SÅ SKRIV KORT HERUNDER NOGLE TANKER NED OM, HVORDAN DET GIK:
SITUATION 1: Hvad skete der ved at bruge Parkstil i situationen?

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.

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

Giv en
undskyldning.

Lav en chill-time for
at slappe af og få
SITUATION 2: Hvad skete der ved at bruge Parkstil i situationen?
adgang til din indre
verden.

Brug næste side til at skrive dine
erfaringer ned på.
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.

SIDE 2 AF 2

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 efter og opsummere, hvad du hører den anden sige i en situation,
hvor en anden person fortæller
dig noget vigtigt).

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

C°
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

SIDE 1 AF 2
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UGE 4 - DAG 6

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 4 – DAG 6
LEKTION 1:
UDVIKLINGSBANER PÅ VEJ MOD VOLD
I ET KÆRESTEFORHOLD
Øvelse 6.1: Indledende chill-time
Øvelse 6.2: Opsamling på ugens udfordring 3
Øvelse 6.3: Kort plenumrefleksion over
interviewet med Silas Holst
Øvelse 6.4: Kortlægningsøvelse

LEKTION 2:
HJÆLPEADFÆRD OG HJÆLP FRA
RÅDGIVNINGSSTEDER
Øvelse 6.5: Unge-monopolet
Øvelse 6.6: Hjælpeinstanser
Øvelse 6.7: Det personlige relationskort

LEKTION 1:
UDVIKLINGSBANER PÅ VEJ
MOD VOLD I ET KÆRESTEFORHOLD
6.1 INDLEDENDE CHILL-TIME (5 MIN.)
Introducer igen timen med en kort chill-time-øvelse, som den I lavede sidste gang.
Igen kan du enten afspille lydfilen fra hjemmesiden eller selv instruere den. Du behøver ikke følge op på øvelsen med spørgsmål. Gå bare i gang med første videoklip
umiddelbart efter chill-time-øvelsen.

		LEKTION 1, VIDEO 1: MIKKEL LÆGGER OP TIL,
OPSAMLING PÅ UGENS UDFORDRING.

6.2 OPSAMLING PÅ UGENS UDFORDRING 3 (5-10 MIN.)
Snak med eleverne i plenum ud fra spørgsmålene:
•	Ugens udfordring gik ud på at afprøve Parkstilen. Lad mig høre nogle eksempler på, hvad Parkstil er (tage hinandens perspektiv ved hjælp af Lytteteknik
eller ved at spørge ind, chill-time-øvelser, besøge sin indre verden, være opmærksom på Vredestermometeret, tilgive en anden eller give en undskyldning).
•	Hvis I tænker tilbage på den sidste uge, kan I så komme i tanke om situationer,
som mindede jer om Parkstilen?
•	Hvornår har I selv benyttet Parkstilen og hvordan? Hvilken effekt havde det i
situationen?
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		LEKTION 1, VIDEO 2: INTERVIEW MED SILAS HOLST
OM ERFARINGER MED KÆRESTEVOLD.

6.3 KORT PLENUMREFLEKSION OVER
INTERVIEWET MED SILAS HOLST (2-3 MIN.)
• Hvad gjorde særligt indtryk på jer i Silas Holsts fortælling?
• Hvorfor tror I, det kom så langt ud mellem de to?

		
		
		
		

LEKTION 1, VIDEO 3: INTERVIEW MED MATTIAS OM
UDVIKLINGSBANER PÅ VEJ MOD VOLD MELLEM KÆRESTER.
INTERVIEW MED ANNE OG JONAS, SOM HAR OPLEVET
KÆRESTEVOLD OG HAR SLÅET OP.

6.4 KORTLÆGNINGSØVELSE (15 MIN.)
1. Fortæl eleverne, at de skal prøve at kortlægge, hvad der kan være de små skridt
hen imod vold mellem kærester. Ligesom Jonas og Anne lige har beskrevet, hvad
der var de små skridt på vejen hen imod den fest, hvor de havde en stor konflikt,
og Jonas skubbede Anne, og de endte med at slå op. Hvordan kan man gå fra at
være rigtig glade for hinanden til rent faktisk at blive voldelige over for hinanden?
Det er det, eleverne skal undersøge.

2. B
 ed eleverne om at gå sammen to og to. Uddel handoutet "Kort til kortlægningsøvelsen". De skal læse instruktionen på handoutet og skrive numre ud for de
forskellige kort på handoutet. Numrene angiver, hvilken rækkefølge tingene kunne
være sket i (7 min.).
3. F
 ølg op på øvelsen i plenum ud fra følgende spørgsmål (7 min.):
•	Kan I komme med eksempler på, hvilken rækkefølge I har valgt og hvorfor?
•	Hvilke skridt i kortlægningen, synes I personligt, er særligt vigtige
at være opmærksomme på, når man er kærester?
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UGE 4 - DAG 6

ØVELSE 6.4

KORT TIL
KORTLÆGNINGSØVELSE
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.

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 bliver såret over en bemærkning, som drengen 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.

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!

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

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

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.

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

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”.

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!”

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.

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.

Uge 4 - Dag 6 - Øvelse 4

FAKTA OM KÆRESTEVOLD
I kortlægningsøvelsen skal eleverne arbejde med, hvordan kærlighed kan udvikle sig
til kærestevold. Herunder får du en kort indføring i kærestevold, samt hvorfor det er
vigtigt at kunne genkende faresignalerne, hvis et kæresteforhold er ved at udvikle
sig til voldeligt forhold.

OMFANG OG RELEVANS
I hver folkeskoleklasse sidder mindst en elev, som
ender i et voldeligt parforhold, før de er fyldt 24 år –
statistisk set. 7,4 % af unge kvinder og 4,8 % af unge
mænd mellem 16-24 år, som har haft en kæreste, har
været udsat for en eller flere former for kærestevold.
Ofte har stærk jalousi – evt. gensidig jalousi –
væsentlig betydning for, hvornår konfliktniveauet
i kæresteforholdet eskalerer. Jalousi kan fx
vise sig ved stigende social kontrol og
styring, ved at den ene part tjekker
sin kærestes mobil, Facebook,
Snapchat osv. for hele tiden at
vide, hvor kæresten er, og hvem
han/hun er sammen med. Det
kan også være løbende nedgørelse af kæresten med kritik som
”du er ikke noget værd. Du skal
være glad for, at jeg gider at
være sammen med dig” og kritik
af kærestens omgangskreds fx
familie og venner, der får kæresten
til stille og roligt at skubbe dem ud
af sit liv og isolere sig sammen med den
voldelige partner. Den sociale kontrol og
den psykiske vold går ofte forud for den fysiske vold.
ADVARSELSLAMPER
Det er vigtigt at holde sig for øje, at kærestevold ikke
begynder med vold, men at forholdet oftest begynder
med en stormende forelskelse. Kærligheden gør det
svært for både piger og drenge i voldelige forhold at
forlade deres kæreste.
Som øvelse 6.4 illustrerer, kan det være svært at
sætte fingeren på, præcis hvornår volden opstår

imellem kærester, fordi grænserne for, hvad der er
acceptabelt i forholdet, kun forrykker sig en lille
smule ad gangen. Man tilpasser sig løbende, indtil
det ekstreme synes normalt. Det kaldes også voldens normaliseringsproces.
UNGE ER SÆRLIGT UDSAT
Kærestevold rammer ikke én bestemt gruppe unge,
og for nogle unge kan kærestevold være helt
uforeneligt med deres selvbillede – de tror
simpelthen ikke, at det kan ske for dem,
og ser derfor ikke faresignalerne.
Derfor er det væsentligt at øge
vidensniveauet blandt unge og
fortælle, hvad vold er, og at vold
også kan være psykisk, som vi fx
arbejdede med i øvelse 1.7 og 1.8.
Kun få af de unge, der udsættes for vold, søger støtte
og rådgivning. Vold er meget
tabubelagt både at opleve og
at udøve, og de, der er i voldelige
kæresteforhold, føler ofte skyld
og skam. Det er svært at se, hvornår
grænserne overskrides, hvis man ikke
har de store erfaringer med kæresteforhold. Men
tidlige erfaringer med kærestevold kan have store
menneskelige konsekvenser for de unge mange år
frem. Derfor er det vigtigt at forstå alvoren og at
kunne handle på den.
HJÆLP
På www.projektkaerligtalt.dk finder du en liste over
forskellige organisationer, der kan hjælpe unge, som
oplever eller udøver kærestevold.
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LEKTION 2:
HJÆLPEADFÆRD OG HJÆLP
FRA RÅDGIVNINGSSTEDER
		 LEKTION 2, VIDEO 1: INTERVIEW MED BENJAMIN
(VEN TIL KÆRESTEPARRET ANNE OG JONAS) OG OPLÆG
TIL ØVELSEN "UNGE-MONOPOLET".

6.5 UNGE-MONOPOLET (20 MIN.)
1. Bed eleverne om at gå sammen med den samme person, de var sammen med i
sidste øvelse. Bed en tredjedel af parrene om at finde gode råd til pigen, de har
mødt i talkshowet (Anne), en tredjedel af parrene om at finde gode råd til drengen
(Jonas) og den sidste tredjedel af parrene om at finde gode råd til kæresteparrets
ven Benjamin. Parrene skal finde gode råd, som ville have hjulpet de tre personer
til at håndtere situationen anderledes. Hvad kunne de have gjort i stedet for det,
de endte med at gøre? (10 min.).
2. Følg op i plenum med følgende spørgsmål (10 min.):
•	Hvad mener parrene, at de tre unge hver især kunne have gjort for at undgå
kærestevold?
•	Hvad af det, I har arbejdet med og hørt om i Kærlig Talt, kan bruges til at give
gode råd til pigen/drengen/vennen?

6.6 HJÆLPEINSTANSER (10 MIN.)
Fortæl eleverne, at de i det næste talkshow-klip skal møde repræsentanter for fire
forskellige organisationer, hvor man kan søge hjælp i forskellige situationer. Skriv
navnene op på tavlen (Børnetelefonen, www.forvildmeddig.dk, Dialog mod Vold,
Bryd Tavsheden (tidl. Foreningen for børn og unge i voldsramte familier)).
Giv en fjerdedel af eleverne til opgave at lytte særligt efter, i hvilke konkrete situationer man kan søge hjælp hos Børnetelefonen. En anden fjerdedel af eleverne skal
lytte særligt efter, i hvilke konkrete situationer man kan søge hjælp på hjemmesiden
forvildmeddig.dk osv. På den måde får alle elever til opgave at lytte særlig godt
efter ved en af de fire organisationer.
Fortæl eleverne, at de efter klippet skal fortælle i plenum, hvad der kendetegner
den enkelte organisation, og i hvilke konkrete situationer, de tænker, man kan
søge hjælp der.

		 LEKTION 2, VIDEO 2: INTERVIEW MED FIRE FORSKELLIGE
HJÆLPEINSTANSER.
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ØVELSE 6.6 FORTSAT
Følg op med eleverne i plenum (6 min.):
Stil følgende spørgsmål til de elever, som skulle være opmærksomme på Børnetelefonen:
• Hvad er Børnetelefonen for noget?
• I hvilken konkret situation kunne man kontakte Børnetelefonen?

Spørgsmål til de elever, som skal sige noget om forvildmeddig-hjemmesiden:
• Hvad er forvildmeddig.dk for en hjemmeside?
• I hvilken konkret situation kunne man gå ind på hjemmesiden for at få hjælp?

Spørgsmål til de elever, som skal sige noget om Dialog mod Vold:
• Hvilken slags organisation er Dialog mod Vold?
• I hvilken konkret situation kunne man kontakte Dialog mod Vold?

Spørgsmål til de elever, som skal sige noget om Bryd Tavsheden:
• Hvilken slags organisation er Bryd Tavsheden?
• I hvilken konkret situation kunne man kontakte dem?

Spørg herefter alle eleverne, om de kender til andre steder, hvor man kan søge hjælp
i forskellige slags svære situationer.

6.7 DET PERSONLIGE RELATIONSKORT (5-10 MIN.)
UGE 4 - DAG 6

ØVELSE 6.7

Uddel handoutet ”Det personlige relationskort”. Eleverne skal nu individuelt udfylde deres eget relationskort, som viser, hvem de kan gå til, når de oplever svære
situationer. Hvis der er nogen, som har svært ved at finde på, hvem de skal skrive på
kortet, så hjælp dem til at afdække deres netværk og kom med ideer til ressourcepersoner, som de kan gå til.
Du kan opfordre eleverne til at gemme relationskortet og tage det med hjem, så de
har det, når de står i en situation, hvor de får brug for at gå til nogen for hjælp.

DET PERSONLIGE
RELATIONSKORT

OPGAVE

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.

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.

RÅDGIVNINGER

PERSONER PÅ SKOLEN ELLER FRA FRITIDSAKTIVITETER

FAMILIE

MINE NÆRMESTE VENNER

MIG
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UGE 4 - DAG 7

ØVELSESBESKRIVELSER

UGE 4 – DAG 7
LEKTION 1:
OPSUMMERING OG
REFLEKSIONER OVER PERSONLIGE MÅL
Øvelse 7.1: Indledende chill-time
Øvelse 7.2: Kærlig Talt-quiz
Øvelse 7.3: En tur i træningscenteret "Kærlig Talt"

LEKTION 2:
FÆLLES FORANDRING I KLASSEN
Øvelse 7.4: Aktiv øvelse og fælles historieskrivning
Øvelse 7.5: Fælles forandring

LEKTION 1:
OPSUMMERING OG REFLEKSIONER
OVER PERSONLIGE MÅL
7.1 INDLEDENDE CHILL-TIME (5 MIN.)
Introducer igen timen med en kort chill-time-øvelse, som den I lavede sidste
gang. Igen kan du enten afspille lydfilen fra hjemmesiden eller selv instruere den.
Du behøver ikke følge op på øvelsen med spørgsmål. Gå bare i gang med første
videoklip umiddelbart efter chill-time-øvelsen.

		LEKTION 1, VIDEO 1: MIKKEL OPSUMMERER
KORT INDHOLDET I KÆRLIG TALT.
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7.2 KÆRLIG TALT-QUIZ (20-25 MIN.)
Bed eleverne om at gå sammen to og to. Hvert par skal have adgang til en smartphone/tablet/bærbar med internet. De kan bruge en af elevernes mobiler eller finde
en bærbar frem, hvis de har en tilgængelig. Hvis dette ikke er muligt, bedes du gå til
offline udgaven af denne øvelse (se nederst).
Mens eleverne finder deres mobiler og lignende frem, kan du finde og følge linket
til Kærlig Talt-quiz (Kahoot) på Kærlig Talts hjemmeside. Her skal man første gang
indtaste brugernavn og kodeord.

Brugernavn: kaerligtalt
Kodeord: kaerligtalt

Når du har fulgt linket og indtastet brugernavn og adgangskode, skal du trykke
på ”Play"-knappen og i næste skærmbillede på ”Launch”-knappen. Herefter vil der
øverst på skærmen stå et ”Game pin”.
Bed eleverne om at gå ind på hjemmesiden www.kahoot.it. Her logger hvert par ind
med den ”Game pin”, som står anført på hjemmesiden. Hvert par vælger et brugernavn, som de logger på med. Efterhånden vil I kunne se alle parrene repræsenteret
på skærmen.
Forklar eleverne, at det nu er tid til at lave en quiz, hvor de skal huske tilbage på
det, de har hørt og lært i Kærlig Talt de seneste uger. De skal i parrene tale med
hinanden og sammen vælge, hvilken svarmulighed de mener er den rigtige. De har
30 sekunder til hvert spørgsmål, og de svarer ved at trykke på farven, som de mener
udgør det rigtige svar, på deres mobil.
Sæt quizzen i gang på skærmen og læs spørgsmålene op, så snart de kommer op på
skærmen.
Måske giver nogle af svarene anledning til, at eleverne kommer med refleksioner
over de forskellige svarmuligheder. Disse snakke er en god måde at repetere indholdet i Kærlig Talt på, så lad der inden for tidsrammen være rum til det.
UGE 4 - DAG 7

Efter I har været igennem alle spørgsmål, vil I på skærmen kunne se, hvilket par der
vinder.

ØVELSE 7.2

11. Hvad bruger de chill-time til i Boligblok Battle?
a. At lukke andre ude
b. At glemme tanker og følelser
c. At blive ligeglad
d. At finde en indre ro (korrekt)

12. Hvad kunne Signe Molde godt li' ved at gå i naturen?
a. At se på blomster
b. At være alene (korrekt)
c. At få frisk luft
d. At plukke svampe

UGE 4 - DAG 713.

NB: Hvis ikke linket fungerer på hjemmesiden, kan man logge på via følgende link:
www.getkahoot.com, og herefter klikker man på login.

ØVELSE 7.2

Hvilket billede beskrev en af eks-fangerne sin vrede med?
a. Kedelvulkanen
b. Atomhunden (korrekt)
c. Ildbølgen
d. Bombesaven

5.

Hvad kan føre til vold og aggressiv kommunikation?
a. Glæde

14. Hvad var pointen med perspektivtagningsøvelsen?
a. At få øje på den rigtige tegning

b. Afmagt (korrekt)
c. Tryghed

b. At lave en billedanalyse

d. Ro

c. At det er okay, at man ser forskellige ting (korrekt)
d. At være hurtigst til at se, hvad billedet forestiller

6.

Hvilket af følgende eksempler er ikke en del af optrapning?
a. Man fortæller den anden, hvad man er ked af (korrekt)
b. Man forklarer den anden, at han/hun tager fejl
c. Man kritiserer den andens handlinger
d. Man nedvurderer den andens personlighed

OBS: Det er vigtigt, at I ikke går ind og retter i quizzen, da den så ændres for
alle andre, der underviser i Kærlig Talt.

UGE 4 - DAG 77.

ØVELSE 7.2

Hvad hedder Chillebror i Boligblok Battle?
a. Morten
b. Lasse
c. Frederik
d. Rasmus (korrekt)

KÆRLIG TALT-QUIZ
8. Hvordan kan man tage en andens perspektiv?
OFFLINE UDGAVE
a. Ved at fortælle om ens egen oplevelse
b. Ved at spørge til den andens oplevelse (korrekt)

NB! Dette handout skal IKKE printes
til tænke
eleverne
c. Ved at
på, hvad man skal sige som modsvar
SIDE 3 AF 3

d. Ved at ændre den andens holdninger
Herunder kan du se samtlige
og svarmuligheder.
Læsverden?
selv spørgs9. spørgsmål
Hvad er ikke
en del af Den indre
mål og svarmuligheder op og tag tid, mens eleverne har tid til at snakke
a. skal
Barndommen
(korrekt)
sammen om deres svar. Eleverne
skrive deres
svar ned på et stykke papir
og selv notere, hvor mange rigtige
de får undervejs.
b. Tanker
c. Kropslige fornemmelser
d. Følelser
1.

Afmagt er:
a. En unormal følelse

10. Hvad kan der ske, hvis vi ikke fortæller andre om, hvordan vi har det?

b. En forkert følelse

a. Vi bliver ensomme (korrekt)

c. En god følelse

b. Vi eksploderer sidenhen (korrekt)

d. En normal følelse (korrekt) c. Ingenting
d. Vi bliver frustrerede (korrekt)

OFFLINE UDGAVE

2.

Tilgivelse er:
a. At glemme
b. At være ligeglad
c. At give andre en chance til
(korrekt)
SIDE 2 AF 3
d. At være svag

3.

Hvis man er uenige om noget, bør man:
a. Finde ud af, hvem der har ret
b. Melde ud, hvad man tænker (korrekt)
c. Spørge ind til den andens perspektiv (korrekt)
d. Ignorere det

Hvis det ikke er praktisk muligt, at hvert par får adgang til en mobil/tablet/computer med internetadgang, kan quizzen laves i en ”offline” udgave. "Offline"-udgaven
findes til download på hjemmesiden.

4.

Hvis man er uenige om noget, kan man reagere ved at:
a. Forsøge at være ligeglad (korrekt)
b. Tale om det (korrekt)
c. Blive vred (korrekt)
d. Græde (korrekt)

SIDE 1 AF 3
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		LEKTION 1, VIDEO 2: MATTIAS INTERVIEWER MIKKEL VIA EN
COACHINGSAMTALE. SAMTALEN INTRODUCERER ØVELSEN
"EN TUR I TRÆNINGSCENTERET", HVOR ELEVERNE SKAL
GENNEMFØRE EN COACHINGSAMTALE MED HINANDEN.
7.3 EN TUR I TRÆNINGSCENTERET "KÆRLIG TALT" (10-15 MIN.)

UGE 4 - DAG 7

ØVELSE 7.3

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

Sæt eleverne sammen to og to og uddel handoutet ”En tur i træningscenteret ”Kærlig Talt””. Instruer dem i, at de nu skal være coaches for hinanden, ligesom Mattias
var det for Mikkel. De skal hjælpe hinanden til at sætte mål for deres individuelle
Kærlig Talt-træning på vejen videre og hjælpe hinanden til at finde den bedst mulige
strategi til at nå målet.

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

UGE 4 - DAG 7

ØVELSE 7.3

EN TUR I TRÆNINGSCENTERET
”KÆRLIG TALT”
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?
SIDE 2 AF 2

De får 2 x 5 minutter, hvor de skiftes til at være coach. Den, som er coach, skal skrive
den andens svar ned og bagefter give dem til den, der er blevet coachet.

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

SIDE 1 AF 2
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LEKTION 2:
FÆLLES FORANDRING
I KLASSEN

		 LEKTION 2, VIDEO 1: INTERVIEW MED LARS AP MED
FOKUS PÅ FOLKEBEVÆGELSEN "FUCKING FLINK"
OG DET AT SKABE FORANDRING I FÆLLESSKAB.

7.4 AKTIV ØVELSE OG FÆLLES HISTORIESKRIVNING (5-7 MIN.)
Bed eleverne om at stille sig i en rundkreds og derefter ryste kroppen i et minut. De
skal sørge for, at alle led og muskler i kroppen bliver rystet. Du tager tid og siger
stop efter et minut. Herefter skal eleverne blive stående i rundkredsen. De skal nu
lave en helt kort historie i fællesskab. Det skal de gøre ved på skift at sige et ord ad
gangen lige efter hinanden. Begyndelsen på historien er "Med Kærlig Talt kan vi ...".
Herefter peger du på den person i cirklen, som skal finde det næste ord i historien.
Derefter skal sidemanden finde det næste ord, og sådan går det på skift rundt i
cirklen. Du stopper øvelsen, når det giver mening ift. indholdet, og når der er gået
maks. et par minutter.
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7.5 FÆLLES FORANDRING (30 MIN.)
Handoutet kan udskrives i A3-størrelse og bruges til at lave en planche.

UGE 4 - DAG 7

ØVELSE 7.5

FÆLLES FORANDRING
I VORES KLASSE

1. Fortæl eleverne, at de nu, som Mikkel nævnte, skal brainstorme på, hvordan de i
fællesskab kan skabe forandring i klassen.
Den eneste regel i denne brainstorm er, at man i første omgang kun må sige ”ja” til
de andres forslag og derefter supplere med egne ideer. Man skal altså tage ja-hatten på. I første omgang handler det om at finde på så mange ideer som muligt!
Fokus i brainstormen er:
Hvad kan vi gøre i klassen for at gøre det nemmere at tale kærligt og ærligt til
hinanden i svære situationer?

VORES IDE
Det, vi vil gøre, er ...:

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

PRAKTISKE AFTALER
Hvem gør hvad?

Uge 4 - Dag 7 - Øvelse 5

Du kan skrive spørgsmålet op på tavlen, hvis du vurderer, at det vil gøre det
nemmere for eleverne at holde fokus i deres brainstorm.
Stil nedenstående spørgsmål for at sætte gang i elevernes brainstorm:
• Hvad er det vildeste, vi kan gøre?
• Hvad er det skøreste, vi kan gøre?
• Hvad er det mindste, vi kan gøre?
Eleverne markerer, når de har en idé, og du kan notere stikord på tavlen til hver af
ideerne (5 min.).
Hvis eleverne har svært ved at komme i gang, kan du evt. nævne nogle af de ideer,
andre elever er kommet med i Kærlig Talt:
• Lave film eller reklamer om temaet
• Fremlægge Kærlig Talt for en anden klasse eller en anden skole
• Indføre et pointsystem i klassen
• Skabe en Call Me-reklame ("Tal ordentligt, det koster ikke noget")
• Skrive en rap
• Udforme kontrakter, som man skriver under på
• Blive bedre til at give folk en chance til og ikke bære nag i klassen
• Holde flere klassemøder
• Holde flere pigemøder i klassen
• Bruge chill-time-øvelser i klassen
• Give mere plads til hinanden i klassen
2.	Sæt eleverne sammen i grupper af ca. fire, hvor de i fællesskab skal udvælge en
af ideerne på tavlen, som de tror særligt meget på. De har til opgave at forberede
en kort fremlæggelse for resten af klassen, hvor de kort beskriver, hvorfor netop
den ide vil være med til at hjælpe dem i klassen til at håndtere svære følelser og
afmagt (10 min.).
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3.	Herefter skal alle grupperne på skift op foran klassen og præsentere deres udvalgte idé for de andre. Det gør ikke noget, at der er overlap i de ideer, grupperne
præsenterer – det er nok bare et tegn på, at det er en god idé.
4.	Efter en kort præsentation fra hver gruppe besluttes det i plenum, hvilken af
ideerne klassen skal forsøge at realisere. I kan evt. stemme om det i klassen. Der
indgås praktiske aftaler eleverne imellem og med dig som lærer om, hvordan
ideen kan føres ud i livet.
Ideen og begrundelsen for, at ideen er god, og aftalerne om, hvordan den
skal udføres skrives på en planche og hænges op i klassen (du kan evt. printe
handoutet i A3-størrelse og bruge det som planche) (15 min.).

		LEKTION 2, VIDEO 2: 'RAP-UP' VED PEDE B.
		 MIKKEL TAKKER AF.
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