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Forslag til anvendelse 
 
Beskrivelse af handlingsforløb 

• Vælg en historie og vis barnet/den voksne det. Beskriv 
handlingen i et enkelt sprog. Fortsæt med det næste kort 
indtil forløbet er fuldført. 

• Brug det samme handlingsforløb, vis kortene enkeltvis og 
i den rigtige rækkefølge. Bed denne gang barnet/den 
voksne beskrive problemstillingen.  

 
Forslag til skriftlige opgaver: 
• Genfortæl handlingerne skriftligt. 

• Gruppearbejde: hvert barn beskriver handlingen på et af 
billedkortene. Til sidst bliver alle beskrivelserne samlet og 
læst højt. Gem evt. løsningen og lad gruppen komme med 
forslag til løsning. 

• Lad børnene fortælle om tilsvarende problemer, de selv 
har haft. Skriv dem evt. ned. 

 
Forslag til rollespil: 

• Spil historierne som rollespil, og udarbejd ikke-voldelige 
løsninger dertil. 

 

 

 

 
 

Historier om vold 
 

 

 
 
 

Varenummer 137159 

Sprogstimulerende spil 
 

 

 
 
 

 

  



 
 
 
Fagligt område 
 
Aldersgruppe 
 
 
Arbejdsform 
 
 
Mål og indhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale-
beskrivelse 

 
Sprog og specialundervisning 
 
Det er velegnet for børn fra ca. 9 år og opefter 
 
 
Individuelt eller som gruppearbejde.  
 
 
Kortene, kan være et hjælpemiddel til at arbejde 
individuelt eller i gruppe med: 

• rækkefølger 

• logisk tænkning 

• mundtlig udtryksform 

• ordforråd 

• bedre kommunikationsfærdighed 

• fantasi 

• problemløsning 

• skriftlig formulering 
 

 

• 25 kort fordelt på 6 billedserier hver bestående 
af 3-6 laminerede kort (12 x 13cm) med 
serienummer på bagsiden 

• 1 plastboks, der både kan bruges til opbevaring 
af kortene og som fremvisningsboks 

• 1 vejledning 

 
 
 

  
 

 
 
Kortene 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Billedkortene viser hændelser fra børns dagligdag. 
Hændelserne starter med misforståelser og udvikler sig så 
gradvist. Dette er illustreret via billedserierne. 
 
De tilhørende tekstkort beskriver historierne og den 
dynamiske udvikling. 
 
Emnet” Slåskamp i det store frikvarter” har yderligere 5 tekst 
kort, der beskriver mulige reaktioner til de enkelte 
udviklingstrin i hændelsen. 
 
De 6 billedserier om vold sætter skub i diskussionen om vold, 
om det at tage afstand fra vold, og komme med bedre ikke-
voldelige løsninger. 
 
Spillet indeholder følgende problemløsninger: 
 

1. serie Slåskamp i det store frikvarter 6 kort 

2. serie Berøre 4 kort 

3. serie Racisme 4 kort 

4. serie Brødre vil se tv 4 kort 

5. serie Thomas vil ikke i seng 4 kort 

6. serie Drenge lugter 3 kort 
 

 



 

Slåskamp i det store frikvarter 
 

Susi har i dag en lækker madpakke med. Hun går 
direkte hen til sin veninde, for at spise sin den. 

Den store dreng, Jan, fra 7.klasse, kommer og stiller sig 
foran Susi med hænderne i siden, og siger 

kommanderende til Susi, ” Giv mig din madpakke”. 
Susi reagerer prompte, lægger madpakken væk, og 

hvæser: ” Bestemt ikke, din tyksak” 
Jan snupper Susis madpakke og leer: ”Ha ha din 

dværg”. 
Rasende griber Susi fat i Jans jakke og sparker ham 
over skinnebenet. Hun vil have sin madpakke igen. 

 
Jan slår hende med knytnæve i hendes mave. 

Berøre 
 

Maria er meget smuk og går i 6. klasse. I hendes 
klasse står der en sofa, hvor Maria ofte sidder 

sammen med drengene i frikvartererne. 
En gang, kommer der er en dreng hen og sætter sig 
ved siden af hende og placerer hende på sit skød. 

Maria spørger helt forfjamsket:” Hvad er det du laver”? 
Drengen svarer:” Det er jo kun en leg” 

Maria leer og siger: ”Slip mig.” 
Drengen hører kun at Maria griner:” Du griner jo, du vil 

jo gerne have det.” 
Maria svarer oprørt:” Nej jeg kan ikke lide det” og 

griner stadigvæk. 
Drengen hører ikke efter hvad Maria siger, og 

spørger:” Er du kilden”? Og begynder at kilde og røre 
Maria forskellige steder. 

Maria skriger, drengen siger:” Det er jo kun en leg” og 
hører ikke efter. 

Maria langer ham en lussing. 
 



Drenge lugter 
 

Læreren fordeler pladserne til eleverne. Han må placere 
den ene af pigerne ved siden af en dreng. 

 
Læreren siger:” Du kan sidde derhenne” og viser pigen 

den frie plads. 
Pigen siger ganske bestemt:” Jeg sætter mig ikke ved 

siden af ham” 
Læreren siger befalende:” Det er din plads. Pigen 

svarer:” Han lugter.” 
Læreren bliver sur og sætter vredt en streg i sine noter, 

og siger:” Vi har regler om fornærmelser, og her det 
giver dig en anmærkning,” 

Pigen svarer.” Hvis du da så gerne vil have ham, kan du 
da sætte dig ved siden af ham!” 

Læreren går da så langt og siger.” Nu er det nok, vi må 
se, hvad dine forældre mener om det!” 

Thomas vil ikke i seng 
 

Moderen sender sin 15årige søn i seng. 
 

Thomas svarer kort:” Senere!” 
Moderen vil, at han straks går i seng, og hun siger:” 

Lige nu.” 
Thomas bliver hvor han er og svarer:” jeg har sagt 

senere.” 
Moderen bliver vred og truer ham:” Det er tid. Hvis du 
ikke går straks, så får du stuearrest resten af ugen.” 
Thomas synes det er uretfærdigt og svarer irriteret:” 
Det er afpresning! Alle andre må være længere tid 

oppe.” 
Moderen bliver vred og siger:” Det er dig, og ikke de 
andre vi snakker om. 5 – 4 – 3 – 2 – 1. Ingen udgang 

og ingen venner i denne uge.” 
Thomas er meget rasende og råber:” Jeg hader dig!” 

Han går ind på sit værelse og kaster med sine ting, så 
de går i stykker. 



Brødre vil se tv 
 

Stefan ser en tegnefilm. 
 

Boris kommer ind og siger:” det der er dødkedeligt, lad 
os se noget sport i stedet.” 

Stefan er noget irriteret over forstyrrelsen og siger:” Nej, 
jeg vil se det der, til det er slut.” 

Boris provokerer Stefan:” Du ser også altid sådan nogle 
barnlige programmer.” Og skifter over på en kanal med 
fodbold. Stefan er irriteret og vred:” Jeg var her først, 
skrub af eller vær stille, inden jeg sørger for du bliver 

stille.” 
Han tager fjernbetjeningen, skifter tilbage til 

tegnefilmen, og stiller sig demonstrativt foran fjernsynet. 
Boris kræver vredt: ” Giv mig fjernbetjeningen og skrub 

af.” 
Bagefter rækker han tunge ad Stefan. Så bliver det for 
meget for Stefan. Han bliver håndgribelig og slår Boris 

på skulderen. 

Racisme 
 

I idrætstimerne spilles der i dag volleyball. Der bliver 
lavet to hold. En foreslår at de to hold bliver 

udlændingene mod de indfødte. Alle er enige og de to 
hold bliver sammensat. 

 
Spillet begynder og udlændingene lægger sig i fører-

positionen. Første, andet point. 
De indfødte ser ud til at tabe, og siger for at motivere 

sig selv:” Det næste point tager vi.” Dertil svarer 
udlændingene:” Det er ikke sikkert”, og forbliver i 

føringen. 
Dertil svarer de indfødte:” I snyder, det er uretfærdigt!” 
Udlændingene giver med overlegenhed tilbage igen.” I 

kan ikke tåle at tabe. Overgiv Jer nu, vi er bedre!” 
Så sårer de indfødte udlændingene:” Tag dog hjem 

hvor i hører til. 
Det bliver for meget for udlændingene, og der opstår et 

slagsmål. 



 
Måder hvorpå konflikterne kunne have 

været undgået (1.1) 
 

• Må jeg bede om halvdelen af den 
mad? 

 
• Jeg tager noget med til dig i morgen. 

 
• Må jeg også få et stykke? 

 
Måder hvorpå konflikterne kunne have 

været undgået (1.2) 
 

• Hvad får jeg for det? 
 
• Hvorfor skulle jeg give dig et stykke? 

 
• Okay, du må gerne få en bid. 



 
Måder hvorpå konflikterne kunne have 

været undgået (1.3) 
 

• Må jeg ikke nok bede om et stykke? 
 
• Det er en skam at, du ikke vil give mig 

noget. 
 

• Hvorfor er du så ærgerlig? Det er jo 
ikke slemt. 

 
Måder hvorpå konflikterne kunne have 

været undgået (1.4) 
 

• Susi beder om hjælp hos veninden 
eller hos en lærer. 

 
• Hvordan kan jeg blive stor, hvis jeg 

ikke spiser? 
 

• Hvorfor gør du det, hvad har jeg gjort 
dig? 

 
Måder hvorpå konflikterne kunne have 

været undgået (1.5) 
 

• Så får du din madpakke igen. 
Undskyld! 

 
• Et spark over skinnebenet gør ondt. 

Det var kun for sjovt. 
 

• Okay, jeg tager noget med til dig i 
morgen, hvis du slipper mig. 

 

 

 


