TEMA: FESTEN

TEMA: FES TE N
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Elevmateriale

Hvad skal jeg gøre?
I skal nu klippe udsagnene på næste side ud. Hvert udsagn er sat sammen i par og passer til et
af trinene på konflikttrappen. I skal forestille jer, at det er dele af en samtale mellem person A og
person B. I skal sammen finde ud af, hvilke udsagn der hører til hvilke trin på trappen. I kan bruge
den nedenstående trappe til at placere udsagnene. Hvordan startede konflikten? Hvad var det
første, der blev sagt/ gjort? Hvordan sluttede den? Kan du genkende noget i forløbet?
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HALLO - JEG ER IKKE FULD!

Trin 7: Adskillelse:
”Vi kan ikke længere
være i samme rum”
Trin 6: Åben fjendtlighed:
”Det er OK at gøre dig ondt”

Trin 5: Fjendebilleder:
”Det er typisk sådan nogle som jer...”

Trin 4: Samtale opgives:
”Det er umuligt at tale med dig, så jeg taler med
nogle andre i stedet for”
Trin 3: Problemet vokser:
“Det er ikke første gang, du skejer ud“

Trin 2: Personligt angreb:
“Det er dig, der er noget galt med“

Trin1: Uenighed:

TEMA: FES TE N

“Vi vil ikke det samme“
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B: (Har fået en dåse øl på armen) “Av for helvede! Hvad fuck laver du?“ (Skubber den anden
op af væggen) ”Fuck jer!”

A: ”Fuck, hvor det pisser mig af, at du altid er så megastiv - du er aldrig til at snakke med,
når du har drukket!”
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A: ”Fuck dig, du er lige så langt ude som din alko-mor!“ (kaster øllen).

B: ”Du er altid så pissekedelig - man kan aldrig have det sjovt sammen med dig!”

A: ”Du skal fandeme ikke skubbe mig! Skrid – og I skal ikke dukke op til festen på fredag!”
(Vender ryggen til).
B: ”Som om vi gider komme til fest her igen! Kom, vi er smuttet!” (Forlader festen).

A: ”Hvor er du fuld, du er slet ikke til at tale med!”
B: ”Jeg er ikke fuld, du kan da bare snakke...”

A: ”Det er typisk sådan nogle stive egotrippere. I tænker kun på jer selv og er ligeglade med
alle andre.”
B: ”Se lige på dig selv og dine nørdevenner, I er så megastramme! Vildt at nogen gider være
venner med sådan nogle som jer. ”

A: ”Din stive idiot, du er så nederen!”

A: ”Du er helt væk - du fatter alligevel ikke noget! I synes da også, det er pisseirriterende
med sådan en stiv idiot, ik?” (Spørger ud i rummet).
B: ”Det er dig, der ikke er til at tale med! Er det ikke bare for meget? Helt ærligt, ingen gider
da feste med sådan en, vel?” (Spørger ud i rummet).
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B: ”Slap dog af hvor du tripper, du er så langt ude!”
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DE FØRSTE PAR TRIN
OP AD TRAPPEN

Hvad skal jeg gøre?
I får nu udsagn, der passer til de to første trin på trappen. I skal nu finde på udsagn, der passer til
de andre trin på trappen. Brug billedet af konflikttrappen fra opgaven “Hallo - jeg er ikke fuld!“
som hjælp til at lave øvelsen.
Find på, hvad der skal stå på trin 3, 4, 5, 6 og 7.
Hvad siger eller gør parterne nu? Hvad sker der? Hvordan slutter det?
Kan du genkende noget i forløbet?

De første par trin op ad trappen

Trin 2: Personligt angreb: “Det er dig, der er noget galt med“
A: ”Du prøver på alt, hvad der rør sig, du tror, at alle vil ha’ dig! Du er så selvfed!”
B: ”Slap dog af, du er total paranoid.”
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Trin 1: Uenighed: “Vi vil ikke det samme“
A: ”Jeg synes, du står lidt for tæt og snakker med hende/ham derovre.”
B: ”Hvad snakker du om!? Jeg stod da ikke særlig tæt på hende/ham.”

Når man siger ”kærestevold er…”, kommer mange automatisk til at tænke på en pige, der får tæsk
af sin kæreste. Men kærestevold kan være mange forskellige ting, det kan også være den måde, vi
behandler hinanden på, og det vi gør, eller ikke gør på de sociale medier. Det kan også være noget,
en pige gør mod sin kæreste, eller noget to kærester gør imod hinanden.
Tanken med denne øvelse er, at få jer til at tænke over, hvad kærestevold også kan være, hvis det
er andet end fysisk vold.
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DET ER KÆRESTEVOLD, NÅR...

Hvad skal jeg gøre?
Nu, hvor I har brainstormet på, hvad kærestevold er, skal I:
1.

læse de 5 definitioner på vold, som I finder her på siden

2.

sortere jeres sætninger, så de kommer til at stå under den definition, de passer bedst til.

3.

omforme hver af jeres sætninger til:
• Det er fysisk vold, når….
• Det er psykisk vold, når…
• Det er materiel vold, når…
• Det er seksuel vold, når….
• Det er elektronisk vold, når…

DEFINITIONER AF KÆRESTEVOLD
• Psykisk vold er, når man fx bruger ord til at skade, true, såre, nedgøre, ydmyge eller kontrollere sin kæreste, eller hvis man truer med at skade sig selv.
• Elektronisk vold er, når man bruger mobiltelefon eller digitale medier til at kontrollere,
overvåge, stalke eller hænge kæresten ud, fx ved at dele seksuelle billeder af kæresten
uden at få lov.
• Fysisk vold er, når man skader sin kæreste på kroppen med fx slag, spark og stik, nægter
sin kæreste søvn eller holder sin kæreste fast med magt.
  
• Seksuel vold er, når man fx presser sin kæreste til seksuelle handlinger, som kæresten ikke
har lyst til.
  
• Materiel vold er, når man fx ødelægger sine egne eller kærestens ting, tager ting fra kæresten eller bruger kærestens penge uden at få lov.
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