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Kærlighed, venskaber og digital trivsel

1. lektion
Hvis I vælger at 

se alle 3 videoer.

Målgruppe:

Udskoling

Det er vigtigt at overveje, hvor klassen er, og hvilke dilemmaer der rører sig i forhold til
temaet

Formål:
• At få belyst dilemmaer, der rører sig i børns liv, og gøre opmærksom på, hvordan man kan 

hjælpe hinanden.
• At styrke fællesskabet og klassens trivsel gennem samarbejde og dialog.

Materialer:
Videoer om kærlighed, venskaber og digital trivsel på BørneTelefonens youtube-kanal 
”Spurgt”

Kærlighed: https://www.youtube.com/watch?v=RjHhHp8w_to

Venskaber: https://www.youtube.com/watch?v=Snbi8qyRal0

Digital trivsel: https://www.youtube.com/watch?v=NN03DjO2stw

Læringsmål:
• At At få gode råd og ideer til handling.
• I fællesskab at øve sig i at omsætte gode råd til konkrete handlinger.

Gruppesammensætning:
Eleverne skal arbejde sammen i grupper af 3-4 elever. Vi anbefaler, at underviseren sammen-
sætter grupperne, og at de sammensættes så de afspejler forskellighed i forhold til f.eks. køn, 
da man på den måde kan undgå at ”kønne” problemstillingerne.

Side 1



Introduktion til klassen:

Indledningsvist fortæller du klassen, at de nu skal se en (eller flere) videoer fra BørneTelefo-
nens youtube kanal ”Spurgt”. I videoen læses der et brev op fra BørneTelefonen, som to børn 
på deres egen alder, sammen med en vært og en kendt person, forholder sig til. Videoerne 
afsluttes med, at der er tre gode råd til den der har skrevet brevet.

Eleverne deles i grupper, inden I ser videoen

OBS til underviseren:

Vær opmærksom på, at der kan være elever I klassen, der har oplevet nogle af de problematikker, 
som videoerne handler om. Derfor er det vigtigt at understrege, at der tales respektfuldt om proble-
matikker såvel som svar.

Video 1 - Kærlighed

1. I ser video 1: Dårlig til at score. I videoen læses der et brev højt fra en dreng, som vil vide, 
hvordan man scorer piger? Efterfølgende er der fire grupper, som giver tips til drengen. 
Pigerne i omklædningen giver et par do’s and don’ts, når det handler om at score piger, 
mens børnehavebørnene kommer med et par kysse-tricks. Du kan også se hvordan det 
går, når challenge-drengene giver scoreråd og smager på Surstrømning samtidig og hvad 
bedstemødre har af tips til de unge.  

2. Grupperne skal nu arbejde med følgende spørgsmål til videoen: a) Hvad synes I om de 
forskellige råd, og kan I komme på flere? b) I skal nu forestille jer, at I er drengen, der har 
dilemmaet og prøv nu på et stykke papir at skrive en besked, hvor I bruger jeres gode råd. 
 

3. Opgaven afsluttes med at grupperne læser deres beskeder op for hinanden, og der tages 
en fælles drøftelse.
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Video 2 - Venskaber

1. I ser video 2: ”Mine venner stjæler”. I videoen læses der et brev højt fra en pige, som vil 
vide, hvad hun skal gøre, når nu hendes venner stjæler mærketøj og hun selv egentligt 
synes at det er forkert at stjæle. Hun er bange for at miste dem, hvis hun siger, at hun ikke 
vil være med mere. Efterfølgende kan I hører hvad fire grupper siger til dilemmaet, en af 
dem er to bad boys, som mener at man får et f…cked up forhold til penge, hvis man stjæ-
ler.

2. Grupperne skal nu arbejde med følgende spørgsmål til videoen: a) Hvad synes I om de 
gode råd, og kan I komme på flere? b) I skal nu forestille jer, at I er pigen, der har skrevet 
brevet og prøv nu at skrive ned, hvad I vil sige til jeres veninder og planlæg et godt tids-
punkt?

3. Opgaven afsluttes med at grupperne fremlægger deres plan, og der tages en fælles drøf-
telse.

Video 3 - Digital trivsel

1. I ser video 3: ”Nøgenbilledet”. I videoen læses der et brev højt fra en dreng, som vil vide, 
hvad han stille op efter at han havde dummet sig. Han er kommet til vise et nøgenbillede 
til sine venner, som han havde modtaget fra en pige, som han godt kan lide. Hans venner 
griner, hver gang hun går forbi dem. Han har det mega dårligt med det. Efterfølgende kan 
I hører hvad fire grupper siger til dilemmaet, bedstemødrene og to bad boys er nogle af 
dem, som kommer med gode råd. Du hører om god stil på snapchat. 

2. Grupperne skal nu arbejde med følgende spørgsmål til videoen: a) Hvad synes I om de 
tre gode råd, og kan I komme på flere? b) I skal nu forestille jer, at I er drengen, der har 
skrevet brevet, og I har besluttet jer for at sige undskyld. Skriv hvad I vil sige, og planlæg et 
godt tidspunkt at sige det på. c) Hvordan vil I undgå, at det sker igen? 

3. Opgaven afsluttes med, at grupperne giver deres undskyldning, og der tages en fælles 
drøftelse af, hvordan man kan undgå at sådan noget sker.
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