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Forord 
Tak fordi du benytter dig af Inspirationskataloget knyttet til Fredscontaineren. 

Formålet med udstillingen i containeren er at normalisere konflikter og skabe opmærk-
somhed på at konflikter altid vil ske. Den gør opmærksom på, at det er vores reaktioner på 
konflikter, der har en betydning for om den optrappes eller forløser sig. Udstillingen kan 
hjælpe børn til at forstå baggrunden for, hvorfor konflikter optrappes, og hvordan børnene 
kan handle, når dette sker. Udstillingens film om børnekonfliktmæglere, den fysiske ”kon-
flikttrappe” og de forskellige genstande skal inspirere børn og voksne til at diskutere disse 
emner.  

Fredscontaineren er et anderledes rum, der illustrerer emnet konflikt og konflikthåndtering 
på en kreativ måde med objekter i lysbokse og en fysisk ”konflikttrappe”, som giver en 
følelse af at være i et andet univers. Alt dette giver eleverne mulighed for at træde tilbage 
og overveje de konflikter, de selv befinder sig i, og som omgiver dem. 

I udstillingen præsenteres to fiktive børn, Frederikke og Pax, som er klassekammerater, 
der er taget ind i containeren for at blive klogere på konflikter. Det er de to børn der er illu-
streret her i hæftet og i konflikttrappen.  

Indholdet i containeren er delt op i 5 emner: Konfliktscenarier baseret på dyreegenskaber, 
konflikttrappen, børnekonfliktmæglere, konfliktnedtrapning illustreret gennem objekter, 
der fremstår som en form for værktøjskasse, og en tankevæg. Tankevæggen skal bruges 
til elevernes egne overvejelser om konflikter, konflikthåndtering og rollemodeller. 

Eleverne kan studere udstillingen i containeren sammen med en lærer eller på egen hånd - 
i forbindelse med undervisningen eller i frikvarte-
ret. Dog er det en fordel for de små, der ikke er 
stærke til at læse, at have en lærer med inde til at 
læse højt.  

I dette hæfte er der beskrevet opgaver til hvert 
emne, som du kan bruge sammen med dine elever 
til at arbejde med indholdet i containeren.  
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Vejledning til kataloget 

Dette er inspirationsmateriale til dig, når du vil planlægge din undervisning om konflikt-
håndtering og bruge Fredscontaineren. Inspirationsmaterialet indeholder en beskrivelse af 
containerens udstilling og forslag til opgaver, du kan sætte i gang med din klasse.  

Vælg og tilpas de opgaver der passer bedst til din klasse. Nogle af opgaverne kan være 
bedre til de yngre elever, mens andre er bedre til de ældre elever. 

Da containeren er ubemandet, er udstillingerne i containeren bag et stykke plexiglas. Der 
er få steder, hvor børnene kan lege med opstillinger, men der hvor udstillingen kommer til 
at få en indflydelse på børnene er, hvor I kommer til at tale om, det der sker.  

I behøver ikke lave alle opgaverne. Kataloget er tænkt som inspirationskatalog, hvor du 
kan blive inspireret til, hvordan du kan arbejde med konflikthåndtering med dine elever.  

En stor del af opgaverne er inspireret af kompetencehæfte 9 fra Milife: “Hvordan Jeg 
håndterer konflikter”, magasinet Vi Skaber Fred. Andet materiale der også er brugt til for-
ståelse af konflikthåndtering: Konflikt og Kontakt af Kirsten Frydensberg og Else Hamme-
rich, Fra konflikt til dialog i skolen af Nina Raaschou samt Grib konflikten: om konstruktiv 
konflikthåndtering i skolen af Lotte Christy.  

 

  

https://milife.dk/vare/kompetencehaefte-9-hvordan-jeg-haandtere-konflikter/
https://konfliktloesning.dk/wp-content/uploads/2017/04/ViSkaberFred_Magasin_low.pdf
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Reaktioner i konflikter 
Første del af udstillingen handler om, at der er forskellige måder at reagere på i konflikter. 
Du præsenteres for tre overordnede måder at håndtere konflikter på: Ved at gå, slå eller 
stå. Måder at reagerer på i konflikter vises som scenarier, hvor meget forskellige dyr mø-
der hinanden.  

Sammensætningen af dyr skal få børnene til at reflektere over  

- Hvad er en konflikt? 
- Hvor opstår konflikter?  
- Hvilke erfaringer har du selv med konflikter?  

I én af kasserne kan børnene lave deres egne scenarier. På klassen er der mange forskelli-
ge opgaver, som I kan tage fat i, hvor I kan bruge udstillingen som referencepunkt.  
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Hvad er en konflikt? 
Ordet konflikt betyder sammenstød, strid og uoverensstemmelse. Der findes mange typer 
af konflikter og konflikter vil næsten altid handle om noget, der er vigtigt for de involvere-
de. For eksempel fordeling af ressourcer, ejerskab til ting og hvem der får sine interesser 
og behov tilgodeset. To vigtige måder at se på konflikter på er:  

Følelseskonflikter. Her er det svært at tale og arbejde sammen.  

Værdikonflikter. Her har vi forskellige opfattelser af nogle situationer.  

a. Skriv alle de ord ned, som du forbinder med konflikter.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b. Tal med de andre i gruppen om jeres fællesresultater. 

Hvad er dine erfaringer med konflikter? 
Mange synes at konflikter altid er negative. Det skaber stress og det føles ubehageligt. 
Men det er faktisk ikke konflikterne i sig selv der skaber kaos. Det er den måde vi håndte-
rer dem på. En konflikt, der resulterer i noget godt er positiv og en konflikt der resulterer i 
noget dårligt, er negativ. Du kan sige at en konflikt er positiv når:  

 Den blev løst gennem kreativt samarbejde. 
 Den efterlod en større følelse af ærlighed imellem jer.  
 Den skabte tillid.  
 Den gav en følelse af at være lettet. 
 Den gjorde det nemmere at tale om jeres forskellige holdninger.  
 Den gav en dybere forståelse for andres måder at tænke og føle på.  
 Den gjorde det nemmere at træffe en beslutning.  

Tænk på to eksempler på konflikter, som du selv har oplevet, hvor den ene 
endte i noget godt og den anden endte i noget dårligt.  

a. Hvad tror du førte til det gode resultat i konflikten, der endte godt? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

b. Hvad tror du førte til det dårlige resultat i konflikten, der endte dårligt? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

c. Kunne du gøre nogle af de samme ting i den konflikt der endte godt, i den konflikt 
der endte dårligt, så den endte på en bedre måde? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Hvilke konflikter er du en del af?  
I containeren er dyrene en del af mange forskellige konflikter. Hvilke konflikter er du en del 
af? 

a. Sæt kryds ved de konflikter som du er en del af 
 Konflikter mellem en ven og mig selv.  
 Konflikter mellem flere venner og mig selv.  
 Konflikter i forhold til, hvem der skal bestemme i gruppen.  
 Konflikter med piger og mig selv.  
 Konflikter med drenge og mig selv.  
 Konflikter både med drenge og piger og mig selv.  
 Konflikter på tværs af grupper.  
 Konflikter med yngre elever.  
 Konflikter med ældre elever.  
 Konflikter med lærere.  
 Konflikter i forhold til skolens regler.  
b. Hvilke andre konflikter er du en del af?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Hvordan opfører du dig når du er i en konflikt?  
I containeren bliver du præsenteret for tre måder at opføre sig på når du er i konflikt: Gå, 
Slå og Stå.  Hvordan reagerer du typisk når du er i en konflikt?  

a. Sæt kryds ved den måde som du typisk opfører dig på i en konflikt 
 Jeg bliver hidsig og aggressiv.  
 Jeg bliver vred.  
 Jeg bliver meget ked af det.  
 Jeg forsøger at undgå konflikten ved at tale mig ud af det.  
 Jeg går væk.  
 Jeg forholder mig tavs.  
 Jeg prøver at finde ud af, hvad der er galt.  
 Jeg prøver at finde løsninger som kan accepteres af alle parter. 
 Jeg involverer andre i at finde løsninger (voksne, venner, forældre…). 
b. Er der andre måder du opfører dig på i konflikter? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Hvilke dyreegenskaber symboliserer du, når du er 
den bedste og værste version af dig selv?  
Opfører du dig nogensinde lidt som en løve eller mere som en skildpadde, der kravler ind i 
sit skjold, når du er i konflikt?  

Forestil dig, at du var et dyr. Det behøver ikke at være et ægte dyr, og du må gerne blande 
dyrenes forskellige egenskaber. Hvilke egenskaber har du så, når du er den bedste og 
værste version af dig selv i en konflikt? 

a. Tegn et fantasidyr, der ligner dig, når du er værst i en konflikt.  
b. Tegn et fantasidyr, der ligner dig, når du opfører dig bedst i en konflikt.  
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Hvad er din konfliktstil?  
Vi har alle typiske måder at håndtere konflikter på. Det er de måder vi naturligt opfører os 
på og som viser den konfliktstil vi har. De fleste mennesker bruger den samme tilgang og 
stil i de konflikter de er i og det fører ikke altid til et godt resultat. Den stil du bruger kan 
afhænge af relationen og det resultat du gerne vil have ud af konflikten. De forskellige 
konfliktstile er beskrevet gennem 5 handlemåder med forskellige dyr som billeder eller 
symboler (dyrene er ikke nødvendigvis sådan i virkeligheden): 

• Den undvigende stil – Symboliseret som skildpadden 
• Den tilpassende stil – Symboliseret som pandaen  
• Den konkurrerende stil – Symboliseret som hajen  
• Den kompromisøgende stil – Symboliseret som ræven  
• Den samarbejdende stil – Symboliseret som uglen 

Skildpadden: Den undvigende/tilbagetrækkende stil 

I konflikter trækker skildpadden sig oftest tilbage og opgiver relationer ved at fokusere på 
sin egen sikkerhed. Den mener, at den bedste og nemmeste udvej er at trække sig ind i sit 
skjold og ikke blande sig. Skildpadden vil typisk sige: “ Lad os finde ud af det senere, jeg 
kan ikke diskutere det lige nu, jeg vil helst ikke tale mere om det”. Skildpadden benægter, 
at der er et problem, som kræver samtale og fælles løsninger.  

Skildpadden har typisk en passiv konfliktstil, som er tilpasset dens fysiske muligheder.  

 

Pandaen: Den tilpassende stil 

Pandaen giver efter for andres behov ved at tilpasse sig situationen. Den vil være værdsat 
og tænker på konflikter som trusler mod dens relationer og giver derfor gerne afkald på 
egne interesser, hvis det betyder, at den kan undgå eller hurtigt udbedre en konflikt. Pan-
daen kan tænke: “Jeg vælger at give dig ret og er blevet overbevist af dine argumenter”.  

Pandaen konfronterer ikke modstanderen og kan måske se ud som taberen. På den anden 
side får den nok ofte fred til at passe sig selv. 

 

Hajen: Den konkurrerende stil 

Hajen prioriterer synligt og nogle gange brutalt egne behov højere end andres. Hajen vil 
gerne vinde og forsøger med alle midler at gennemtrumfe sin vilje. I bedste fald er hajen 
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insisterende på områder, der betyder noget for den, og ser vigtigheden i at kæmpe for sit 
eget. I værste fald vil hajen true, ydmyge eller tromle igennem, da målet er vigtigere end 
relationen og sejren vigtigere end udbyttet. Hajen vil typisk sige: “Jeg vinder, og du taber. 
Min holdning er helt klar, jeg ved at jeg har ret, du bliver nødt til at gøre, som jeg siger, for 
jeg er den stærkeste.” 

Hajens konflikter ender tit med vind-tab-løsninger, hvor hajen i hvert fald på kort sigt er 
vinderen.  

 

Ræven: Den kompromissøgende stil 

Ræven finder snedige måder til at få sine interesser og behov opfyldt. Den er interesseret i 
både mål og relation, og i både egne og andres interesser, eller det lader den som om. I 
konfrontationer kan den vælge at trække sig, hvis den kan overtale den anden part til at 
gøre det samme. Ræven forøger at vinde gennem kompromis og forhandling. 

Ræven kan både være konfronterende og undvigende og i konflikter kan den ende som 
både vinder og taber.  

 

Uglen: Den samarbejdende stil 

Uglen bruges ofte som billede på den kloge og velovervejede løsning. Den lægger stor 
vægt på både egne mål og relationen, og ser ikke kun konflikter som noget negativt, men 
også som et potentiale for udvikling. Uglen forsøger løse problemer, så alle interessenter 
får tilgodeset deres behov og relationer fuldt ud. Om muligt går den efter løsninger, hvor 
begge parter vinder og samtidig lærer noget. 

Uglen bruger både en samarbejdende, en problemløsende og en kreativ konfliktstil. . 

a. Opdel klassen i fem grupper, og tildel hver gruppe to konfliktmønstre. I gruppen 
skal de lave et konfliktscenarie baseret på den valgte grundstrategi. Det kan laves 
som skuespil eller som Stop-Motion. Hvis I vil lave stopmotion videoer kan I for ek-
sempel bruge Stop Motion Studio fra Google Play eller Apples App Store.  
 

b. Diskuter på klassen de forskellige konfliktstile. 
 

a. Hvornår er konfliktstilene gode at have og hvornår er det mindre godt? 
b. Hvilke konfliktstile oplever I, i klassen?  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=da&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
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c. Hvilke konfliktstile er dominerende eller mest til stede i klassen? Her kan du 
som lærer lave et radardiagram for at visualisere, hvor I befinder jer i dia-
grammet som klasse og hvor i godt kunne tænke jer at være. 
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Konflikttrappen 
I denne del af udstillingen vises konflikttrappen som en lysende slids i væggen. På hvert 
trin er der et udsagn og et billede der knytter sig til hvert niveau i trappen.  

Konflikttrappen er en model til at forstå konflikter. Den kan bruges til at finde ud af, hvor 
slem en konflikt er og her vises det med, hvor højt oppe du befinder dig på trappen. En 
konflikt kan eskalere meget hurtigt og jo højere du kommer op ad trappen, jo sværere er 
det at komme ned af den igen.  

Der findes forskellige konflikttrapper, men den vi anvender i udstillingen, har 7 trin.  

1. Uoverensstemmelse. To eller flere personer vil ikke det samme.  
2. Personificering. Problemet har rykket sig til at handle om personerne i konflikten 

frem for det de i første omgang var uenige om. 
3. Problemet vokser. Der er pludselig mange andre ting i vejen og ord som altid og 

aldrig bliver brugt. Her kan det være godt at få støtte af andre. Det er dog vigtigt, at 
den der støtter forholder sig neutralt og ikke hjælper med at eskalere konflikten.  

4. Dialogen er opgivet. Der tales ikke længere med hinanden, men i stedet om hinan-
den.  

5. Fjendebilleder. Billedet af de involverede har ændret sig fra ven til fjende.  
6. Åben fjendtlighed. Alt føles tilladt, målet helliger midlet og det kan nemt udvikle sig 

til fysisk vold eller chikane.  
7. Polarisering. Al kontakt ophører.  

 

Konflikttrappen vist nedenfor i inspirationskataloget samt i containeren er lavet af Fredsby 
Aalborg og I er velkomne til at printe den ud og hænge den op i klassen. Opgaverne op-
fordrer også til at lave jeres egen, samt udvide den til en konfliktnedtrapning.  
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Beskriv en konfliktoptrapning 
Tal i klassen om, hvad konflikter er. Hvordan de starter og hvordan de kan udvikle sig? Tag 
udgangspunkt i en konkret uenighed eller et problem, som alle i klassen kender til. 

a. Hvad optrapper konflikten og gør konflikten værre?  
b. Hvordan vil jeres konflikttrappe se ud? Skriv ud fra hvert niveau på billedet neden-

for sætninger, der passer på hvert trin. 
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Beskriv en konfliktnedtrapning 
Tal i klassen om, hvordan konflikter nedtrappes. Hvad skal der til og hvilke ord bliver der 
brugt? Tag udgangspunkt i en konkret uenighed eller et problem, som alle i klassen kender 
til. 

a. Hvad nedtrapper og muliggør at konflikten måske ender positivt? 
b. Hvordan vil en konfliktnedtrapning se ud?  

Eksempel: 

Trin 5: Træk vejret dybt og tæl til ti.  

Trin 4: Lyt til hinanden og brug positivt sprog.  

Trin 3: Find på løsninger.  

Trin 2: Prøv løsningen og sig det til en lærer.  

Trin 1: Nu er vi gode venner igen. 

Byg en konflikttrappe 
a. Byg trappen i en pyramideform, hvor uvenskabstrappen går op, og venskabstrap-

pen går ned igen. Benyt gamle papkasser eller æsker.  
b. Mal og dekorer trappen.  

Lav dukker til hvert konflikttrin 
a. Hvordan ser vi ud når vi er sure, vrede, kede af det, glade, i godt humør, venner?  
b. Lav små dukker af pap og piberensere, der viser figurer på de forskellige trin. 
c. Sæt små citater, udsagn eller værktøjer til løsninger fra klassens snak om konflikter 

på hvert trin, for eksempel grimme ord og ting der optrapper konflikten, samt ek-
sempler på ting man kan gøre for at løse konflikten på en god måde.  

Diskussion i klassen 
a. Diskuter hvorvidt I kan bruge konflikttrappen, når I prøver at forstå de konflikter, der 

er omkring jer: I sportsklubben, i lokalsamfundet, mellem befolkningsgrupper, mel-
lem lande osv. 

b. Hvis eleverne allerede kender konflikttrappen: Diskuter om de har brugt den enten i 
forbindelse med egne konflikter eller til at forstå andres konflikter. 
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Sprog der optrapper og nedtrapper konflikter 
Den måde vi taler til hinanden på, optrapper og nedtrapper konflikter. Det er meget nemt 
at bebrejde den anden og beskylde vedkomne for at være skyld i konflikten. Dette sker 
ofte igennem DU-sprog. For eksempel: ”Du startede, du er en idiot, du ødelægger det hele 
for mig” osv. For at forhindre eller nedtrappe en konflikt and du i stedet anvende JEG-
sprog. Med JEG-sproget har du fokus på hvad du selv tænker, føler og mener. I stedet for 
at kritisere modparten giver du udtryk for egne følelser og de konsekvenser oplevelsen har 
for dig. For eksempel: ”Jeg har en fornemmelse af, at du er utilfreds med et eller andet – 
har jeg ret?”. Herefter er det vigtigt at lytte til hvad modparten har at sige og spørge ind til 
det du nødvendigvis ikke er enig med.  

JEG-Sprog opdeles i fire trin:   

Trin 1: Adfærd  
Her fortæller du den anden person, hvad pro-
blemet og/eller oplevelsen er. 

”Når du ikke fortæller mig, at mødet o klubben 
er aflyst... 

Trin 2: Konsekvens  
Her udtrykker du, hvad det betyder for dig = 
hvilken konsekvens det har for dig.  

…så betyder det, at jeg kommer forgæves, og 
det betyder, at jeg spilder min tid, og… 

Trin 3: Følelse  
Her udtrykker du konkret, hvordan du føl-
te/tænke eller føler/tænker om situationen.  

det gør mig vred og ærgerlig, og jeg oplever, at 
du ikke respekterer mig og værdsætter min tid.  

Trin 4: Alternativ  
Her giver du et positivt alternativ til den anden 
person.  

Hvis du lige havde sendt en besked, kunne jeg 
have taget på café med min veninde i stedet 
for.  
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a. Find en situation, hvor du vil bruge et JEG-Sprog til en du kender. Det kan være en 
god idé at få feedback på det, da tonefaldet også har en stor betydning for, hvor-
dan budskabet kommer frem.  

 

Trin 1: Adfærd  
Her fortæller du den anden person, hvad pro-
blemet og/eller oplevelsen er. 

 

Trin 2: Konsekvens  
Her udtrykker du, hvad det betyder for dig = 
hvilken konsekvens det har for dig.  

 

Trin 3: Følelse  
Her udtrykker du konkret, hvordan du føl-
te/tænke eller føler/tænker om situationen.  

 

Trin 4: Alternativ  
Her giver du et positivt alternativ til den anden 
person.  
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Børnekonfliktmæglere 
En konfliktmægler er en person, der hjælper med at skabe dialog mellem to parter, der er i 
konflikt med hinanden. Det er vigtigt at en konfliktmægler forholder sig neutralt til dem 
der er i konflikt, dvs. ikke vælger side eller udtrykker sine holdninger til konflikten, eller det 
som de involverede udtrykker. En børnekonfliktmægler hjælper børn på deres egen alder 
eller yngre med at løse konflikter. Dette giver børnene, der har en børnekonfliktmægler 
omkring sig, flere at søge hjælp hos, hvis der opstår konflikter i frikvarteret og det styrker 
børnekonfliktmæglerne i at forholde sig til konflikter og træde i karakter, hvis de oplever 
noget, de mener er uretfærdigt.  

Der er en stor forskel på at være konfliktmægler og børnekonfliktmægler, da børnekon-
fliktmæglerne har en mere alsidig opgave, hvor de også til tider indgår som konfliktløsere i 
mindre hverdagssituationer. For eksempel hvis der er en der har slået sig, eller at der er 
nogen der er uenige i, om de har scoret et mål i fodbold eller ej.  

På Herningvej Skole er børnene i 4. klasse uddannede børnekonfliktmæglere. De hjælper 
yngre børn, der er i konflikt med hinanden, så de kan komme videre og blive venner igen. 
Børnekonfliktmæglerne hjælper ikke kun med at løse konflikter. De hjælper også, hvis der 
er en, som har slået sig eller bliver mobbet.  

I denne del af udstillingen udstilles børnekonfliktmæglernes indsigter, der vises en video, 
hvor Rikke Hartmann fra Fagcenter Børn og Unge fortæller om hvad en børnekonflikt-
mægler er og en video, hvor børnekonfliktmæglerne fortæller om at være børnekonflikt-
mæglere.  
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Prøv at være konfliktmægler 
Gennemgå følgende trin på klassen og diskuter i plenum i hvilke situationer det er fornuf-
tigt at lave en konfliktmægling.  

1. Der opstår et behov for hjælp til at nedtrappe en konflikt. Her kan parterne i en kon-
flikt opsøge en konfliktmægler eller også kan en konfliktmægler spørge om han/hun 
kan hjælpe.  

2. Parterne og konfliktmægleren går et sted hen, hvor de ikke bliver forstyrret.  
3. Konfliktmæglerne sørger for at begge parter kan fortælle deres beretning uden at 

blive afbrudt. Hvis der er tale om en situation, hvor den ene er udsat for vold eller 
overgreb (fysisk eller psykisk) starter denne person.  

4. Facilitér en idéudvikling med måder at komme videre på i konflikten. Det er her at 
parterne skal være kreative. Konfliktmægleren skal tage udgangspunkt i og ned-
skrive parternes egne idéer og forslag. 

5. Konfliktmægleren hjælper med at vælge en idé, som begge parter kan gå med til. 
6. Der afsluttes med en opsummering af aftaler, der indbefatter den idé/løsning, der 

blev valgt.  

I grupper af 3 skal én elev optræde som konfliktmægler og de andre to agere som to par-
ter i konflikt med hinanden. 

Hver gruppe vælger en konflikt og gennemgår en konfliktmægling ved brug af ovenståen-
de trin.  

På klassen opsummerer I, hvordan det er gået.  
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Konflikttableau 

I grupper får alle 5 minutter til at vælge en konflikt, som alle kender til. Det kan være en konflikt i 
klassen eller på skolen, som alle har hørt om eller været med i.  

a. Vis den konflikt i har valgt som en statue. 
b.  I skal vise alle figurerne i situationen, der fryser lige dér, hvor konflikten er aller-

værst. Og alle skal have en rolle. Hjælp hinanden med at indtage positionerne. Hvis 
der er nogen til overs, indtager I rollen som tilskuer til konflikten, eller brug jeres 
fantasi til at vise, hvordan I ville havde reageret, hvis I havde stået i situationen.  

c. Grupperne viser på skift deres konflikttableau for klassen. Stil jer op og frys.  
d. Læreren optager konflikttableauet på videokamera eller tager billeder.  
e. Klassen går rundt og kigger på konflikttableauet, kommenterer og stiller spørgsmål 

til tableauet. Lad klassen komme med bud på, hvad de tror at der sker: Hvad laver 
han/ hende osv.? Hvad er deres rolle? Hvordan tror I han/ hun har det lige nu? 
Spørg også hver figur, om klassens bud stemmer overens med deres rolle i konflik-
ten.  

f. Eventuelt: Grupperne kan også spille situationen ud. Eller spille situationen bag-
læns. Eller spørge hver figur hvad han/hun kunne gøre for at gribe ind og takle kon-
flikten på en god måde. Klassen kan komme med gode råd, og dem der har nogle 
bud til, hvad man kan gøre, kan selv komme op og spille deres forslag ud med 
gruppen. Tal om hvad der sker, og hvad der kunne ske. 
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Værktøjskasser 
I containeren illustreres forskellige værktøjskasser. De skal bruges til at forstå og håndtere 
konflikter. I kasserne er der ikke traditionelt værktøj, som vi bruger med vores hænder. I 
stedet kan værktøjskasserne bruges til at blive mindet om, hvad vi kan gøre når vi er i kon-
flikt. I kan aktivt diskutere objekterne på klassen og I kan også lave jeres egen værktøjs-
kasse, der skal hjælpe med at løsne op for konflikter og komme ned af konflikttrappen.  

Objekter kasserne 
• Trappefjederen skal illustrere at trappe ned af konflikten. Den skal minde os om ik-

ke at holde fast i konflikten og i stedet være nysgerrig. Den stiller spørgsmål som: 
Hvad er vi egentlig uenige om? Hvad er det mon, hun føler? Kan vi tale sammen?  

• Klovnen illustrer grin. Kan vi grine i stedet for at råbe? Et godt grin kan måske stop-
pe en konflikt. Alt behøver ikke at være så alvorligt. 

• Skoene illustrerer forskellige mennesker. For at nedtrappe konflikten kan du prøve 
at forstå den fra en andens synspunkt end dit 
eget. Nogle kalder det: “At træde i hinanden sko”. 
Når man “træder i andres sko” prøver man at se 
konflikten fra andre perspektiver end sit eget. 

• Forskellige typer af ure: vækkeur, stopur, gam-
melt ur, digitalt ur, der illustrerer forskellige ind-
flydelser tid har på konflikter.  

• Spejlet illustrerer at kigge på sig selv og sine egne 
reaktioner og mønstre i konflikter.  

• Filtret garnnøgle illustrerer at konflikter er indvik-
lede og nu mere du er i en konflikt nu værre bliver 
det. 

• Papegøjen illustrer det man selv siger når man er 
i konflikt.  
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Lav jeres egen værktøjskasse 
a. Diskuter på klassen, hvilket “værktøj” I så i Fredscontaineren. Find nu jeres eget 

værktøj til at håndtere konflikter.  
b. Alle tager en ting med hjemmefra der symboliserer et værktøj til at løse konflikter.   

Kan humor få dig ud af en konflikt? 
a. Tegn selv et billede af noget, der kan få dig ud af en konflikt. Kan det være en lyd, 

en kommentar, en pludselig og skør tanke eller et ansigtsudtryk hos den, du er i 
konflikt med? 

Træd i andres sko 
a. Byt sko med en klassekammerat. Enten en af modsatte køn eller en du normalt ikke 

leger eller snakker med.  
b. Gå rundt i klassen eller skolegården med den andens sko på. Hvis de er for små, 

kan du sidde med fødderne i skoene.  
c. Tænk på skoenes ejer. Hvordan går han/hun (gangart) normalt? Hvordan taler 

han/hun normalt – høj, lav stemme? Hvad siger han/hun normalt – bestemte ynd-
lingsudtryk, brug af kælenavne, bandeord osv. Hvordan plejer han/hun at gå klædt? 
Hvilke ligheder er der mellem den person og dig selv?  

d. Hvordan er den person forskellig fra dig selv?  
e. Skriv evt. noter om dine tanker og brug dem til en generel snak i klassen om, hvad 

det betyder i en konflikt at kunne se modpartens perspektiv uden at man nødven-
digvis behøver at ændre på sig selv.  

Interviews om konfliktløsning  
Eleverne skal lave små interviews med hinanden og deres forældre om konflikter.  

a. Lav en liste med spørgsmål om konflikter og øv jer i at lytte til hinanden og stil gode 
spørgsmål.  

Eksempel: Hvad er godt at gøre, når der er en uenighed? Hvordan var det, da du gik i sko-
le? Hvordan klarede I konflikter? Kan du huske en konflikt, du klarede godt/ikke godt? 

b. Optag jeres interviews på video eller skriv en individuel skriftlig opgave med svare-
ne. Gerne med billeder eller tegninger. 
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Tankevæg 
I sidste del af udstillingen møder du Tankevæggen. Her kan der vælges imellem tre for-
skellige kort med et spørgsmål på hver. Disse spørgsmål spørger ind til, hvordan du er 
blevet klogere på konflikter. Efter besvarelse af spørgsmålet skal det hænges op på væg-
gen, så andre der også kommer ind containeren kan læse besvarelserne. Spørgsmålene 
kan også tages op til refleksion i klassen.  

Hvordan er du blevet klogere af konflikter? 
I containeren stiller vi de tre følgende spørgsmål: 

a. Hvilke konflikter oplever du? 
b. Hvem synes du er god til at håndtere konflikter og hvorfor? 
c. Hvordan synes du konflikter løses bedst? 

Snak på klassen om, hvilke svar eleverne har givet.  
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