
Kreativ Konkurrence 2021

Information  
til lærere

Kan dine elever genkende 

voldtægt og samtykke i 

kæresteforhold når de  

oplever det?

Mange af dine elever er ved at gøre sig 

deres første erfaringer med  

kæresteforhold og seksuelle relationer. 

Langt de fleste har gode erfaringer med 
gode kæresterelationer, men for 

nogle kan den seksuelle relation blive 

usund og udvikle sig til overgreb.  

Det skal tages alvorligt. 

Undersøgelser om seksuelle overgreb 

viser:

• Overgrebet sker ofte i enten gernings-

personens eller offerets private hjem. 
Offer og gerningsperson kender ofte 
hinanden i forvejen – enten som venner, 
kærester eller bekendte.

• Cirka hvert tredje seksuelle overgreb 
sker i forbindelse med en fest eller bytur. 

Størstedelen af voldtægtsofre er ikke 

påvirket af alkohol.

• De fleste ofre for seksuelle overgreb er 
teenagere og unge under 24 år.

• Der er ikke nødvendigvis fysisk tvang 

eller vold involveret ved overgreb. Over 

halvdelen af overgreb efterlader ikke 

synlige skader eller mærker.

• Ofre for seksuelle overgreb kan opleve, 

at kroppen ’fryser’ i situationen, så man 

ikke kan sige fra eller gøre modstand.

• Ofre for voldtægt kan opleve  

tillidsproblemer, dårligere selvværd, 

PTSD eller depression.

• 16 ud af 100 voldtægtsofre er mænd.

• I 2019 var ca. 1300 anmeldelser af en 

voldtægt eller voldtægtsforsøg på en 

person over 15 år. I kun 79 af sagerne 

faldt der dom.



Derfor skal din  

klasse deltage

Ved at deltage i Kreativ Konkurrence kan 

du tale med dine elever om voldtægt og 

samtykke i kærestevold på en 

 involverende måde i undervisningen,  

og gennem arbejdet i klassen rustes  
eleverne til at genkende psykisk vold,  

når de ser det, så de kan lære at sige fra.

Derudover er der en hovedpræmie på 

10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr. i 

hver af de to aldersgrupper.

Der er altså fire præmier i alt. Uanset om 
eleverne deltager enkeltvis, som grupper 

eller som samlet klasse, så er det HELE 

klassen, der vinder præmien.

Hvem kan deltage?

Kreativ Konkurrence er for elever i  

udskolingen og på ungdomsuddannel-

ser. Vi modtager kreative bidrag inden  

for grupperne:

• 7.-9. klasser

• 10. klasser og ungdomsuddannelser

Eleverne kan deltage enkeltvis, i grupper 

eller som samlet klasse. Hver klasse må 

altså gerne indsende flere bidrag.

Hvordan deltager I?

I deltager i konkurrencen ved at indsende 

kreative digitale produkter, som eleverne 

skaber ud fra refleksioner og med inspi-
ration i årets tema. Det kan f.eks. være 

film, billeder, digte, osv.

Vi modtager kreative bidrag inden for 

disse 3 genrer:

• Film og musik (længde: max 3 minut-

ter pr. bidrag).

• Tekster – noveller og digte (længde: 
max tre normalsider pr. bidrag).

• Billeder og fotos.

Læs mere og indsend jeres bidrag på 
www.brydtavsheden.dk/kk21

Fristen for at indsende bidrag 

til konkurrencen er tirsdag 

den 30. november 2021
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Links til inspiration

Den 1. januar 2021 trådte Samtykkeloven i kraft den. Herunder finder du inspiration til 
arbejdet med emnet samtykke og til hvad du kan være opmærksom på, når du tager at 

så alvorligt emne op i klassen og til hvilke kilder dine elever kunne arbejde med.

Rigtig god fornøjelse!

Lovgivning
www.retsinformation.dk/eli/ft/202012L00085

www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/folketinget-vedtager-ny-samtykkelov/

Definition
www.sexogsamfund.dk/vi-mener/samtykkelov

www.amnesty.dk/vores-arbejde/samtykke/
www.sexlinien.dk/emneside-rettigheder-og-overgreb/samtykke

Artikler
www.uniavisen.dk/myterne-om-voldtaegt-doede-ikke-med-samtykkeloven-siger-trine-baum-

bach/

www.dr.dk/nyheder/politik/paastand-mod-paastand-kraever-sex-en-kontrakt-vi-har-bedt-fire-po-

litikere-forklare

Kampagner
www.kunmedsamtykke.dk/ 

www.consentiseverything.com/

www.youtube.com/watch?v=pZwvrxVavnQ

Podcasts/dokumentarer
www.facebook.com/watch/?v=2189119874680564

www.radio4.dk/program/retfaerdighedens-stemmer/?id=pernille-skipper-samtykkelov_

ep_11_03_20

www.spreaker.com/episode/42036969?utm_medium=widget&utm_term=episode_title&utm_

source=user%3A12382871

Se også Sex og Samfund’s inspiration til at skabe trygge rammer for undervisningen: 

www.underviserportal.dk/grundskole/undervisningsprincipper/det-trygge-rum/


