
 
  

Hvilken rolle har grundskoler, klubber og fritidstilbud i det 

forebyggende arbejde med negativ social kontrol?  
 

Tid og sted:  Onsdag d. 28. november 2018 kl. 9:00-16:00, Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, 1401 

København K  

Målgruppe: Lærere, pædagoger og ledere i grundskolen og klub- og fritidstilbud samt øvrige fagfolk, der 

arbejder på området. 

Program 
 

09:00  Ankomst – Croissant og kaffe/te 

09:30  Velkomst og introducerende oplæg ved STUK 

09.45             ”Æresrelateret negativ social kontrol – hvad er det?”, oplæg ved Camilla Kronborg, 

konsulent ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Oplægget sætter fænomenet negativ social kontrol under lup og giver et rids af begrebets 

fremkomst i en dansk sammenhæng. Den fælles nationale definition vil blive præsenteret, og 

der vil være fokus på, hvilken rolle skolen har i det forebyggende arbejde med negativ social 

kontrol.   

10:15 ”Hvad ved vi om forebyggelse af negativ social kontrol?”, oplæg ved Bjarke Følner, cand. 

mag. i minoritetsstudier og historie og chefkonsulent i Als Research  

Oplægget vil give en overordnet introduktion til den eksisterende viden omkring 

forebyggelse af negativ social kontrol - med særligt fokus på den rolle som grundskoler, 

ungdomsskoler og fritidstilbud kan spille. Hvad siger forskningen? Hvad siger eksperter og 

praktikere på feltet? Og hvad siger unge, der selv har været udsat for negativ social kontrol?  

10:45  Pause  
 
11:00 ”Den sociale kontrols mange ansigter”, oplæg ved Mai Andersen  og Maiken Them 

Simonsen,  Etnisk Ung  
 

Hvorfor kan negativ social kontrol være så svært at få øje på? Og hvorfor er der flere unge 

mennesker, der accepterer argumenterne bag kontrollen? Oplægget vil forsøge at besvare 

disse spørgsmål ved at trække på fortællinger fra det virkelige liv og beskrive, hvor kompleks 

den negative sociale kontrol kan være. Fortællingerne tager udgangspunkt i børn i 13-14 års 

alderen, som har oplevet at blive bevidste om, hvordan ære og skam er på spil i kontrollen.  



 
  

11:30 ”Folkeskolen som brobygger mellem lærere og forældre”, oplæg ved Geeti Amiri, debattør, 
forfatter og lærerstuderende 

  
I kraft af sin egen personlige fortælling om social kontrol og æresrelateret familievold vil 
Geeti Amiri fortælle om de udfordringer, der kan opstå, når man er ung mellem to verdener. 
Oplægget vil tage udgangspunkt i Geeti Amiris egen oplevelse af, hvordan det er at have 
stærke relationer mellem elev og lærer, som er essentielt for den forebyggende indsats i 
arbejdet med æresrelaterede konflikter. 

 
12:00  Frokost 
 
13:00 5 workshops under overskriften: Hvordan arbejder vi opbyggende og forebyggende med 

negativ social kontrol i grundskolen, klubber og fritidstilbud?  
 
 Hver workshop varer 55 minutter, og alle deltagere deltager i to workshops. 
 

Workshop 1: Du har et valg – præsentation af undervisningsmateriale til mellem- og 

udskolingstrin, v/SIRI 

I Workshoppen introduceres undervisningsmaterialet ”Du har et valg! – en 
undervisningspakke om social kontrol” der henvender sig til grundskolens mellem- og 
udskolingstrin. Materialet består af et grundmodul, der giver eleverne viden om fænomenet 
social kontrol samt fire temamoduler, der sætter fokus på henholdsvis gruppedynamikker, 
individuelle rettigheder, køn & seksualitet samt familieliv. Workshoppen vil give anledning til 
at afprøve enkelte af øvelserne fra materialet, som frit kan downloades fra SIRIs 
hjemmeside. 
 
Workshop 2: Grundskolevejledere, v/SIRI 

På workshoppen præsenterer uddannede grundskolevejledere fra Aalborg og Hvidovre deres 

erfaringer med rollen som vejledere i folkeskolen. Gennem SIRI er vejlederne blevet 

uddannet med det formål at skulle kunne identificere og støtte unge med problemstillinger 

relateret til æresrelaterede konflikter. Derudover skal vejlederne kunne rådgive og vejlede 

lærere og øvrige fagpersoner i håndteringen af de udfordringer, der knytter sig til 

æresrelaterede konflikter. Hensigten herved har været at sikre, at unge, der kæmper med 

æresrelaterede konflikter, har adgang til kvalificeret hjælp og støtte, hvor de færdes til 

daglig. 

Workshop 3: Det gode forældresamarbejde mellem flere kulturer, v/Farwha Nielsen, SIRI 

og Hiba Faisal, Dialogkorpset 

I workshoppen drøftes det gode forældresamarbejde, og hvordan det til tider også kan være 

udfordrende. Farwha Nielsen, tværkulturel familierådgiver og konfliktmægler, fortæller om 

sine erfaringer med at arbejde med forældre, der lever med kulturer, der er anderledes end 

ens egen. Workshoppen vil derfor handle om mønstre i familierelationerne i 

minoritetsetniske familier, og hvordan man kan arbejde med forældre og inddrage dem i 

forebyggelsesarbejdet i forhold til negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. I en 

samtale med Dialogkorpsmedlemmet Hiba Faisal, vil workshoppen også handle om, hvordan 



 
  

det gode forældresamarbejde kan se ud fra et forældreperspektiv, og hvad man som både 

forælder og som lærer eller pædagog kan gøre for at styrke det. 

 

Workshop 4: Hvordan inddrages elever og forældre i forebyggelsen af social kontrol? 

v/Etnisk Ung 

I workshoppen vil vi invitere til en fælles drøftelse af, hvordan man kan bruge eksisterende 

samarbejdsfora og arbejdsgange på skolerne til at tale med eleverne om rettigheder og 

tabuer. Dertil skabe forskellige inkluderende fællesskaber i klasser og på tværs af årgange. 

Hvad skal vi vide for at kunne tale med forældrene om fordomme/forforståelse, 

kulturforskelle og deres bekymringer i forhold til det, der foregår i deres børns skole? 

Formålet er at skabe en fælles erfarings- og ideudveksling. Vi antager, at deltagerne har 

stiftet bekendtskab med udfordringer omkring forældresamarbejdet og kan genkende nogle 

af eksemplerne på bekymringer fra forældrenes side, og de begrænsninger de så stiller op 

for deres børn. 

Helt konkret vil vi komme med forskellige perspektiver og samtalegreb til at få taget en 

dialog med forældrene. På baggrund af dette ønskes drøftelser af, hvordan man får tænkt 

det individuelle og nære arbejde med elev og forældresamarbejde ind i nogle eksisterende 

strukturer, sociale beredskabsplaner og/eller politikker på skolen, så indsatsen ikke afhænger 

af den enkelte lærer/pædagog. 

Workshop 5: Folkeskolen som brobygger mellem lærere og forældre v/ Geeti Amiri 
 

Med udgangspunkt i dilemmaer sendt til redaktionen på “Geetisk Råd” på P1, som Geeti 
Amiri var vært på, vil workshoppen have konkrete og virkelige dilemmaer af forskellig 
karakter. Deltagerne inddeles på tværs af fag og får udleveret forskellige dilemmaer, som de 
i fællesskab skal diskutere og forsøge at finde løsninger på. De enkelte grupper præsenterer 
afslutningsvis deres vigtigste overvejelser for hinanden.  

 
Workshoppens formål er at belyse de mange etiske overvejelser og svære valg, der opstår 
hos lærere, elever og forældre, når kulturer krydser klinger. 

 
Alle dilemmaer vil være anonyme af hensyn til fagfolk og elever.  

 

15:00 Teater: Uddrag af Contacts forestilling ”Det’ mit liv – eller er det?” 

Hør de medvirkende fortælle om deres personlige erfaringer med krav og tvang. Oplev dem 

fortælle om deres kampe og håb – og hvordan de tog magten tilbage i deres egne liv og fandt 

vej ud af kontrollens bånd.  

15:45 Fælles opsamling på dagen  

16:00 Tak for i dag!    


