
 

Supplerende øvelse: KONFLIKTENS BÅL

Indled med at fortælle, at en konflikt blandt børn, kan være som et bål med fem stadier:
 
1. stadie
Først skal man have materialer til at lave et bål – f.eks. træ og andre materialer, der kan brænde – 
det er endnu ikke et bål. Materialer i forhold til en konflikt kan f.eks. være jalousi, mistillid, mistro 
eller en dømmende holdning over for andre.

• Spørg forældrene, om de kan komme på andre eksempler på ‘materialer til bålet’ fra deres egne 
børns konflikter med andre børn?

 
2. stadie
Bålet bliver tændt. Tændstikken kan f.eks. være en 
sårende bemærkning eller beskyldning fra nogen. 

• Spørg forældrene, om de kan finde på andre eksem-
pler på ’tændstikker’ fra deres egene børns konflik-
ter med andre børn? 

3. stadie
Bålet brænder. På dette tidspunkt kan bålet let kom-
me ud af kontrol; det kan blive stort og ekstremt 
varmt og være med til at antænde andre bål. På sam-
me måde kan der være omstændigheder ved en kon-
flikt, der kan få konflikten til at blusse op eller komme 
ud af kontrol.

• Spørg forældrene, om de kan komme i tanke om 
omstændigheder, der kan få deres børns konflikter 
med andre børn, til at blusse op eller komme ud af 
kontrol? 

4. stadie
Bålet er ved at brænde ud. Hvis ikke man putter mere 
brænde på bålet, så brænder det ud. Selvom bålet vir-
ker ufarligt, er der dog stadig risiko for, at bålet kan 
blusse op, hvis nogen f.eks. lægger mere brænde på 
eller hælder benzin på. På samme måde kan en kon-
flikt se ud til at blive løst, men der skal måske bare en 
lille ting til, for at konflikten igen blusser op.

• Spørg forældrene om de kan give eksempler på, ’brænde eller benzin’, der kan få deres børns 
konflikter med andre børn, til at blusse op på ny?

5. stadie
Bålet er slukket. Nu er det ufarligt, og der er en chance for, at nye ting kan gro og vokse der, hvor 
der engang var et bål. På samme måde er der efter en konflikt mulighed for, at man kan finde frem 
til nye løsninger eller andre handlinger, så man undgår, at der igen opstår et bål.

• Spørg forældrene, om de kan give eksempler på, hvad der kan ’gro og vokse’ efter deres barn 
har haft en konflikt med et andet barn?

Snak med forældrene, om hvad der kan være med til at nedtrappe en konflikt blandt deres børn. 
Hvad kunne være vand på bålet?

(illustrationen kan hentes fra www.redbarnet.dk/skole under ’Børns rettigheder’)


