Undervisningsopplegg
Det er mulig å snakke med selv små barn om vold og
overgrep. Dette er en viktig lærdom som barna trenger.
Det er IKKE farlig å lære barn hva som er lov og hva som
ikke er lov.
Mål:
1.Barna skal vite hva vold og overgrep er etter å ha
gjennomført opplegget.
2.Barna skal vite hvor de kan si i fra dersom de trenger
hjelp.
3.Barna skal forstå at det aldri er barnas skyld når voksne
utsetter dem for vold eller overgrep.
4.Barna skal kunne nummeret til Alarmtelefonen 116 111.

Forberedelser
Forbered deg med å gå gjennom www.jegvilvite.no og ta testene om vold og overgrep. Da vet
du hva barna skal gå gjennom og lære. Siden handler om vold og overgrep, og selv om det
er vanskelig for noen å snakke med barn om dette er det viktig at de lærer om det. Se også
veiledning for hvordan man skal snakke med barn om vold og overgrep.

1. Start med å spørre åpent om noen kan forklare følgende begreper:

Fysisk vold

Vitne til
vold

Psysisk vold

Seksuelle
overgrep

Her vil det komme mange forslag og barna vil ha mange forskjellige referanser. List opp på tavla
de forskjellige forslagene. Inspirer barna til å finne de referansene de har.
Hensikten med å starte med dette er å få et innblikk i hva barna kan fra før og hvor de har
referansene sine fra.

2. La barna gå gjennom «JEG VIL LÆRE» og «JEG VIL SI I FRA» på jegvilvite.no.

Her kan de gjerne sitte sammen i grupper. Noen vil sikkert synes det er flaut og andre vil synes
det er spennende.
Hensikten med at de går gjennom det selv er at de skal få en oversikt over begrepene og steder
hvor de kan si i fra dersom de opplever noe.

3. Plenumsdiskusjon etter gjennomgang:
Hva går begrepene ut på?
1. Fysisk vold
2. Psykisk vold
3. Seksuelle overgrep
4. Vitne til vold
Hvor kan barn si i fra?
Hvorfor er det viktig å si i fra?

4. Ta testene om vold og overgrep.
La barna ta testene om vold og
overgrep. La de få printe ut diplom
eller lagre denne på PC eller
i klasserom. Man kan også ta
testene samlet på storskjerm og ha
diskusjoner rundt de underveis. Så
kan man printe ut et felles diplom
til hele klassen.

Hensikten er å bruke kunnskapen fra siden til å svare på testene.

5. Avslutt med å diskutere viktigheten av å si i fra.
Det viktigste man må innom her er at når noen
voksne er slemme med et barn så er det ulovlig.
Derfor må både barnet og den voksne få hjelp.
Hensikten er at barna skal sitte igjen med evnen
til å si fra dersom noe skjer med dem.

6. Noen avsluttende tips!
Ha nettsiden åpen på lerrett eller storskjerm hele tiden. Dersom det er spørsmål kan du som
lærer også bruke denne til å støtte deg på.
Vær åpen mot barna. Skap en trygg ramme for å snakke om temaet.
Det er viktig at barn vet hva vold og overgrep er slik at de er i stand til å si i fra dersom de
opplever noe vondt.
Husk at også voksne kan ringe Alarmtelefonen 116 111 dersom man lurer på noe!

Tips til andre nettsider:
www.116111.no
www.ung.no
www.barnevernvakten.no
www.politiet.no
www.barneombudet.no
www.bufdir.no
www.barnevernet.no
www.reddbarna.no
www.unicef.no
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