
Tilleggshefte

«DU KAN SNAKKE MED MEG»
Et undervisningsopplegg om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

Buskerudregionens incestsenter
– et kompetanse- og støttesenter  
mot incest og seksuelle overgrep



«Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell  
utnyttelse og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting  
skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og  
internasjonalt».
(Sitat fra uoffisiell kortversjon av Barnekonvensjonen)

Dette er et undervisningsopplegg som tar for seg tre sider av 
barns oppvekst som kan være vanskelige å snakke om  
– omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Likevel er det 
viktig at vi som omgås barn, viser gjennom handling at dette  
er noe vi kan og tør snakke om.

Både helsesøstre og andre ressurspersoner (f.eks BRiS) har 
ansatte som kan komme på besøk til barnehager/skoler for å 
snakke om disse vanskelige temaene. 

Dette er gode tilbud. For noen kan det oppleves trygt å koble 
inn eksterne ressurspersoner, og la disse ta seg av undervisningen 
i klassen, men de kan ikke erstatte den viktigste personen – 
den som er sammen med barnet daglig. Det er du som kjenner 
barna best, og som barna er trygge på. Det er derfor avgjørende 
at også du viser at du kan tåle både å snakke om og å høre om 
det som er vanskelig. Hvis man bare benytter seg av eksperter, 
kan barn oppfatte at temaene omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep er så vanskelige at selv  læreren/førskole læreren må 
ha hjelp. Dette kan gjøre det enda  vanskeligere for et barn å 
fortelle om vonde opplevelser.

Det finnes flere ulike forebyggende undervisningsopplegg 
tilgjengelig. Disse oppleggene er svært gode, men det kan 
være tidskrevende å velge ut hva man skal benytte seg av. 
BRiS har derfor laget et enkelt og relativt kortfattet under
visningsopplegg, der hovedmålet er å hjelpe deg som  
voksen å snakke med barn om omsorgssvikt, vold og  
seksuelle overgrep. 

Det opplegget BRiS skisserer her, er ment som en første 
gangs introduksjon. Etter denne introduksjonen bør læreren/
førskole læreren snakke om temaene jevnlig i alle barnegrupper, 
vi anbefaler minst en gang i året. Dette fordi det kan komme 
til nye barn, fordi det kan ha oppstått situasjoner siden sist og 
fordi barna utvikler seg og får en ny forståelse for stoffet. Selv 
om opplegget omhandler både omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, vil vi i dette informasjonsheftet i stor grad ta for oss 
seksuelle overgrep.

Målene med opplegget er: 
• At barna lærer å sette ord på vanskelige ting.

• Å få flere barn til å tørre å si fra om vold og seksuelle overgrep. 

• At flere barn skal vite hva som er rett og galt, og at det 
dermed blir færre barn som opplever vold og seksuelle 
overgrep.

• Gjøre barn bevisst på egen kropp og egne grenser.

• Åpne for samtaler mellom foreldre og barna.

• Gi den enkelte lærer/førskolelærer et verktøy, som gjør han/
hun modig og trygg nok til å snakke om vold og seksuelle 
overgrep.

HVA ER SEKSUELLE OVERGREP?

Enkelt kan vi si at seksuelle overgrep er en handling som barnet 
ikke kan forstå, ikke er modent for og ikke kan gi samtykke 
til. Det er en handling utført av en eldre person, som primært 
baserer denne handlingen  på egne behov.

Straffeloven deler seksuelle overgrep inn i tre typer av alvorlig
hetsgrad. Dette betyr ikke at et overgrep i den første kate gorien 
ikke kan oppleves like krenkende og traumatiserende som et 
overgrep i den siste. 

Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd: 
Dette omfatter seksuelle handlinger i nærvær av noen, uten at 
det er noen form for fysisk kontakt, for eksempel blotting og 
onanering foran barnet.

Seksuell handling: 
Dette omfatter fysisk kontakt mellom overgriper og den 
utsatte.
F.eks beføling av barnets kjønnsorgan, eller at barnet forledes 
til å berøre den voksnes kjønnsdeler.

Seksuell omgang: 
Dette omfatter alle typer inntrengning i kroppens hulrom, 
som vaginalt og analt samleie, samt innføring av penis i munn 
og innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning. 

TALLENES TALE

Vi vet at det er mange barn og unge som blir utsatt for vold og 
seksuelle overgrep. Likevel er det relativt lite fokus på dette i 
skolen.

På Bufdir (Barne, ungdoms og familiedirektoratet) sine 
hjemmesider kan vi lese at 15 % av norske menn og kvinner 
oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former for  seksuelle 
overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn 
 gutter. 5% av jentene har blitt voldtatt før fylte 18 år.

3 av 10 overgrep blir utført av andre barn og unge.

Når det gjelder barn som blir utsatt for familievold,  oppgir 
5% at de har blitt utsatt for alvorlig fysisk vold fra foreldrene 
sine før de fylte 18 år. 10 % har erfart vold mellom foreldre, og 
13 % har blitt utsatt for psykisk vold (gjort narr av, ydmyket, 
ignorert eller fortalt at man ikke får til noen ting) fra foreldrene 
sine. 

Det betyr at i de fleste klasser er det en eller flere som har 
 opplevd vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep. 
Les mer om forekomst på:
http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_
og_overgrep_mot_barn/



HVORFOR FORTELLER IKKE 
BARN OM VOLD OG OVERGREP?

Kun 1/3 av de som blir utsatt for seksuelle overgrep, forteller 
om dette mens det pågår. Mange forteller aldri om det de har 
opplevd. Av de som har opplevd incest, tar det gjennomsnittlig 
17,2 år fra man blir utsatt til man forteller om overgrepet. Et av 
målene med å snakke med barn om seksuelle overgrep er å få 
flere til å fortelle på et tidligere stadium slik at man får stoppet 
over grepene, og startet bearbeidelses prosessen tidligst mulig.

På spørsmålet «Hvorfor sa du det ikke til noen?», sier flere av 
dem som har opplevd seksuelle overgrep «De spurte ikke». Så 
enkelt, men likevel så vanskelig. Og kanskje holder det ikke 
med å spørre en gang, kanskje må man spørre flere ganger. 
Barn forteller heller ikke om et overgrep helt ut av det blå. De 
trenger en anledning til å fortelle, og det må føles naturlig. 
Hvis noen voksne rundt barnet snakker om dette, viser film el
ler leser en bok, kan det oppstå naturlige situasjoner og gode 
innfallsvinkler.

Andre grunner til at barn ikke forteller om vold og overgrep, er:
• Barna lurer på om de selv har gjort noe galt eller har ansvar 

for det som har skjedd, og at noen skal bli sinte på dem hvis 
de sier fra.  De føler skyld og skam.

• De er redde for at den voksne de forteller det til skal bli sint, 
eller at man ikke skal bli trodd og hjulpet.

• De har ikke begreper nok til å fortelle.

• De vet ikke at dette ikke er lov.

• De skammer seg, synes det er flaut og ekkelt.

• De blir truet til å holde overgrepene eller volden hemmelig. 

• De er redd for hva som kan skje med den som utsetter dem 
for overgrep/vold. Og hva vil skje med dem selv og resten 
av familien hvis det er snakk om mor eller far.

• Barn føler lojalitet overfor overgriperen og er i mange tilfel
ler glad i han /henne.

• De merker at dette er et tabubelagt område, og at det er 
noe vi ikke snakker høyt om.

• De tror de er alene om å ha opplevd dette.

• De er usikre på om det faktisk har skjedd. (Ved traumer 
og voldsomme opplevelser blir minnene spaltet, og man 
fortrenger det vonde som har skjedd) 

 

TEGN PÅ AT FYSISKE OG/ELLER  
SEKSUELLE OVERGREP KAN HA FUNNET STED

Hjernen kan være i konstant beredskapsmodus når man har 
vært/er utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hvis disse 
traumatiske opplevelsene ikke behandles på en god måte, 
kan ‹1 frykt, for enten selv å bli utsatt eller for å se/høre at 
andre blir utsatt, kan føre til varig endring i hjernen. På grunn 
av  symptomene har enkelte traumatiserte barn feilaktig fått 
diagnosen ADHD.

Les mer på
http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_
id=439501&a=3.

Symptomene og senskadene på vold og overgrep kan variere 
mye. Hvor store skadene blir, er avhengig av flere ting bl.a 
barnets alder da det skjedde, hyppighet, varighet, trusler/vold 
og om barnet får/har fått støtte av andre omsorgspersoner.

Sjekklisten under er hentet fra Bufdir sine hjemmesider. Her er 
de vanligste tegnene på vold og overgrep tatt med. Husk at ikke 
alle tegnene trenger å være tilstede, og at det kan forekomme 
tegn som ikke står i sjekklisten.Det er heller ikke sikkert det er 
snakk om overgrep eller vold selv om en ser flere av symptomene. 
Vi bør likevel være spesielt oppmerksom hvis det oppstår en 
plutselig og uforklarlig endring i atferden til et barn.

1) Forandring i atferd
Overgrep kan føre til mange forandringer i personens atferd, 
for eksempel isolasjon, konsentrasjonsvansker, passivitet eller 
aggressivitet rettet mot seg selv eller andre. Personen kan 
også plutselig og tilsynelatende uforklarlig vise sinne rettet 
mot nærpersoner eller reagere uvanlig på vanlige hendelser 
(smak, lyd, lukt, bevegelser, og lignende).

2) Kroppslige, somatiske tegn
Vondt i hodet og magen, stramme muskler, ofte urinveis
infeksjon, urenslighet for urin og avføring, søvnproblemer, 
uforklarlig vekttap, gjentatte mareritt, tannråte, blåmerker.
Ved legeundersøkelse kan det eventuelt avdekkes en uforklarlig 
redsel for fysisk eller gynekologisk undersøkelse, vaginalt eller 
analt traume eller seksuelt overførbare sykdommer.

3) Redsel for personer eller arenaer 
som tidligere har vært trygge
Dersom en person er utsatt for fysiske eller seksuelle over
grep, kan man ofte se at personen vegrer seg for å forlate et 
sted eller gå til steder hvor overgriper befinner seg og/eller 
viser redsel ved nærvær eller omtale av en bestemt person.

4) Overdreven seksualisert atferd
Dersom en person er utsatt for seksuelle overgrep, vil hun 
eller han kunne vise en overdreven seksuell atferd, eller bruke 
konkrete ord og uttrykk som ikke harmonerer med personens 
alder og kunnskapsnivå. Personen kan også tvinge seg på 
andre på en tvangspreget måte.



5) Regresjon
Personen kan gå tilbake i utvikling og viser mindre selvstendig
het enn tidligere, blant annet når det gjelder aktiviteter i 
dagliglivet (ADL), vedkommende kan begynne å tisse på seg, 
ha problemer med å huske ord som han/hun ellers har kunnet 
og/eller begynne å stamme.

6) Depresjon og tristhet
«Det er noe med Leif... Han smiler ikke lenger, han virker 
 ulykkelig og trist.» Dersom du observerer at en person plutselig 
er mye trist og lei seg, kan dette være et tegn på at noe har 
skjedd.

http://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslin
jer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/Sjekkliste___
Tegn_pa_at_fysiske_ogeller_seksuelle_overgrep_kan_ha_ 
funnet_sted_/

For mer detaljerte symptomer delt inn i aldersgrupper, se: 
http://www.helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fag
prosedyrer/seksuelleovergrepmotbarn
eller «Vold i nære relasjoner», en veileder fra Drammen kommune  
https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/
Barnogfamilie/Overgrep/Voldinarerelasjoner/

HVORFOR ER DET SÅ  
VANSKELIG Å SNAKKE OM?

Det fins mange grunner til at seksuelle overgrep er et forsømt 
tema i skole og barnehage. På tross av at det er stadig større 
åpenhet rundt sex, seksualitet, vold og overgrep på tv og på 
 internett, er dette fortsatt et svært tabubelagt tema. Barn får 
likevel med seg mye av det de ser rundt seg, men de har sjelden 
den kunnskapen som skal til for å bearbeide informasjonen de 
får. Her viser erfaring at kunnskap gir trygghet. Barn som vet, 
lager seg ikke sin egen virkelighet ut i fra det de tror, og det de 
ser på tv og internett.

Mange av oss kjenne på redselen for å ta feil, eller legge førin
ger for hva et barn skal mene eller tro  – «Hva hvis barnet ikke 
snakker sant?», «Hva hvis man anklager en uskyldig person for 
vold eller overgrep». Sjansen for at et barn skal lyve om disse 
tingene, er svært liten. Erfaringer tilsier at barn svært sjelden 
lyver om vanskelige opplevelser. 

Uansett er det viktig å holde fast ved at du som ansatt i skole/ 
barnehage ikke er ekspert. Din jobb er å observere, ta signaler 
på alvor, samt å melde fra. Alle ansatte i skole/barne hage har 
meldeplikt, og ved bekymring skal barnevernet kontaktes. 
Hvis det er sterk mistanke om en straffbar handling – vold eller 
seksuelle overgrep, SKAL politiet også kontaktes. Disse tar 
saken videre og setter i gang undersøkelser for å finne ut hva 
som egentlig har skjedd og tar avgjørelser på hva som skal 
skje videre.

«Barn lyver seg som regel ut av trøbbel, ikke inn i trøbbel. Og vi kan  
ikke la være å lære opp barn av redsel for at voksne skal bli mistrodd. 
Når barn forteller, må vi ta barnet på alvor. Så vil sakkyndige finne ut  
av hva som har skjedd». 
(Anne Lindboe, barneombud)

Redselen for å si noe feil når en snakker med barn om vold og 
seksuelle overgrep, kan også hindre oss fra å snakke om dette. 
Hvilke ord skal en bruke, hva skal en svare hvis noen av barna 
spør om noe ubehagelig, hva sier foreldrene til at vi tar opp 
dette? Mange kan også kvie seg for å stille konkrete spørsmål i 
en situasjon der en fatter mistanke. Vi er redde for at spørsmå
lene skal virke støtende eller at det kan skade barnet enda mer 
hvis vi spør. Undersøkelser viser derimot at selv de som sliter 
med kraftige traumer, tåler å bli spurt. Og hvis vi ikke spør, kan 
vi heller ikke hjelpe.

Utfordringene og grunnene til ikke å snakke om vold og over
grep er mange, men en kan tenke på dette som man tenker på 
livreddende førstehjelp – det som gjør størst skade, er at man 
ikke gjør noen ting.
  
«Og det beste en kan oppleve er vel at en tar feil og det viser seg 
at barnet ikke er utsatt for noe».
(Ada Sofie Austegard, leder, Stine Sofies Stiftelse)

HVORFOR SKAL DETTE  
INN I SKOLE/BARNEHAGE?

Skole og barnehage spiller en stor rolle i det å kunne fore
bygge at barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Alle 
barn i Norge går på skolen, og på skolen når man alle.

Det at seksuelle overgrep fortsatt er tabubelagt, gjør at det kan 
oppleves svært ubehagelig både å snakke om det og tenke på at 
det faktisk skjer.  Ved at trygge voksne snakker om vold og over
grep på lik linje med f.eks mobbing og trafikkregler, kan barna få 
kunnskap som gjør dem bedre i stand til å beskytte seg selv. De 
vil da få en bedre forståelse av hva som er lov og ikke lov, og de 
har dermed lettere for å unngå situasjoner som setter dem i fare. 
Hvis barna har de rette ordene og begrepene, blir det enklere å 
stille spørsmål ved ting de opplever som ubehagelig og det vil 
sette dem i stand til å fortelle om hendelser som føles vanskelige. 
Vi voksne må gå foran som gode eksempler og vise at vold og 
seksuelle overgrep er noe vi kan og må snakke om. På den måten 
trygger vi barna på at det er hjelp å få, og at det finnes voksne 
som gjør det de kan for å hjelpe.

Ved at du snakker med barn om disse vanskelige temaene:
• viser du at overgrep og vold er noe vi kan snakke om. Du er 

med på å fjerne tabuet.

• åpner du for trygge samtaler mellom voksne og barn. 

• synliggjør du at dette faktisk skjer med ganske mange barn, 
det kan også skje med en som barnet kjenner. 

• kan du lettere fange opp de som eventuelt allerede er 
utsatt for seksuelle overgrep, og sikre at de får den hjelpen 
de trenger. 

• vil barn kunne kjenne igjen et overgrep hvis de utsettes for det.

• vil flere fortelle om vold og overgrep på et tidligere stadium. 

• lærer barn å sette ord på vanskelige ting og opplevelser.

• blir barna bevisst på egen kropp og egne grenser.



HVA KAN VI GJØRE?

SMISO Hordaland snakker om FIRE VIKTIGE NØKLER til  
hvordan det kan bygges et språk og en kultur for å kunne 
beskytte barn: 

1: Bryt tabu 
Innse at seksuelle overgrep skjer, også på din skole/barnehage. 
Snakk om seksuelle overgrep med kollegaer og på planleg
gingsdager.
 
2: Skap et språk for personalet 
Øv på å snakke om vanskelige temaer. Snakk sammen om 
hvilke ord, og setninger man kan bruke. Man kan f.eks si «Har 
du opplevd noe du synes er vanskelig å snakke om?». Man må 
også tåle å høre ordene som barn bruker på kjønns organene 
og samleie. Hvis barnet bruker ord som f.eks pule, kan det 
være lurt å spørre barnet «Hva er det å pule, kan du fortelle 
meg det?». Hvis en selv føler det svært ubehagelig å skulle 
uttale slike ord, kan en overse viktige signaler fra barnet. 

3: Skap et språk for barna
Barn får et språk ved å høre voksne bruke ord, få forklaring på 
hva ord betyr, samt få lov til å bruke ordene selv. 

4: Lag handlingsplan
Det er viktig at kommunen/skolen/barnehagen har utarbeidet 
en beredskapsplan for hva som skal gjøres ved mistanke om 
vold/overgrep, og i hvilke rekkefølge. 
Et eksempel på hvordan en slik plan kan se ut finner du på 
Redd Barna sine hjemmesider. 
http://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/beredskaps planer
handlingsplanerogveiledere#1

Barn og unge som selv har vært utsatt for seksuelt misbruk 
kommer med disse enkle rådene til de som skal hjelpe:
• Du trenger ikke kunne mye 

• Du må lytte til det jeg sier uten at du selv kommer i en krise 

• Du må hjelpe meg å finne ut hva slags muligheter jeg har til 
å få hjelp

HVA GJØR MAN VED MISTANKE?

Når man begynner å snakke om dette på skolen og i barne
hagen, vil nok langt flere oppleve barn som har behov for å 
fortelle eller spørre. Det kan både være ting de lurer på, som 
for dem føles ubehagelige og ekle (uten at det trenger å være 
ulovlig), og det kan være at de forteller om overgrep eller 
vold. Hvis en eller flere elever begynner å fortelle i plenum om 
ubehagelige opplevelser, skal man stanse barnet fra å fortelle 
og heller si at dette skal vi snakke om etterpå. Så må man ta 
en samtale på tomannshånd for å få litt mer informasjon om 
hva som har skjedd. 

I denne samtalen er det viktig å trygge barnet på at det var 
riktig av han/hun å fortelle. Den voksne må være rolig og 
undrende, uten å stille ledende spørsmål  f.eks  «Det syntes 
du vel var fælt?» eller spørre for mye om detaljer. Det er også 
viktig og ikke komme med forskrekkende kommentarer som 
«Hva er det du sier?» eller «Nei, det er ikke mulig?».

Generelle spørsmål som «Hvordan har du det» eller «Hvordan 
går det?» kan gi like generelle svar tilbake. Om vi ikke spør 
konkret om det vi er bekymret for, for eksempel om noen 
hjemme slår eller blir slått får vi ofte ikke vite det.

Det er viktig å understreke at slike samtaler forplikter. Hvis 
barnet ikke blir trodd og får hjelp, kan det oppleves som et 
nytt svik fra voksne som barnet stoler på. Vi må likevel være 
forsiktig med å love barnet noe. Dette gjelder både det at vi 
ikke skal si det videre og at alt kommer til å bli bra. Det vi kan 
si er at vi skal hjelpe barnet, og gi det håp for framtiden.

Ut i fra det man får vite i samtalen, skal man ta en avgjørelse i 
forhold til om politi eller barnevern skal varsles. 

Privatpersoner kan sende en anonym bekymringsmelding til 
barnevernet. Alle som er ansatt i skole/barnehage må derimot 
oppgi navnet sitt når de melder en sak. Det er likevel ingenting 
i veien for at man kan drøfte en sak med politiet eller barne
vernet, og da uten å nevne navn på barnet. Her er det viktig å 
huske på at dette er en bekymring, ikke en anmeldelse. Vi skal 
bare fortelle at vi er bekymret, og hvorfor. Så tar barnevernet 
og eventuelt politiet seg av undersøkelsene.

Her er en huskeliste for hva du kan gjøre ved mistanke: 
• Forhold deg rolig og støttende til barnet. Tro på det barnet 

forteller.

• Prøv å finne ut av hva barnet prøver å fortelle, men ikke 
grav for mye i detaljene. 

• Still åpne spørsmål. Ikke hvorfor, men hva og hvordan  
(dialogisk samtalemetode).

• Notér ned ordrett det barnet forteller. Ikke det du tror eller 
mener.

• Ved merker/skader bør den utsatte til legeundersøkelse så 
raskt som mulig. Vent med å vaske vekk blod eller smuss.

• Si at du vil hjelpe, men lov aldri barnet at du ikke skal si det 
til noen.

• Forsikre barnet om at det ikke har noe skyld i det som skjedde.

• Kontakt lederen din, og benytt dere av en eventuell bered
skapsplan. 

• Søk råd hos fagpersonell: 
– Barnevern 
– Politi 
– Helsesøster/helsestasjon 
– Fastlege 
– PPT 
– Barnehuset 
– Hjelpetelefoner 
– Stine Sofie Stiftelsen 
– BRiS

• Ikke vent på at andre skal gripe inn



INFORMASJON TIL FORELDRENE

Det er svært viktig at foreldrene informeres før man begynner 
med et opplegg om vold og overgrep i barnegruppa/klassen. 
Både fordi et slikt forebyggende arbeid er et felles ansvar, og 
for å hindre motforestillinger og skepsis blant foreldre. 

Motforestillingene kan komme fordi: 
• Foresatte er skeptiske til ordbruken.

• Voksne er redde for at dette skal føre til fri fantasi og man
ge urettmessige mistanker/anklagelser.

• Mange er redde for at disse samtalene vil skape engstelse 
hos barna.

• De mener barna er for unge til å snakke om seksualitet og 
seksuelle overgrep.

• Temaet er et tabubelagt område som vi ikke snakker om. 

Her er det viktig å sette av tid på foreldremøtet til drøfting og 
spørsmål.  

Forslag til informasjon på foreldremøtet, finner dere ved å gå 
inn på hjemmesiden til BRiS (brisenter.org).

Når man informerer foreldrene er det viktig å ikke fortelle 
 hvilken dag man skal snakke om vold og overgrep, bare i 
 hvilken periode det vil bli tatt opp. Ved å spesifisere dagen, 
kan vi risikere at de barna som opplever dette hjemme, blir 
holdt borte fra skolen. 

Evt spørsmål til gruppeoppgave på foreldremøtet:
1. Hva mener dere om at skolen tar opp disse temaene?  

Fordeler/ulemper.

2. Hvordan kan foreldre/foresatte beskytte barna sine mot 
vold og seksuelle overgrep?

3. Hva kan vi som voksne gjøre hvis vi får greie på/mistenker 
at et barn blir utsatt for vold eller overgrep?

 

FLERE FILMER:

«HJEMME VERST»
Dette er en sterk film om Inger, og hennes vanskelige opp
levelser som barn. Egner seg best for voksne og eldre barn.
https://vimeo.com/24814828

«FOR BARNAS BESTE – LÆRER»
https://www.youtube.com/watch?v=5nNdM6Y7y2Y

«MIN KROPP – SEKSUALITET» (1.30 min)
https://vimeo.com/38477636

«MIN KROPP – OVERGREP» (2.20 min)
https://vimeo.com/38477059

SAMLESIDE med en mengde filmer som omhandler seksua l
itet, mobbing, nettmobbing, seksuell trakassering, seksuelle 
overgrep, vold og rasisme.
http://seksuelltrakassering.no/undervisning/film/

DIVERSE INFORMASJON, TIPS OG RÅD:

• http://www.reddbarna.no/jegerher

• http://veilederen.stinesofiesstiftelse.no/index.php?pageID=158

• http://www.bufdir.no/vold/

• http://jegvilvite.no/

• dinutvei.no

• Veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep 
i barnehage og skole/sfo:  
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1892740.1308.
bqvdxeyybq/Veileder+seks+overgrep+bhg+skole.pdf

• Bufdir sin brosjyre; «Vern mot overgrep»: 
http://www.bufdir.no/global/nbbf/Funksjonsnedsettelse/
Vern_mot_overgrep_Brosjyre_lettlest.pdf

• Drammen kommunes «Veileder ved arbeid mot vold i nære 
relasjoner».  
http://atvstiftelsen.no/upload/2011/04/08/veilederved 
arbeidmotvoldinarerelasjoner.pdf

• Omfangsstudie:  
http://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/
Vold_og_overgrep_mot_barn/

• BRIS:  
http://brisenter.org/

• Forslag til beredskapsplan: 
http://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/beredskaps
planerhandlingsplanerogveiledere



HVORDAN SNAKKE MED BARN?

Rvtsvest «kommunikasjon som åpner»: 
• https://www.youtube.com/watch?v=9zpDypC_aA

• https://www.nkvts.no/rapport/dendialogiskebarnesam
talenhvordansnakkemedbarnomsensitivetemaer/

• http://www.itromso.no/meninger/2016/01/22/%C2%A
BOm%C3%A5snakkemedbarnomvanskeli
geting%C2%BB12060712.ece

• https://www.krisepsyk.no/media/Lommema nen16_1_08_1.pdf

EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSOPPLEGG:

• Lions Quest «Vold og seksuelle overgrep»:  
http://www.determittvalg.no/materiell/voldog seksuelle
overgrep/

• Jeg vil vite:  
http://jegvilvite.no/wpcontent/uploads/2013/04/Under
visningsopplegg1.pdf

• Det er min kropp:  
http://incestsenteretivestfold.no/tilbud/skoleundervisning/

• Barnehagekonseptet kan bestilles på:  
http://stinesofiesstiftelse.no/

ANBEFALER GRATIS E-LÆRINGSKURS FOR 
VOKSNE  «VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP 
MOT BARN»:

• http://helsekompetanse.no/kurs/voldogseksuelleover
grepmotbarn

KILDER:

• https://www.regjeringen.no/contentassets/
dcf92db57c0542c1996b9f821b13ebbe/no/pdfs/
nou201220120015000dddpdfs.pdf

• www.statensbarnehus.no

• www.nkvts.no

• www.FMSO.no

• http://www.dagsattprataom.se/

• http://stinesofiesstiftelse.no/

• http://www.bufdir.no/

• Jegvilvite.no

• http://www.reddbarna.no/

• «Meningen med volden» (2003) av Per Isdal 

• Jeg er meg! Min meg.  
Eli Rygg og Margrete Wiede Aasland 2009

• Stefansen og Mossige 2007, side 10

Hele dette undervisningsopplegget ,samt illustrasjonene,  
finner dere også på BRiS sine hjemmesider  brisenter.org.

Trenger du flere tips, råd eller veiledning, er du hjertelig ve
kommen til å ta kontakt med BRiS.
Vi kan også være en drøftingspartner i vanskelige saker.

Tlf : 32 04 58 00

epost: bris@drmk.no



Buskerudregionens incestsenter
– et kompetanse- og støttesenter  
mot incest og seksuelle overgrep

Haugesgt. 1, 3019 Drammen 
Telefon: 32 04 58 00, e-post:bris@drmk.no

www.brisenter.org
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