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Hva ser du?

• https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI

https://www.youtube.com/watch?v=BPNTC7uZYrI


Målsetting Prosjekt
Lyngdal

«Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi 
god opplæring til lærere, skolens øvrige personale, 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men 
særlig de som har opplevd belastende 
livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår»



Kompetanseprogram Lyngdal

1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi , 2. januar 2019

2. samling: Klassen, et komplekst samspill, våren 2019

3. samling: Mer enn hjerne, fellessamling 12 august 2019

4. samling: Tenk tanken, delte samlinger høst 2019

5. samling: Hvem er vi og hvor vil vi, Kickstart Nye Lyngdal, 2 januar 2020

6. samling: Gruppedynamitt, våren 2020



Mål for dagen

1. Du har økt din bevissthet om vold og overgrep
2. Du har økt din forståelse for konsekvensene av vold og 

overgrep
3. Du er tryggere i møte med uforståelig atferd (og tør tenke 

tanken)



Temaer som berører



Tenk tanken, -hvilke tanker bør vi tenke?

• Selvskading
• Selvmord
• Vold
• Overgrep
• Negativ sosial kontroll
• Andre ting





Ungdata 2018

Fire trender vi bør være opptatt av

1. «Skikkelighetstrenden» har gått ned
2. Fysiske og psykiske helseplager øker
3. Framtidsoptimisme og skoletrivsel går ned
4. Tid på skjerm øker

NOVA rapport 8/18



6 ungdommer i 
denne klassen 
har forsøkt å 

skade seg selv

Ung i Agder 2016

Selvskading



Selvskading – en løsning som blir et problem

• En intendert handling, gjort med overlegg, uten fatalt utfall, med 
mål om å påføre seg selv fysisk skade på kroppen, med eller 
uten suicidal intensjon (Kvaale 2016).

Funksjoner: 
• En form for følelsesregulering 
• Selv-avstraffelse (cry of pain)
• Kommunikasjon (cry for help)



Ungdata 2016. Norge VG1 – VG 3

• Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv?
• Totalt spurt 22190

• Andel som svarer ja 10,3 %
• Jenter 13,5 %
• Gutter 7 %



Ungdata 2016 Norge VG1 – VG3

• Har du i løpet av de siste 12 månedene forsøkt å ta ditt eget liv?
• Svar fra 22157

• Andel som svarer ja 4 %
• Jenter 5,2 %
• Gutter 2,7 %



Noen fakta om vold og overgrep
• I  WHO´s voldsbegrep inngår fysisk, psykisk vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt

• 5% av den norske befolkningen oppgir at de noen gang i oppveksten har blitt utsatt for 
alvorlig vold fra foreldre

• Over 20% av kvinnene og nesten 8 % av mennene oppgir at de har vært utsatt for et 
seksuelt overgrep før fylte 18 år.

• Nesten en tredel av befolkningen, 22 % av kvinnene og 44 % av mennene oppgir at de 
har vært utsatt for alvorlig vold etter at de fylte 18 år.

• 17 % har blitt utsatt for vold fra samlivspartner.
NKVTS, 2019



Vold i nære relasjoner

• Vold mot nåværende eller tidligere partner
• Vold mot søsken, barn, foreldre, besteforeldre og andre i rett opp-

eller nedadstigende linje (inkluderer også negativ sosial kontroll)

• Fysisk vold; holde, dytte, riste, slag, spark, bruk av våpen, drap

• Psykologisk vold; skade, skremme, krenke, styre, dominere

• Seksuell vold; trakassering, krenkelse, handlinger, voldtekt, tortur

• Økonomisk vold; bankkonto, inntekt

• Materiell vold; handlinger mot ting eller gjenstander, klær



Problematisk eller skadelig seksuell atferd 

«handlinger som innebærer seksuell atferd hos barn og unge 
som ikke er utviklingsmessig adekvat, og som kan være skadelig 
for en selv eller andre, eller som kan innebære misbruk av andre 
barn, unge eller voksne.»

Hackett 2014



SSA - omfanget vanskelig å fastslå
En betydelig andel av den seksuelle volden som barn og unge 
utsettes for, er utført av unge:

• 20 prosent av alle voldtekter begås av tenåringsgutter 
• 30 – 50% av alle seksuelle overgrep mot barn begås av barn

• De vanligste konstellasjonene 
• den utsatte er mellom 10 og 14 år 
• utøver er mellom 15 og 19 år (som oftest en gutt)

NKVTS rapport 1/2017



Negativ sosial kontroll:

«Ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang 
som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i 

tråd med familiens eller gruppens normer. 
Kontrollen kjennetegnes ved at den er 

systematisk og kan bryte ned den enkeltes 
rettigheter i henhold til blant annet 
barnekonvensjonen og norsk lov.»



Har du tenkt tanken?



Empatiøvelse

Tenk gjennom og skriv ned

• Den personen du stoler mest på
• Det stedet du føler deg tryggest
• En gruppeaktivitet du liker å gjøre
• En hemmelighet som du ikke har fortalt til noen, evt bare til en





Pink Family Portrait

• https://www.youtube.com/watch?v=hSjIz8oQuko

https://www.youtube.com/watch?v=hSjIz8oQuko


Snakk 
sammen to 
og to

Fortell om din 
beste seksuelle 
opplevelse



Langvarig taushet om seksuelle overgrep

Det tar i gjennomsnitt 17,2 år før man forteller 
om overgrep

https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2016/11/langvarig-taushet-om-seksuelle-overgrep?redirected=1

https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel/2016/11/langvarig-taushet-om-seksuelle-overgrep?redirected=1


Hvorfor?
• Tenker at «det er normalt: kanskje alle har det sånn?»
• Føler ansvar og skyld: "jeg sa ikke nei"
• Føler skam: "det er noe galt med meg"
• Har manglende tillit til andre: "vil andre tro og forstå meg?"
• Minnet om overgrepene er avspaltet eller uvirkelig
• Mangler ord og begreper for hva som har skjedd
• Vold og overgrep er tabuisert i familie/kultur
• Lojalitet: barnet er glad i overgriperen eller voldsutøveren eller synes synd på 

overgriperen
• Barnet har ikke lært at det er ulovlig
• Utsatt for trusler
• Frykter konsekvenser av å fortelle, "hva vil skje med meg og familien min?"
• Redd for den voksnes reaksjon





Hva kan vi gjøre?

• Traumebevisst praksis, dvs legge til rette for et trygt skolemiljø, 
opplevelse tilhørighet, og inneha mestringsstrategier 

• Tørre å snakke om vold og overgrep 
• Kjennskap til egne følelser 
• Se, lytte og forstå - SNAKKEmedbarn



Hvordan kan vi bruke de 
ulike perspektivene når vi 
bør «tenke tanken»?





Mellomarbeid til i dag

• Gå inn på https://snakkemedbarn.no og bli kjent med denne 
siden. Bruk gjerne et personalmøte til dette.

• Se på lær mer delen, og prøv et (eller fler) spill to og to 
sammen. Målet er at dere blir litt kjent med innhold på nettsiden

• Gå inn på websiden og gå gjennom presentasjonen fra i dag 
sammen med de andre på teamet.

https://snakkemedbarn.no/


Mål for dagen

1. Du har økt din bevissthet om vold og overgrep
2. Du har økt din forståelse for konsekvensene av vold og 

overgrep
3. Du er tryggere i møte med uforståelig atferd (og tør tenke 

tanken)



Tilbakemelding

• Hvordan har du hatt det i dag?
• Hva tar du med deg videre?
• Har vi nådd målene for dagen?



Link



Hjemmearbeid

1. Drøft på trinnet hvordan dere kan jobbe systematisk med «å 
tenke tanken» og trygge hverandre når det er aktuelt å gå videre 
med bekymringen.

2. Gå inn på www.linktillivet.no
Gjør deg kjent med siden dersom du ikke har vært inne før.

1. Planlegg gjennomføringen av en samling med din klasse og 
gjennomfør denne om det er naturlig for deg

2. Reflekter på trinnet hvordan dere bruker/ kan bruke LINK i deres 
klasser. 

http://www.linktillivet.no/

