
Undervisningsforslag «Si det som det er» 

Til lærerne: 

Ulike typer vold 

Se filmen 

Hvordan snakke med ungdommene som kommer til dem i etterkant 

➔ Husk – Det er ikke din jobb som lærer å undersøke saken nærmere! Lytt til ungdommene, ta 

dem på alvor, og meld fra videre. 

Hvor kan man henvise ungdommene videre? 

- Politi (hvis akutt) – nytt i tiltakskortene 

- Barnevern/barnevernsvakta 

- Krisesenteret – for voldsutsatte 

- Stiftelsen Tryggere – for voldsutøverne 

- Legevakta (116117)/ Overgrepsmottaket 

- utenvold.no 

Viktig med god oppfølging etter opplegget! 

 

Til elevene 

Introduksjon av fagpersonene som er tilstede 

Rammene for opplegget (tidsbruk/ pauser/ film) 

Åpne spørsmål om vold 

-Hva tenkere dere på som vold? 

-Hvem kan utøve/bli utsatt for vold? – begge kjønn, mødre, fedre, søsken, besteforeldre, kjærester, 

venner 

Beskrive de ulike voldstypene, gjerne skrive de på tavla 

-Fysisk vold – slag, spark, lugging, klyping 

-Psykisk vold – mobbing, trusler, vitne til vold, sosiale medier 

-Materiell vold – ødelegge, kaste ting, velte ting 

-Seksuell vold – voldtekt, bli tatt på eller tvunget til å ta på andre på en måte man ikke liker, press, 

presset til å sende nakenbilder 

-Latent vold – redselen for at vold skal skje igjen, stemning mellom voldsepisodene 

Se filmen «Den perfekte middag» 

Hva syntes dere om filmen? Hvilke voldstyper så dere? 

Gode og vonde hemmeligheter 

Hvordan blir man påvirket av vold? Følelsesmessig, alarmdelen i hjernen er alltid på, tenkedalen slår 

seg helt av, naturlig overlevelsesinstinkt, konsentrasjonsvansker. 

Hvordan er det å være på skolen når man er bekymret for hva som skjer hjemme? 

Beskytte voldsutøver, trusler, frykt for hva som kan skje, skyld/skam 



Hva kan hjelpe? Fortelle det til noen! Være en god venn! Si det til noen du stoler på! 

Hvordan være en god venn? 

Hvilken hjelp finnes? 

- Helsesykepleier  

- Krisesenteret  

- Stiftelsen Tryggere 

- Barnevernstjenesten 

- Familievernkontoret 

- Utenvold.no 

 

Husk evaluering etter opplegget, både med elevene, og med de som har gjennomført og vært til 

stede. 

Send gjerne en mail etter gjennomføring med tilbakemelding og tanker rundt 

undervisningsopplegget. Hva fungerte bra? Hva kan gjøres annerledes? Hvilke reaksjoner fikk 

elevene, både under eller i etterkant? 

Maria.baardsen@krisesenteret-moss.no 


