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Kjære deg som skal undervise ungdommer om seksualisert vold, grensesetting og samtykke, 

Du har fått en stor oppgave av samfunnet. Ikke bare skal ungdommene du møter bli klare for 

arbeidsliv og studier etter endt skolegang, men de skal også bli gode borgere som respekterer 

hverandre, samfunnet og menneskerettighetene. De skal være i stand til å ta kloke valg når det 

gjelder seksualitet, grensesetting og samtykke. Dette er ferdigheter de kan ha nytte av allerede 

som tenåringer. Vi vet at ungdommer er en spesielt utsatt gruppe: Halvparten av kvinnene 

som blir voldtatt, blir utsatt før de fyller 18 år. Det er mange unge som blir utsatt for vold, 

overgrep og grenseoverskridende oppførsel, og det er unge som trår over andres grenser. 

 

 
Debatten om seksualundervisningen kan tidvis være preget av høye krav om hva god og 

helthetlig seksualundervisning skal være og kritikk av dagens undervisning. På den andre 

siden melder lærere og andre som skal møte ungdommene om et stort ønske om å innfri disse 

ønskene, men at de mangler verktøy og kunnskap. Det kan være vanskelig å vite hvor man 

skal begynne, og det kan være vanskelig å oppfylle kravene som kommer fra organisasjoner, 

samfunnsdebattanter og andre aktører på feltet. 

 

 
Mørketalls historie 

 

 

I Kvinnefronten har vi jobbet lenge med denne problematikken. I 2017 startet vi «Mørketall», 

der vi samlet inn historier om voldtekt og overgrep. Dette er ofte saker som ikke blir anmeldt, 

og om de anmeldes blir mange av sakene henlagt. Vi visste derfor at det var store mørketall, 

og ville bringe tallene frem i lyset. På nettsiden morketall.no fortalte kvinner sine historier, og 

synliggjorde det som er et folkehelseproblem. Vi fikk Dixi-prisen i 2018 for å ha bidratt til å 

sette voldtekt på dagsorden. I 2019 fikk vi støtte til å videreføre arbeidet, og å gjennomføre 

kampanjen «Hemmeligheter gjør oss syke». Det var en informasjonskampanje som oppfordret 

jenter og unge kvinner til å bryte stillheten om voldtekt og seksuelle overgrep. Brosjyren 

henviste også til steder der unge som har opplevd voldtekt og seksuelle overgrep kunne ta 

kontakt for å få hjelp og støtte. Etter at prosjektet var gjennomført, ønsket vi å fortsette det 

forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i 10. klasse. Du kan lese mer om prosjektet her. 

 

 
Bruk av diskusjonskortene 

 

 

Derfor har vi utviklet informasjons- og undervisningsmateriell om vold, overgrep og 

grensesetting. Denne pakken er todelt. Den består en informasjonskampanje om samtykke og 

seksualisert vold som består av plakater som kan henges opp på skolen, helsestasjonen eller 

ungdomsklubben. Den andre delen er et undervisningsopplegg bestående av diskusjonskort. 

Det er diskusjonskort med spørsmål og beskrivelser av situasjoner som skal starte samtaler 

mellom elever, og kort merket «diskusjonshjelp», som kan hjelpe ungdommene om de står 

fast. Du kan velge ut kort fra de ulike temaene eller bruke alle. Du kan bruke kortene i 

opplegget du allerede bruker, i sin helhet eller bruke enkeltkort til å strukturere diskusjoner 

når temaene kommer opp i andre undervisningssituasjoner. 

https://www.kvinnefronten.no/morketallprosjektet
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Det er flere måter å bruke diskusjonskortene på. Du kjenner selv best ungdommene du skal 

undervise, men vi har laget noen forslag til hvordan du kan bruke kortene. 

 
Alternativ 1: Du kan vise diskusjonskortene på skjerm foran hele klassen. Dere diskuterer 

spørsmålene på kortene sammen. Diskusjonshjelp-kortene har forslag til hvordan du kan 

komme i gang og strukturere samtalene. 

Alternativ 2: Del klassen i mindre grupper som får utdelt diskusjonskortene og 

diskusjonshjelp-kortene. De kan få mellom 10 og 15 minutter til å diskutere kortene. Om de 

står fast på et kort, kan de lese diskusjonshjelp-kortene for å komme i gang igjen. Du kan for 

eksempel dele ut kortene 1-3, og etter 15 minutter kan hver gruppe fortelle hva de har snakket 

om til resten av klassen. Da kan gruppene selv bestemme hvor lang tid de vil bruke på hvert 

kort. 

Alternativ 3: Du kan velge noen spørsmål du ønsker at hele klassen skal diskutere sammen 

før du deler dem i mindre grupper. Kortene 1-7 kan for eksempel diskuteres med hele klassen, 

mens de resterende kan diskuteres i mindre grupper. 

 

 
Rekkefølge 

 

 

Når du har bestemt deg for hvordan du vil bruke kortene, kan du også bestemme deg for 

hvilke kort og rekkefølgen til kortene. Du kan for eksempel velge bort kort om temaene du 

allerede har dekket. Siden klasser er forskjellige, har vi laget to forslag til hvordan du kan 

legge opp undervisningen. Ønsker du å gå i dybden på en type tematikk, for eksempel 

voldtekt, kan du bruke alle kortene om voldtekt. Dette har vi gjort for å gjøre opplegget mest 

mulig fleksibelt og enkelt å justere til forskjellige klasser. 

 

 
Rekkefølge 1: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 og 18. 

 

 
Rekkefølge 2: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 og 18. 

 

 
Tidsbruk 

 

 

Erfaringene våre fra bruk av diskusjonskortene viser at klasser bruker forskjellig tid på å 

bruke hele settet. Har du begrenset med tid, kan det derfor være lurt å plukke ut et utvalg kort. 

Kortene er delt inn tematisk, og da kan du for eksempel velge kort fra hvert tema. Temaene 

kortene dekker, kan også komme opp i andre undervisningssammenhenger. Om du for 

eksempel underviser i språk og klassen leser en novelle som handler om samtykke, kan du 

bruke kortene i settet som handler om det. 
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Mangfold i klasserommet 
 

 

En vanlig kritikk av seksualundervisning er at den er heteronormativ, og lite tilpasset 

minoritetselever. Dette har vi prøvd å adressere i vårt undervisningsopplegg. I mange av 

situasjonene kortene beskriver har vi brukt kjønnsnøytrale navn og latt være å bruke 

pronomen. Vi håper at det kan gjøre at flere elever blir inkludert. Om det er riktig for din 

klasse, kan dere også snakke om kjønn kan bety at noen i et forhold eller situasjon har mer 

makt enn andre. Vi har også inkludert kort som handler om personer med en form for 

funksjonsvariasjon, og religiøse minoriteter. 

 

 
Språket vi bruker om mangfold er i stadig utvikling. Om du er usikker på et ord eller begrep, 

anbefaler vi å slå opp i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets Lhbtiq-ordlista, som er en 

liste med ord og definisjoner knyttet til seksuell legning og kjønnsidentitet. Nasjonal digital 

læringsarena (NDLA) har laget en ressursside om kjønnsmangfold som kan være nyttig. 

Magasinet Topp har laget en video for ungdom om samme tematikk der Christine Marie 

Jentoft, som nå jobber som rådgiver i kjønnsmangfold for FRI, forklarer hva ulike begreper 

betyr på en kort og enkel måte. 

 

 
Å ta de vanskelige samtalene 

 

 

Dette er tematikk som det kan være vanskelig å undervise om. Forskning viser at lærere kan 

unngå å snakke om disse temaene fordi de er bekymret for at det skal traumatisere utsatte 

elever, noe som blir en barriere mot å gi barn og unge god undervisning som forebygger. 

 

 
Når temaet overgrep og grenseoverskridelser mellom unge mennesker blir diskutert, vil det 

være elever som selv har erfaringer med å ha gått over noens grenser eller at noen har gått 

over deres. Mange kjenner noen som har slike erfaringer. Historiene vil være ulike, fordi 

grenser er personlige og forskjellige. Det kan ofte kjennes utrygt å tre inn i et tema som kan 

være smertefullt for noen av elevene. Husk at smerten i opplevelsen er til stede allerede. Den 

skapes ikke av å snakke om det. Tvert imot kan det bidra til at det blir litt mindre ensomt å ha 

opplevd noe smertefullt. 

 

 
Barn og unge som har opplevd noe vanskelig trenger trygghet, gode relasjoner og hjelp til å 

regulere følelser, impulser og atferd. De trenger at noen tror, forstår, lytter og forholder seg til 

det de forteller. I hverdagen kan skolen bidra med trygghet og gode relasjoner. I tillegg kan 

skolen henvise til andre. Du kan for eksempel ta kontakt med DIXI Ressurssenter, 

helsesykepleier eller besøke dinutvei.no. 

https://www.bufdir.no/lhbt/lhbt_ordlista/
https://youtu.be/Iq5aivGblEc
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Å snakke med barn og unge om samtykke og grenseoverskridelser forebygger. Forskning 

viser at barn som har hatt undervisning om overgrep og grenser i større grad forteller om 

tidligere og pågående overgrep. De er også bedre i stand til å beskytte seg selv (Goldschmidt- 

Gjerløw 2021). God refleksjon omkring grenser bidrar også til at ungdom i større grad 

forholder seg til andres grenser. 

 

 
Tenk på hvordan du kan skape et så trygt rom som mulig i klassen. En måte er å forberede 

elevene på temaet i god tid. Det kan også være godt å samarbeide om dette med andre lærere 

og om mulig bruke helsesykepleier ved skolen. Det å ha muligheten til individuelle samtaler 

både i forkant og i etterkant vil også kunne bidra til en tryggere gjennomgang for alle elevene. 

Her kan også helsesykepleier være en ressurs. For de elevene som ønsker å kontakte noen 

utenfor skolen er det fint å informere om helsestasjonen for ungdom og nettsiden ung.no. 

 

 
En måte å nærme seg dette sensitive stoffet på er å snakke om det i tredje person. Det gir en 

mulighet til å reflektere sammen uten at det blir for personlig og privat. Vi har derfor laget 

noen historier der elevene kan reflektere omkring situasjoner og opplevelser med litt distanse. 

 

 
Vi har valgt å tematisere hvordan møte en som har opplevd seksuelle overgrep eller 

grenseoverskridelser ved å lage et diskusjonskort elevene kan reflektere rundt dette. Tanken er 

at elevene sammen kan snakke om hvordan en kan ivareta hverandre slik at elever som har 

egne erfaringer også kan oppleve at det er rom for å fortelle dersom de er klare for det. 

 

 
Vi antar at skolen har rutiner for ivaretakelse av elever som har vært utsatt for traumatiske 

opplevelser. I noen tilfeller har du avvergingsplikt, som går foran taushetsplikt. Det kan du 

lese mer om på plikt.no. Plikt.no er laget av Dinutvei.no ved Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. 

 

 
Du har fått en stor oppgave av samfunnet, og vi håper at dette informasjons- og 

undervisningsmateriellet kan gi deg gode verktøy til å løse denne oppgaven. 

 

 
Dette arbeidet ville ikke vært mulig å gjennomføre uten innsatsen til arbeidsgruppen vår, som 

har jobbet iherdig med å lage et godt opplegg og generøst gitt av sin tid, krefter og kunnskap. 

Prosjektet har fått støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og er produsert 

av Kvinnefronten våren 2022. 

 

 
Lykke til! 

 

 
Med vennlig hilsen 
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Rose Teigen-Fagerheim, prosjektleder «Mørketall». 


