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”Vi trodde på lärarna som sa 
att vi överdrev”…

(Inringare till radioprogrammet Karlavagnen om hur hon och 
klasskamrater blivit bemötta då de berättade att pojkarna 

tafsade på dem)





<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- > 

Bild från MUCF



Observant på 
genusnormer

”- Det din pappa gör är inte okej”

Vad lär sig barn om pojkar/maskulinitet? 
Vad lär sig barn om flickor/femininitet?



Brottsoffermyndigheten

Kunskap om utsatta barn; 
intervjufilmer + dilemmafilmer

o Brott och signaler. Brott som drabbar 

barn och signaler som är viktiga att 
uppmärksamma

o Konsekvenser och bemötande. 
Hur våld kan påverka barn och hur vuxna i 
barnets närhet bör agera.

o Misstanke och anmälan. Vad som 

händer vid en anmälan och hur en 
eventuellt efterföljande brottsutredning 
och rättegång går till.

Pedagogiska 
övningar; till boken 
”Liten”

Övningar som syftar 
till att barnen får 

 sätta ord på 
känslor, 

 lära sig om sina 
rättigheter och 

 om kroppsliga 
gränser













Brottsoffermyndigheten



www.jagvillveta.se





• Kroppslig integritet. Sätta ord på känslor, kroppsdelar (motsats: 

tystnad, saknas ord, skam)

• Övningar kring kroppsmedvetenhet, känslor, rättigheter… som;

o Bra och dåliga hemligheter

o När saker är ”nej eller okej”

o Om man måste kramas om man inte vill

o Vad man kan göra om vuxen inte är snäll

• Effekt och mål:

• Respektera egna gränser

• Respektera andras gränser

• Effekt: Barnen idag mer medvetna om att känna efter och 

signalera gränser, säga STOPP! Och ser positiva effekter på 

samspelet. 

• Viktig del hos pedagoger/vuxna: Själva förankra ett mer 

medvetet förhållningssätt i frågor runt barnens integritet. 

Kittel-lek: ”Den går ut på att barnen får sitta 

mitt emot varandra. Det ena barnet börjar 

kittla det andra barnet under fötterna och när 

barnet som blir kittlad säger stopp måste det 

andra barnet lyssna och sluta direkt..  den 

funkar väldigt bra, även på de som inte kan 

prata då de ofta visar med att dra undan 

benen istället. Då får barnen också lära sig att 

läsa de kroppsliga signalerna.”

”När någon säger nej, jag vill inte, då får man 

inte fortsätta. Då gör man den personen ledsen 

eller arg eller rädd.”

FRIVILLGHET.

SAMTYCKE.

”Vi har tagit för givet att barn vill sitta 
i knät eller vill bli kramade – det är inte 
självklart… Idag frågar vi om vi får ge 
en kram, hjälpa dem på toa osv, även 

om vi kanske vet att vi får det…





Att stärka barnet 
som subjekt

Subjektivera
Få/tillskrivas/erkännas som

positionen som tänkande och kännande människa. 





Ladda ned materialet

• Stopp min kropp https://www.raddabarnen.se/rad-och-
kunskap/foralder/stopp-min-kropp/

• Liten och trygg https://www.brottsoffermyndigheten.se/material-
och-publikationer

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/
https://www.brottsoffermyndigheten.se/material-och-publikationer
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