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Kroppen er min! (Melodi: Byggmester Bob)

Kroppen er min!

Ja, det er den!

Kroppen er min!

Den er fin!

Lugge og slå - det må du forstå

gjør veldig vondt - du må slutte nå

Du må´kke ta - der jeg ikke vil

Når noe er ekkelt, er du ikke no´ snill

Kroppen er min!

Ja, det er den!

Kroppen er min!

Den er fin!

Du må´kke ta - der jeg ikke vil

Når noe er ekkelt, er du ikke no´ snill

Kroppen er min!

Ja, det er den!

Kroppen er min!

Den er fin!



Hvorfor? 

 1 av 5 norske kvinner, 1 av 10 norske menn opplever seksuelt overgrep før fylte18 år. 

 10% av kvinnene og 3,5 % av mennene før fylte 13 år.

 Vold mot barn fra foreldre:

- 28%: mindre alvorlig fysisk vold

- 5 % alvorlig fysisk vold

- 13 % psykisk vold

 Tilfeller av overgrep i barnehager

 Gjennomsnittlig 17 år før det oppdages

Kilder: 

- bufdir.no

- Thoresen & Hjemdal, 2014 



Hvorfor?

 Mangel på avdekking er farlig:

- ubeskyttede mot nye overgrep

- opplevelsen bestemmer deres opplevelse av livet

- risikoen for å bli skadet på viktige områder i utviklingen

 Avdekking er vanskelig fordi:

- krenkeren «knebler» barnet, så ugjerningene blir skjult

- barnet mangler forståelse og språk, og kunnskap om lov

- usikkerhet blant voksne om hvordan vi skal kommuniserer med barn, og 
redsel for å ta feil



Hvorfor? 
 FNs barnekonvensjon, artikkel 19

Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og 
opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, 
skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, 
herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen 
person har omsorgen for barnet

 Rammeplan for barnehager

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. 
Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og 
forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må 
barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til 
å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet 
skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle 
overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til 
opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22

Kilder: 

FNs barnekonvensjon 

Rammeplan for barnehager (2017)



Hovedmålsettingene for 

samtaleverktøyet

 Å styrke barnas begrepsapparat, selvfølelse, egenverd, og respekt for egne 

og andres identitet, kropp og grenser.

 Å styrke mulighetene for avdekking av krenkelser, omsorgssvikt, vold og 
seksuelle overgrep mot barn.

 Å forebygge krenkelser, omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep ved at 

barna lærer å respektere andres kropp og grenser. 



Personalets kompetanse

 12 timers undervisning:

- vold og seksuelle overgrep

- traumeforståelse og traumebevisst tilnærming i barnehagen

- kommunikasjon mellom barn og voksne

 Ferdighetstrening

 Personalmøter

 Trygge, kjente voksne – ikke fremmede



Grenser
Hvem 

bestemmer

Hemmeligheter Si det til noen

Kroppen er 
min!



Fast hver samling:
Tre deler: 

1. Selve samlingen

2. Felles aktivitet som utdyper tema

3. Felles måltid



Samling 1 – Kropp og grenser

Mål:

A: Beskrivelse av kroppen/kroppsdeler, inkl. kjønnsdeler og 

kroppens funksjoner.

B: Barna skal forstå forskjell på ulike typer berøring.



Samling 2 – Hvem bestemmer

Mål:

A: Barna skal skjønne at de bestemmer over sin egen 

kropp.

B: Barna skal lære respekt for egne og andres grenser.



https://tv.nrksuper.no/serie/overgrep/MSUE10003117/

sesong-2/episode-2

https://tv.nrksuper.no/serie/overgrep/MSUE10003117/sesong-2/episode-2


Samling 3 - Hemmeligheter

Mål:

A: Barna skal få innsikt i forskjellen på gode og vonde 

hemmeligheter.

B: Barna skal bli kjent med hvordan ulike følelser opptrer i 

kroppen.



Samling 4 – Si det til noen!

Mål:

A: Forstå hensikten med å fortelle. 

B: Navngi trygghetspersoner.


