
INFORMASJON OM «JEG VET» TIL FORELDRE 
OG FORESATTE 

 
Alle barn og unge har rett til å få alderstilpasset kunnskap om 
hva vold, seksuelle overgrep og mobbing er, hvilke rettigheter 
de har, hva norske lover sier, og hvordan man kan få hjelp hvis 
man blir utsatt for mobbing, vold eller seksuelle overgrep. 
«Jeg vet» er utviklet for å kunne støtte de voksne i skole og 
barnehage i arbeidet med å gi alderstilpasset opplæring om 
disse temaene. I «Jeg vet» finnes ulike læringsaktiviteter og 
filmer som gir barn og unge kunnskap og rom for refleksjon. 
Når barnehager og skoler bruker læringsaktivitetene i «Jeg 
vet» styres samtalestundene av en voksen som kan lede, 
forklare og tilrettelegge for sin barnegruppe eller klasse. Den 
voksne har ansvaret for at opplæringen er tilpasset og at 
elevene blir hørt og sett. Ressursen legger opp til både dialog 
og refleksjon rundt temaene. Det er ikke en målsetting med 
opplæringen at den voksne skal avdekke eller kartlegge vold, 
overgrep eller mobbing ved bruk av «Jeg vet», men at 
ressursen kan brukes for å lære og til å ha gode samtaler om 
temaene.  

Kan det være skadelig for barn å lære om vold og 
overgrep? 

Forskning viser at opplæring om vold og seksuelle overgrep 
kan ha en forebyggende effekt og gi barn økt kunnskap, bedre 
ferdigheter og evne til å beskytte seg selv. Forskningen finner 
ikke skadevirkninger av opplæring om vold og overgrep. 
Rapporten er tilgjengelig her. «Jeg vet» bygger på innspill fra 
barn og unge - og innspillene viser at de ønsker opplæring om 
mobbing, vold og overgrep. De vil gjerne at opplæring gis av 
en voksen de kjenner og er trygg på. «Jeg vet» skal brukes av 
barnehagelærer, lærer eller andre ansatte i barnehage og 
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skole. Filmer, bilder og tekster er utformet på en slik måte at 
de ikke skal virke skremmende. «Jeg vet» skal alltid brukes av 
ansatte i barnehage og skole som kjenner barne- og 
elevgruppen - og som kan tilrettelegge opplæringen; tilpasse, 
forklare og skape en trygg ramme.  

Tips 

Det er fint om du snakker med barnet ditt om temaene i «Jeg 
vet» når barnehagen eller skolen skal bruke ressursen. Det er 
viktig at barn opplever at det er trygt å snakke om vold, 
overgrep og mobbing, og at de vet at de har voksne de kan 
snakke med. Dette gjelder uavhengig av alder. Klikk deg gjerne 
rundt i «Jeg vet» for å bli kjent med de temaene ditt barn vil 
presenteres for i barnehagen eller på skolen. Temaene på 
nettstedet kan brukes som utgangspunkt for samtaler med 
barnet ditt. Det kan ofte være lærerikt å reflektere rundt disse 
temaene sammen. På våre informasjonssider for voksne finner 
du også mer om bakgrunnen for utviklingen av hvorfor det er 
viktig med forebyggende arbeid og om ulike hjelpetilbud.  
 
Alle skoler og barnehager har et ansvar for å forebygge vold, 
overgrep og mobbing, og sikre at alle barn har et trygt og godt 
barnehage- og skolemiljø. Dette er bestemt i 
Barnekonvensjonen, Opplæringsloven, læreplanen for skoler og 
rammeplan for barnehager. 
 


