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Ressursen består av

● et deltakerhefte (pdf)

● en lærerveiledning (pdf)

● diskusjonsoppgaver til deltakerheftet (pdf)

Alt finnes som pdf som må skrives ut fra nettsiden 

kompetansenorge.no

Her ligger også pdfer med deltakerheftet på 24 språk.

https://www.kompetansenorge.no/contentassets/e155ecc81dad4d2eb22698a77ca46a78/retten-til-a-bestemme-over-eget-liv-norsk.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/e155ecc81dad4d2eb22698a77ca46a78/veiledning_retten_til_a_bestemme_over_eget_liv.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/e155ecc81dad4d2eb22698a77ca46a78/diskusjonsoppgaver_retten_til_a_bestemme.pdf
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Er dette vold?





Former for vold

● Fysisk vold
● Psykisk vold
● Seksuell vold
● Materiell vold
● Trusler 
● Streng kontroll



Enhver har rett til liv, frihet og 
personlig sikkerhet.

FNs erklæring om menneskerettigheter, artikkel 3 (1948)

Vold i nære relasjoner
er alvorlig kriminalitet

kan gi store helseskader, både fysisk og psykisk
er et brudd på menneskerettighetene

Vold i nære relasjoner er et 
alvorlig samfunnsproblem 





Ulik beskrivelse til ulike tider 

● Nødvendig disiplinering

● Husbråk

● Koneplageri

● Konemishandling

● Alvorlig kriminalitet 



Noen fakta om vold mot kvinner
• 1 av 3 kvinner i verden har blitt 

utsatt for vold

• Om lag hver fjerde kvinne i 
verden utsettes for vold i eget 
hjem

• Vold i hjemmet er en av hovedårsakene til 
skader og død blant kvinner i hele verden

• Hver uke opplever 1000 kvinner i Norge vold i
eget hjem. 2000 barn berøres av dette.



Årsaker til vold i nære relasjoner kan være 
• dårlig økonomi eller dårlige livsvilkår generelt

• erfaring med bruk av vold som ”problemløser”

• manglende sinnekontroll

• kontrollbehov

• sjalusi

• store psykiske påkjenninger som samlivsbrudd, migrasjon, uventede alvorlige hendelser 
og liknende

• traumer

• maktfordeling i familien

• kvinneundertrykkelse

• ulike tradisjoner 

• manglende kunnskap og forståelse om konsekvensene av volden

• ære og skam

• rus



Innvandrersituasjonen i Norge

• Det er grunn til å anta at det er minst like høy 
forekomst av familievold i familier med ikke-norsk 
bakgrunn, som i norske familier

• Disse familiene blir ofte ikke nådd av 
hjelpeapparatet

• Mangelfull kunnskap for å hjelpe dem man faktisk 
kommer i kontakt med

• Ikke-vestlige innvandrere har gjennomsnittlig 
dårligere psykisk helse enn resten av befolkningen

• Psykisk helse henger ofte sammen med dårlige 
levekår



Case 
Sediq er frustrert. Etter at familien kom til Norge har 

han ikke hatt det så greit. Han

sliter med å få jobb, og pengene stekker ikke til. Når 

kona maser om mer penger til nye klær til ungene, 

kjenner han at sinnet

vokser. Og så eksploderer det…

Diskuter ulike årsaker til at 

noen blir overgripere.

Hva kan gjøres for å forebygge vold i nære relasjoner?



Overgriperen

Uansett om jeg er trist, lei meg, ensom eller føler meg 

tråkket på – så kommer det ut som sinne. Jeg blir mer og mer 

provosert, mer og mer sint, føler meg stadig mer tråkket

på, stadig mer maktesløs, til jeg ikke  klarer å beherske meg… og jeg 

slår.  Etter at jeg har slått, føler jeg meg lettet og tom. 

(Fra Bjørnen sover 2007)



En person som

• slår
• synes det er vanskelig å kontrollere sinnet sitt
• gjør menneskene rundt seg redde
• truer partneren eller barna sine til å gjøre ting de ikke 
vil
• sier stygge eller sårende ord til sine nærmeste
• knuser ting, slår i bordet eller lignende

– har kanskje et voldsproblem



”Da jeg endelig forsto at jeg hadde et voldsproblem, ba jeg om 
hjelp. Jeg fikk mye hjelp av en klok mann i familien og mye 
støtte av legen min. 

Nå vet jeg at volden var mitt problem og mitt ansvar. Det er 
bare jeg som kan forandre meg selv og måten jeg behandler 
kona og barna mine på. 

Nå har jeg bedt dem om unnskyldning. 

De er glade for at jeg har sluttet å slå, og de har faktisk også 
fått mye større respekt for meg! Men jeg forstår jo at de 
trenger tid før de kan stole på meg igjen.”

Fritt etter Bjørnen sover 2007



Offeret

Både kvinner og menn kan være overgripere, og både barn, 
kvinner og menn kan være ofre for vold, men statistikken viser 
at de aller fleste overgripere i parforhold er menn. 

Den gjentatte volden som menn utsetter kvinner og barn for, er 
ofte ekstra alvorlig fordi den skaper så mye utrygghet. 

Kvinner, barn og unge som opplever så streng kontroll at de 
mister all rett til privatliv, er også ofre for vold. 

De som lever slike vanskelige liv, trenger hjelp. 
Det er mulig å forandre situasjonen.



Offeret
Sitat 1

Jeg tenkte at det blir nok 

bedre. Bare jeg gjør ting på 

en annen måte. Bare jeg 

forandrer meg. For det var 

alltid noe jeg hadde gjort 

feil. Store ting eller små 

dumme ting.

(Fra Bjørnen sover 2007)

Sitat 2

Jeg har fortalt mye nå. Om 

noe det ikke er lett å snakke 

om. Men det er viktig med 

offentlighet, slik at folk ikke 

blir sittende aleine. Og det 

er viktig å vise at man kan 

reise seg igjen. Derfor 

forteller jeg.

(Fra Bjørnen sover 2007)



Den som blir utsatt for vold, kan trenge
• noen å snakke med
• hjelp fra andre for å få slutt på volden
• informasjon om rettighetene sine
• å forstå at volden er overgriperens ansvar
• å vite at man ikke har skyld for volden selv
• beskyttelse for seg og barna sine
• fred og ro til å tenke over situasjonen

Den som er offer for vold, kan blant annet få hjelp hos fastlegen sin, hos NAV og på 
krisesentrene. 
Man kan få råd, veiledning og hjelp med penger og bolig. Se www.krisesenter.no for 
mer informasjon.

HUSK! Ha en liste med telefonnumre, nettadresser og hvor man kan få hjelp klar. Del ut 
til alle!



«Vold mot kvinner er kanskje

det største bruddet på

menneskerettighetene. Så lenge

volden fortsetter, kan vi ikke

hevde at vi har gjort framskritt

når det gjelder likestilling,

utvikling og fred.»

Kofi Annan

Tidl. Generalsekretær i FN



Hvorfor går hun ikke? 

• Ansvarsfølelse og ønske om å holde familien sammen

• Håp om at situasjonen bedrer seg

• Kjærlighet og respekt

• Plikt

• Ære og skam

• Avhengighet

• Lav selvfølelse

• Oppholdstillatelse

• Økonomi

• Familietilhørighet 





Diskuter grunner til at man blir 

værende i en familie med store 

problemer.



Voldsspiralen 
«Han blir rasende. Slaget kommer 
plutselig.Jeg dukker og forsøker å 
beskytte meg. Bare ikke 
barnet våkner!»

«Etterpå er han alltid 
så snill! Han angrer og 
sier at han aldri skal 
gjøre det mer. Jeg vil så 
gjerne tro ham…»

«Nå skjer det snart. Jeg vet ikke når. Jeg vet ikke
hvorfor. Det verste er å gå og vente.»



Retten til å bestemme over eget liv

Handlingsplan
«Det er en stor utfordring for likestillingen –
i Norge og globalt – at kvinner og jenter 
utsettes for vold i nære relasjoner. 
Kjønnsbasert vold kan ta mange former, 
som negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Derfor lanserer regjeringen en ny 
handlingsplan mot dette. Vi styrker 
rettsvernet og den forebyggende 
innsatsen. De som ikke ser noen annen 
utvei enn å bryte med familien, vil med den 
nye handlingsplanen få bedre hjelp med å 
takle et nytt liv.»

Erna Solberg (H).

28.06.2019



Det finnes flere ulike måter å se individets rolle 

i familien og samfunnet på. Her er to av dem:     

Individorientert

• personlige behov er viktigst

• uavhengighet og selvstendighet er naturlig

• individet definerer sin egen rolle i samfunnet

Gruppeorientert

• gruppas behov er viktigst

• gjensidig avhengighet og ansvar for hverandre er 

naturlig

• individets rolle er definert av familien og samfunnet



Individets rolle i familien og 

samfunnet





Barneoppdragelse

Individualistisk Kollektivistisk

0 år

18 år18 år

0 år

18 år





Gruppeorientert

Familiestruktur

Individorientert



Individets rolle i familien og samfunnet

Abraham har fått tilbud om en jobb i et 

annet land. Han har kone og to små barn. 

Han vil gjerne at familien skal være med 

ham til det nye landet. Foreldrene hans og 

svigerforeldrene hans synes ikke at dette 

er noen god idé.
Diskuter hva som kan skje videre i Abrahams familie 

med utgangspunkt i et individorientert samfunn og et 

gruppeorientert samfunn.



Likestilling og likeverd

« Mitt liv er mitt eget ansvar. Mine valg vil 
styre livet mitt. Velger jeg feil, går det først 
og fremst ut over meg selv. Jeg har friheten 
til å velge, men også ansvaret for valgene 
mine.»

«Kvinner i Norge har kjempet for likestilling 
og likeverd i mer enn hundre år. Det har vært 
en lang kamp. Menn gir ikke fra seg makt
frivillig…»



Ære og æresrelatert vold

Estrem kontroll

Kjønnslemlestelse



Ære

Personlig ære

anerkjennelse, status, basert på 

prestasjoner

(shirif)

(izzat)

Kollektiv ære

motsatt – vanære, 

har eller ikke har 

(namus)



Hva er ære?
Et positivt begrep. Forbindes med sosial anerkjennelse, selvfølelse 
og selvrespekt. Verdiene varier i de ulike samfunn. 

Ære er et spørsmål om velferd, status og posisjon.

• Et sett av regler som spesifiserer hva som gir, og ikke gir, ære
– Ære kan ikke økes, bare mistes - og eventuelt gjenvinnes
– Ære gir integritet, skam fratar integritet

• Familiemedlemmer har felles ære. 
– Æren lever i patriarkalske, tradisjonelle samfunn, og tilhører hele gruppen. 
– Brytes reglene mistes æren.

• Omverdenens vurderinger er viktigere enn personens egen moral
– Et rykte er nok til å ødelegge æren.

• Ære handler om makt og kontroll
– Handler om menns kontroll av familiens kvinner og barn

• Seksuell og sosial kontroll

• Jomfruelighet, dydighet, lydighet, mannen som overhode

Menn har ære, kvinner er ærbare.



Hva skjer når æren tapes?
• Brudd på en æresnorm rammer hele gruppen

• Økonomiske konsekvenser

• Skamfølelse

• Familien risikerer å bli ”nullet ut”

• Sosial isolasjon

• Storebrødre ofte æresvoktere på vegne av far / 

familieoverhode 

Æren må gjenopprettes!



Ære kan gjenopprettes på flere måter

Kontroll, ekteskap, kjøpslåing, tjenester, flytting…

I ekstreme tilfeller:
• Drap, eksil og ekteskap kan gjenopprette æren

• Drap: brødre, fedre, fettere, ektemenn 

• ”Ære er overordnet lov” 

• Handlingen gir status (Fadime)

• Hele miljøet engasjert (Ghazala)

• Skjer gjerne i utlandet (Pela)

• Den som rammes vet alltid om det (Fadime)



Æresrelatert vold er vold 

i nære relasjoner.

Når voldens motiv er å ivareta ære, eller  
”gjenopprettelse” av tapt ære, benyttes 
ofte begrepet æresrelatert vold.  



Negativ sosial kontroll

Negativ sosial kontroll innebærer ulike former for overvåking, press, trusler og 

tvang som brukes for å sikre at individer lever i tråd med familiens eller 

gruppens normer og verdier. Denne kontrollen skjer gjentatte ganger og over 

tid og kan bryte med individets rettigheter etter barnekonvensjonen og norsk 

lov.

Negativ sosial kontroll kan i ytterste konsekvens defineres som vold og kan 

innebære fysisk og/eller psykisk vold,  som trusler, frihetsberøvelse og i noen 

tilfeller tvangsekteskap.





Integreringskartet 

(Hylland Eriksen)

I dagens norske samfunn er visse verdier 

udiskutable og hegemoniske. En av dem 

er likestilling, eller i det minste likeverd, 

mellom kjønnene. En annen er individets 

ukrenkelige rett til selv å velge sin 

livsskjebne.



Multikulturell følsomhet 

er ingen unnskyldning 

for moralsk blindhet!

Mike O`Brian

Lykke til med undervisningen!


