
TIPS!

Basert på vår erfaring med testing av tegneserien i en 5 klasse ønsker vi å komme med par 
tips til hvordan den kan brukes:

 1. Inviter gjerne inn en representant fra barneverntjenesten til å delta i prosessen!

 Vi erfarte at barna hadde mange refleksjoner, synspunkter og spørsmål knyttet til 
 tegneseriene. Flere lurte særlig på hva som skjer med de barna som lever med vold, 
 rus og omsorgssvikt. Er det slik at barn alltid blir tatt bort fra foreldrene? 
 Kan foreldre få hjelp? hører voksne på barn eller er det alltid voksne som bestemmer?

 Det å ha med seg en representant fra barneverntjenesten kan bidra til at barns redsel og   
 utrygghet for å ta kontakt reduseres når de møter en ansatt ved barneverntjenesten 
 som kan svare de på det de lurer på. 

 
 2. La barn selv fortelle hva historien om gutten og jenta handler om.

 Barna fikk utdelt tegneseriene og de fikk 15 minutter på å skrive ned hva historien om 
 gutten og jenta handlet om. Deretter hadde vi en samtale i plenum der barna fikk anledning 
 til si hva de synes om historiene og om handlingen i disse. Et annet og godt alternativ kan 
 være å sette barna i grupper slik at de kan samarbeide og prate om historiene.

 
 3. Spørsmål og svar: Åpen og ærlig dialog

 Vi erfarte at barna hadde mange spørsmål og betraktinger. Sammen med sosiallærer 
 besvarte og kommenterte vi barnas tilbakemeldinger og spørsmål. Vår erfaring var at 
 barna var veldig direkte og konkrete i sine refleksjoner og gjennom spørsmål de stilte. 
 Når barna fikk svart på det de lurte på, når de ble hørt og tatt på alvor, opplevde vi at barna 
 ble mer trygge på at det er viktig og bra å fortelle til en voksen om vonde eller vanskelige ting.

 4. Informasjon om hvem barna kan prate med

 Det er viktig å avslutte med å informere barn om hvem de kan prate med. På skolen har de 
 fleste barn sosiallærer, helsesøster eller klassestyrer som de kan prate med, de kan gjerne 
 ta med seg en voksen som de stoler på og har tillit til, eller en venn.
 På slutten av timen delte vi også ut klistermerker med 116 111 på. Vi oppfordret barna 
 til å klistre disse på mobilen, ranselen eller i skoledagboken.   
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