
VÅLD OCH MISSHANDEL – definiera och diskutera
Vad innebär våld  för dig? Hur definierar du det? I vilka sammanhang hör du eller läser om våld?

Vem eller vilka utövar våld? Vilka går över gränsen? Kan vi minska våldet i samhället? Hur då? 

• Ta en fråga i taget. Det här är stora frågor och det finns mycket att tycka och tänka kring.

• Börja enskilt. Tänk till själv en stund och förbered dig för diskussion.

• Skriv ner dina tankar som stöd för minnet på det sätt som passar.

• Fortsätt sedan med diskussion i par eller smågrupper och avsluta i helgrupp.

1 Vad innebär de här orden för dig?

Beskriv vad som menas med

• irritation

• förbittring

• upprördhet

• ilska

• argsinthet

• vrede

• raseri

•

2  Finns  det olika grader av våld? Vad tycker du? Är det någonsin okej att slå?

Beskriv  skillnaden mellan: 
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• att tjafsa och att bråka

• en knuff och ett slag 

• en smäll och en örfil

• att slå och att misshandla

• fysiskt våld och psykiskt våld

•



4 När och var upplever du våld? 
Välj de påståenden som du tycker stämmer. Avsluta meningen när det behövs.

• När jag hör ordet våld tänker jag först och främst på...
• Online ser man ofrivilligt massa våld på t.ex...
• Det förekommer inget våld på min skola vad jag vet.
• Det våld som förekommer på min skola är...
• Jag är aldrig rädd för att råka ut för något när jag rör mig ute på stan.
• När jag rör mig ute på stan är jag ibland rädd för att...
• Ett ställe som jag gärna undviker att vara på kvällar och helger är... för att...
• Om man tittar mycket på våldsfilmer eller kör spel med våldsinslag tror jag att...
• Om jag såg någon som for illa psykiskt eller fysiskt skulle jag...
•

5 Hur kan vi tillsammans minska fysisk och psykiskt våld i skolan och på arbetsplatsen? 

• Vad kan vi göra om vi märker att någon i vår närhet utsätter andra för fysisk eller psykisk våld?

• Vad är barn och ungdomars ansvar när det gäller våld? Vad är vuxenvärldens ansvar?

• Vad skulle du vilja att dina klasskamrater/arbetskamrater gjorde om de misstänkte att du for 
illa? Vad skulle du inte vilja att de gjorde?

• Går det att göra något på skolan/arbetsplatsen för att minska eller till och med förebygga våld 
innan det uppstår? Går det att få in ett bra tänk i vardagen? Hur skulle det kunna se ut?
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• Våld är aldrig okej.
• Det är okej att slåss om båda är med på det.
• Kärlek börjar alltid med bråk och slutar med barnvagn.
• Man måste få försvara sig själv och sin familj. Då kan det behövas våld ibland.
• Det är okej att slå sitt barn någon gång ibland för att uppfostra.
• Lärare och skolpersonal måste få ta tag i elever när de inte lyssnar.
• Lärare och skolpersonal måste få slå elever för att markera när det gäller allvar.
• Det är okej att slå tillbaka om man har blivit påhoppad.
• Många lärare upplever hot och våld från elever, föräldrar och anhöriga.
• Mobbing är psykiskt våld och kan vara värre än fysiskt våld.

3 Misshandel är att avsiktligt tillfoga någon annan personlig skada.  
Läs följande påståenden om våld och fundera på hur du ställer dig till dem.




