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THE POWER OF CULTURE TO END SEXUALISED VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Parkgömmet

Change Attitude

Change Attitude är en religiöst
och politiskt obunden stiftelse
vars arbete grundar sig i FN:s
konvention om barnets
rättigheter.
Change Attitude verkar globalt
genom att använda kulturella
uttryck för att visualisera och
mobilisera till handling mot
sexualiserat våld mot barn i
syfte att skapa nolltolerans
mot brottsligheten.
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Förändring tar tid,
men inte en evighet
Varje dag, varje minut, varje sekund runt om i världen utsätts miljoner barn
för sexualiserat våld och tortyr.
Minnena av de utsatta barn som jag under många år mött i mitt arbete som
fotograf runt om i världen lämnar mig aldrig. Därför ser jag det som min
plikt och skyldighet att, så länge jag lever, vara med i kampen om att skapa
en värld där sexualiserat våld och tortyr mot barn för alltid har upphört.
Internet och utvecklingen av teknik har introducerat nya hot när det
kommer till sexualiserat våld mot barn. Omfattningen av brottsligheten
är enorm och kommer att kvarstå så länge det finns en efterfråga av att
utsätta barn för sexualiserat våld.
År 2013, presenterade jag för första gången min och stiftelsen Change
Attitudes idé om ett lärospel om grooming för en forskargrupp på Högskolan i Skövde. Kort därefter inledde vi ett samarbete med högskolan som
påbörjade sin forskning om grooming på nätet utifrån autentiska chattloggar.
Idag är Parkgömmet färdigutvecklat till ett lärospel i syfte att öka barns
riskmedvetenheten om grooming, med målsättningen att minska risken
för att barn blir utsatta för sexualiserat våld på eller utanför nätet.
Jag vill tacka mina barnbarn Ida, Max och Lovalee, som givit mig viktig
kunskap om spel och barns vardag på nätet. Min önskan är att Parkgömmet
ska ge alla barn kunskap om deras rättigheter som stärker dem till trygga
användare av nätet.

Ulla Lemberg
Grundare av stiftelsen Change Attitude
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Förord
Barn har rätt att uppleva och utforska saker på nätet precis som de har rätt
att gå i skolan och att leka utomhus. Online-världen förändras hela tiden
och det är barnen som snabbast anpassar sig till ny teknik och nya möjligheter. Innan vi vet ordet av är det barnen som ger oss vuxna tips och förklarar
hur saker och ting fungerar på nätet.
På Childhood ser vi ibland att när vuxna vill skydda barn kan det resultera i
att man undviker att prata med barn om vissa saker. Men det är just genom
att prata med barn som vi kan stärka och förbereda dem för en trygg tillvaro
på nätet. Det gäller även svåra frågor som grooming och sexuellt utnyttjande av barn.
Ju tidigare vi ger barn verktyg för att säkrare navigera på internet, desto
större är sannolikheten att de vet när och hur de ska be om hjälp. Change
Attitudes lärospel Parkgömmet är just ett sådant verktyg, baserat på forskning och testat för skolmiljö. Genom att spela Parkgömmet får barn uppleva
och öva på nätsituationer och reflektera över sina erfarenheter tillsammans
med en vuxen.
Vi på Childhood har stöttat utvecklingen av Parkgömmet och vår förhoppning är att spelet ska användas i skolorna och fungera som inspiration till det
viktiga och nödvändiga samtalet mellan vuxna och barn om livet på nätet.

Paula Guillet de Monthoux
Generalsekreterare
World Childhood Foundation
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Inledning
Kort om grooming

Grooming är en brottslig
handling, som innebär att
vuxna tar kontakt med barn
i sexuellt syfte. Brottet kan
beskrivas som förberedelse till
sexuella övergrepp mot barn.
Källa: ECPAT Sverige

Artikel 34
Barnkonventionen

Barn ska skyddas från alla
former av sexuellt utnyttjande
och sexuella övergrepp.
Källa: Unicef Sverige

Spelet Parkgömmet vänder sig till barn, 8–10 år, och är ett digitalt verktyg
inom ramen för läroplanens digitaliseringskrav. Syftet med Parkgömmet
är att öka barns riskmedvetenhet med särskilt fokus på grooming. Spelet
baseras på unik forskning om grooming vid Högskolan i Skövde och består
av ett klassiskt brädspel i kombination med ett datorspel.
Barn som har spelat Parkgömmet har alla tyckt att det har varit roligt att
spela. Det utspelar sig på en äventyrsö där spelarna gömmer varsin skatt
med tillhörande ledtrådar. På olika sätt försöker en okänd person få spelarna att avslöja ledtrådarna till sina skatter. Metoderna som används är
desamma som förövare använder vid grooming, men helt utan skrämmande eller sexuellt innehåll.
Genom att spela Parkgömmet får barnen erfarenhet av beslut och konsekvenser relaterade till onlinebeteende, men i en säker och trygg miljö.
Spelupplevelsen bidrar till att, istället för abstrakt information, ge barnen
en konkret upplevelse som de har lättare att omsätta i praktiken.
Parkgömmet kan spelas som ett fristående spel, men för att uppnå syftet
ska det följas av ett samtal tillsammans med spelkamraterna och en vuxen.
Samtalet utgår från barnens spelupplevelser och tar med stöd av samtalskort upp bland annat självkänsla, gränssättning och rättigheter kopplat till
grooming.
Tillsammans med det efterföljande samtalet är målsättningen att spelet ska
vara ett roligt förebyggande verktyg för att stärka barns medvetenhet om
risker på nätet med fokus på grooming.
Den här metodhandledningen beskriver hur du kan förbereda och genomföra speltillfället och hålla det efterföljande samtalet.
På parkgommet.se laddar du ner allt material och kan också se flera filmer.

Djuren på äventyrsön
Barnen väljer var sitt djur på surfplattan. Spelpjäserna flyttas sedan
digitalt på plattan, men ska också
flyttas på den fysiska spelplanen.

Parkgömmet
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Varför spela Parkgömmet?
Film

På parkgommet.se kan du
höra en pedagog berätta
om skolans uppdrag.

Film

På parkgommet.se kan du
lyssna till forskarna på Högskolan i Skövde som berättar
om forskningen bakom spelet.

Nätet är en fantastisk plats för att upptäcka världen. Händelser, intryck,
bilder, filmer, kontakter och relationer i den digitala världen formar barnets
bild av hur världen ser ut. Genom likes, följare och kommentarer får barnet
tidigt bekräftelse på vilka beteenden som blir förstärkta, vilken typ av bilder
och poser som gillas mest.
Alla vuxna, särskilt vuxna som arbetar med barn, behöver sätta sig in i hur
nätet och sociala medier fungerar och hur barn integrerar på nätet, annars
riskerar vi att missa en viktig del av barnens liv. Vuxenvärlden behöver vara
medveten om att barnens digitala liv också kan medföra risker, och lära
sig mer om hur dessa kan förebyggas och hur barn kan stärkas som nätanvändare.
Regeringens digitaliseringsstrategi och läroplanen understryker skolans
ansvar. I läroplanen Lgr 11 står: ”Eleverna ska kunna orientera sig och agera
i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering
och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig
och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är nödvändigt att eleverna
utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden och inse konsekvenserna av olika alternativ.”
Ett av skolans uppdrag har länge varit att uppmuntra ett källkritiskt tänkande, att öka elevernas medvetenhet om vem som är avsändare och mottagare av till exempel tidningsartiklar, böcker och filmer. I dagens digitala
samhälle söker eleverna ofta information på nätet där källkritik är extra
viktigt.
Du som pedagog behöver lära dina elever om sin nutid och förbereda dem
för sin framtid. Tillsammans med skolledning och elevhälsa arbetar ni
redan för att motverka alla former av kränkningar på och utanför nätet.
Det är också viktigt att samtidigt informera eleverna om sina rättigheter.
Parkgömmet bidrar till att utveckla elevernas kunskaper och förmågor att
kritiskt reflektera över information på nätet. Under säkra och trygga former
får eleverna förståelse för egna val och möjliga konsekvenser, med särskilt
fokus på grooming.

Parkgömmet
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Spelinstruktioner
Parkgömmet kan spelas som ett äventyrsspel där elever, 8–10 år, tävlar
mot varandra och spelar minispel, men utan det lärarledda samtalet efter
spelomgången blir Parkgömmet bara ett roligt spel. Spelet går ut på att gissa
var de andra spelarna gömt sin skatt. Den spelare som först hittar en annan
spelares skatt vinner.
Parkgömmet består både av ett klassiskt brädspel och ett spel som laddas
ner till en surfplatta. Det sociala samspelet är en viktig del av spelet, liksom
samspelet mellan sinnesintryck och motorik när barnen flyttar pjäserna på
den fysiska spelplanen.
Två till fyra elever kan spela samtidigt. Eleverna kan också spela i lag om två.
På parkgommet.se kan du ladda ner
spelplanen för att printa ut den.

Vad behöver du?
För spelet:

Film

På parkgommet.se berättar
barn om spelet.

Spelplan, fyra pjäser och ledtrådskort. De finns i den fysiska lådan, men
spelplan och ledtrådskort går även att ladda ner från parkgommet.se
Surfplatta (Apple iPad’s med iOS 9.0 och senare samt Android plattor
med 5.1 och senare) och appen Parkgömmet som du laddar ner kostnadsfritt på Google Play eller App Store.
För samtalet:
Introduktionsfilmen, ladda ner från parkgommet.se
Samtalskort, finns sist i detta material
Övning 1: Fyra kort för samtal om chattarna i spelet
Övning 2: Sex kort för samtal om självkänsla, gränssättning och rättigheter

Speltid
Att spela Parkgömmet tar ca 20–40 minuter per spelomgång. Det efterföljande samtalet i helklass eller i mindre grupper tar en lektion. För att
uppnå syftet med spelet är det viktigt att båda övningarna görs.
Fundera på hur mycket tid som du behöver avsätta för att alla elever ska få
spela och för samtalet. Ett förslag är att ägna en skoldag åt Parkgömmet eller
låta spelet ingå som en del i en temavecka.
Speltillfället bör hållas ihop, eftersom det är viktigt att eleverna inte berättar om spelupplevelsen för varandra. Om tiden inte räcker till kan samtalet
vänta till dagen efter.

Parkgömmet
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Hur spelar jag Parkgömmet?
Ladda ner appen Parkgömmet på surfplattan. Appen hittar du på Google
Play och App Store.
Spelplanen placeras mitt på bordet. Surfplattan läggs ovanpå spelplanen.
Kring vardera sida om spelplanen läggs de fyra ledtrådskorten med den
synliga sidan upp. Varje spelare har en färg och väljer ett djur. Spelarna
guidas genom spelet av en röst.

Gömma skatten
Med en traditionell spelplan och en
surfplatta kan eleverna vara aktiva
på olika sätt.

Varje spelare gömmer en skatt i parken. Den som först hittar en annan
spelares skatt har vunnit.
För att gömma skatten rikta surfplattan mot spelplanen. När kameran
känner igen spelplanen syns en digital representation av parken i surfplattan. Parken är nu indelad i ett rutnät och skatten göms genom att klicka
på någon av rutorna.

Förflyttning
I surfplattan syns en tärning som svävar över vulkanen. För att slå ett tärningsslag drar spelaren tärningen med fingret. Tärningen visar ett resultat
och det sker en automatisk förflyttning på den digitala spelplanen. Det är
viktigt att barnen samtidigt flyttar spelpjäserna på den analoga spelplanen.
Den fysiska förflyttningen är betydelsefull för att aktivera barnens sensomotorik.

Spelrutor
Startruta: När en spelare landar på startrutan, eller går förbi den, får
spelaren två mynt.
Minispelruta: Minispelen är roliga inslag i brädspelet som inte syftar
till annat än att skapa underhållning. Det finns 5 olika minispel.
Chansruta: Här får spelaren ett antal mynt /blir av med ett antal mynt/
får chansen att gå några extra steg/får möjlighet att gissa på en annan
spelares skatt.
Händelseruta: På en händelseruta får spelaren göra ett val som kan
resultera i att hen får ett antal mynt/blir av med ett antal mynt/får
chansen att gå några extra steg.
Förflyttningsruta: Spelaren får förflytta sig ett par steg/får betala för
att förflytta sig ett par steg.

Personen i mobilen
Då och då under spelets gång skickar någon meddelanden till aktuell spelare som oftast måste interagera med personen i mobilen innan hen kan ta sig
förbi momentet. Personen i mobilen ber spelaren att fotografera ett av sina
ledtrådskort. Om spelaren nekar kan personen i mobilen försöka igen vid
ett senare tillfälle och använda sig av tjat, hot, smicker eller mutor.

Parkgömmet
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Fotografera ledtråd
Spelaren ombeds att plocka upp surfplattan och ska nu rikta den mot ett av
ledtrådskorten som inte tidigare fotograferats. När kameran ”ser” ett ledtrådskort markeras det med en svart ram. Spelaren ska då trycka på kameraknappen. Fotograferade ledtrådskort vänds upp och ned.

Avslöja ledtråd

Ibland dyker en mobil upp i spelet och
någon försöker få spelaren att avslöja
var hen har gömt sin skatt.

När spelet har kommit en bit på väg kommer personen i mobilen att avslöja
spelares ledtrådar. En spelares ledtråd kan även avslöjas om spelaren inte
tar ett foto trots att personen i mobilen hotar att avslöja ledtråden. Personen
i mobilen kan också efter en viss speltid avslöja ledtrådar från spelare som
aldrig tagit några foton på sina ledtrådar.

Gissa gömställe
Gissa gömställe är det avgörande spelmomentet i Parkgömmet, då en spelare har chansen att vinna genom att gissa var en annan spelare har gömt sin
skatt.
Aktuell spelare ombeds först att välja vilken spelares skatt som hen vill gissa
på. Spelaren ska sedan rikta surfplattan mot spelplanen som visas som ett
rutnät när kameran känner igen spelplanen.
Skatten finns i den ruta som innehåller den andre spelarens samtliga ledtrådar, totalt fyra stycken. Om en annan spelares fyra ledtrådar är avslöjade
är det lätt att hitta rätt ruta annars får spelaren gissa.

Vinnaren
Den spelare som lyckas gissa rätt på en annan spelares gömställe
vinner spelet.

Parkgömmet
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Så förbereder du dig
Läs igenom informationen om Parkgömmets syfte och om hur grooming
kan gå till, samt om de fyra förövarstrategierna: smicker, tjat, mutor och
hot som beskrivs i metodmaterialet.
Ladda ner appen Parkgömmet till en surfplatta. Den finns att ladda ner
kostnadsfritt på App Store och Google Play.
Ladda ner introduktionsfilmen från parkgommet.se till din surfplatta.
Filmen finns under fliken Spelet, Dags att spela.
Ta fram och/eller printa ut spelplanen, ledtrådskorten, samt samtalskorten. Ta även fram spelpjäserna eller gör egna.
Starta surfplattan som ska användas och testa kameran så att det fungerar att ta kort på ledtrådarna. Testa gärna i den miljö där spelet ska spelas
så att ljusförhållandena är tillräckligt bra.
Spela Parkgömmet själv tillsammans med dina kollegor. På så vis får du
en bra uppfattning om vad eleverna stöter på för problem och vilka frågor
som eleverna kan få under spelet.
Ni behöver vara två pedagoger, en som ansvarar för eleverna som spelar
samt en som ansvarar för resten av elevgruppen.
Gör gruppindelningen i förväg. Det är du som känner eleverna bäst och
kan sätta samman grupper som fungerar.
Placera ut spelet på en lämplig plats. Det kan vara bra att spela spelet i ett
mindre grupprum.
VIKTIGT: Samtala med rektor, arbetslagsledare och elevhälsa och gör
klart vars och ens uppdrag och ansvarsområde. Ta reda på vilka rutiner
som gäller på din skola.

Parkgömmet
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Dags att spela
Film

På parkgommet.se kan du
ladda ner introduktionsfilmen
som är ca 1 minut lång.

Tydlig introduktion
Det är viktigt att du presenterar Parkgömmet för eleverna utan att avslöja
mer än hur spelet går till.
Ett förslag är att du inledningsvis berättar för eleverna i helklass att de
kommer delas in i grupper och spela ett spel som heter Parkgömmet. I spelet
får varje spelare gömma en skatt i en äventyrspark. När alla har spelat ska ni
samlas i helklass och prata om vad som hände i spelet.
Starta sedan varje grupps spelomgång med att visa introduktionsfilmen
som du laddat ner till surfplattan från Parkgömmets hemsida. Filmen
presenterar spelets ramberättelse på ett inspirerande sätt och ökar barnens
förståelse för spelutmaningen. Du kan också använda texten nedan för att
introducera spelet i grupperna:

Idag ska ni spela ett äventyrsspel som heter Parkgömmet. Det handlar om att
Idag ska ni spela ett äventyrsspel som heter Parkgömmet. Det handlar
varje spelare får gömma en skatt med mynt i en park. Till varje skatt följer det
om att varje spelare får gömma en skatt med mynt i en park. Till varje
ledtrådar som kan avslöja var skatten är gömd, så ledtrådarna ska man vara
skatt följer det ledtrådar som kan avslöja var skatten är gömd, så ledrädda om. Det är de här korten (visa).
trådarna ska man vara rädda om. Det är de här korten (visa).
Surfplattan används till lite olika saker, till exempel för att gömma sin skatt,
Surfplattan används till lite olika saker, till exempel för att gömma
gissa var någon annan gömt sin skatt och slå tärningsslag. Plattan kommer
sin skatt, gissa var någon annan gömt sin skatt och slå tärningsslag.
att tala om vad ni behöver göra. Ni har också spelpjäser här som ni får flytta
Plattan kommer att tala om vad ni behöver göra. Ni har också spelpjäfram på planen. Den som först hittar en annan spelares skatt vinner spelet.
ser här som ni får flytta fram på planen. Den som först hittar en annan
spelares skatt vinner spelet.

Närvaro när barnen spelar
Din roll under spelets gång är framförallt att observera och lyssna aktivt.
På så vis skapar du dig en uppfattning om hur gruppen upplever spelet och
du kan följa upp elevernas reaktioner efteråt. Anteckna gärna elevernas
kommentarer och frågor.
Eleverna kan behöva lite hjälp med surfplattan i början. I övrigt guidas de
av rösten i spelet. Förstärk gärna själva berättelsen, men undvik att styra
eller kommentera elevernas beslut. Pedagogiskt stöd kan behövas då det
förekommer en del läsning i spelet. Uppmana eleverna att läsa högt så att
alla kan följa spelets gång. Den sociala aspekten av spelet är viktigt för spelupplevelsen. Påminn om att även flytta spelpjäserna på brädet, då det också
påverkar inlärningen.

Parkgömmet
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Samtalet med eleverna
Oro för en elev

Om något oroande kommer
upp under samtalet tar du det
vidare enligt den plan som ska
finnas på din skola. Kontakta
elevhälsoteamet om du känner
dig osäker på vad du ska göra.

Utan ett samtal om spelupplevelsen uppnås inte syftet med spelet. Samtalet
ska vara tillåtande, undersökande, vägledande och utveckla barnens medvetenhet om nätets möjligheter och risker.
Smicker, tjat, mutor och hot är groomingens olika ansikten. Motmedlet är
kunskap, öppenhet, stärkande verktyg till barn och vuxenansvar. Vi skapar
framtidens starka nätanvändare genom att prata med barn om sådant som
är viktigt på riktigt, genom att inte backa för svåra ämnen och genom att
visa barnen att vi finns där och att vi är med i den digitala matchen.
Syftet med Parkgömmet är att eleverna ska få ökad förståelse för groomingens mekanismer, att de ska känna igen flera av förövarnas tänkbara strategier och få samtala om olika strategier för att skydda sig.
Det är viktigt att alla barn känner sig trygga och delaktiga i klassrummet.
Samtalet kan behöva anpassas till dem som ska spela Parkgömmet. Fundera
på om du kan ha elever som är särskilt sårbara.
Den efterföljande diskussionen bör tas direkt efter spelomgången, eller
dagen efter, för att eleverna ska ha händelserna i spelet i färskt minne. Du
kan sedan låta eleverna spela Parkgömmet vid andra tillfällen, och då med
olika kamrater. På så sätt får de höra hur andra tänker och reflektera på nytt.
Inled gärna samtalet med att lyfta det som är positivt med internet, att vi till
exempel snabbt kan lära oss saker, hitta information, chatta med kompisar
både långt borta och nära, spela olika spel och annat skoj. Ta också upp
att det finns saker som inte är okej precis som det är med det mesta i livet.
Berätta för eleverna att ni ska prata om vad som inte känns okej online, men
också om hur man kan känna sig stark på nätet och veta hur man kan göra,
och vem man kan vända sig till, om något inte känns bra. Är ni två pedagoger kan ni rollspela för att få fram olika syn på företeelser på nätet.
Använd samtalskorten, som du hittar i slutet av det här metodmaterialet,
som stöd i samtalet. Avsluta samtalet med att sammanfatta och utvärdera
dagen.

Samtalskorten
Det är viktigt att du genomför båda samtalsövningarna som föreslås här
nedan. Detta för att öka elevernas kunskap och förståelse för grooming,
men också för att stärka deras självkänsla genom att de får lära sig om sina
rättigheter och att sätta gränser. Följ upp det eleverna har sagt under spelets
gång. Här är ditt pedagogiska stöd, erfarenhet och kunskap betydelsefullt.

Parkgömmet
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Övning 1
Chattkonversationer på mobilen
Smicker
Överdrivet och/eller
inställsamt beröm.

Tid: ca 20 min
Material: Fyra bildkort på chattkonversationer från spelet.
Alla fyra förövarstrategier är representerade: smicker, tjat, mutor och hot.

Tjat
Att ideligen, på ett tröttande
och kanske irriterande sätt,
prata om samma sak. Det kan
vara påståenden, uppmaningar eller önskningar.

Detta är en övning där ni utgår från bildkorten. Dela in eleverna i mindre
grupper, gärna fyra grupper där varje grupp får ett bildkort och ett stort
papper. Under några minuter (max 3 min) får grupperna anteckna till bildkorten framför sig. Efter det byter grupperna plats och fyller på de andra
gruppernas papper med egna idéer. Grupperna fortsätter att flytta tills alla
är tillbaka på sina ursprungliga platser. Avslutningsvis diskuterar varje
grupp det som står på deras papper, noterar tillägg eller lyfter något de inte
håller med om.

Muta
En gåva som ges för att givaren ska kunna begära något
tillbaka av mottagaren.

Utgå sedan från elevernas tankar och skapa en diskussion i helklass. Förtydliga de fyra förövarstrategierna. Använd gärna frågorna som du hittar
nedan. Be barnen ge egna exempel på smicker, tjat, mutor och hot.

Hot
Ett sätt att utöva påtryckning
genom att säga/skriva att
obehagliga saker kommer att
hända om den som hotar inte
får som den vill.

Kan du fota en
av dina ledtrådar?

Tips på frågor om förövarstrategierna
Smicker: Hur vet du att någon smickrar dig? Är smicker bra? När är det
dåligt?
Tjat: Vad vill den som tjatar? Varför är det dåligt med tjat? Vad händer med
dig när någon tjatar på dig?
Muta: Vad är en muta? Varför mutar någon? Måste du ge något tillbaka?
Hot: Vad är ett hot? Hur kan ett hot se ut? Hur vet jag att det är ett hot?
Elevernas egna tips: Har du något tips till en kompis om hur man kan göra,
vad man kan säga och vem man kan prata med om man råkar ut för tjat,
mutor eller hot?

Övning 2
Självkänsla, gränssättning och rättigheter
Tid: 10–15 min per frågeställning
Material: Sex frågekort på tema: självkänsla, gränssättning och rättigheter.

Snälla… jag säger
inte till nån

Men du har ju visat en
ledtråd innan… :(

Att hitta en balans mellan riskperspektiv och friskperspektiv är värdefullt
när du samtalar med barn om nätet. Parkgömmet är ett spel för alla barn.
För de allra flesta innebär internet mer möjligheter än risker. På nätet kan
barn umgås, utforska sig själva och spegla sig i andra. Det finns barn med
neuropsykiatriska funktionsvariationer, som kan ha svårare än andra att
värdera kontakter och relationer på nätet.
Det är viktigt att öppna för samtal om självkänsla, gränssättning och barnets
rättigheter i elevgruppen. I Lgr 11 beskrivs skolans betydelsefulla roll i
elevernas personliga utveckling när det gäller att stärka självkänslan utifrån
kunskap om digitaliseringen. Varje elev har rätt att få utvecklas utifrån sina
förutsättningar och i en trygg miljö på och utanför nätet. Skolan ska förbereda eleverna för delaktighet och för de rättigheter och skyldigheter som
präglar ett demokratiskt samhälle.
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Tips på upplägg för samtal om
självkänsla, gränser, rättigheter
Självkänsla
Det handlar om hur och vad
du tänker och känner om dig
själv, om både dina starka och
svaga sidor.

Gränssättning
Du har rätt att säga stopp om
någon annan person kränker,
skrämmer eller försöker tvinga
dig till något som du inte vill.

Rättigheter
I Barnkonventionen artikel
34 står att barn har rätt att
skyddas mot alla former av
sexuella övergrepp.

Bra hemligheter
Till exempel födelsedagspresenter eller julklappar –
sådant du blir glad av och
får dig att må bra.

Dåliga hemligheter
Saker som du blir ledsen av
eller gör att du får ont i magen.
Dåliga hemligheter får du
berätta – även om någon
sagt att du inte får det.

Använd samtalskorten och skapa en bra start för en dialog och diskussion
med hjälp av modellen EPA (enskilt, par, alla). Det går självklart att vända på
modellen och göra en APE (alla, par, enskilt).
Varje elev får möjlighet att enskilt förbereda en utvald fråga från något av
samtalskorten. Antingen kan du eller eleven välja frågekort. Därefter samtalar eleverna parvis utifrån frågorna eller påståendena. Till sist diskuterar
eleverna i helklass. Se till att samtliga par får komma till tals.

Vad kan vara bra att tänka på under samtalet?
Var dig själv.
Var noga med att avidentifiera elevernas egna tankar.
Nyansera bilden av offer och förövare och kom bort från föreställningen
om den ”fula gubben”. Förövaren kan lika gärna vara ung som gammal,
kvinna som man.
Aktiviteter på nätet är en stor del av barns vardag. Var medveten om att
barn själva aktivt kan söka nya och spännande kontakter på nätet.
Det är viktigt att komma ihåg att barn är och har rätt att vara nyfikna.
Nyfikenheten börjar många gånger långt tidigare än vad vuxna kanske
tror. Barn har rätt att utforska nätet utan att bli utsatta för sexuellt våld.
Prata med barnen om vad de möter på nätet. Många bilder och filmer på
nätet innehåller grova inslag och sexuellt våld är bara ett klick bort. Det
kan uppfattas som skrämmande för barn som sedan skäms över att de
har tittat och vågar inte berätta.
En del i groomingprocessen är att få barnet att känna medansvar, att
barnet får ”skylla sig själv”. Förmedla att det aldrig är barnets fel.
Det är alltid den vuxnes ansvar.
Sätt gränser om barnen är för privata med vad de berättar.
Ställ inga ledande frågor eller forcera fram svar.
Var medveten om att samtalet kan väcka känslor.
Bli inte upprörd och döm inte barnens handlingar eller åsikter.
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Sammanfatta och utvärdera
Sammanfatta gärna samtalet med en gemensam frågeställning utifrån det
som har kommit upp under samtalets gång. Om du vill kan du använda
någon av nedanstående frågor.
Vilka fyra strategier har vi pratat om idag?
Om du bara fick ta med dig en tanke härifrån, vilken skulle det vara?
Vad skulle du vilja berätta och lära dina kompisar som inte är med i
klassrummet?
Vem skulle du gå till om du upplever något obehagligt på nätet?
Avsluta lektionen med att eleverna får lämna en exit ticket där de får skriva
något om vad de tar med sig från Parkgömmet, vad de blivit nyfikna på eller
behöver hjälp med. Det blir din återkoppling på hur eleverna tagit till sig
undervisningen.
Några saker som är bra att barnen får med sig:
Det är bra att känna till förövarens strategier på nätet.
Det är viktigt att du känner till dina rättigheter.
Det är aldrig ditt fel, även om det är du som har initierat kontakten.
Ansvaret är alltid den vuxnes.
Prata med en vuxen.
Du kan ringa eller chatta med Bris om du vill prata med någon anonymt.

Om du känner oro för en elev
Ibland kan man märka på ett barns beteende att något inte är bra.
Barnet kanske plötsligt blir oroligt, får mardrömmar, drar sig undan eller börjar undvika vissa personer och platser. Du kan fråga
om barnet varit med om något annorlunda eller skrämmande, eller om det är något särskilt som hen funderar på eller oroar sig för.
Lyssna alltid på ett barn som berättar om övergrepp och ta emot
berättelsen utan att ifrågasätta personens eget handlande eller sätt
att berätta. Du behöver inte för stunden ha alla svaren, men visa
att du finns där och att du kommer återkomma när du tänkt ut vad
som är bäst att göra. Har du fått ett förtroende är det betydelsefullt
att du visar att du står på barnets sida och kan hjälpa hen.
Kom ihåg att du som pedagog inte behöver vara ensam med din
oro. Att prata med kollegor kan vara till stor hjälp. Följ de rutiner
som ni har i skolan vid brott och oro. Skolan har ansvar för att
skydda elever. Prata gärna med rektorn så att du känner till skolans
handlingsplan mot sexualiserat våld innan en händelse uppstår.
Om du råkat se en misstänkt konversation eller om din elev
berättar att något har hänt, är det viktigt att anmäla till polisen.
Att kontakta barn i sexuellt syfte är ett brott, som ska utredas av
polisen vid misstanke.
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Mer om Parkgömmet
Brottsbalken 6:10a§

Den som, i syfte att mot ett
barn under femton år begå
en gärning för vilken straff
föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10§,
föreslår en träff eller stämmer
träff med barnet, döms för
kontakt för att träffa barn i
sexuellt syfte till böter eller
fängelse i högst två år.
Lag (2017:1068)

Film

På parkgommet.se kan du
lyssna till hur barn har varit
en aktiv del i hela utvecklingsprocessen.

Spel baserat på forskning
Prototypen för spelet är framtaget av en forskargrupp vid Högskolan i
Skövde. Forskarna har haft tillgång till autentiska svenska chattloggar där
barn kontaktats av förövare på nätet i sexuellt syfte. Utifrån chattloggarna
har forskarna bland annat identifierat fyra förövarstrategier: smicker, tjat,
mutor och hot. Dessa har sedan använts som utgångspunkt för att skapa
händelser i spelet.
Spel är ett sätt att variera inlärning. Parkgömmet är unikt på så sätt att det
är format utifrån barnens medievärld, och kombinerar ett analogt brädspel
och ett spel på en surfplatta. All interaktion med spelet sker med hjälp av
augmented reality (AR-teknik) i plattan, men spelarna flyttar också sin
spelpjäs manuellt på brädet efter varje drag.
Social och fysisk interaktion är viktig för barns lärande. Samspelet mellan
spelarna, och att de hanterar platta och spelpjäser manuellt, gör en abstrakt
företeelse till en konkret upplevelse. Dessa erfarenheter kan i det uppföljande samtalet relateras till barnens vardag på nätet och hjälpa barn att känna
igen och hantera liknande situationer.

Ett spel för alla barn

Film

På parkgommet.se kan du
lyssna till Madelein Larsson
Wollnik som berättar att
barn med NPF kan vara
särskilt sårbara.

En felaktig bild är att grooming händer barn som saknar trygghet, familj
eller vänner. Det kan hända vilket barn som helst. Parkgömmet är därför ett
spel tänkt för alla barn i åldrarna 8–10 år. Kognitiva och sociala funktionsvariationer, tidigare utsatthet i olika former, psykisk ohälsa och bristande
socialt stöd kan dock göra barnet extra sårbart. Med all sannolikhet har du i
din klass en eller flera elever som stämmer in på ovanstående beskrivning.
Det kan vara bra att veta att barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer, t ex ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd (tidigare bl a Aspergers
syndrom), kan vara utsatta för större risk på nätet än barn generellt. De är
oftare och längre tid på nätet och utsätts i högre grad för kontaktförsök i
sexuella syften på nätet. För barn som har särskilt svårt med samspel med
andra människor, impulsstyrning, konsekvenstänk och att sätta gränser
kan risken att utsättas öka. På nätet sker kommunikationen snabbt och det
kan vara svårt att veta vem som är avsändare.

Mer om grooming
Grooming kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp på barn.
Sexuella övergrepp mot barn kan vara både fysiska och icke fysiska. Tekniken underlättar nya former av övergrepp via Internet. Själva processen
vid grooming kan gå fort eller sträcka sig över en längre tid. Förövaren kan
närma sig barnet på olika sätt, till exempel genom att bygga upp ett förtroende eller systematiskt bryta ner barnet. Genom ett sexualiserat språk och

Parkgömmet

Film

På parkgommet.se kan du
höra polisen förklara hur
grooming är ett brott.

20%
1 av 5 barn i Sverige har utsatts
för sexuella övergrepp.
Källa: Rädda Barnen
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genom att utsätta barnet för pornografiskt material kan förövaren normalisera övergrepp. Smicker, tjat, mutor och hot är vanliga strategier i processen
för att manipulera barnet till att utsättas för sexuella övergrepp såväl online
som offline. Förövaren vill få barnet att känna sig utvalt och delaktig i det
som sker och se det som att de delar en hemlighet.
Det kan bland annat handla om meddelanden med kränkande innehåll
i en chatt, personer som försöker få barn att visa upp sig och sina privata
kroppsdelar framför webbkameran, eller att barn och unga pressas att
skicka bilder.
Fortfarande vet vi för lite om vad sexuella övergrepp på nätet innebär för
drabbade barn, men de studier och kliniska erfarenheter som finns visar att
övergrepp på nätet är lika allvarliga som sexuella övergrepp utanför nätet.
Det upplevda traumat kan vara lika stort eller till och med större om övergreppet dokumenterats och barnet oroar sig över spridning.
Lättillgängligheten och det stora antalet nätanvändare gör att många barn
riskerar att utsättas. På nätet kan förövarna kontakta ett stort antal barn
samtidigt. Det ökar deras chanser för att lyckas med sin grooming och på så
sätt utsätta barn för sexuella övergrepp. Kontakten kan ske via chattar, spel,
kontaktsidor eller via sociala medier där det också är enkelt att utge sig för
att vara någon annan och använda sig av falska namn och profilbilder.
Förövaren försöker ofta bygga en relation och skapa förtroende genom att
till exempel låtsas ha liknande intressen. Det är vanligt att konversationen
snart flyttas till en mer privat plats på nätet, och då ofta med möjlighet att
använda webbkamera. På så vis kan förövaren agera mer ostört och få tillgång till mer information om barnet, som senare kan missbrukas.
Genom att få barnet att skicka en första bild eller film på sig själv kan bilden
användas i utpressningssyfte med hot om att sprida den till vänner och
familj om barnet inte gör som förövaren vill. Redan efter att ha skickat första
bilden känner många barn en skam och skuld som förövaren är väl medveten om och utnyttjar.
Många barn som har blivit utsatta för övergrepp har svårt att berätta och be
om hjälp. De kan känna rädsla, skuld och skam för att de själva kan ha visat
nyfikenhet och till en början kanske varit aktiva i kontakten. Förövaren kan
också ha hunnit bli någon som känns viktig i barnets liv. Detta förhindrar
och försvårar ett avslöjande vilket, dels innebär att barnet ifråga inte får
den hjälp och det stöd som hen behöver, dels att förövare går fria och kan
fortsätta att kontakta barn på nätet för sexuella syften.
Ett av fem barn har erfarenhet av sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige. Barn är många gånger kompetenta nätanvändare som vet hur
de kan skydda sig mot oönskade kontaktförsök på nätet. Samtidigt vet vi att
barn och unga råkar ut för sexuella övergrepp på nätet, eller att kontakter
inleds på nätet, som sedan övergår till att barnet utsätts utanför nätet. Vi vet
att förövarna är både skickliga på att manipulera och tekniskt kompetenta.
Nästan hälften av alla 15-åriga flickor och närmare en av fem pojkar som är
regelbundna internetanvändare uppger att de via nätet blivit kontaktade i
sexuellt syfte av någon de tror eller vet är vuxen.
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Källor och merläsning
Frågor?

Har du frågor om spelet, maila
info@parkgommet.se

Allmänna Barnhuset. Stärker barn i socialt utsatta situationer,
www.allmannabarnhuset.se Mer kunskap om sexuella övergrepp finns på
www.dagsattprataom.se
Attention. En intresseförening för personer med neuropsykiatriska
funktionsvariationer, anhöriga och yrkesverksamma, www.attention.se
Barnafrid. Nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn,
Linköpings universitet, www.barnafrid.se
BRIS. Bris tar emot samtal, mejl och har en chatt för barn och unga. De har
också en telefon för vuxna som har frågor eller vill prata med någon om
oro för ett barn, www.bris.se
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Fakta om brott mot unga finns på
www.bra.se
Brottsoffermyndigheten. Ger information om hur det kan vara att bli utsatt
för brott, information om var det finns hjälp och hur en rättegång går till,
www.jagvillveta.se
ECPAT. ECPAT Sverige arbetar mot sexuell exploateringav barn,
www.ecpat.se Det finns även en anmälningsfunktion ECPAT Hotline,
www.ecpathotline.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Inte ditt fel är en
vägledning för dig som i ditt yrke eller ideella engagemang möter unga som kan
ha utsatts för sexuella övergrepp eller unga som blivit sexuellt exploaterade,
www.mucf.se
Polisen. På www.polisen.se finns information om grooming.
Rädda Barnen. På www.raddabarnen.se finns bland annat handböckerna
Stopp min kropp och #nätsmart om övergrepp på nätet.
SKL. På www.skl.se kan du läsa om digitaliseringen av skolan.
Skolverket. För dig i skolan, vad gör du om du misstänker att ett barn far illa?
www.skolverket.se
Socialtjänsten. På www.kollpasoc.se finns information och kontaktuppgifter
till socialtjänsten i hela landet.
Statens medieråd. På www.statensmedierad.se finns information om barns
medievanor. Se t ex senaste rapporten Ungas & Medier. För vuxna som vill lära
sig mer om barns digitala vardag finns Digitala medier på föräldriska.
World Childhood Foundation. Arbetar med att förebygga sexuella övergrepp
på barn, www.childhood.se
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Övning 1: Samtalskort
Chattkonversationer
på mobilen

Smicker

Tjat

Kan du fota en
av dina ledtrådar?
Va bra det går!

Det går ju jättebra! :)
Snälla… jag säger
inte till nån
:)

Vilken tur du har!
Men du har ju visat en
ledtråd innan… :(
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Övning 1: Samtalskort
Chattkonversationer
på mobilen

Muta

Skulle du kunna
fota en av dina
ledtrådar?

Hot

Halloj :) Kan du fota
en ledråd till?

Om du får spela ett
minispel då?

Alla får veta din förra
ledtråd om du inte
visar en!

Om du får ett mynt av
mig då?

Nu visar jag ledtråden
så alla vet att din skatt
är vid en flagga!
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Övning 2: Samtalskort
Självkänsla, gränssättning
och rättigheter

Hur känns det när
någon ”gillar” din
bild?

Hur känns
det om bilden du
lägger upp inte blir
”gillad”?
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Övning 2: Samtalskort
Självkänsla, gränssättning
och rättigheter

Vem bestämmer
vad som är okej
på nätet?

Hur kan du stötta
en kompis som råkat
ut för något obehagligt på nätet?
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Övning 2: Samtalskort
Självkänsla, gränssättning
och rättigheter

Alla
bestämmer över
sin egen kropp.
Vad betyder det?

Vad kan du göra
om någon vill ta
eller sprida bilder
på dig?
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Parkgömmet vänder sig till barn, 8–10 år, och är ett digitalt verktyg inom
ramen för läroplanens digitaliseringskrav. Syftet med Parkgömmet är att
öka barns riskmedvetenhet med särskilt fokus på grooming.
Parkgömmet baseras på unik forskning om grooming vid Högskolan i
Skövde och består av ett klassiskt brädspel i kombination med ett datorspel.
Den här metodhandledningen beskriver hur du kan förbereda och genomföra speltillfället och hålla det efterföljande samtalet. På parkgommet.se
laddar du ner allt material och kan också se flera filmer.
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