
Identifiera och förebygga
grooming i ungdomsarbetet

Webinar 17.4.2020



Målet för utbildning

Stärka kunskaper och färdigheter att motverka
grooming och sexuellt våld riktade mot barn och unga. 

Grooming --> Lockande av unga i sexuella syften



Koordinaatti

Koordinaatti är ett kompetenscenter för 
ungdomsarbete.
Sakkunnig i ungdomsinformation- och rådgivning, 
digitalt ungdomsarbete och delaktighet och påverkan. 



Program
10.00 Välkommen och kort om projektet ”Identifiera och förebygga grooming i 

ungdomsarbetet”, projektledare Mika Pietilä, Koordinaatti

10.15 Sexualiserat våld och normer - hur kan vi stöda unga i sexualforstran? | Malin Gustavsson, 

Ekvalita

Kort paus

11.30 Barn och unga som fallit offer för sexualbrott på nätet – hur kan ungdomsarbetare stödja

och hjälpa? | Nathalie Wingren, Brottsofferjouren Vasaregionen

12.30-12.45 Kort om materialen för att stödja arbetet, projektledare Mika Pietilä, Koordinaatti



Projektet "Identifiera och
förebygga grooming i
ungdomsarbetet"

Riksomfattande projektet syftar till 
att stärka ungdomsarbetarnas
kunskaper och färdigheter att
motverka grooming och våld
riktade mot barn och unga.

- Ungdomsarbetare
- Volontärer som arbetar med 
ungdomar



Exit för unga (Nuorten Exit)

Mannerheims barnskyddsförbund

Brottsofferjouren (RIKU)

Rädda barnen

Loisto setlementti

Helsingfors stad

Uleåborgs stad

I samarbete med



AKTIVITETER

Utbildning
Information & materialer
Metoder



Materialer
Räddä Barnen - Hotline Nettivihje

Här kan du tipsa om misstänkt olagligt material med sexuellt innehåll rörande barn och sexuell övergrepp av 
barn till exempel i turism.

Min kropp är min
Handboken är avsedd för alla som arbetar med barn, och den är ett utmärkt verktyg när man ska lära barn om 
säkerhet. Alla vuxna som verkar med barn kan ha nytta av materialet.
Ladda ner guiden

En serie för barn om kroppen, gränser och sexuellt våld
Animationerna ger ur fyra olika synvinklar barn information om kroppen, rätten till fysisk integritet, vad sexuellt 
våld är och hur barn kan få hjälp.
Titta episoder

Handbok Skydda barn från övergrepp på nätet: #nätsmart
Ladda ned #nätsmart

Stopp! Min Kropp!
Ladda ned Vägledning - Stopp! Min kropp!

https://www.pelastakaalapset.fi/sv/vart-arbete-i-finland/finlands-hotline-nettivihje-webbtips/skicka-tips/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2020/02/11142710/Min-Kropp-Ar-Min-Handbok-For-Vuxna.pdf
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/02/min-kropp-ar-min-en-serie-for-barn-om-kroppen-granser-och-sexuellt-vald
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/natsmart/
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/handbocker/natsmart_radda_barnen.pdf
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/handbocker/stopp-min-kropp/stopp-min-kropp_vagledning_2019.pdf


Materialer
Nuorten Exit och Helsingfors stad
NEJ till sexuell misshandel -affisch

Yksittäistapaus.fi
Engångsföreteelser-kortfilmerna och diskussionsmaterial

Riku.fi Brottsofferjouren
Metoder att föra brottmål på tal. Materialpaketen bygger på videor och innehåller annat elektroniskt material med hjälp av 
vilka man kan diskutera svåra brottsrelaterade saker med ungdomar.
Länk till materialer

Mannerheims Barnskyddsförbund 
Hjälptelefonen och -nätet för barn och unga

Kavi.fi - Nationella audiovisuella institutet
Barn och media. En guide för uppfostrare

Utbildningsstyrelsen
Handbok för att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter

#ViTigerInte - Vad är hatretorik och hur hör den samman med kön?

https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2019/09/nuortenexit_juliste_A3_seksuaalinenhairinta_SV.pdf
https://www.yksittaistapaus.fi/sv/engangsforeteelser/
https://www.riku.fi/sv/guider-och-anvisningar/metoder-att-fora-brottmal-pa-tal/
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/information-om-mannerheims-barnskyddsforbund/hjalptelefonen-och-natet-barn-och-unga/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5d4a67ce-e5a8-4cf8-8b88-4350adb08b02?displayId=Fin1816603
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/handbok-att-forebygga-och-ingripa-i-sexuella-trakasserier
http://www.julkari.fi/handle/10024/136422


Kontakt

Projektledare Mika Pietilä
p. 044 703 8216

Projektplanerare Merja-Maaria Oinas
p. 040 664 1852

E-posti
förnamn.efternamn@ouka.fi

Koordinaatti.fi/sv/grooming-
projekt


