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Inledning

Efter att ha gjort praktik ute på olika skolor vet jag att vi som lärare förr eller senare i vårt
yrkesliv kommer att stöta på barn som på ett eller annat sätt far illa. Detta har ökat mitt
intresse för hur man den dagen ska tackla de problem som uppstår på ett professionellt och
medvetet sätt. Jag har alltid på något vis intresserat mig för de barn som inte har det lika bra
som den ” stora massan ”. Detta är för mig ett tillfälle att få fördjupade kunskaper om dessa
barn. Olika kurser under utbildningen har också gjort att jag fått upp ögonen för detta område
och velat ta reda på mer, bland annat om anmälningsplikten till socialtjänsten som jag då inte
hade mycket kunskap om. Jag har dessutom innan jag påbörjade mitt examensarbete gjort ett
mindre arbete om barn och sexuella övergrepp inom kursen ” Kommunikation och
konflikthantering ” på Linköpings Universitet.

Då jag själv har sett och dessutom prövat på hur svårt det är att lösa sådana här problem
känner jag att den kunskap som idag finns inte riktigt räcker till och jag har därför valt att
fördjupa mig i detta ämnesområde för att inte stå oförberedd och handfallen när nästa barn
behöver mitt stöd och min hjälp till en förhoppningsvis bättre tillvaro.

Syfte

Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på och visa hur man som lärare kan se och upptäcka
att ett barn far illa och vad man då är skyldig att göra samt hur man som person kanske kan
underlätta och ge trygghet för det utsatta barnet. Genom intervjuer med personal som arbetar
inom detta område, t.ex. skolsköterska, skolpsykolog och kurator, vill jag också ta reda på hur
dessa uppfattar dagens situation ute på skolorna. Mitt syfte är också att redogöra för vissa
begrepp och definitioner samt basfakta för att läsaren ska få en grund att stå på inom detta
område, så vi som lärare inte handlar på ett oprofessionellt och irrationellt sätt vilket i sin tur
kan få långtgående konsekvenser för barnet.
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Litteraturgenomgång

I litteraturgenomgången har jag valt att utgå från fyra kategorier av barn som far illa,
misshandel, sexuella övergrepp, barn till missbrukare och vanvård samt anmälningsplikten,
för att på så sätt avgränsa mitt arbete som annars skulle bli allt för stort. Jag har också valt att
gå igenom kategorierna var för sig, för att få bättre struktur på arbetet.  Jag har dessutom
studerat litteratur som behandlar anmälningsplikten för personal inom skolan. Som lärare får
man en inblick i vilka tecken man bör vara observant på och vad man kan göra för att hjälpa
barn som man misstänker far illa. För att jag med säkerhet skulle få svar på mina
problemformuleringar finns ett särskilt avsnitt som handlar om BRIS rapport från 1998. Där
tas bland annat upp aktuell statistik och fakta rörande barn som far illa.

Litteraturundersökning

Jag har i litteraturgenomgången till största delen använt mig av facklitteratur. Som
komplement till detta har jag även använt mig av tidningsartiklar, ett studiebesök hos polisen i
Linköping och olika föreläsningar. De två sistnämnda informationskällorna hade från början
ingenting med detta arbete att göra, men när jag påbörjade skrivandet upptäckte jag att jag
hade användning för dem.

Exempel på några av de författare som givit mig mycket material till arbetet är Barbro
Hindberg, Monica Dahlström-Lannes och Monica Fahrman. Barbro Hindberg har lång
erfarenhet av arbete med barn som far illa då hon själv har arbetat vid Socialstyrelsen som
specialsakkunnig inom området utsatta barn och socialt barnavårdsarbete. Sedan 1997 arbetar
Hindberg som fristående konsult och skribent. Monica Dahlström-Lannes är f.d.
kriminalinspektör i Eskilstuna och har framför allt arbetat med barn som utsatts för sexuella
övergrepp. I boken Mot dessa våra minsta skriver hon själv att hon tagit ställning för barnen
men inte mot förövarna, som hon också anser behöver hjälp. Monica Fahrman är leg.
psykolog och har i sitt arbete som mödra- och barnhälsovårdspsykolog mött barn och familjer
i kris. Hon har också under flera år arbetat med fortbildning av personal inom barnomsorgen.

Barnmisshandel

En definition som beskriver begreppet barnmisshandel på ett tydligt och klart sätt är följande
citat;

Med barnmisshandel avses varje avsiktlig eller oavsiktlig fysisk eller
psykisk skada som åsamkas barnet av andra människor där skadan är
av sådan art att den hindrar barnets normala utveckling.1( s. 58 )

Begreppet misshandel kan delas in i fem olika kategorier2;
• Aktiv fysisk misshandel
• Passiv fysisk misshandel
• Aktiv psykisk misshandel
• Passiv psykisk misshandel
• Sexuell misshandel ( detta område behandlas senare under rubriken Sexuella övergrepp )

                                                                
1 Seidel 1991, i Fahrman.
2 Monica Fahrman, Barn i kris.
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Det är i sammanhanget viktigt att hålla i minnet att dessa fem kategorier vanligtvis inte
förekommer en och en, utan att de ofta uppträder tillsammans i kombinationer. Som exempel
kan nämnas att ett barn som blir fysiskt misshandlat naturligtvis också får djupa sår i själen.
WHO har antagit följande definition av begreppet barnmisshandel;
” händelser som innebär att någon vuxen i hemmet skadat barnet på ett sätt som är medicinskt
påvisbart eller inrymmer våld som är onormalt i den aktuella subkulturen. 3 ” Med en vuxen i
hemmet avser man här barnets biologiska föräldrar, adoptiv-, foster- och styvföräldrar, far-
och morföräldrar eller andra släktingar som tillfälligt har hand om barnet, vuxna över 18 år
som bor i eller regelbundet besöker barnets hem, t.ex. vuxna syskon, föräldrars vänner samt
andra vuxna som är ansvariga för barnets vård, t.ex. barnvakter.

Aktiv / passiv fysisk misshandel

Sverige var det första landet i världen med att införa lag mot aga och annan kränkande
behandling av barn 1979. I Föräldrabalken 6 kap. 1 § står följande att läsa:

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall
behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas
för bestraffning eller annan kränkande behandling.

Aktiv fysisk misshandel innebär att barnet avsiktligt tillfogats en fysisk skada, som dessutom
är relativt lätt att upptäcka genom t.ex. blåmärken eller benbrott. Denna form av misshandel
får också större uppmärksamhet p.g.a. att den direkt kan leda till barnets död. Passiv fysisk
misshandel kallas ibland även för vanvård eller försummelse och den vuxne anses inte i detta
fall medvetet vara ute efter att skada barnet fysiskt. Föräldrarna kan t.ex. lämna barnet utan
tillsyn så att det riskerar att råka illa ut, inte ge barnet tillräckligt med mat och dryck eller helt
enkelt strunta i att byta blöjor på babyn. Det kan också handla om att barnet inte får rätt vård i
samband med sjukdom eller skada. I praktiken kan det vara svårt att skilja aktiv fysisk
misshandel från passiv då det vid många skador inte går att ta reda på den egentliga orsaken.
Det kan vara mycket svårt att avgöra om föräldern skadat barnet medvetet eller omedvetet.4

Vad det gäller både aktiv och passiv fysisk misshandel visar den litteratur jag läst att den
största riskgruppen är små barn. Enligt statistik från England är risken som störst att bli
misshandlad i åldrarna 0 – 5 år.5 Blåmärken är det vanligaste tecknet på att ett barn blivit
fysiskt misshandlat. Är barnet dessutom under 9 månader bör man vara extra observant.
Blåmärken hos äldre barn är relativt vanligt då de ofta uppkommer i samband med lek och de
är då lokaliserade till områden som knän, skenben, armbågar, axlar och panna.

Aktiv / passiv psykisk misshandel

Den psykiska misshandeln är svårare att upptäcka än den fysiska, men minst lika allvarlig.
Psykisk misshandel är inte något som inträffar vid enstaka tillfällen utan det är händelser som
upprepas och pågår under lång tid. Aktiv psykisk misshandel kan bero på att barnet aldrig var
önskat och att föräldrarna därför inte visar några positiva känslor och utsätter barnet för
kränkande behandling så som hot och ständig påminnelse om att vara värdelös. Föräldrar som
utsätter sina barn för passiv psykisk misshandel har inte som direkt avsikt att skada sitt barn.
Det beror mer på att föräldrarna själva saknar förmågan att tillfredsställa sitt barns behov av
trygghet och kärlek. Det kan t.ex. vara föräldrar som är psykiskt sjuka, har missbruksproblem

                                                                
3 Barbro Hindberg, Barnmisshandel.
4 Barbro Hindberg, Barnmisshandel.
5 Monica Fahrman, Barn i kris.
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eller är psykiskt utvecklingsstörda.6 Det kan också vara föräldrar som inte visar någon som
helst kärlek till varandra eller att barnet hamnar i kläm under en skilsmässa. Det finns dock de
som menar att även passivitet kan vara ett medvetet förhållningssätt till barnet. Att en förälder
inte ger sitt barn mat kan bero på oförmåga att ta hand om det, men det kan också vara en
medveten handling för att bestraffa.7 I boken Understanding Abusive Families skiljer James
Garbarino på fyra olika former av psykisk misshandel:

1. Att bestraffa positivt, normalt beteende som att le, röra sig, uttrycka
sig, utforska etc. Människan har en inbyggd drift att utvecklas så att
man kan klara sig i livet. Att bestraffa denna drift och de beteenden
som är förknippade med den, är ett klart hot mot barnets utveckling
och kompetens.

2. Att inte uppmuntra samspelet med det lilla barnet förhindra att en
anknytning kommer till stånd.

3. Att underminera barnets självkänsla. Detta innebär ett hot mot en
komponent som är fundamental för uppbyggnaden av barnets
identitet och kompetens.

4. Att attackera förmågan att fungera adekvat i mellanmänskliga
sammanhang utanför familjen.8

Undersökningar om barnmisshandel som BRIS ( Barnens rätt i samhället ) har gjort visar att
förövaren oftast är en man. I knappt hälften av fallen är det barnets egen far som slår. Även
mödrar slår sina barn men inte i lika stor utsträckning ( Figur 1 )9.

Figur 1: Diagram över vilka personer som oftast utsätter barn för misshandel.

I familjer där misshandel förekommer är ofta bilden utåt att allt är normalt. Men lyfter man på
locket och gräver lite djupare kan man se att det ofta rör sig om familjer som hade problem
redan innan barnet föddes. Den som misshandlar har en låg självkänsla och har med stor

                                                                
6 Barbro Hindberg, Barnmisshandel.
7 Britt Persson, Det tidlösa våldet.
8 Garbarino 1997, i Hindberg, s.68
9 Norrköpings Tidningar 981117
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sannolikhet själv blivit misshandlad som barn. En undersökning10 har visat att risken för att
använda fysiskt våld mot barn är 57 procent högre om förövaren själv har blivit misshandlad.
Barnmisshandel är inte heller något som bara förekommer i vissa sociala grupper, utan det
återfinns i alla samhällsklasser. Dock kan man se skillnader i sättet att misshandla barnen på.
Psykisk misshandel är fem gånger vanligare i medelklassen än i arbetarklassen där den
fysiska misshandeln är fyra gånger vanligare än i föregående grupp.11 Men något enkelt
samband mellan förövaren och dådet finns inte. En genomgång av forskningen på det aktuella
området visar att forskarna drar mycket olika slutsatser beroende på exempelvis olika
definitioner och tillvägagångssätt.12

Tecken på psykisk misshandel är inte lika lätta att upptäcka men barnets självkänsla bryts ned
och detta kan i sin tur leda till känslomässiga skador som oförmåga till empati och problem i
sociala situationer.

Sexuella övergrepp

De finns många olika kategorier av sexuella övergrepp och hur dessa bedöms beror på graden
av våld, tvång eller utnyttjande och typ av sexuell handling. Våldtäkt är att tvinga någon till
samlag och som grov våldtäkt betecknas särskilt farliga och råa övergrepp, men också där
offret är minderårigt. Sexuellt utnyttjande är när förövaren utnyttjar en annan persons mindre
fria vilja till umgänge och detta utan våld och hot. Detta är den vanligaste formen av
övergrepp mot barn då dessa ofta står i en beroendeställning till förövaren. Sexuellt
utnyttjande av minderårig är när förövaren har sexuellt umgänge med en person under 18 år
som är förövarens barn eller på annat sätt står under hans/hennes fostran. Detta gäller
dessutom far- och morföräldrar samt förälders sambo. Även om offret frivilligt har gått med
på den sexuella förbindelsen ska gärningsmannen i dessa fall straffas.

Det finns en hel del enkäter och undersökningar gjorda om hur gamla barnen är när
övergreppen startar. Många specialister trodde förr att övergreppen startade i ungefär
tioårsåldern. Den norska överläkaren Erik Kreyberg Norman13 menar dock att många av dessa
undersökningar är missvisande då det t.ex. har varit enkäter riktade till vuxna. Dessa personer
har då helt enkelt glömt eller förträngt att de blivit sexuellt utnyttjade som barn. Kreyberg
Norman har tittat på de sexuellt utnyttjade barnens ålder bland de som kommer till Akers
sjukhus i Norge och 1992 fick man in 315 barn. Barnens genomsnittsålder var 6,5 år. Han
menar att om man skulle rita en statistisk kurva över när övergreppen börjar skulle man få två
toppar. Den ena skulle då ligga runt förskoleåldern, 3 – 6 år, och den andra vid puberteten, 10
– 14 år.

Kreyberg Norman skriver i sin bok att förövarna ofta själva är känslomässigt skadade och att
de har blivit det som barn. I vissa fall kan man följa övergreppen tillbaka i släktled efter
släktled. Förövaren klarar inte av att etablera goda relationer till andra människor och de får
därför problem med närhet, beroende, makt och sin egen sexualitet. Genom övergreppen får
förövaren känna att det är han / hon som har makten och kontrollen över en annan människa.
Kreyberg Norman har tittat på material från Akers sjukhus och där har det visat sig att den
biologiska pappan är förövaren i cirka 40 % av fallen och endast i 2 % av övergreppen har
förövaren varit okänd. Även andra undersökningar visar att majoriteten av förövarna är män.

                                                                
10 Monica Fahrman, Barn i kris.
11 Monica Fahrman, Barn i kris.
12 Barbro Hindberg, Barnmisshandel.
13 Erik K. Norman, Barn och sexuella övergrepp, s. 29 & 30
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Det är dock viktigt att påpeka att även kvinnor begår sexuella övergrepp och att det är något
som sker i alla samhällsskikt. I de fall då kvinnor förgriper sig sexuellt på ett barn saknas ofta
en pappa i familjen och sonen får ersätta honom som partner åt mamman. Förutom direkta
sexuella övergrepp sker en sexuell överstimulering där mamman tillfredsställer sina egna
behov. Detta gör att det kan vara svårt för barnet att i efterhand beskriva vad som hänt. Vart
fjärde barn som utsätts för övergrepp av sin biologiska far har också ett syskon som blivit
utsatt. Övergrepp av denna typ sker oftast upprepade gånger i det gemensamma hemmet. De
sexuella handlingar som förekommer är ofta av mycket avancerad karaktär som exempelvis
samlag, oralsex eller avancerad petting.

De flesta sexualbrott där förövaren är en bekant till barnet har skett på privat plats, ofta i
förövarens hem och ungefär vart tionde barn har varit påverkat av alkohol eller narkotika vid
övergreppstillfället. Även här är det frågan om avancerade sexuella handlingar. Många barn
utlovas eller får presenter vid utnyttjandet.14

Utsatta barn har alltid flera symtom samtidigt eller under en viss period, men man måste se
helheten och symtomen ska sättas in i ett sammanhang t.ex. barnets berättelse. Flickor blir
mer självdestruktiva medan pojkar riktar sin destruktivitet utåt och blir mer aggressiva.
Barnen har ofta dålig självbild, låg självkänsla och känner sig värdelösa. Många känner också
skam och skuldkänslor.15

Hos yngre barn kan följande psykiska tecken uppträda;
• Barnet regredierar till tidigare utvecklingsstadier; kissar på sig, börjar prata babyspråk.
• Sömnsvårigheter; mardrömmar, kissar i sängen.
• Störningar i kontakten med andra; aggressivitet, överdriven sexualitet, isolation från barn

och vuxna.
• Emotionella störningar; självdestruktiv, matvägran, depression, tvångsmässig onani.
• Uppträder förföriskt.

Hos äldre barn och ungdomar;
• Sömnstörningar; förskjuter dygnsrytmen, mardrömmar.
• Störningar i kontakten med andra; aggressivitet, vill vara alla till lags, försöker undvika

idrotten i skolan för rädsla att övergreppen ska upptäckas.
• Emotionella störningar; ångestattacker, självmordstankar, inlärnings – och

koncentrationssvårigheter.
• Självdestruktivt beteende; skolkar, missbrukar alkohol, kriminalitet, prostitution,

matvägran, hetsätning.

Fysiska skador i samband med sexuella övergrepp som upptäcks vid läkarundersökning, som
alltid bör göras så fort som möjligt;
• Ärrvävnader efter skador som uppstått genom att främmande föremål förts in i underlivet.
• Klåda, sveda, irritation och rodnad. Genitalt och analt.
• Flytningar.
• Könssjukdomar.
• Sår på penis och i analöppningen.
• Bristningar i mödomshinnan. 16

                                                                
14 Peter L Martens, Sexualbrott mot barn.
15 Monica Dahlström – Lannes, Mot dessa våra minsta.
16 Föreläsning från BUP – Elefanten, 990324
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Många barn som blivit utsatta för övergrepp berättar inte av den anledningen att de tvivlar på
att övergreppet har ägt rum, det finns ingen som bekräftar det skedda. Genom olika
försvarsstrategier anpassar sig barnet till övergreppen, genom t.ex. dissociation17, det vill säga
barnet avskärmar sig mentalt från verkligheten. Detta för att barnet ofta känner stor lojalitet
mot förövaren och är rädd att familjen ska splittras. Hot, utpressning och andra påtryckningar
från förövaren kan också göra att barnet inte berättar. Många förövare hotar också att skada
barnets familj eller husdjur. Barn berättar när de inte längre står ut eller när andra barn
riskerar att bli offer. Många berättar också för sina kamrater som sedan ” skvallrar ”. En del
avslöjanden sker av en slump då barnet försäger sig.18

Samtal / förhör med utnyttjade barn

Vid polisförhör med ett sexuellt utnyttjat barn bör atmosfären vara lugn och avspänd och
förhörsledaren måste själv känna sig trygg i sin roll för att våga fråga aktivt samt ta emot
barnets berättelse och känslor. Man får absolut inte undvika vissa frågor för att det känns
genant eller obehagligt. Ett bra sätt att förhålla sig till barnet är att vara personlig, men inte
privat, barn har dock ofta ett naturligt förtroende för polisen. 19 Som förhörsledare finns det
vissa saker man bör tänka på vad det gäller kroppsspråket under förhörets gång, t.ex. följande;
• Lägg inte benen eller armarna i kors när du sitter.
• Sitt så att du kan se barnet framifrån.
• Sitt inte på en bak- och framvänd stol med ryggstödet mellan dig och barnet.
• Sitt inte bakom ett bord eller skrivbord.
Man ska alltså försöka ha en så öppen ögon- och kroppskontakt med barnet som möjligt och
lyssna intresserat och stödjande. Att nicka lugnt och enkelt upprepa det barnet just sagt visar
att man deltar aktivt. Vad det gäller språket bör man tänka på att använda enkla ord som
barnet förstår men inte heller tala ett tillgjort barnspråk. Man kan med fördel formulera korta
meningar som inte innehåller så många ord. Under förhöret är det fyra frågor som är viktiga
att få besvarade; Vad har hänt? När har det hänt? Var har det hänt? Vem är förövaren? När
det gäller hur man ska fråga kan man tänka på följande;
• Ställ direkta, raka frågor: När, var, hur, vem, vad, vilka, ( varför )?
• Ställ inte ledande frågor och inte samma frågor många gånger.
• Undvik alternativfrågor.
• Ställ följdfrågor, kontrollfrågor och kompletteringsfrågor.
• Var försiktigt med frågan om varför barnet gjort eller inte gjort på ett visst sätt.20

Utredningen startar med att barnet förhörs och detta förhör videoinspelas dessutom för att
man ska kunna använda det i rätten. Ofta är detta det enda beviset och rättssäkerheten ställer
därför mycket stora krav på innehåll och metodik i förhören. Vad som sagts och inte sagts
analyseras ofta in i minsta detalj av sakkunniga, försvarsadvokater och domstol.  21 Efter
förhöret med barnet följer en läkarundersökning och sedan förhör man andra personer så
som lärare, daghemspersonal, grannar, släktingar, föräldrar etc. Sist förhörs förövaren.

                                                                
17 Föreläsning från BUP – Elefanten, 990324
18 Monica Dahlström – Lannes, Mot dessa våra minsta.
19 Studiebesök hos polisen i Linköping – Berit Blick.
20 Monica Dahlström – Lannes, Mot dessa våra minsta.
21 Monica Dahlström – Lannes, Mot dessa våra minsta.
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Barn till missbrukare

Hindberg menar att föräldrars missbruk av alkohol eller narkotika är den vanligaste orsaken
till att barn omhändertas enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) 22. Missbruket blir ofta en hemlighet som ingen annan än familjen får ta del av.
Familjer med missbruksproblem sätter upp en yttre fasad och även barnen dras med i detta
spel. Missbruket döljs och detta medför att många barn aldrig får den hjälp de skulle behöva.

Det är inte ovanligt att barnen själva tar på sig skulden för mammas eller pappas missbruk
och gör allt för att förändra sitt eget beteende för att på så sätt försöka stoppa missbruket.
Detta gör att barnen tar större hänsyn till sina föräldrars behov än sina egna. Risken att barn i
missbrukarfamiljer utsätts för misshandel är också större än i ” vanliga ” familjer då till
exempel alkohol gör att de normala spärrar som finns inte längre fungerar som de skulle
gjort i nyktert tillstånd.23

Författarna till de böcker och artiklar jag läst är eniga om att alla barn på något sätt reagerar
på missbruksproblem i familjen. Hur man reagerar är dock individuellt. Hindberg
presenterar fyra kategorier för att beskriva barnens reaktioner;24

• Tapetblomman är barn som blir tystlåtna och tillbakadragna, de försöker göra sig så
osynliga som möjligt för att inte märkas. Barnet utplånar sig själv för att ingen ska se
problemen som finns i familjen.

• Hjälten tar över allt ansvar i familjen och hushållet så att brister och fel inte ska
upptäckas av utomstående.

• Syndabocken håller omgivningen borta genom att bli aggressiv, trotsig och utagerande.
De uppträder ofta bråkigt och störande i skolan.

• Clownen är ett glatt, aktivt barn som ständigt lockar till skratt. Clownen är aldrig
allvarlig och håller problemen borta med hjälp av humor, som också blir ett sätt att få
uppmärksamhet.

Barn i missbrukarfamiljer drabbas oftare än andra barn av problem i form av t.ex. mobbing i
skolan. 25 På grund av hemförhållandena får de ofta svårigheter med att ha ett socialt liv
tillsammans med sina kamrater då de kanske varken vill eller kan ta med sig någon hem efter
skolan. Koncentrationssvårigheter i skolan är inget ovanligt då barnet inte orkar följa med på
lektionerna på grund av det kanske allt för stora ansvaret hemma. Frånvaron från skolan är
också högre för dessa barn då de inte allt för sällan måste ta hand om mamma eller pappa.
Kläderna är ytterligare en faktor som gör att dessa barn ofta skiljer sig från mängden.
Föräldrarna varken orkar eller bryr sig om sitt barns klädsel och hygien, vilket resulterar i att
de kan vara både smutsiga och trasiga.

En sammanfattning av tecken som tyder på att missbruk kan finnas i familjen kan till exempel
vara att barnet:
• inte vill berätta vad han / hon gjort i helgen
• är överaktivt eller har koncentrationssvårigheter
• har bristande tillit till vuxna
• är smutsigt och försummat
                                                                
22 Barbro Hindberg, När omsorgen sviktar.
23 Monica Fahrman, Barn i kris.
24 Barbro Hindberg, När omsorgen sviktar.
25 Monica Fahrman, Barn i kris.
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• har svårt att få vänner
• anpassar sig överdrivet för att vara till lags
• överreagerar känslomässigt.26

Vanvård

Vanvård av barn innebär att de inte får den omvårdnad och tillsyn som de behöver och detta
medför ofta att den känslo- och förståndsmässiga utvecklingen inte sker som den ska. Barnen
får dålig inlärningsmotivation, svårigheter att orientera sig i tillvaron och svårt att skilja
mellan rätt och fel.27 Vissa författare menar att vanvården faller under kategorin passiv
psykisk misshandel då det inte heller här finns någon direkt avsikt att såra eller kränka barnet.
Föräldrarna är ofta självupptagna och vet helt enkelt inte hur de ska tillfredsställa barnets
behov. De kännetecken barnen uppvisar i samband med vanvård kan bland annat vara dålig
hygien, det vill säga att barnet är smutsigt och luktar illa, att barnet inte får tillräckligt med
mat och är hungrigt och att barnet inte har tillräckligt med kläder utan kan gå omkring i
sommarkläder vintertid. Detta innebär att vanvården kan vara både psykiskt och fysiskt farlig
för barnet. Till exempel kan föräldrars oförmåga att söka medicinsk hjälp få mycket allvarliga
konsekvenser. Vanvårdade barn tar inte heller allt för sällan på sig en vuxenroll för att
kompensera den hjälp de inte får från föräldrarna.28

Anmälningsplikten

Vad säger lagen?

Vad det gäller den svenska lagstiftningen kring barn finns den inte samlad i ett enda
dokument utan den finns på flera olika ställen. I föräldrabalken ( FB ) regleras barns rätt till
omvårdnad, samt föräldrarnas rättigheter och skyldigheter i vårdnads- och förmyndarfrågor.
Här finns också förbudet mot aga eller annan kränkande handling som föräldrarna kan utsätta
sitt barn för ( 6 kap.1§ ). I föräldrabalken står det också klart och tydligt att man i beslut om
till exempel vårdnad ska ha barnets bästa för ögonen. Socialtjänstlagen ( SoL ) är en ramlag
som anger samhällets ansvar när det gäller individuellt råd och stöd i barnomsorgsfrågor. I
socialtjänstlagen regleras även socialtjänstens ansvar för alla barn, men med särskilt stor vikt
vid barn vars hälsa är i fara. I SoL hittar vi också paragrafen om anmälningsplikt, § 71,  och
den kan delas in i två delar. Den första innebär en rekommendation till allmänheten att ingripa
genom att anmäla till sociala myndigheter när ett barn far illa. Den andra delen har en
tvingande inriktning på anmälan och riktar sig till anställda vid myndigheter vars verksamhet
berör barn och ungdomar, till exempel skola och polis. Lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga ( LVU ), är en lag som reglerar samhällets möjligheter att ingripa mot
vårdnadshavarens vilja om barn far illa.29

Hur gör man en anmälan ?

Lärare har alltså anmälningsplikt enligt § 71 i socialtjänstlagen och allt som utgör fara för
barns hälsa och utveckling ska anmälas. Om man misstänker att ett barn far illa bör man i
första hand prata med rektor eller annan ansvarig personal och tala om vad man misstänker.

                                                                
26 Frid A. Hansen, Barn i familjer med missbruksproblem.
27 Socialstyrelsen, Barnmisshandel och annan vanvård av barn.
28 K. Killén, Svikna barn.
29 Rita Christensen, Missbrukarnas barn.
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Nästa steg är att kontakta föräldrarna och, om man inte tidigare gjort det, tala om att man
enligt lag är skyldig att ta kontakt med socialtjänsten. Vid detta samtal kan man med fördel be
till exempel rektorn att medverka för att underlätta kontakten med föräldrarna. Efter mötet
diskuterar man i personalgruppen om föräldrarnas förklaring till barnets beteende är rimliga.
Känner man sig osäker går det alltid bra att kontakta socialtjänsten för en konsultation. 30 Det
är dock viktigt att detta då sker anonymt utan att man nämner barnets namn, eftersom det då
kommer att räknas som en anmälan. Man ska också veta att det inte alltid är bäst att prata med
föräldrarna innan en anmälan görs då det ibland kan krävas akuta insatser från socialtjänsten.
Man måste kunna ta ansvar och stå för den information man lämnar till socialtjänsten i
förhållande till barnet och föräldrarna. Likväl måste man ta ansvar för den information man
väljer att inte ge till socialtjänsten. Men totalt sett är det bättre att anmäla en gång för mycket
än en gång för lite.31

Goda råd till lärare när ett barn far illa

Här följer några bra råd från polisen om hur man som lärare kan förhålla sig till en situation
då ett barn far illa och vad man bör tänka på;
• Som lärare har du skyldighet att anmäla till socialtjänsten. Du begår tjänstefel om du inte

gör det.
• Ge aldrig löfte om att inte berätta vidare.
• Avstå inte från att anmäla även en etablerad person.
• Om barnet berättar något för dig ställ inte ledande frågor.
• Ta inte kontakt med föräldrarna om någon av dem är misstänkt. De kommer att neka och

barnet kan råka ännu mer illa ut.
• Under pågående utredning bör man inte prata med varandra på skolan om det inträffade.

Det finns då risk för att man påverkar varandra.32

BRIS rapport 1998

En BRIS-rapport är en sammanfattning av alla de samtal som kommit in till Barnens
Hjälptelefon hos BRIS under ett år. Förkortningen BRIS står för Barnens Rätt I Samhället.
BRIS bearbetar samtalen för att statistiskt kunna visa på de problem barn och ungdomar har i
dagens samhälle. Alla uppgifter som nu följer är hämtade ur BRIS rapport för 1998. Under
1998 kom det in 12 788 statistiskt bearbetade samtal till Barnens Hjälptelefon. Detta innebar
en ökning med 24 procent jämfört med året innan, 1997. Två år i rad innan detta minskade
samtalen, men enligt BRIS rapport har dock samtalen blivit längre och mer komplicerade.
Under 1998 inkom ytterligare 55 000 samtal till hjälptelefonen som inte kunde bearbetas
statistiskt. Orsaken till detta var avbrutna eller tysta samtal och även s.k. ” testsamtal ”. Tre av
fyra samtal under 1998 handlade om flickor och den genomsnittliga åldern på barnen och
ungdomarna som ringde låg mellan 13 och 14 år. BRIS har även en telefon för vuxna dit de
kan ringa och prata om problem som rör barn. De vanligaste problemen 1998 på BRIS
Vuxentelefon – om barn har gällt skilsmässoproblem och misshandel. Jag kommer nedan att
ta upp aktuell statistik rörande de fyra kategorier jag valt att basera mitt examensarbete på.
Jag vill dock påpeka att man i BRIS-rapporten behandlar fysisk och psykisk misshandel samt
vanvård under en och samma rubrik och jag kommer därför att göra på liknande sätt i detta
avsnitt.

                                                                
30 Monica Fahrman, Barn i kris.
31 Frid A. Hansen, Barn i familjer med missbruksproblem.
32 Studiebesök hos polisen i Linköping – Berit Blick.
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Barnmisshandel samt vanvård
Av 1 200 statistikförda samtal rörande misshandel 1998 handlade 90 procent om fysisk
misshandel. De 1 200 samtalen innebar en ökning med 26 procent jämfört med 1997. Detta
gör att misshandeln står för 9,3 procent av alla de 12 788 inkomna samtalen under 1998. Vid
en kartläggning av förövarna visade det sig att barnen i 75 procent av fallen uppgav en
biologisk förälder som gärningsman. I 44 procent av fallen är pappan förövaren, i 18 procent
mamman   och i 13 procent av fallen står båda två för misshandeln. En fördjupningsstudie
som BRIS gjort visade att endast 17 procent av de vuxna som känner till att ett barn blir
misshandlat gör något som är tillräckligt för att stoppa det. I genomsnitt är barnen som ringer
och berättar om misshandel knappt 13 år gamla och de berättar om slag mot huvudet, ansiktet,
halsen och kroppen och om strypgrepp. De talar om att förövaren använder sig av knytnävar,
käppar, mattpiskor, skärp och även knivar.

Sexuella övergrepp
Av de 12 788 samtalen rörde 7,7 procent sexuella övergrepp och av dessa berörde 78 procent
flickor. Även här har BRIS gjort en kartläggning av förövarna och i 23 procent av fallen
uppges den biologiska pappan vara förövaren, men samtalen visar att sexuella övergrepp mot
barn och ungdomar är överrepresenterat hos dem som bor i styvfamiljer.  Lärare utpekas som
förövare i 15 procent av fallen. En granskning av uppgifterna från BRIS – Vuxentelefon visar
att de vuxna uppgav pappan som förövare i 44 procent av fallen och totalt sett handlade 95
procent av alla vuxensamtal om manliga förövare.

Barn till missbrukare
Under 1998 ökade samtalen från barn som lever med missbrukande föräldrar med 26 procent.
Detta innebar att 5 procent av alla samtal handlade om missbruksproblem. Barnen och
ungdomarna som ringer berättar bland annat om övergivenhet, oro och att de ofta får ta ett
mycket stort ansvar för hem och syskon.
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Problemformulering

Med utgångspunkt i syftet för mitt arbete har jag formulerat följande frågeställningar;

1. Vilka tecken finns på att ett barn far illa?
2. Vad gör jag som lärare om jag misstänker att ett barn far illa?
3. Hur går man till väga när man gör en anmälan och vilka skyldigheter / rättigheter finns?
4. Hur ser den aktuella / verkliga situationen ut för barn som far illa?

Dessa frågor ska jag söka svar på i resultatdelen för mitt arbete.

Metod

Intervjuer

Intervjuerna i mitt examensarbete fyller dels den funktionen att kunna jämföra litteraturen
med hur yrkesverksam personal inom området upplever verkligheten dels att ge en mer
levande bild av området som inte bara innehåller statistik och fakta.

Deltagare
Jag ville intervjua personer som arbetar med barn som far illa och som så gott som dagligen
arbetar i nära kontakt med dessa barn i skolsituationer. Under min slutpraktik träffade jag en
kurator och jag frågade henne redan då om hon hade möjlighet att ställa upp på en intervju
angående barn som far illa. Efter ett positivt svar återkom jag ett par veckor senare.
Skolpsykolog och skolsköterska kontaktade jag i god tid per telefon. Skolpsykologen tackade
genast ja medan skolsköterskan var tvungen att avstå på grund av tidsbrist. Jag fick därför
fortsätta mitt sökande och redan nästa tillfrågade skolsköterska var villig att ställa upp.
Läraren jag intervjuat kontaktade jag per brev och jag visste på förhand att hon hade en
intressant berättelse att delge mig. För att garantera anonymiteten har alla de intervjuade samt
de personer de berättar om fått andra namn. Kuratorn jag har intervjuat, kallar jag Lena, och
hon har arbetat inom yrket i snart två år och inom två olika svenska kommuner. Hon sitter
även i barnens hjälptelefon hos BRIS där hon pratar med barn som ringer in anonymt för att
prata med någon utomstående vuxen. Lena har arbetat med barn från förskoleålder och ända
upp till sista året på gymnasiet. Marianne har arbetat som psykolog inom skola och förskola i
27 år. De sista 20 åren har hon nästan uteslutande handlett lärarpersonal. Hon tycker också att
det har hänt väldigt mycket inom det här området under årens lopp rent forskningsmässigt och
det har också kommit mycket ny litteratur om barn och hur de mår. Karin har arbetat som
skolsköterska i tio år och också vikarierat ett år som skolkurator. Hon har arbetat med barn
inom hela grundskolan men till större delen med barn i år 1 – 6. Läraren jag intervjuat kallar
jag för Åsa. Hon arbetar just nu i år 5 – 7 med ämnena svenska, engelska och spanska. Åsa
har arbetet som lärare i 20 år på olika skolor inom samma kommun.

Genomförande
När jag tog kontakt presenterade jag naturligtvis mig själv och även syftet med både intervjun
och hela mitt arbete. Jag berättade vad det handlade om och vad jag hittills då hade gjort. Jag
talade också om att all information skulle behandlas konfidentiellt och att de skulle få se
intervjuerna i utskrivet skick för att på så sätt eliminera eventuella missförstånd. Jag talade i
förväg också om att intervjuerna troligen skulle ta 45 – 60  minuter och det visade sig senare
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att det stämde ganska exakt. Alla intervjupersonerna valde att låta intervjun äga rum i den för
dem mest naturliga miljön, det vill säga på deras arbetsplats. Alla intervjuerna ägde som sagt
rum på personernas arbetsplats, det vill säga på olika skolor och under deras arbetstid. Detta
gjorde att det i alla intervjuer förekom mer eller mindre störande moment i form av ringande
telefoner eller elever som sökte personen i fråga. Detta var dock inget större problem och alla
intervjuer förlöpte på ett bra sätt. Efter att de intervjuade blivit tillfrågade valde jag att spela in
samtliga intervjuer på band. Detta gjorde att jag själv kunde inta en mer aktiv roll och chansen
att missa viktig information minskade. Jag ville att intervjuerna skulle bli så levande som
möjligt och lät därför samtliga personer berätta fritt utifrån sina egna erfarenheter kring mina
fyra kategorier samt anmälningsplikten. Dock användes vissa frågor som stöd för att ge mer
struktur åt samtalen. Dessa är:

• Definition av de fyra olika kategorierna – misshandel, sexuella övergrepp, barn till
missbrukare och vanvård.

• Vilka kännetecken är vanligast för varje kategori?

• Vem är det som gör så att barnet far illa inom respektive kategori?

• Finns det några generella tecken som man bör vara extra observant på?

• Anmälningsplikten.

• Hur får du kontakt med dessa barn?

• Vad gör du för de här barnen i skolan, för deras skolsituation?

• Är någon / några kategorier lättare / svårare att upptäcka än de andra, i så fall vilka och
varför?

• Har du något / några goda råd att ge till lärare om de misstänker att ett barn far illa?

Detta gällde inte intervjun med läraren som hade en annan karaktär, där hon fritt fick berätta
om ett ”eget” fall ur verkligheten. Från denna intervju redovisas tre olika berättelser varav den
första är huvudberättelsen och de två andra fick jag så att säga på köpet. Att jag valde att
använda samma frågor till de övriga tre personerna beror på att jag tyckte det vore intressant
att se likheter och skillnader mellan de olika yrkesgrupperna och samtliga intervjuer
avslutades med frågan om de hade något övrigt de ville tillägga. Att alla personerna jag
intervjuat är kvinnor beror inte på något medvetet val från min sida utan troligen på det
faktum att de flesta som arbetar inom skolan är kvinnor.

Bearbetning av material
Jag valde att transkribera alla intervjuer och efter sammanställningen, som skedde efter de
givna kategorierna barnmisshandel, sexuella övergrepp, barn till missbrukare, vanvård och
anmälningsplikten, skickade jag tillbaka intervjuerna i skrivet skick till de berörda
personerna. När de läst igenom det hela gjordes vissa omformuleringar och några små tillägg
för att inget skulle kunna misstolkas. Jag har i min presentation av intervjuerna använt mig av
personernas egna ord men strukit flera talspråkliga former och upprepningar. Detta för att
underlätta för läsaren, som annars troligen skulle finna det hela obegripligt. Det faktum att jag
valt att använda mig av denna redovisningsform beror också på att det ger mer liv åt



18

berättelserna och det ger läsaren möjlighet att själv reflektera. Sammanfattning, jämförelse
och kommentar till alla intervjuer sker i en kombinerad resultat- och diskussionsdel för
arbetet.

Dataredovisning

Barn som far illa

Jag har valt att strukturera redovisningen av intervjuerna så att resultaten från kuratorn (Lena),
skolpsykologen (Marianne) och skolsköterskan (Karin) redovisas avskilt från läraren (Åsa).
Detta för att intervjumetoderna, som jag tidigare beskrivit i metoddelen för arbetet, delvis
skiljer sig åt, men också för att ge en bättre överblick för läsaren. Sammanfattning och
jämförelse av intervjuerna kommer att ske i diskussionsdelen. Svaren på de tre första
frågeställningarna finns inflätade i texten och tas därför inte upp under egna rubriker. Dessa
tre frågeställningar är:

1. Definition av de fyra olika kategorierna – misshandel, sexuella övergrepp, barn till
missbrukare och vanvård.

2. Vilka kännetecken är vanligast för varje kategori?

3. Vem är det som gör så att barnet far illa inom respektive kategori?

Generella tecken
Lena: I alla sådana här fall tror jag att man ska vara uppmärksam på när barn uppvisar
tecken på att må väldigt dåligt, lite depressionstecken nästan.  Man kan hitta barn som får det
symtomet inom alla de här kategorierna. Barnen utagerar och protesterar och hamnar lätt i
konflikter för de har inte lärt sig hemma hur man kan lösa dem. Kännetecknen för varje
kategori är ju väldigt individuellt från barn till barn. Bland barn som utsatts för övergrepp
kan man skilja på barn som utagerar och barn som stänger in. Där tror jag det är svårt att
säga vilket som är vanligast. Jag tror det är en könsfråga och en åldersfråga. Vad jag tror att
man i skolan kan bli blind för ibland är de här psykosomatiska symtomen och de tror jag
finns hos barn i alla de fyra kategorierna som du beskriver, med ont i magen framför allt. Vi
ska vara vakna på att ont i magen kan vara något annat än just ont i magen. Det kan ju
givetvis stå för att det är något tokigt i magen, men sedan kan det ju även förekomma i alla de
här bitarna med barnmisshandel, barn till missbrukare, vanvård och sexuella övergrepp men
även i mobbingsituationer. Generella tecken som man bör vara extra observant på det tycker
jag är om barnet ändrar beteende. Man kan vara observant på om något har hänt. Det kan ju
hända mycket i familjen som gör att det krisar till sig, vilket kan leda till att barnet kan vara
utsatt exempelvis för misshandel. Om ett barn då ändrar beteende så tror jag det är bra att
vara observant på det. Det jag tror är gemensamt för alla de här barnen är en känsla av
ensamhet. ” Det finns ingen annan som har upplevt det här mer än jag ”. Något som man får
ta upp i samtalen och jobba med är barnets känsla av skuld, att ” jag har del i det här ”. Man
måste avlasta barnet skuldkänslan och känslan av ensamhet. Det är viktigt att barnet får
känna att det finns flera som har det som de själva. Inte för att man ska förringa det barnet
har utsatts för, absolut inte därför, men för att avlasta barnet känslan av ensamhet. Man kan
också börja fundera om föräldrarna är på olika sätt mot läraren då man möter dem. Ena
dagen är föräldern på ett sätt och andra dagen är föräldern helt annorlunda. Jag har pratat
med lärare som berättar om föräldrar som ringer på väldigt udda tider och låter påverkade,
men inte kan ta på det då föräldrarna uteblir i perioder. Alla de här kategorierna
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kännetecknas av väldigt låsta familjer, som är svåra att komma in i. Finns det flera bitar runt
ett barn som inte verkar bra då tror jag man måste titta på det.

Karin: Barn är väldigt duktiga på att dölja om de är utsatta för någonting. Så att ett barn är
väldigt tyst, sluten och svår att få kontakt med gör att man misstänker vilket som av dessa
kategorier.

Mariannne gav inget entydig svar på denna fråga.

Barnmisshandel
Lena: Föräldrar kan tappa tålamodet och ta sitt barn i armen och visa in det på rummet och
säga att nu stannar du där tills du är snäll. Det tycker jag inte faller under definitionen
misshandel. Men däremot om man gör det på ett sådant sätt att barnet inte förstår varför, det
sker vid  upprepade tillfällen, man tar väldigt hårt för att skada utan att barnet gjort något fel
och barnet kan inte se sammanhanget då kan det vara under misshandel. Det beror på hela
situationen. Men givetvis kan ett barn bli misshandlat även vid ett tillfälle, det är inte det jag
menar. Jag hade en liten pojke en gång som frågade ” Min mamma tar mig i örat, det får
man väl göra ? ” Det är ju svårt att svara varken ja eller nej på det. Det beror ju på hur hon
tar i örat, i vilket sammanhang och varför. För där kan jag tycka att ett barn som aldrig får
vara ute under eftermiddagarna utan varje eftermiddag måste vara inne, hjälpa till och
kanske ta hand om syskonen eller någonting, där barnet far väldigt illa i det, inte blir bemött
utifrån sina behov, där kan det ju när det går till överdrift, naturligtvis när det blir en
överdrift, det kan ju bli en form av psykisk misshandel, men det är ju när det har gått väldigt
långt. En mer generell, personlig definition tycker jag kan vara där barnet blir behandlat på
ett sådant sätt så att det blir kränkt och det sker vid ett par eller flera tillfällen. I de fall jag
mött kan jag inte säga att fler barn säger att de blir slagna av mamma eller pappa, det kan
jag inte säga, utan jag har mött ungefär fifty – fifty där. Misshandel kan ju vara både fysisk
och psykisk. Den psykiska misshandeln kan vara svår att ta på och därför svår att jobba med.
Men sådant är inte lika tabubelagt för barn att berätta. Det kan slinka ur ett barn att igår sa
mamma så och så, för det är inte lika farligt att tala om. Man vet att föräldrar inte får slå, det
vet barn idag, så därför tror jag det lättare kan slinka ur barn vad föräldrar har sagt. Men
den psykiska misshandeln tror jag ofta är svår att se i ett helhetsperspektiv för man får höra
något lösryckt då och då och det kanske inte är samma person som får höra det, så där tror
jag vi kan ha svårt att koppla ihop det.

Marianne: För det mesta  ser man misshandel med fysiskt våld, att man agar eller går fysiskt
handgripligt till väga för att skada barnet. Men den psykiska misshandeln kan vara nog så
svår och den är fruktansvärt svår att definiera. För det mesta har vi inte tillräckligt stor
inblick i vad som händer psykiskt sett. Det har vi inte alltid vad det gäller den fysiska
misshandeln heller men där kan det på något sätt vara så att barnet pratar lättare. Det
berättar att det får slag, örfilar eller annat. Barn berättar sällan eller aldrig om att de
straffas psykiskt, utan man får dra mycket mer slutsatser kring det. Vem som mest
misshandlar är svårt att svara på, men för det mesta är det föräldrar det handlar om. Jag törs
inte säga om det är mamma eller pappa för det kan vara båda. Det är inte så att mamma
misshandlar mindre. Många gånger hotar mamman med pappan, men man kan inte säga att
det bara är pappan som misshandlar och min känsla är nog att båda föräldrarna kan vara
lika goda kålsupare. Psykisk misshandel – det beror lite på hur vid man sätter den
definitionen –  skulle jag kunna tänka mig dominerar på den kvinnliga sidan. Men det är bara
min egen erfarenhet.
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Karin: Misshandel  är det egentligen så snart  den som är utsatt inte tycker att det är skoj
eller har tagit skada. Det behöver inte vara så mycket som märks eller syns och inte någon
stor skada. Det är nog ingen större skillnad mellan mammor och pappor utan båda
misshandlar i lika stor grad. Möjligen att det är mamma som står mer för det verbala, det vill
säga den psykiska misshandeln.

Tecken på barnmisshandel
Lena: Det är svårt och säga att just en sak gör att man kan misstänka att barnet blir
misshandlat. Det är hela helhetsbilden kring barnet. Visst kan man se att barnet inte vill byta
om på gymnastiken för att det inte vill visa sig eller att det inte vill duscha med de andra. Det
kan ju vara barn som har märken på kroppen som de inte vill visa, men det kan ju även bero
på blyghet, så att allting är ju en balansgång i sådana här fall. Man måste väga in så många
faktorer, för det går inte att säga att alla barn som slåss på rasten får stryk hemma, för så är
det inte. Är det ett barn som inte vill byta om med de andra, där man ofta ser blåmärken då
det har korta tröjor, som man inte tycker har en naturlig orsak, där barnet kanske har ett
utagerat beteende och svårt med sociala kontakter, drar sig undan och känner sig ensamt då
tror jag man måste väga ihop alla de faktorerna för att komma fram till att man misstänker
att just det här barnet blir utsatt för misshandel. Sedan är det så att små barn pratar mer, ett
litet barn kan faktiskt säga att mamma eller pappa slår mig. Det tycker jag är det vanligaste
sättet som vi i skolan får veta på. Att barnet själv säger det till en lärare exempelvis som går
vidare med det och att man kan prata kring det då.

Marianne: Kännetecknande för fysisk misshandel är många gånger barn som reagerar om
det kommer en hand nära eller en för snabb rörelse, ” strykrädda ”. Det är det vanligaste.
Det näst vanligaste är nog att man inte vill ha kroppskontakt. Man ska alltid vara observant
om barn ryggar för snabba rörelser eller kroppskontakt eller är rädda för att man ska ringa
till mamma och pappa om de har gjort något. Jag tror det är viktigt att inte avstå från att
ringa utan att snarare vara observant på vad föräldern säger då man gör det. Man hjälper
många gånger inte barnet genom att avstå. Fysiska tecken som blåmärken ser vi inte så ofta,
men vi ser dem lite mer på små barn som till exempel vid blöjbyten eller omklädning och på
det gäller anmälan direkt. När det gäller större barn så döljer många sina blåmärken och
vuxna är inte alltid med i omklädningsrummet, men självklart ska man vara mycket observant
på blåmärken.

Karin: Om ett barn är utsatt för misshandel i hemmet så är det alltid knepigt att komma
underfund med det, för det är inte alltid det syns några tecken. Ibland kan man se blåmärken,
men det kan vara jättesvårt att upptäcka. Man kan misstänka att det rör sig om misshandel
om barnet ryggar tillbaka och är känslig för beröring om man till exempel försöker krama om
honom / henne. Det brukar inte de här barnen gilla. Vid psykisk misshandel blir barnen mer
tysta, tillbakadragna, inbundna, ängsliga och får dåligt självförtroende.

Sexuella övergrepp
Lena: Sexuella övergrepp tycker jag är väldigt svårt att definiera. Det blir ju lite lättare när
man tittar enbart på definitionen vuxna / barn, och jag tycker det är väldigt viktigt att få med
aspekten att den vuxna är alltid i en överordnad ställning. Bara det tycker jag leder till att det
är ett övergrepp. Det spelar ingen roll om det är en tolvårspojke som har ett förhållande med
en kvinna på strax över 20 år, det är ändå ett övergrepp tycker jag i och med att barnet är
minderårigt, och det är den vuxne som absolut begår felet. Sexuella övergrepp behöver inte
bara vara fysiskt kroppsliga utan de kan även vara psyksiska, det vill säga att man sexuellt
kränker barnet via ord, kallar barnet saker eller använder sexualiserade ord till barnet på ett
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kränkande sätt. Det kan även vara visuellt, att man tvingar barnet att titta på sexuella eller
pornografiska filmer som barn inte ska se. Så jag tycker de sexuella övergreppen kan delas
upp i verbala, visuella och fysiska med direkt fysisk kontakt. Barn far mer illa ju närmre
personen står barnet. Jag tror att om mamma och pappa fungerar som en fast punkt som kan
hjälpa och stötta så tror jag att det underlättar för barnet. Sedan tror jag att man mer och
mer, framför allt vad det gäller sexuella övergrepp, måste titta på familjen och inte
blodsbanden, för att barnets utsatthet och underläge är ju lika stort till en ny vuxen i familjen
som till en biologisk vuxen i familjen. Så jag tror att det är familjebegreppet som är det
viktiga där och inte blodsbandsbegreppet. Min tolkning när man läser om sexuella övergrepp
är att det är just därför man gått ifrån termen incest och pratar om sexuella övergrepp inom
familjen, för att familjen är inte bara blodsband idag som det var tidigare. Incest är ju mer i
rakt upp – och nedstigande led, men för ett barn är ju även en styvförälder lika nära. Min
erfarenhet är inte att barn utsätts av främlingar så ofta, utan att det är någon nära i barnets
familjekrets och samma sak gäller vid misshandel. Sexuella övergrepp har jag inte mött
mycket som skolkurator, utan mest i barntelefonen på BRIS och där tycker jag definitivt att
övervägande delen förövare är män. Inte nödvändigtvis den allra närmaste mannen, pappa
eller styvpappa, utan vuxna släktingar i barnets nätverk och jag tror att det gör kränkningen
och utsattheten så mycket större.

Marianne: Sexuella övergrepp är egentligen en form av misshandel det också. Men då är det
inriktat på att det är sexuella anspelningar som gör att man kränker barnet. Det kan vara allt
från mycket närgången hantering av könsorgan, att man kommer för nära och blir smekt eller
till att man helt enkelt förgriper sig fullgånget sexuellt på barnet. Eller att barnet får ställa
upp och göra sexuella tjänster åt den vuxne.  Det förekommer en hel del. Det här med
sexuella tjänster är något som är lite svårare och det är inte så sällan barn har svårare att
prata om sexuella tjänster än övergrepp. Det här med att göra sexuella tjänster är ett område
som jag tror har blivit lite vanligare med tanke på utbildningskampanjen runt sexuella
övergrepp. Många tror att när det gäller sexuella övergrepp så är den vanligaste förövaren
pappan, och det är det kanske många gånger, men det är inte enbart pappa, utan det finns
mammor också. Kanske då att det möjligen kan finnas skillnader på vad det är för handlingar
som görs av respektive kön, fast det är ju svårt att veta. Möjligen att kvinnor sexuellt
tillfredsställer sig själva mer och män kanske går längre. Sedan förekommer det också, och
det ska man ha klart för sig, att det är vänner eller bekanta till familjen. Det förekommer
också att det är mor- eller farföräldrar och även äldre syskon. Det är illa, mycket illa, när
någon förgriper sig överhuvudtaget, men är det en total främling så är det ett påhopp på
ännu flera sätt. Då kan man aldrig vara säker någonstans.

Karin: Om det sexuella övergreppet har skett när barnet är litet så går det ofta många,
många år kanske ända upp till puberteten innan det uppdagas. Om det är en tjej som får sin
första mens, så om inte förr så brukar de i regel då reagera på ett eller annat sätt. När de
kommer in i puberteten brukar det bli tydligt för dem på något sätt. Jag har mött ett par
stycken sådana här ärenden och de har uppdagats i tonåren. Det är oftast någon i barnets
närhet som utsätter barnet för det här, någon som de redan känner. I de två fall jag känner
till har det varit pappa, kompisar till pappa och släktingar till grannar. Den ena flickan
utsattes före skolåldern och har då burit det här inom sig ända upp i tonåren. Den andra var
precis i början av puberteten då hon blev utsatt. Som jag upplevde det så var det betydligt
jobbigare för den som var äldre när hon blev utsatt. Det kan naturligtvis ha andra orsaker,
för flickan som blev utsatt när hon var liten har en trygg familjebild medan den andra har
separerade föräldrar. Det kan också ha att göra med när och av vem man blev utsatt. Jag
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skulle kunna tänka mig att det är värre att bli utsatt av sin egen far och inte kunna lita på
honom.

Tecken på sexuella övergrepp
Lena: Vad det gäller sexuella övergrepp kan man på en del barn se antingen ett översexuellt
beteende eller tvärtom. Främst på mindre barn så kan man se en översexualitet med onani
eller ett sexualiserat beteende som inte är så vanligt bland barn i den åldern, då pratar jag
om mindre barn och även förskolebarn. Men bland de yngre barnen och även bland de äldre
kan man se ett ickesexuellt beteende, man undviker kontakt. Bland tonårsbarn visar det sig i
att man inte alls vill ha sexuella relationer. Samtidigt får en del  ett promiskuöst beteende, så
man kan möta båda delarna. De här barnen kan också få svårt med sociala kontakter för de
har ju utsatts för något som de tror att de är ensamma om. Det tror jag kan påverka
kamratrelationer.

Marianne: När det gäller sexuella övergrepp finns det ganska många tecken man kan titta
på. Men det är mycket svårt att se om tecknen egentligen tyder på sexuella övergrepp. Det är
klart att om ett barn har svårt att sitta eller sveda då ska man självklart vara mycket noga
med att kolla vad det är. Sedan förekommer också att man är trött, håglös, glåmig, har ont i
magen, huvudvärk och inte kan sova. Det handlar om att fråga lite om de här tecknen och då
är det viktigt på vilket sätt man frågar och när man frågar. Man ska alltid fråga så att
vederbörande har möjlighet att svara, att det till exempel inte finns för många i närheten och
att det är ett visat intresse från den vuxne. För sådant känner barn av mycket snabbt. Barnet
kan svara med att jag får inte sova ifred, jag blir störd, jag kan inte somna, jag drömmer så
mycket, jag drömmer att någon kommer in i rummet etc. Som vuxen ska man också vara lite
observant på om barnet pratar lite raljant, vilket många killar gör. De kan ovanligt mycket
könsord, pratar om hur kvinnor ska tillfredsställas eller använder ett vokabulär som inte är
åldersadekvat. Många gånger när det gäller sexuella övergrepp så är tecknen diffusa. Men de
som är utsatta signalerar på något sätt att något inte är bra, fast kanske på lite olika sätt.

Karin: De jag träffat på är tjejer och de har varit fladdriga och flamsiga utöver vad tjejer i
den åldern är. De uppträder lite annorlunda. Ett annat tecken kan vara att man inte har
någon pojkvän och att man inte ens reflekterat över varför man inte har det på samma sätt
som andra tjejer i den åldern. Nu vet jag inte hur pass vanligt det är, men så var det för de
jag träffat. Den ena av tjejerna hade ett mycket utmanande, våghalsigt beteende och försökte
begå självmord vid upprepade tillfällen. Hos flickan som blev utsatt som liten fanns inga som
helst tecken på övergrepp i beteendet under hela uppväxten. Så reaktionerna kan vara väldigt
olika och det kan man  fundera över vad det beror på.

Barn till missbrukare
Lena: När man pratar om barn till missbrukare tycker jag inte att den vuxnes diagnos ska
vara så viktig. För om den vuxne har en missbrukardiagnos som alkoholberoende till exempel
spelar inte så stor roll för ett barn, utan det som är viktigt för ett barn är faktiskt när den
vuxne blir opålitlig på grund av sitt missbruk och barnet kommer i andra hand. Så utan att
den vuxne har fått en diagnos tycker jag att man kan prata om barn till missbrukare.
Tablettmissbruk har jag mött mest hos mammor eller kvinnliga vårdnadshavare. Men jag kan
inte säga att jag har mött drogmissbruk, varken alkohol eller drogmissbruk, mer hos mammor
eller pappor. Utan det har jag mött, om jag nu ska utgå från yrkeserfarenheten, lika mycket
hos män och kvinnor. Barn till missbrukare tror jag kan fara väldigt illa på det sättet att
deras världsbild ibland kan bli väldigt oklar för att de får möta mycket lögner. De märker att
det är något tokigt men mamma och pappa vill inte säga vad det är utan de säger att allt är
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som vanligt. Barnen lär sig att leva med lögner. De kan ha svårt att ibland gallra ut vad som
är lögn och vad som inte är det och det kan en del av de barnen få svårt med i skolan.

Marianne: Barn till missbrukare är ett jättesvårt område. Finns det två missbrukare i
familjen så har barnet lite tilltro till vuxna. Är det en förälder som missbrukar är det på något
sätt lite lättare för barnet. Då finns det någon man kan lita på. Många barn klarar att ha
föräldrar som missbrukar om det finns någon nära anhörig eller någon annan nära vuxen
som de har en mycket god relation till. Men det måste finnas en nära vuxen som man har en
relation till för att kunna kompensera den oberäknelighet som föräldern innebär. De här
föräldrarna är lite annorlunda föräldrar. Många av de missbrukande föräldrarna vet
egentligen hur en förälder ska vara och vill att deras barn ska må bra. Men av någon
anledning klarar de inte ut det. Många föräldrar har också väldigt dåligt samvete för att de
inte klarar ut det.

Karin: Jag har sett både mammor och pappor som missbrukar, det är ingen större skillnad.
Hur väl man döljer missbruket beror lite på socialgrupp och i vilket bostadsområde man bor.
Högutbildade personer som bor i ett villaområde döljer sitt missbruk längre innan det
överhuvudtaget märks, man håller upp en fasad. Tillhör missbrukarna socialgrupp tre och är
arbetslösa då bryr de sig inte om att hålla upp en fasad för missbruket är något som är känt
av andra ändå.

Tecken hos barn till missbrukare
Lena: Barn till missbrukare kan vilja stanna hemma från skolan. De vill vara hemma och se
vad som händer och ta hand om mamma och pappa. De är ju väldigt vårdande, det tycker jag
man möter mycket, de är mycket måna om sina föräldrar.

Marianne: Barn till missbrukare signalerar att de får klara sig ganska mycket själva. De
frågar ofta mycket själva om vad man ska göra. Ska man ha med sig matsäck? De börjar
mycket tidigt att ta ansvar för sin situation. På något sätt har barnet också klart för sig att det
inte är bra om mamma och pappa kommer till skolan  för man vet aldrig hur de mår och det
är inte bra om fröken eller magistern får veta hur mamma och pappa mår. Man försöker
hålla dem isär. Många barn pratar inte så mycket om sina föräldrar utan man försöker
skydda dem. Man kan uppleva att barnet hittar på vad det gjort i helgen eller säger i alla fall
ingenting om mamma och pappa, utan säger bara att de såg på TV eller åt chips.

Karin: På barn till missbrukare ser man ofta att de är på gränsen till vanvårdade, dåligt
klädda eller inte fått ordentligt med mat. De kan vara väldigt trötta på måndagar om det har
varit fest i helgerna. Får de inte möjlighet att sova ordentligt hemma blir de också hålögda
och bleka. De tar alltid sina föräldrar i försvar och står på deras sida. De här barnen
kommer ändå till skolan för det är den enda trygga tillvaro de har. De kan också vara rädda
för att gå hem då de inte vet i vilket tillstånd de möter mamma eller pappa och de vågar
sällan ta hem kompisar, om de ens får det. Missbruket kan ju finnas hos bara den ena eller
hos båda föräldrarna.

Vanvård
Lena: Vanvård kan komma in under psykisk misshandel, eller det blir ju en psykisk
misshandel av det. Vanvård är svårare att komma åt än fysiska och sexuella övergrepp, för
det är svårare att ta på. Jag tror att gränsdragningen för när man ska göra en anmälan är
svårare. Här i kommunen jobbar vi så att vid vanvård så pratar man med familjen först innan
man gör en anmälan, medan däremot vid fysiska och sexuella övergrepp så gör man en
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anmälan direkt utan att tala med familjen och det handlar om att skydda barnet. Vid vanvård
så finns ju ofta skolsköterskan med också i arbetet för att trycka på hygien och sådana saker.
Nu är ju inte det här något vetenskapligt underbyggt, men de gånger jag mött vanvård har det
främst förekommit hos ensamstående föräldrar. Det tror jag beror på att de inte orkar helt
enkelt. Det jag har mött är bland ensamstående mammor, men det kan ju bero på att det finns
fler ensamstående mammor. Ibland kan jag också se att de barn som blir vanvårdade och rent
fysiskt inte har hela rena kläder och den biten kan bli väldigt ansatta av andra barn, de blir
dubbelt utsatta.

Marianne: Vanvård är det vi ser mest av. Det är fruktansvärt svårt att ta upp och prata om.
Det finns någonstans inte förutsättningar hos föräldern att klara ut att hantera det här med
tvätt och dusch. Ju äldre barnet blir desto viktigare är det att prata med barnet självt, så att
barnet klarar av sin egen hygien. Det tar alltid emot när personal ska prata om det här med
vanvård. Sedan finns det en vanvårdsbit som man av någon anledning har lättare att prata
om men svårare att egentligen upptäcka och det är det här med mat och sömn. Men kommer
man på det så har man lättare att ta det. Där finns det ju ett mörkertal för oftast är det ju när
barnen själva berättar att de till exempel inte fått mat. En annan bit som vi sällan diskuterar
som vanvård är när barnet inte får tillräckligt med sömn, men det finns ju där också. I den
här kategorin har vi ju också barn som inte äter vissa maträtter då de bara är vana vid att få
en maträtt, men det finns också de som kastar i sig maten. De frågar redan på morgonen när
de kommer hur dags man ska äta. Det är nog mest mammor som står för vanvård.
Ensamstående och också sammanboende mammor, men då tar för det mesta pappan inte så
stor del av omvårdnaden. Många gånger när det gäller vanvård förstår inte de mammorna,
enligt min erfarenhet, vad det är de åsamkar sina barn. I den här kategori finns det också
några mammor som på grund av sin begåvning inte riktigt förstår hur man gör det praktiskt
heller. Så det är inte bara att man inte kan förstå den känslomässiga biten. Skolpersonal
säger ofta till föräldrarna att du måste tvätta ditt barn så att det inte blir mobbat, men min
egentliga erfarenhet är inte att det är så. Barn har mycket fin känsla för om det är barnet
själv som är stökigt och gör saker eller om det är synd om Stina för hon har en sådan
mamma. Barn har finare känsla än vuxna för det här. Man har klart för sig att kamraten inte
har det så lätt. Min erfarenhet är inte att det är vanvården som gör att barn blir mobbade för
det kan andra barn ta på något sätt. Så vi hänvisar ibland till mobbing utan att ha någon
grund för det.

Karin: Vanvårdade barn är barn som inte får mat och rena, hela kläder samt bristande
hygien. Vanvård förekommer ofta i samband med de andra kategorierna men det kan
naturligtvis också vara enbart vanvård. Föräldrarna räcker av någon anledning inte riktigt
till för sina barn, de kanske inte orkar. Ibland beroende på att man har väldigt många barn
och ibland på att man själv som förälder mår dåligt på grund av till exempel arbetslöshet.
Vanvård är nog mer påtagligt i de fall då familjen inte är hel, det vill säga hos ensamstående
föräldrar. Jag tycker inte det är någon skillnad på ensamstående män eller kvinnor. Om
vanvård förekommer i hela familjer så är det nog mer i invandrarfamiljer med sju – åtta barn
där man inte riktigt orkar med dem alla. Vanvåden tycker jag tillhör det svåraste att komma
åt och att påtala för föräldrarna. De andra kategorierna är mycket lättare att göra en
anmälan på för de är mer påtagliga.

Tecken på vanvård
Lena: Vanvård av barn kan man främst se på smutsiga och trasiga kläder. Vid upprepade
tillfällen givetvis. Men man bör också vara medveten om att en del  barn är experter på att
smutsa ner sig på vägen till skolan. En annan sak som man kan ge akt på är barn som inte får
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mat, det vill säga om man märker att barnet vid upprepade tillfällen säger att jag har inte ätit
eller jag har inte fått frukost och att barnet äter väldigt mycket i skolan, på ett väldigt
överdrivet sätt. Det finns barn som tydligt uttrycker att ” jag passar på att äta när jag är här
för jag har inte fått något hemma ”.

Marianne: Kännetecknen är för det mesta trötta, hungriga och glåmiga barn, men framför
allt att de har smutsiga och trasiga kläder eller inte har duschat.

Karin: Vanliga kännetecken är att de är smutsiga, dåligt klädda, inte har ätit ordentligt och i
en del extrema fall att de till och med luktar svett och smuts. Det är inte så vanligt men ändå
så finns dessa ytterligheter. Om man inte ser några tecken på kläder eller hygien så upptäcker
jag det ofta vid klassundersökningar då barnen mäts och vägs. På längd- och viktkurvan kan
man utläsa väldigt tydligt om ett barn mår dåligt.

Anmälningsplikten

Lena: Det finns en stor rädsla för anmälningsplikten och det behövs informeras mycket om
den. Jag funderar ibland på hur mycket lärarna får lära sig om den på utbildningen. Jag
tänker också på att vi har outbildad personal ute på skolorna i form av assistenter och där
tror jag det är jätteviktigt när de anställs att informera om att anmälningsplikt är en
skyldighet, det är inget vi kan välja bort. Vi är skyldiga att anmäla och det är bättre att
anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Socialtjänsten har kompetens att utreda och
titta vidare på det. Det är inte så att man sviker barnet när man anmäler utan tanken är att
barnet ska få det bra. Jag tror det är bra om socialtjänsten kan komma och informera om vad
den är och vad det är man gör för då är det inte lika hotfullt längre. Ibland tar det tid innan
det händer något när man anmäler, men det beror inte på socialtjänstens illvilja till
samarbete, utan det beror på deras pressade situation helt enkelt. Det beror också på i vilken
del av stan man arbetar och hur mycket personalen där har att göra. Det är viktigt att skolan
försöker ha ett samarbete med socialtjänsten, så att det blir en helhet kring barnet. Brister i
det samarbetet är återkopplingen – att vi kopplar tillbaka vad som händer på skolan och att
socialtjänsten kopplar tillbaka till oss. Där går oftast sekretessen att lösa genom att prata
med familjen, det brukar inte vara några problem.

Marianne: Det är viktigt att anmälningsplikten finns. Många tycker att den är jättesvår och
på ett sätt är den det, för man måste själv ta ställning till vad man tycker är viktigt för barn
att ha. Dagispersonalen idag tycker jag kan sin anmälningsplikt. De vet att i sitt
tjänsteuppdrag så ingår anmälningar. Skolan har inte lika tydligt haft anmälningsplikt för det
ingår inte på samma sätt i tjänsteuppdraget. I skolan är det ju också oftast rektorn som ställer
sig bakom en anmälan. Som privatperson kan man anmäla anonymt men inte i tjänsten.
Anmälningsplikten handlar om att man ska anmäla om man ser att det föreligger fara eller att
barnet inte mår bra. Man behöver egentligen inte precisera en massa, man har ingen
bevisbörda, man talar om vad man ser. Det är viktigt att anmälningsplikten finns kvar och det
är viktigt att föra en diskussion kring den. Det är också viktigt att man vet varför man
anmäler. Är man osäker så tycker jag det är viktigt att man för en anonym konferens med en
socialsekreterare och absolut inte nämner några namn. Man måste själv vara framme vid att
man ska anmäla, man ska inte känna sig tvingad, då blir det ofta inte bra. Samverkan med
socialtjänsten fungerar för det mesta bra, och när det inte går fort är det nog för att det inte
finns tillräckligt med bevis eller fakta, socialsekreteraren får inte tillräckligt med material för
att kunna jobba vidare.
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Karin: Anmälningsplikt har man när man arbetar med barn och den är egentligen väldigt
strikt eftersom man ska anmäla enbart vid misstanke om att ett barn far illa. Riktigt så
fungerar det kanske inte i praktiken. Ofta är det en familj man har haft en lång kontakt med
ända till det här beslutet att anmäla mognar fram. Man ställer sig frågorna ” vad tjänar det
till att göra en anmälan, blir det för barnets bästa, vad kommer det att leda till? ”Ibland när
vi anmäler så hittar inte socialtjänsten någonting och då har man fått en sämre kontakt med
familjen istället. Rent generellt tycker jag att man ska tänka sig för lite mer innan man tar
steget och anmäler. Jag har varit med om flera knepiga fall där man förlorat familjen på
grund av att de flyttat. Tyvärr hjälper inte det barnet för problemen och bekymren följer med
till nästa skola. Det tar bara ett tag innan de blir upptäckta igen. Det är väldigt sällan jag
själv som skolsköterska står för anmälan utan det är skolläkaren som gör det, men vanligast
är nog att rektorn står bakom. Det har varit stor omsättning på socialsekreterare här i
området den senaste tiden, vilket gör att jag tycker samarbetet med socialtjänsten fungerade
bättre förr. Då hade vi socialsekreterare som var med på elevvårdskonferenser, men idag har
det försvunnit här i området.

Kontakten med barnen

Lena:  Är det lite äldre barn så kommer ofta läraren och säger att den personen mår inte bra
vill du prata med honom / henne.  Jag brukar inte vilja prata med barn på uppdrag av lärare,
utan jag vill prata med barn på uppdrag av barnets föräldrar eller barnet självt. Är det lite
äldre barn kan jag säga att vill barnet komma så får det. Annars får jag fråga läraren om den
tycker det är okej att ta upp med föräldrarna att barnet verkar må dåligt och kanske ska träffa
kuratorn. Jag tycker inte man ska gå bakom ryggen på föräldrarna i kuratorskontakten, men
däremot kan man göra det när man anmäler fysiska och sexuella övergrepp. Ofta behöver
barnen föräldrarnas hjälp till vad man än ska jobba med.

Marianne: Kontakt med barnen får jag genom att personalen ofta kommer till mig. De vill
gärna konferera med mig om hur de ska gå vidare.

Karin: Ibland kommer barnen till mig och söker för diverse småkrämpor som inte är den
egentliga orsaken till varför de kommer. De har ont i ett finger eller magen, men man hittar
ingenting, utan man förstår så småningom när det blir många sådana besök att det är något
annat som ligger bakom. Men i andra fall kommer lärare direkt till mig och talar om vad de
misstänker, så sättet jag får reda på det kan vara lite olika. Oavsett vem som misstänker
något så tas det alltid upp i elevvårdslaget där man diskuterar hur man ska gå till väga.

Vad gör du för barnen i skolan?

Lena: Jag har något som kallas för stödsamtal. Jag träffar barnet och har kurativa samtal.
Gäller det vanvård kan man träffa hela familjen och jobba kring det. Man måste förklara det
här med symtomen som kan finnas hos barnet. ” Att du har ont i magen, det kanske har att
göra med att pappa eller mamma dricker ”. Man får försöka tydliggöra för barnet att det kan
hänga ihop, för det är inte så självklart för ett litet barn att det finns en koppling. Är det ett
väldigt utagerande barn som har svårt att vara i en barngrupp, då kan man behöva samordna
flera resurser med lärare, kurator eller psykolog och föräldrar och försöka lägga upp ett
program kring barnet och jobba med det. En del barn som är väldigt utagerande som har
väldigt svårt att vara i barngrupp får assistent. Det är också ett sätt som skolan kan jobba på.
Annat som kan vara bra för de här barnen är  barngrupper men det är inte alltid skolans
uppgift att hålla i.  Jag kan känna att barn behöver tid och det tror jag inte alltid att det finns.
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Marianne: Det jag kan göra och försöker göra det är just att man ska våga ta upp och prata
om de här barnen som far illa, att man vågar titta på vad det är man känner och misstänker,
som skolpersonal. Ibland kan jag hjälpa till att motivera personalen till att orka gå vidare,
inte pressa på barnen, utan bara finnas där. För ibland ska man inte rusa åstad för snabbt.
Man kan tycka att det är hemskt det barnen blir utsatta för och ja, det tycker jag också, fast
det leder ingenstans att rusa iväg för snabbt. Så finns det bara en antydan så handlar det om
för min del att motivera personalen till att vara lugn ett tag till. Ett bra sätt för barn att få ur
sig det de varit med om är att låta dem rita. Som lärare och annan skolpersonal behöver man
då inte övertolka alla bilder utan man låter dem bara på något sätt bearbeta sina upplevelser.
Det har en viktig funktion för sig. Det gäller många av de här barnen så är det viktigt att
skolsituationen är ganska så förutsägbar, och det är ju inte alltid det är så. Det är bra om det
är en och samma lärare och man ska veta hur dagarna ser ut. För många av de här barnen i
alla dessa kategorier så fyller skolan en funktion av att vara en trygghet. Man går dit, man
vet hur det ska vara, man har sin plats, här sitter jag, här äter jag, det är en trygghetsfaktor
när rutinerna rullar på.

Karin: Har jag haft kontakt med barnet tidigare så fortsätter vi att träffas till exempel en
gång i veckan för att prata. Vi har kontakt och följer upp vad som har hänt. Jag brukar också
kolla upp med läraren hur det fungerar i klassrummet och hur det går där. För övrigt tycker
jag att jag kan hjälpa dem genom att bara finnas. Eleverna vet att jag finns och att de kan
komma och prata när de vill. Det är viktigt att de känner att de kan ha ett förtroende, men att
man i sådana här svåra fall gör klart att tystnadsplikten inte är absolut. Det är viktigt att man
gör klart det innan.

Finns det något som är svårare / lättare att upptäcka?

Lena: När det gäller vanvård så kan de här rent fysiska företrädena synas. Vad jag också
tänker på är misshandel där man rent fysikt kan se på barnet att det är slaget eller att barnet
har ett aggressivt, utagerande beteende tillsammans med andra bitar. Sexuella övergrepp tror
jag är svårast att upptäcka i skolan för jag kan inte säga att jag har mött det mycket här. Men
när jag sitter i barntelefonen ringer det ungefär lika många procent om misshandel och
sexuella övergrepp. Men i skolan är det klar överrepresentation av misshandeln.

Marianne: Det mest synliga är nog vanvården om det handlar om det här att man inte är ren.
Det svåraste är väl på ett sätt det här med sexuella övergrepp kanske. Det är nog hårfina
skillnader mellan sexuella övergrepp och misshandel. De är lika svåra. Man måste ha en
relation och lite tid för att det ska upptäckas.

Karin: Alla de här kategorierna är nog lika svåra att upptäcka. Det är möjligt att sexuella
övergrepp är det svåraste att komma åt, att man känner att man inte har tillräckligt med
material för en anmälan. Det man lättast ser är vanvården, där ser man om kläderna är
smutsiga till exempel. Men där kan man ofta hitta något annat bakom.
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Goda råd till lärare som misstänker att ett barn far illa

Lena: Mitt goda råd till lärare om de misstänker att ett barn far illa är att sätta sig ner med
en person på skolan som jobbar med sådana frågor, kurator, skolpsykolog eller rektorn. Man
ska tala om att det här ser jag och fråga hur man kan gå vidare och hellre göra det ofta än att
avstå. Det tror jag är en organisationsfråga, att man måste ges tid till det. Man ska inte ge sig
på att prata med föräldrarna själv om man misstänker att det är fysiska eller sexuella
övergrepp. Däremot om barnet kommer hungrigt och inte har ätit frukost, då tycker jag att
man kan säga det till föräldrarna. Vill man inte lämna ut familjen innan man pratat med dem
så kan man alltid prata anonymt med psykolog eller kurator på skolan. Finns ingen sådan
personal på skolan kan man ringa anonymt till socialtjänsten eller barnpsykiatrin. Man kan
nämna sitt eget namn men aldrig barnets eller familjens. En bra policy vid anmälan är att den
sker i rektorns namn för då är det skolan som organisation som gör anmälan eftersom
läraren oftast ska ha ett samarbete med föräldrarna framöver. När man har gjort en anmälan
är det bra att ha extra  beredskap kring barnet och hög tolerans om barnet far kring och är
oroligt.

Marianne: Mitt absolut tydligaste råd i dag är att se till att man inte går för fort fram, inte
blir skärrad och att man klarar av att lyssna. Klarar man inte av att lyssna ska man inte
bjuda in till ett samtal. Man måste visa som vuxen att det här är hemskt det du varit utsatt för,
fast jag tål att höra det du säger. Då berättar barnet. De berättar bara för den som tål att
höra. Det är viktigt att vi i skolan pratar om de här barnen. Misstänker man att ett barn far
illa ska man ta kontakt med till exempel kurator eller psykolog. Man ska inte gå omkring och
bära på det själv, så att man kan få hjälp med att observera och att hålla sig själv lugn. Det
är också bra att få stöd för sina misstankar hos annan personal innan man tar kontakt med
föräldrarna. För det är viktigt när man tar föräldrakontakten och hur man tar den om den ska
bli bra. Är det sedan så att det är akuta tecken då pratar man ju med socialtjänsten först. Jag
avråder från att ta kontakt med föräldrarna i situationer som handlar om sexuella övergrepp
och misshandel. För detta kan leda till aggressivitet som går ut över barnet och gör att barnet
sedan tystas. Det är också viktigt att tänka på, när man tar kontakt med föräldrarna, att man
talar om vad man själv sett och inte vad barnet berättat. För det ska helst inte läggas på
barnet som då kan drabbas dubbelt upp.

Karin: Mitt råd är att man ska lyssna och hålla ögon och öron öppna. Det är viktigt att lyssna
in vad barnet verkligen säger, inte bara med ord. Det är väldigt viktigt att vara en bra
lyssnare utan att spela besserwisser.

Tre berättelser ur verkligheten

Intervjun med läraren Åsa kan sägas illustrera hur kategorierna barnmisshandel, sexuella
övergrepp och barn till missbrukare kan se ut i verkligheten. Jag visste på förhand att Åsa
hade ett intressant fall att berätta om, men under samtalets gång väcktes tankar om andra
erfarenheter hos Åsa och dessa står redovisade under rubrikerna II och III. Dessa berättelser är
också betydligt mer kortfattade då de från början inte hörde till det tänkta innehållet för
intervjun. Dock tycker jag att de kan exemplifiera vad lärare möter i sitt yrke och de är så pass
intressanta att jag valt att redovisa även dem.

I
Anders går nu i år sex och han hatar alla som ställer krav på honom. Han vägrar göra saker i
skolan och han har lärt sig att det går att vägra. ” De kan inte tvinga mig att göra något om
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jag inte vill. Vill jag inte gå in i klassrummet så kan de inte lyfta in mig.” Han har lärt sig ett
beteende utifrån hur samhället fungerar, det går att inte göra någonting även om man inte
blir omtyckt. Men det fungerar och han får väldigt mycket uppmärksamhet på det viset. Det är
det han söker, han vill vara i centrum av hela händelseförloppet i alla sammanhang. Anders
första kuratorskontakt skedde redan i år 1. Hans år 1 – 3 lärare har berättat att han var
likadan då som nu. Han böjer ned huvudet och tittar skyggt under glasögonen. Han gör saker
bara för att kolla om vi ska se det. Han har ett annorlunda beteende och testar hela tiden för
att se var gränserna går och för att se hur långt han kan gå.

Jag lärde känna Anders när han gick i år fyra hos Ewa. Där gick han tillsammans med en
kille som heter Niklas och dessa två slogs och for runt i skolan och låg mest under borden och
ropade fula ord åt alla som överhuvudtaget råkade gå förbi dem. Det spelade ingen roll om
det var rektor, föräldrar, barn eller annan personal. Till slut så sa Ewa att nu är det de eller
jag (som slutar). Det var någon gång i april. Då hade de hållit på hela läsåret och de fick
varsin enskild assistent och placerades på ett fritidshem några meter bort från skolan. Där
var de under hela våren med varsin ” bodyguard ”, stora, kraftiga saker som kunde ta i och
lyfta dem. Det fungerade så där. De var borta från skolan men de åt tillsammans med sina
klasskamrater och de förde liv i matsalen trots att de hade två ” vakter ” med sig och det gav
konstiga signaler till de andra barnen. Under Anders år i fyran blev pappan anmäld av
skolan till socialtjänsten. Anders upplevdes bland annat som väldigt strykrädd och pappan
anmäldes för barnmisshandel. Sedan i år fem började Anders hos mig och Niklas och han
särades på. Niklas började i en annan femma på skolan. Ingen av dem fick någon assistent
heller utan de skulle klara sig. Anders fungerade bra för han har lätt för sig i skolan. Han
skriver bra, engelska är han duktig i och även matte, även om han inte vill så mycket där.
Under hösten i år fem skilde sig Anders föräldrar och det hade kanske varit på gång tidigare
också. Pappan flyttade hemifrån och Anders bodde hos sin mamma tillsammans med sin
storasyster. Han bodde även hos pappan ibland och det fungerade bra ända tills våren, någon
gång i februari / mars. Då träffade mamman en ny kille och han accepterades inte av pappan.
Ungefär vid påsken var pappan hemma hos Anders och mamman och gjorde uppror eller gick
bärsärkagång och gud vet allt vad han gjorde. Efter detta blev pappan inlagd på psyket och
efter det fungerade ingenting för Anders i skolan. Han blev orolig, skulle inte göra någonting
och inte vara inne i klassen. Under slutet av vårterminen fick han assistent fram till
sommarlovet och det fungerade trots det dåligt. Det fanns en annan jobbig pojke i klassen och
dessa två drogs till varandra och gjorde en massa dumheter. Precis i slutet av sommarlovet i
augusti träffade jag pappan och han mådde bra, han såg väldigt fräsch och pigg ut och han
sa att nu har Anders flyttat hem till mig och allt var frid och fröjd. Anders var lycklig för hans
önskan hade hela tiden varit att få bo hos pappan, men han skulle bo hos mamman varannan
helg. När Anders sedan började skolan så dröjde det inte länge innan han började prata om
att han skulle flytta ut på landet för att pappan hade träffat en ny kvinna, Kristina. Pappan
och Kristina kom till skolan en dag precis vid skolstarten och det kändes en tydlig spritlukt
om dem båda. Kristina var hemma hos pappan med jämna mellanrum och det blev fester där.
Vid ett tillfälle hade Kristinas barn från ett tidigare äktenskap varit och hälsat på och när de
skulle åka hem till pappan på söndagen, som har ensam vårdnad om alla barnen på grund av
Kristinas alkoholberoende, var ena sonen sjuk och fick därför stanna då resan hem var flera
mil lång. På kvällen gick pappan och Kristina ut med hunden men kom inte tillbaka på flera
timmar. Till slut ringer pappan hem och säger att de sitter nere på krogen och dricker öl  med
ett par kompisar som de träffat. Så där stod Anders tillsammans med en sjuk pojke som han
aldrig hade träffat tidigare. Anders ringde till mamman och var arg och ledsen och han stod
på balkongen och gapade och skrek. Mamman har berättat för mig att pappan inte kan sluta
dricka om det finns sprit, utan han dricker tills det är slut. När Anders kom till skolan
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morgonen därpå var det ingenting som fungerade, han bara flöt omkring. Mamman började
dra öronen åt sig och funderade på om hon verkligen hade gjort rätt när hon låtit Anders
flytta till pappan. Detta ledde till att pappan flyttade ut till landet och Kristina med Anders så
fort som möjligt, tre / fyra veckor tidigare än planerat. Då gick det inte att ha Anders i skolan
överhuvudtaget. Han hatade oss alla och ville ingenting. Så Anders fick börja i en ny skola
och gick där en vecka. Första lördagen då de flyttat var det fyllefest och då fick mamman åka
och hämta Anders och hans storasyster och tog med dem hem till sig. Pappan kom på
söndagen och lovade att han skulle sluta träffa Kristina och att Anders skulle flytta tillbaka
hem till honom i hans gamla lägenhet och börja om från början. Kristina gav Anders skulden
för att pappan ville lämna henne, det var han som förstörde deras förhållande. Pappans löfte
höll tills på måndagen, då ångrade han sig och skulle flytta hem till Kristina igen.  Sedan
började strulet. Pappan blev åter igen inlagd på psyket. Anders skulle börja på vår skola igen
och det gjorde han, men det gick inte, utan han sprang i korridorerna och hotade folk med
knivar och saxar. En lunchrast kom en elev rusande i korridoren och Anders kom efter med
en sax i högsta hugg. Anders tryckte in honom i ett hörn och höll saxen mot strupen på den
andre eleven. Samma dag stod han och skrek åt en lärare att han skulle köra en sax i hjärtat
och en kniv i hjärnan på honom. Efter detta blev Anders omhändertagen ganska abrupt för de
skulle göra en socialtjänstutredning och  mamman orkade inte heller med honom. Anders
skickades till en annan stad där han fick bo under utredningens gång. Under tiden undersökte
vi på skolan andra alternativ på skolor till Anders för vi ville att han skulle få en nystart när
han kom tillbaka. Vi hittade en bra skola som ligger på lagom avstånd och det skulle inte bli
onaturligt att gå dit eftersom han skulle bo kvar på samma ställe. Vi var där på
överlämnandekonferens. Jag, mamman och hennes sambo träffade den nya läraren, allt
verkade frid och fröjd, mamman fick schema och de bestämde att Anders skulle komma på
måndagen. På torsdagen innan ringer de från skolan och säger att de inte kan ta emot
Anders. Då hade de reagerat på att han hade använt saxar och knivar och den nya läraren
hade inte vågat säga det direkt till mamman. Socialtjänsten säger att vi borde ha undanhållit
detta för att få in honom på skolan, så vid en eventuell andra konferens tycker de inte att vi
ska säga något. Vi började fundera på nya alternativ igen och vi hittade en skola, men då sa
föräldrarna nej för att det var för krångligt att ta sig dit. Under tiden bedrevs
hemundervisning för Anders, men inte heller det fungerade. Anders tog fram köttyxor och
bland annat hade han sönder en bokhylla. När läraren försökte göra någonting satte Anders
på TV:n så högt som det bara var möjligt. Så någon hemundervisning gick inte att bedriva,
med den påföljden att läraren en dag gick hem utan att ringa till mamman som då direkt
ringde till rektorn och skällde ut honom för att Anders inte fick den hemundervisning han
skulle. Nästa dag gick läraren dit igen, men det gick inte då heller, så hon ringde mamman
och sa att nu går jag härifrån.  När det nu inte går att bedriva hemundervisning så finns det
inte en chans att han ska kunna gå i vanlig skola heller. Sedan har han drivit runt här och i
dagsläget menar socialtjänsten på att det ska kunna fungera eftersom familjens situation har
ändrats. Anders bor nu enbart hos sin mamma och pappan har flyttat tillbaka till Kristina.
Anders har också varit hos BUP (Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken) och de tycker inte
heller att det är något märkvärdigt utan att det bör fungera och som läget ser ut nu så
kommer Anders tillbaka till vår klass så snart det är möjligt, trots att det inte är den bästa
lösningen för honom.

Anders har blivit väldigt sviken av framförallt sin pappa. Han har flyttat tillbaka till Kristina
som han lovade att lämna och inte umgås med och nu har de också förlovat sig. På grund av
detta känner sig naturligtvis Anders oerhört sviken och Kristina har tagit den plats han skulle
ha haft. Anders har pratat om hur mycket han hatar henne och hon har en stor negativ roll i
det hela, då Anders vill ha pappan för sig själv.
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II
För många år sedan, det var på åttiotalet, hade jag en kille som var som en liten rädd mus,
både i sitt utseende och i sin skepnad. Han och en annan kille var väldigt udda. De åkte
Östergötland runt med buss på eftermiddagarna och busade på bussarna, det var deras
fritidssysselsättning. Den här killen kunde vara borta två – tre veckor i stöten. Jag och
specialläraren gick en gång hem för att hämta honom. Mamman öppnade i negligé trots att
klockan säkert var tio på förmiddagen och hon var alltid i sovande tillstånd på något vis.
Pojken var rädd, oerhört rädd och vi forskade mycket kring detta de tre år han gick i min
klass på mellanstadiet, men vi kom aldrig på vad det var. Många år senare uppdagades det
att han hade blivit sexuellt utnyttjad under hela mellanstadietiden och även under lågstadiet.
Mamman levde som  prostituerad och hade olika karlar som kom hem till dem och det var de
som hade utnyttjat pojken. Då mådde jag väldigt dåligt när jag förstod vad som hade pågått
utan att jag hade gjort någonting. Men det var aldrig någon som kom nära den här pojken.
Han var rädd, skygg, blyg, liten, tanig och mager. Om man petade på honom såg det ut som
om han skulle ramla omkull.

III
En annan kille, det var också på åttiotalet, som jag fick när han gick i sexan upplevde jag som
fruktansvärt obehaglig. Hans blickar klädde av mig fast jag var vuxen. Han gjorde många
konstiga sexuella saker under året och på skolavslutningen hade olika grupper i klassen fått
olika uppgifter att ansvara för. Han hade tagit ansvaret i sin grupp och han ställer sig upp
och berättar snuskhistorier inför alla föräldrar. Jag visste ingenting. Två år senare fick jag
ett telefonsamtal från kuratorn på hans dåvarande högstadieskola och frågade om han hade
haft några konstiga sexuella läggningar under mellanstadiet. Där hade man uppdagat något,
jag vet inte vad. Men han var som en mogen man fast han bara var tolv år. Det var väldigt
obehagligt.
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Resultatsammanfattning och diskussion

I min diskussion kommer jag att se tillbaka på mitt syfte och mina problemformuleringar för
att se om jag uppnått mitt syfte med detta examensarbete. Jag kommer att återknyta till teorin
i litteraturgenomgången samt göra en sammanfattning och jämförelse av intervjuerna utifrån
de frågor jag ställde i min problemformulering. Slutligen kommer jag att avsluta med en
sammanfattande diskussion.

Vilka tecken finns på att ett barn far illa?

I mina intervjuer har jag funnit att de kännetecken som uppträder då ett barn far illa i mångt
och mycket stämmer överens med det jag fick fram i litteraturgenomgången. Jag kommer nu
att göra en kort sammanfattning och jämförelse för varje kategori med de tecken som
uppkommer.

Barnmisshandel:
Den litteratur jag läst som behandlar barnmisshandel (se ref. lista) menar att blåmärken är det
vanligaste tecknet på att ett barn blir fysiskt misshandlat, medan både skolpsykologen
Marianne och skolsköterskan Karin säger att det tydligaste tecknet är om barnet ryggar
tillbaka vid kroppskontakt och är ” strykrädd ”. Detta kan kopplas till berättelsen om Anders
då skolan valde att anmäla pappan till socialtjänsten för misshandel på grund av att Anders
upplevdes som just strykrädd. Jag kan också se att både kuratorn, Lena, och litteraturen är
överens om att man ska vara medveten om att blåmärken även kan ha en naturlig förklaring.
Det finns en intressant skillnad i det Lena och Marianne säger om hur barn berättar om fysisk
respektive psykisk misshandel. Lena säger; ” Man vet att föräldrar inte får slå, det vet barn
idag, så därför tror jag det lättare kan slinka ur barn vad föräldrar har sagt. ” Mariannes
erfarenhet är däremot denna; ” ….. berättar att det får slag, örfilar eller annat. Barn berättar
sällan eller aldrig om att de straffas psykiskt….. ”. Vad som ligger bakom dessa olika
uppfattningar kan jag bara spekulera i. Kanske kan det ha att göra med antal yrkesverksamma
år eller vilken åldersgrupp av barn de arbetat med.

Sexuella övergrepp:
Att tecknen på sexuella övergrepp kan vara mycket varierande från individ till individ kan jag
se att både litteraturen om sexuella övergrepp (se ref. lista) och de intervjuade personerna är
eniga om. Kännetecknen som återkommer hos alla källor är sömnsvårigheter,
självmordstankar och störningar i kontakten med andra. Lena och Karin säger också att just
tonårsbarn inte alls vill ha sexuella relationer eller någon pojkvän. I Åsas tredje berättelse ser
man bland annat ett förföriskt beteende som också litteraturen framhåller som ett tecken på
sexuella övergrepp. I berättelsen ser man också att Mariannes erfarenhet av ett raljant språk
stämmer med den fakta som presenterats.

Barn till missbrukare:
Vanligt förekommande tecken hos barn till missbrukare som jag funnit hos alla mina
informationskällor är att dessa barn är vårdande och tar sina föräldrar i försvar, det betyder
också att de många gånger tar större hänsyn till föräldrarnas behov än sina egna. Litteraturen
och intervjun med Karin visar på att de ofta har smutsiga och trasiga kläder och sällan varken
vill eller kan ta hem kompisar eftersom de inte vet i vilket tillstånd de möter mamma och /
eller pappa. Karin menar också att barn till missbrukare trots allt kommer till skolan och det
beroende på att det är den enda trygga tillvaro de har medan Lena säger att de ofta vill stanna
hemma för att kunna ta hand om mamma och / eller pappa. I litteraturgenomgången
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presenterade jag fyra olika kategorier som beskriver barnens olika reaktioner och
syndabocken, som blir aggressiv, trotsig, utagerande och störande i skolan, var en av dem.
Till syndabocken kan man dra tydliga paralleller med Åsas berättelse om Anders. Han vägrar
gå in i klassrummet och har hotat både lärare och elever med kniv och sax.

Vanvård:
Vad gäller vanvåden så råder det ingen tvekan om, enligt mina källor, att tecknen är följande;
dålig hygien, det vill säga barnet är smutsigt och luktar illa, trötthet, hunger samt smutsiga
och trasiga kläder.

Vad gör jag som lärare om jag misstänker att ett barn far illa?

Som svar på frågan om vad man som lärare gör då man misstänker att ett barn far illa följer
här en sammanfattning av de råd som kan vara till störst hjälp:

• Lyssna på vad barnet säger, inte bara med ord.
• Ta kontakt med kurator, psykolog eller rektor.
• Avstå från att ta kontakt med föräldrarna i situationer som handlar om sexuella övergrepp

eller misshandel.
• Lova aldrig att inte berätta vidare.
• Vid osäkerhet, rådfråga socialtjänsten utan att nämna några andra namn än ditt eget.

Hur går man tillväga när man gör en anmälan och vilka skyldigheter / rättigheter finns?

Som lärare har man anmälningsplikt enligt § 71 i socialtjänstlagen och man begår tjänstefel
om man avstår från att anmäla då man misstänker att ett barn far illa. Enligt de uppgifter jag
fick fram i min litteraturgenomgång och i mina intervjuer verkar det vanligaste vara att
rektorn på skolan ställer sig bakom en anmälan så att man själv som lärare kan fortsätta
samarbeta med familjen i framtiden. Lena säger också att det då mer är skolan som
organisation som står bakom. Karin är den enda som i det här fallet tycker att man ska tänka
sig för lite mer innan tar steget och anmäler då hon anser att det kanske inte alltid är för
barnets bästa eftersom hon varit med om att familjen helt enkelt bara flyttat. Övriga anser
dock att det är bättre att anmäla en gång för mycket än gång för lite. Men som Marianne säger
är det viktigt att veta varför man anmäler och det ska vara ett beslut som tas av personen själv
då man känner att man är mogen. Är man osäker på om man bör göra en anmälan eller inte
anser alla källor att man ska kontakta socialtjänsten för en anonym konsultation. Det är i det
här sammanhanget viktigt att aldrig nämna barnets namn eftersom det då direkt räknas som en
anmälan. Konsekvenserna av att varken anmäla eller rådfråga socialtjänsten ser man i Åsas
andra berättelse som handlar om sexuella övergrepp. Personligen mådde Åsa väldigt dåligt då
hon insåg vad som i princip skett framför ögonen på henne utan att hon ingripit. Men det
viktigaste av allt är väl att hade skolan i detta läge antingen anmält direkt eller konsulterat
socialtjänsten så hade pojken förhoppningsvis räddats från denna fysiska och psykiska
 ” tortyr ”.
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Hur ser den aktuella / verkliga situationen ut för barn som far illa?

” Fadern har vid ett tiotal tillfällen lyft upp sin tvåårige son och
släppt honom i marken. Han har dessutom sparkat tvååringen på
kroppen och benen flera gånger. ”33

Detta är inledningen till en artikel i Norrköpings Tidningar och tyvärr möts vi alltför ofta av
nyheter som inleds på detta vis. Det tycker jag tyder på att barn som far illa i dagens samhälle
inte befinner sig i någon speciellt gynnsam situation. 1998 års BRIS-rapport visar att minst
67 788 barn på ett eller annat sätt försökt få hjälp via BRIS Hjälptelefon och enligt
Brottsförebyggande Rådet anmäldes 5000 fall av misshandel 1995. Av dessa handlade 780
anmälningar om barn i åldersgruppen 0 – 6 år, vilket innebär att i dagens Sverige blir varje
dag mer än två barn under sex år misshandlade. Barn som far illa i dessa åldrar har ofta svårt
att förmedla vad de utsätts för och detta tycker jag kräver att vi vuxna är observanta och visar
att det är något vi inte accepterar. Ändå visar den fördjupningsstudie BRIS gjort under 1998
att endast 17 procent av de vuxna som vet att ett barn misshandlas gör något som är
tillräckligt för att stoppa det. Barbro Hindberg hävdar att det finns ett samband mellan dålig
ekonomi och barnmisshandel. Hon säger att;
” – Socialgrupp tre har de största problemen. Under stark stress så ökar risken för
misshandel, vanvård och försummelse. ” 34

Gert Svensson skriver i en artikel om att barn som far illa inte får tillräcklig hjälp i rätt tid.
Han menar att köerna till psykiatrin är alltför långa då många av dessa barn lider av ångest
och depressioner.35 Detta tycker jag pekar på att de ökande nedskärningarna slår hårdast mot
dem som är i störst behov av hjälp.

Lagen sträcker sig förhållandevis långt när det gäller att skydda barn som far illa då alla som i
sitt yrke kommer i kontakt med barn har anmälningsplikt. Ändå tycker jag det är tragiskt att vi
vuxna inte har mer kurage utan att det ska behöva gå så långt att barnen kanske skadar sig
själva eller någon annan innan något görs. Tyvärr har jag inga svar på hur man ska lösa
problemen för barn som far illa, men vi måste lyssna på barnen och se de signaler som tyder
på att de behöver hjälp.

Avslutning

Som avslutning vill jag säga att detta examensarbete har givit mig mycket och jag har fått en
djupare förståelse och beredskap för hur jag som lärare kan upptäcka och hjälpa barn som far
illa. Jag vill att andra lärare ska kunna ha nytta av arbetet för att öka kunskaperna om dessa
barn, vars situation ser ganska mörk ut. Jag har också insett att det många gånger kan vara
svårt att ringa in de barn som far illa då kännetecknen för misshandel, sexuella övergrepp,
barn till missbrukare och vanvård ofta påminner om sådant som kan ha helt naturliga orsaker.
Det är trots detta viktigt att alltid vara uppmärksam på barns beteende och att varsamt ta in
den information de sänder ut. Jag tycker att det jag fick ut av mina intervjuer stämmer bra
överens med det jag läst i litteraturen och resultatdelen ger på så sätt belägg för teorin. Med
detta arbete som grund skulle man kunna fördjupa sig inom andra områden av barn som far
illa t.ex. barn med behov av extra stöd i skolan eller barn som är stressade. Man skulle också
kunna välja att göra en grundlig studie kring en av de kategorier jag tar upp, då ämnet i stort
sett är outtömligt. För att berika mitt eget arbete skulle jag till exempel kunnat intervjua en

                                                                
33 Norrköpings Tidningar 991207
34 Norrköpings Tidningar 991207
35 DN 971125
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rektor och en idrottslärare för att se vilka speciella erfarenheter de har inom detta område.
Rektorn skulle förmodligen ha en hel del att förmedla vad det gäller anmälningsplikten.
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