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Förord

Du.tänker.nej..Du.vill.inte.tro.att.det.förekommer..

Det.är.helt.normalt.att.först.tänka.nej..Den.mänskliga.försvarsmekanismen.sätter.

in.och.säger.nej..Du.vill.inte.veta.

Jag.vill.börja.med.att.säga.att.det.är.helt.naturligt.att..du.först.tänker.så.

De.som.arbetar.med.barn.som.far.illa.tvingas.dagligen.övervinna.denna.känsla,.

tvingar.sig.att.se..För.de.utsatta.barnens.skull.

Jag.hoppas.att.du.också.ska.våga..Våga.se..Och.våga.lyssna.på.dem.som.vill.be-

rätta.

Programserien.Osynliga.sår.tillsammans.med.denna.handledning.är.tänkt.att.ge.

stöd.och.hjälp.när.du.möter.dessa.barn..För.de.finns..De.barn.som.far.illa,.som.

utnyttjas,.som.tvingas.bevittna.våld.och.som.själva.blir.slagna.

Vi.har.gjort.Osynliga.sår.för.att.vi.ser.det.som.vårt.uppdrag.–.att.skildra.den.verk-

lighet.som.många.helst.vill.blunda.för..Det.är.program.där.barn,.en.del.numera.

vuxna,.rakt.och.ärligt.berättar.om.hemska.saker.de.varit.med.om,.men.också.om.

hur.det.funnit.hopp.och.en.möjlig.väg.ut.ur.utsattheten.

För. dig. som.arbetar.med.barn. skriver. vi. denna.handledning. för. att. stötta.dig.

när.du.tar.upp.dessa.ämnen..Du.behöver.inte.vara.psykolog..Men.du.måste.våga.

lyssna.om.någon.vill.berätta..Handledningen.ger.dig.verktyg.för.att.se.barn.som.

far.illa.och.hjälper.dig.att.gå.vidare.när.du.misstänker.det.värsta..Vår.ambition.är.

att.programserien.ska.visas.för.alla.barn,.även.om.du.inte.har.några.misstankar.

om.att.någon.är.utsatt..Barn.möter.redan.historierna.på.löpsedlar.och.i.nyhets-

sändningar..Genom.Osynliga.sår.får.de.dem.berättade.på.barns.vis,.med.förkla-

ringar.och.ljusglimtar..

Osynliga.sår.har.förberetts.väldigt.noga..Till.vår.hjälp.har.vi.haft.barnpsykologer.

och.experter.på.utsatta.barns.situation..De.har.fått.oss.att.förstå.att.vi.måste.

våga..Nu.hoppas.jag.att.du.vågar.ta.det.vidare..För.de.utsatta.barnens.skull..Kan-

ske.är.du.den.första.vuxna.som.säger.till.ett.barn.att.våld.och.andra.övergrepp.

varken.är.rätt.eller.normalt..

Lycka.till!

Malin.Nygren.

projektledare

UR.Barnredaktionen.
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inledning
Serien.Osynliga.sår.beskriver.och.gestaltar.barns.upplevelser.av.
utsatthet..Att.programmen.riktar.sig.till.barn.ger.ytterligare.en.
dimension.för.oss.vuxna..Inte.nog.med.att.vi.får.klart.för.oss.hur.
det.är.att.vara.ett.utsatt.barn,.dessutom.inser.vi.att.de.barn.som.
ser.programmen.också.får.detta.klart.för.sig..
. Det.är.smärtsamt..Vi.vill.inte.att.detta.ska.finnas..Vi.vill.inte.
att.barn.ska.behöva.ha.det.så..Vi.vill.inte.att.barn.ska.känna.till.
hur.det.är.att.torka.sin.mammas.fyllespyor.eller.att.de.ska.vara.
livrädda.för.pappa.eller.dölja.de.senaste.blåmärkena.efter.att.ha.
blivit.slagen..Vi.vill.inte.heller.att.barn.ska.behöva.känna.till.att.
verkligheten.kan.vara.så.för.kompisarna..
. Den.oviljan.kan.göra.att.vi.slutar.lyssna.och.därmed.förnekar.
dessa.barns. berättelser..Och.den.oviljan.parad.med. rädsla. och.
osäkerhet.kan.också.göra.att.man.låter.bli.att.anmäla.sina.miss-
tankar.om.att.ett.barn.far.illa.till.socialtjänsten...
. Du. kanske. tror. att. det. är. ovanligt. att. barn. är. utsatta?.Att.
det.bara.är.barn.ur.vissa.grupper.som.drabbas.och.att.du. inte.
behöver.bekymra.dig.om.du.inte.har.dessa.barn.i.din.klass..Men.
det.är.svårt.att.undersöka.den.verkliga.förekomsten.av.utsatthet.

bland.barn..Dels.för.att.det.ofta.är.en.väl.bevarad.hemlighet,.dels.
för.att.begrepp.som.utsatthet.och.”barn.som.far.illa”.inte.alltid.
är.lätta.att.definiera..Vi.pratar.ofta.om.dessa.problem.som.om.
de.vore.undantag,.något.som.inte.tillhör.”vanligt.liv”..Men.om.du.
tänker.efter.och.frågar.människor.i.din.omgivning.om.deras.upp-
växter.så.ska.du.finna.att.något.eller.några.av.problemen.finns.
i.väldigt.många.familjer.och.släkter..Det.är.inte.särskilt.ovanligt.
med.missbruk,.våld.och.psykisk.sjukdom..I.boken.Skarpa lägen 
– om barn i utsatta situationer.som.UR.gav.ut.första.gången.
2005.och.uppdaterad.2009.intervjuades.barnläkaren.och.profes-
sorn.Staffan.Janson,.som.ägnat.hela.sitt.yrkesverksamma.liv.åt.
opinionsarbete.om.barnmisshandel..Han.berättade.att.man.kan.
räkna.med.att.ett.barn.i.var.tredje.klass.är.utsatt.för.misshandel...
Antalet.barn.med.missbrukande.föräldrar.brukar.uppskattas.till.
2-3.i.varje.klass..Den.största.riskfaktorn.för.barn.är.fattigdom..
Samtidigt.vet.man.att.våld.och.missbruk.förekommer.i.samtliga.
sociala.skikt..Man.kan.också.med.säkerhet.säga.att.det.finns.ett.
stort.mörkertal,.det.vill. säga.att.endast.en. liten.del.av.antalet.
övergrepp.anmäls..
. Rädda. barnen. genomförde. en. enkätundersökning. på. ung-



domssajten. Lunarstorm.2006..1761.18-åringar. svarade..15.pro-
cent.berättade.att.de.någon.gång.blivit.slagna.av.sina.föräldrar..En.
fjärdedel.av.dessa.ungdomar.hade.blivit.slagna.många.gånger.
. 12.procent.har.sett.eller.hört.att.mamma.blivit.slagen..Fler.än.en.
fjärdedel.av.dem.har.upplevt.det.många.gånger.under.uppväxten.
Knappt.hälften.av.de.ungdomar. som.blivit. slagna.har.berättat.
för.någon.vuxen..De.förminskar.betydelsen.av.våldet.och.tror.att.
de.förtjänar.det..
. Ungdomarna.berättar.däremot.i.högre.utsträckning.för.var-
andra..Våldet.förblir.därför.en.hemlighet.mellan.barn.

Statistik.är.riskabelt.att.fastna.vid..Det.kan.leda.förutfattade.me-
ningar.som.orsakar.misstolkningar.så.att.barn.som.behöver.hjälp.
inte.får.det..Våldet.finns.i.alla.sorters.familjer..Det.utförs.av.båda.
könen..
. Du.kan.räkna.med.att.du.har.barn.i.din.klass.som.är.drabbat.
av.något.slags.utsatthet..Och.du.kan.räkna.med.att.fler.barn.är.
utsatta.indirekt.genom.att.vara.en.del.av.hemligheten.

Varenda.dag.du.går.till. jobbet.riskerar.du.att.ett.barn.berättar.
om.en.hemmiljö.du.inte.vill.ska.existera..Varje.dag.blir.sannolikt.
något.av.barnen.i.din.skola.vittne.till.våld.hemma..Med.all.sä-
kerhet.har.flera.barn.upplevt.en.helg.av.föräldrarnas.fylla.när.de.
kommer.till.skolan.på.måndagarna..Jobbar.du.i.ett.område.med.
barn. som. själva,. eller. vars. föräldrar,. kommer. från. krigshärjade.
länder.så.bär.barnen.på.svåra.minnen,.sina.egna,.eller. indirekt.
föräldrarnas.
. Risken.för.att.ett.barn.ska.berätta.om.sin.situation.finns.varje.
dag..Svårigheterna.i.dessa.barns.liv.blir.definitivt.inte.större.av.
att. se. en. film.. Det. är. snarare. läkande.. Särskilt. som. varje. film.
innehåller. trygga. vuxna. och. mycket. hopp.. Och. den. verklighet.
barnen.med.trygga.föräldrar.lever.i.försämras.inte.av.att.de.får.
veta.att.alla.barn.inte.har.det.så..När.de.kommer.hem.finns.lika.
mycket. tröst.och. lyssnande. som.det.finns.varje.annan.dag,.de.
klarar.det..Gör.du?

I. den.här. lärarhandledningen. kan.du. läsa. kort. om. innehållet. i.
programmen,. den. sortens. utsatthet. som. beskrivs,. vilka. frågor.
man.kan.diskutera.i.klassrummet.om.barnens.eget.reflekterande.
inte.tar.fart.av.sig.självt,.och.hur.du.själv.kan.reflektera.över.din.
roll.som.lärare.för.de.utsatta.barnen..Du.kan.också.läsa.om.din.
anmälningsplikt.och.vad.den.innebär..
. Man.kan.välja.att.arbeta.med.ett.enstaka.program.eller.samt-
liga..Men.vi.föreslår.att.man.ser.ett.program.utan.avbrott,.de.är.
cirka.15.minuter.långa..Programmen.Sexuella.övergrepp,.Barn-
misshandel.och.Psykiskt.sjuk.förälder.är.tänkta.för.barn.i.årskurs.
4-6.. Programmen. Mamma. blir. slagen,. Missbrukande. föräldrar.
och.Att.leva.gömd.är.tänkta.för.barn.i.årskurs.0-3..Men.samtliga.
program.går.också.att.använda.i.klasser.med.äldre.elever,.samt.
som.del.i.utbildning.respektive.fortbildning.av.lärare.

Innehållet. i. lärarhandledningen.utgår.från. intervjuer.gjorda.till.
boken. Skarpa lägen - om barn i svåra situationer. samt. till.
tv-serien.Skarpa lägen..Boken.skrevs.av.mig,.Gabriella.Ekelund,.
som.också. skrivit. denna.handledning,. samt.Annamaria.Dahlöf..
Jag.var.också.projektledare.för.tv-serien..Båda.dessa.produkter.
från.UR.riktar.sig.till.pedagoger.och.syftar.till.att.ge.kunskap.och.
verktyg.att.möta.utsatta.barn.och.deras.familjer..Som.grund.för.
lärarhandledningen.ligger.även.samtal.med.en.referensgrupp.av.
pedagoger.och.skolsköterskor.som.också.arbetar.som.jourmedar-
betare.vid.Bris.i.Norrköping..Avsnittet.om.psykiskt.sjuka.föräldrar.
är.skrivet.efter.samtal.med.Peter.Wettainen,.psykolog.vid.Källan,.
en.verksamhet.för.barn.till.allvarligt.psykiskt.sjuka.föräldrar.som.
drivs.av.schizofreniförbundet.

inför användningen av programmen
Titta.respektive.lyssna.på.programmen.själv.och.tillsammans.med.
arbetskamraterna.i.arbetslaget..Ni.kommer.definitivt.att.hamna.i.
diskussioner.kring.hur.ni.ska.använda.dem..När.vi.visade.filmerna.
för.personal.på.UR.respektive.för.en.grupp.lärare.väcktes.många.
känslor.och.alla.började.diskutera.hur.filmerna.skulle.användas,.
om.föräldrarna.skulle.förberedas,.vilka.barn.som.kanske.inte.bor-
de.vara.med,.vilka.reaktioner.hos.barnen.som.filmerna.riskerade.
att.orsaka..Om.man.skulle.visa.alla.filmerna.eller.bara.välja.ut.en..
Om.man.borde.göra.en.temadag.eller.återkomma.fortlöpande.till.
filmerna?.Om.man.skulle.visa.i.mycket.liten.grupp.för.att.möjlig-
göra.en.diskussion,.eller.i.aulan.för.att.undvika.att.elever.känner.
sig.utpekade.

Det.finns. inget. rätt.eller. fel..Det.viktiga.är.att.ni. i.arbetslaget.
känner.att.ni.kan.handlingen.och.att.ni.har.diskuterat.färdigt..För.
det.är.viktigt.att.ni.behåller.er.vuxenkraft.och.är.lika.trygga.och.
förutsägbara.som.vanligt.när.programmen.visas.för.eleverna..
. För.dem.som.varit.i.kontakt.med.barn.i.kris.tidigare.behöver.
det.inte.vara.några.problem..I.en.av.grupperna.vi.visade.filmerna.
för.hade.alla.lärarna.jobbat.som.jourpersoner.på.Bris..De.tyckte.
att.innehållet.var.befriande.rakt.och.berörande.och.att.det.skulle.
gå.bra.att.visa.filmerna.för.barn..Men.de.var. inte.säkra.på.att.
deras.kollegor.skulle.hålla.med.om.det..

Många.lärare.är.säkert.själva.utsatta.barn..De.kan.ha.obearbe-
tade.barndomsupplevelser.som.väller.upp.inom.dem.när.de.hör.
barnens.berättelser.i.filmerna..Andra.står.inte.ut.med.att.detta.är.
en.del.av.verkligheten.utan.har.en.idylliserad.bild.av.barndomen.
som.de.vill.behålla.till.varje.pris..Att.vara.medveten.om.sin.in-
ställning.och.att.det.kan.vara.begränsande.i.mötet.med.barnen,.
vittnar.om.mognad.

inventera era styrkor och svagheter
Vi.är.alla.olika.och.klarar.påfrestningar.av. skilda. slag.på.olika.
sätt..Att.tillsammans.inventera.arbetslagets.styrkor.och.svaghe-
ter.är.en.bra.förberedelse.inför.de.kriser.ni.någon.gång.kommer.
att.behöva.hantera..Att.se.de.här.filmerna.tillsammans.kan.vara.
ett.bra.tillfälle..Vem.står.pall.för.vad?.Vilket.stöd.behöver.ni?.Hur.
ser. handlingsplanen. för. krissituationer. ut?. Vem. kan. man. kon-
takta.om.vad?.

Fördomarna och verkligheten
Både.i.Osynliga.sår.och.i.tv-serien.respektive.boken.Skarpa.lägen.
–.om.barn.i.svåra.situationer.har.vi.på.UR.valt.att.beskriva.ett.
problem.i.taget..Det.blir.tydligt..Men.det.är.inte.alltid.en.korrekt.
beskrivning.av.verkligheten..Inte.sällan.har.familjer.flera.svårig-
heter.samtidigt..Där.det.finns.fattigdom.kan.det.finnas.missbruk..
Där.det.finns.missbruk.kan.det.finnas.våld..Där.mamma.blir.sla-
gen.blir.ofta.barnen.slagna..

Frågor att reflektera över 
Vilka. reaktioner. tror. du. programmet. möter?. Vilka. av. barnen.
kommer. att. leda. samtalet. efteråt?. På. vilket. sätt?. Hur. kan. du.
förstärka.det.positiva.samtalet.som.leder.tankar.och.diskussioner.
vidare?. Var. vill. du. att. samtalet. ska. landa.–. vad. är. det. du. vill.
åstadkomma?. Ett. öppet. samtalsklimat?. Hoppfullhet?. Kunskap.
om.vart.man.vänder.sig.om.man.är.utsatt?.Eller.något.annat?
. De.diskussionsfrågor.som.föreslås.är.bara.förslag.som.du.kan.
använda.för.att.börja.fundera.själv.på.lämpliga.frågor.med.just.
dina.elever..Men.släpp.dina.frågor.helt.om.en.intressant.diskus-
sion.uppstår.av.sig.själv,.det.viktiga.är.att.barnen.upplever.att.
dessa.frågor.går.att.prata.om.och.att.vuxna.som.du.faktiskt.lyss-
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nar.då..Får.barnen.den.erfarenheten.ökar.chansen.att.de.som.är.
utsatta.berättar..
. Det.är.alltid. rätt.att.gödsla.med. information.om.vem.man.
kan.vända.sig.till,.både.på.skolan.och.utanför..Att.vända.sig.till.
en.utomstående.person.man.inte.står.i.beroendeställning.till.kan.
vara.förlösande.för.ett.utsatt.barn..Där.gör.ju.Bris.en.ovärderlig.
insats.med.Barnens.hjälptelefon....

Lärartest av programmet
Läraren.Maggan.Karlsson.från.Norrköping.provade.att.visa.pro-
grammet.om.barnmisshandel..Hon.skriver.så.här.om.visningen:

”När vi var på Bris och såg några av UR:s material och sen fick frå-
gan om någon kunde tänka sig att visa en av filmerna för elever, 
kände jag spontant att jag ville det och såg det som en utmaning 
att pröva mej själv med det svåra samtalet.
Den tjejgrupp jag har för tillfället träffar jag varannan vecka och 
vi har samtal med varandra för att komma varandra närmare och 
lära känna varandra bättre. Vi har tagit upp ämnen som de vill till 
exempel relationer, sex, vad händer i kroppen, alkohol och droger 
mm. Det är ämnen som de själva vill prata om. Jag tycker att jag 
känner dem och är nyfiken på deras åsikter när det gäller detta 
ämne.
Jag har bokat uppehållsrummet där vi brukar träffas.
Har en tv där och ska bara be Vaktis att han fixar en dvd.

Detta tillfälle blir sist på dagen och jag känner att jag har bra med 
tid. Skulle det vara något så kan vi dra över tiden om det behövs.
Flickorna i gruppen kommer från olika kulturer och har troligtvis 
olika åsikter om detta tror jag.
I gruppen finns en flicka som varit utsatt för detta och jag har ta-
git med den vetskapen i min planering.

Jag har tänkt så här: Jag kommer att berätta att UR har gjort ett 
antal filmer i undervisningssyfte som handlar om barn i kris. Att 
detta material ännu inte finns tillgängligt för alla och att jag fått 
förfrågan om att visa denna film och lyssna på era åsikter. Era 
åsikter är jätteviktiga men om någon känner att detta är jobbigt 
får man lämna lokalen men inte gå hem utan stanna så jag får 
prata med vederbörande efter filmen.

De frågor som jag tror kommer att diskuteras är: Vilka rättigheter 
har barnet? Vad kan andra vuxna göra och vad är de skyldiga till? 
Vad säger lagen? Vem bör barnet vända sig till? Vad tycker du att 
barnet skulle gjort?

Jag kommer inte att informera föräldrarna eftersom detta gäller 
ungdomar från årskurs 7, men hade det varit yngre barn skulle jag 
ha gjort det.

Visningstillfället.
7 av 9 flickor kom till mötet. 2 var sjuka. Jag informerade som jag 
skrivit tidigare och bad dem tänka till om vilka kriser barn kan 
hamna i.
De svar jag fick var hedersmord, sexuella övergrepp, missbruk, 
misshandel och skilsmässa.
Jag berättade vad denna film handlade om och att man kan gå ut 
om man vill men inte gå hem.
Tjejerna var väldigt fokuserade under hela filmen, några hade satt 
upp knäna på bordet så de hade som en sköld mellan sig och tv:n. 
Jag var placerad mittemot eleverna så jag såg både dem och tv:n.
De kommentarer som kom direkt efter att filmen var slut var att 
mamman och styvpappan var knäppa.
Jag kunde märka att den flicka som själv råkat ut för liknande 

hade mycket kloka saker att säga. Hon tyckte det var väldigt vik-
tigt att se denna film så alla barn vet vad som gäller. Att se den 
i liten grupp så att man vågar prata om den. Gärna i en ren tjej-
grupp som här, det känns tryggt tyckte hon. Alla vuxna måste ha i 
tanken att det kan vara barn i gruppen som råkat ut för detta. De 
vuxna måste ha beredskap.
En flicka sa att ”om jag hade råkat ut för detta och fått se filmen 
hade jag förstått att det var fel och gått och pratat med någon”. 
Några flickor tyckte det var hemskt att man inte vågar gå hem när 
hemmet är den plats man ska vara som tryggast. Den flicka som 
själv varit utsatt sa att ord som en vuxen säger kränkande sårar 
mer än ett slag. Det ordet sitter i hjärtat och man tänker på det 
hela tiden. Det som jag inte riktigt hade tänkt var att en annan 
flicka reagerade på filmen. Hon har ett romskt ursprung och är 
en väldig tyst tjej. Hon tyckte filmen var hemsk och tyckte dagen 
efter att den skulle nog inte visas. Någon mer analys fick jag inte 
av henne. Men i mina tankar undrar jag vad som rör sig i hennes 
och vad hon har för upplevelser.
Flickorna tyckte att filmen passade deras årskurs. De tyckte att det 
var viktigt att se sådana här filmer för att förstå att det faktiskt 
finns barn som har det så här. Det blir starkare med en film än om 
man bara pratar om detta. Att man som barn vet vilka rättigheter 
man har är viktigt tyckte de.
Jag känner att sådana här filmer är oerhört viktiga och mycket 
intressanta just för diskussionens skull och informationen.”

Programmen
Mamma blir slagen
av nr:.100317tv.1

Om programmet
En.pojke.berättar.om.hur.det.var.när.han,.hans.mamma.och.bror.
flyr.till.ett.skyddat.boende.på.kvinnojouren.för.att.pappan.har.
slagit.mamma.och.storebror.så.länge..Först.berättar.han.om.hur.
de.haft.det:.
. ”Den gången som var allra värst, det var när pappa hotade att 
slå mig. Jag kommer inte ihåg varför eller nånting. Men jag minns 
att han drog ned mig på en stol. Då kom brorsan. Det var brorsan 
som räddade mig kan man säga. Jag kom ihåg att pappa blev helt 
galen. Den gången höll han på… så länge. Jag var helt säker på att 
brorsan skulle dö. Jag minns att jag tänkte att jag skulle vakna 
nästa morgon och att han skulle slå ihjäl mig också.”  
. De.stannar.på.kvinnojouren.i.två.månader..Allt.blir.lugnt.och.
skönt.och.skrattet.kommer.tillbaka..
. Lotta.Molander.som.arbetar.på.barnjouren.på.Alla.kvinnors.
hus.i.Stockholm,.berättar.om.hur.det.fungerar.på.en.kvinnojour.

Om kvinnomisshandel
Tills.för.alldeles.nyligen.betraktades.inte.barn.som.är.vittnen.till.
våld.som.brottsoffer..Polisen.som.utredde.kvinnomisshandel.frå-
gade. inte.om.det. fanns.barn. i. familjen..Socialtjänsten.utredde.
inte.barnens.situation..Utredning.av.kvinnomisshandel.hade.all-
tid.ett.kvinnoperspektiv,.aldrig.ett.barnperspektiv.
. Den.som.försätter.ett.barn.i.vanmakt.utövar.barnmisshandel..
Trots.det.räknas.inte.misshandel.av.mamma.som.barnmisshandel..
Men.föreställ.dig.den.vanmakten!
. Men.kvinnomisshandel.bedöms.numera.sedan.ett.par.år.som.
grövre.om.kvinnan.har.barn.som.bevittnar.våldet..Och.numera.
måste.socialtjänsten.alltid.fråga.en.misshandlad.kvinna.om.hon.
har.barn.och.ta.reda.på.hur.de.har.det..Dessutom.ska.socialtjäns-
ten.betrakta.även.barnen.som.brottsoffer.och.barnen.har.rätt.att.
söka.brottskadeersättning.från.staten.
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I.en.våldsam.familj.är. skräcken.och.beredskapen.ständigt.när-
varande..Man.måste.alltid.vara.beredd..Man.måste.alltid.tolka.
röstlägen.och. kroppsspråk. för. att. försöka. förutse. vad. som. ska.
komma..Man.måste.tänka.ut.vad.det.är.som.gör.att.våldet.börjar?.
Är.det.något.man.själv.gör.eller.säger?.Man.kan.bli.arg.på.mam-
ma.för.att.hon.inte.förstår.hur.hon.kan.undvika.slagen..Och.om.
man.inte.är.hemma.kan.man.varken.bevaka.hur.mamma.gör.eller.
förutse.när.pappas.ilska.kommer..Det.kan.vara.väldigt.stressande.
att.behöva.gå.till.skolan..Den.psykiska.pressen.är.mycket.stark.
.
Det.finns.olika.uppskattningar.om.hur.många.barn.som.bevittnar.
våld..100.000-.200.000.ansåg.kommittén.mot.barnmisshandel..
Vart.tionde.barn.upplever.våld.någon.gång,.hälften.av.dem.ofta,.
ansåg.Rädda.barnen..

Förslag på diskussionsfrågor i klassrummet
•.Vad.är.det.som.är.mest.otäckt.i.filmen?
•.Hur.kan.pojken.tro.att.det.är.hans.fel.att.mamman.och.brorsan.
får.stryk?
•.Varför.leker.han.detektiv.och.försöker.lösa.att.pappan.slåss?
•.Varför.tror.ni.att.de.inte.pratade.om.att.pappan.slogs?
•.Skulle.det.blivit.annorlunda.om.de.hade.pratat?

Vad kan du göra?
Du.kan.försöka.sätta.dig.in.i.barnens.situation..Till.exempel.om.
du.får.ett.vredesutbrott.för.att.situationen.i.klassrummet.blir.
ohanterlig.för.dig..Den.som.ska.vara.den.tryggaste.i.livet.kan.
vara.livsfarlig..Hur.farlig.kan.då.inte.du.bli?.
. Kom.du.ihåg.någon.situation.i.din.barndom.då.någon.blev.
fruktansvärt.arg.och.du.inte.kunde.agera?.Minns.du.känslan.av.
att.vara.så.maktlös?.Har.du.upplevt.att.någon.som.är.den.vik-
tigaste.i.världen.för.dig.far.illa.och.du.inte.kan.hjälpa.till..Hur.
kändes.den.vanmakten?.Minns.du?
. Du. kan. granska. dina. fördomar. om. kvinnor. som. blir. slagna.
och.män.som.slår..Handlar.våldet.om.knytnävsslag.och.örfilar?.
Saknar.mannen.förmåga.att.behärska.sig?.Är.kvinnan.ett.viljelöst.
offer?
. Terrorn. kan. skapas. av. hån. och. förakt,. knuffar. och. att. han.
kastar.saker.på.mamman..Han.är.oftast.inte.missbrukare.och.vål-
det.är.oftast.beräknat.–.dvs.han.väljer.sina.tillfällen.och.slår.där.
det.syns.minst..Om.hon.inte.går.beror.det.på.ren.och.skär.döds-
skräck,.eller.för.att.våldet.normaliserats.och.blivit.ett.vardagligt.

inslag. efter. ett. långvarigt. systematiskt. nedbrytande. av. allt.
tänkbart.motstånd.

Att. den. som.är. ouppmärksam.och.disträ. kan.ha.
något.långt.viktigare.än.din.lektion.att.tänka.på..
Som:.lever.mamma.när.jag.kommer.hem.idag?

Missbrukande föräldrar
av-nr:.100317tv.2

Om programmet
En.flicka.berättar.för.sin.mamma.hur.det.var.innan.mamma.be-
slutade.sig.för.att.bli.nykter:
”Mamma det finns saker jag inte berättat om. För det gör så ont. 
Saker du har gjort eller varit orsak till när du varit full.”
Flickan.berättar.om.en.händelse.när.hon.kom.hem.från.skolan..
Mamma.ligger.livlös.på.köksgolvet.och.flickan.ringer.ambulan-
sen..Hon.är.så.rädd.för.att.mamma.ska.dö..Barnen.får.bo.hos.en.
fosterfamilj.några.dagar.

Om barn till missbrukande föräldrar
Missbruk.är.det.vanligaste.skälet.till.att.barn.omhändertas..Bar-
nen.löper.betydligt.högre.risk.att.bli.utsatta.för.våld,.det.finns.
ett.tydligt.samband.mellan.missbruk.och.barnmisshandel..Barnen.
riskerar.dessutom.i.högre.utsträckning.än.andra.barn,.att.själva.
bli.missbrukare..

Förslag till diskussionsfrågor i klassrummet
•.Hur.är.vuxna.när.de.dricker?
•.Hur.känns.det.för.barn?
•.Flickan.hittar.sin.mamma.på.golvet..Vad.tror.ni.har.hänt?.
•.Varför.säger.mamman.att.de.inte.får.berätta?
•.Varför.skriker.mamman.att.hon.inte.dricker.fast.hon.visst.gör.det?

Vad kan du göra?
Kom.inte.bakfull.till.jobbet,.de.här.barnen.upptäcker.det.direkt.
och.det.är.otryggt.för.dem,.även.om.det.är.en.enstaka.odrama-
tisk.händelse.för.dig..Barnen.gör.ofta.sitt.yttersta.för.att.dölja.
hur.det.står.till.hemma..De.kan.tro.att.de.är.ensamma.om.pro-
blemet.som.inte.går.att.tala.om..Så.det.kan.hjälpa.att.du.kan.
prata.öppet.om.att.missbruk.finns.och.vad.det.innebär..Tala.inte.
nedlåtande.om.missbrukare.och.undvik.inte.ämnet..Berätta.att.
det.är.en.sjukdom.och.att.många.vuxna.är.drabbade.och.att.det.
finns.hjälp.att.få..Men.också.att.barn.inte.kan.få.sina.föräldrar.
att.sluta.missbruka.

. Rutiner.och.förutsägbar.vardag.är.tryggt.för.den.som.har.det.
kaotiskt.hemma...

Att.missbruk.är.vanligt.och.därför.har.du.förmod-
ligen.ett.par.barn.i.klassen.vars.föräldrar.missbru-
kar..Barnen.brukar.kallas.”de.glömda.barnen”.för.
att.så.väldigt.få.av.dem.någonsin.upptäcks.

Att leva gömd
av-nr:.100317tv.3

Om programmet
10-åriga.Elmira.kommer.från. Iran.till.Sverige.tillsammans.med.
sin.mamma..Hon.har.just.börjat.känna.sig.hemma.när.de.får.veta.
att.de.inte.får.stanna..I.ett.helt.år.gömmer.sig.Elmira.och.hennes.
mamma. i.en.källare..Elmira.blir. till. slut.så.deprimerad.att.hon.
bestämmer.sig.för.att.ta.sitt.liv….Elmira.får.hjälp.och.till.slut.får.
familjen.stanna.i..Sverige.

Om barn från krig
Barnen.har.ofta.samma.eller.liknande.upplevelser.som.de.barn.som.
själva,.eller.vars.föräldrar,.kommer.från.krigshärjade.områden..
. Har. barnet. självt. varit. med. om. livshotande. upplevelser. kan.
traumat.upprepas.om.och.om.igen..Ljud,.dofter,.synintryck,.känslo-
stämningar.–.kan.orsaka.att.barnet.hamnar.mitt.i.den.livshotande.
upplevelsen.igen..Samma.vanmakt.och.skräck.griper.tag.på.samma.
starka.sätt..Barn.till. föräldrar.som.lider.av.posttraumatisk.stress.
lider.ofta.av.sekundär.posttraumatisk.stress..Det.föräldrarna.upp-
levt.kan.vara.så.hemskt.att.det.känns.orimligt,.och.omöjligt,.att.
berätta.för.barnen..Barnen.erfar.då.att.det.finns.något.obegripligt.
och.hemskt.som.det.är.förbjudet.att.närma.sig.hemma.

Förslag på diskussionsfrågor i klassrummet
•.Vad.händer.med.en.människa.när.man.lever.så.isolerad?
•.Hur.kan.det.vara.att.inte.veta.vad.som.ska.hända?
•.Varför.blir.Elmira.så.förtvivlad.att.hon.vill.ta.sitt.liv?
•.Hur.kan.det.bli.när.man.får.stanna?.
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Vad kan du göra?
Bara.i.din.yrkesroll.har.du.en.terapeutisk.betydelse.för.trauma-
tiserade.barn.. I.din.roll.har.du.en.tydlig.funktion. i.ett.normalt.
sammanhang.där.det.finns.upprepning.och.andra.barn..
. Du.kan.underlätta.för.barnen.genom.att.minimera.antalet.för-
ändringar..Det.är.viktigt.för.de.här.barnen.att.läraren.och.klass-
rummet.är.det.samma.över.så.lång.tid.som.möjligt..Att.få.ha.sin.
egen.plats.med.egna.saker.och.ordning.och.få.saker.i.klassrummet.
är.skönt..Liksom.rutiner.och.regelbunden.rytm.i.skolarbetet.
. En.tydlig,.förutsägbar.och.trygg.omgivning.underlättar.bar-
nens.möjligheter.att.bearbeta.sina.upplevelser.
. Läraren.Helene.Holmberg.som.arbetar.i.en.förberedelseklass.
för.bland.annat.barn.som.kommer.ensamma.till.Sverige.berättar.
i.boken.Skarpa lägen – om barn i utsatta situationer.om.hur.
hon.tar.emot.barnen.när.de.börjar.i.skolan:
. ”Jag.försöker.vara.precis.så.normal.och.vanlig.som.möjligt..De.

här.barnen.längtar.efter.att.få.börja.här..Att.få.komma.till.en.
skola.är.det.finaste.som.hänt..Om.jag.blir.rädd.och.osäker.då.

kan.jag.störa.den.känslan.”

Att.vi.som.ännu.inte.stått.öga.mot.öga.med.döden.
inte.vet.vad.det.vill.säga..

Sexuella övergrepp
av nr: 100318tv.1

Om programmet
I.det.här.programmet.berättar.Hanna.om.hur.hennes.pappa.för-
grep.sig.på.henne.från.det.att.hon.var.7.år.tills.hon.var.13..Hon.
berättar.särskilt.om.ett.tillfälle.då.det.var.fest.hemma..Hon.har.
gått. och. lagt. sig. och. hör. hur. festen. pågår. hemma,. allt. skratt.
och.alla.gäster.och.hur.de.badar.i.poolen..Pappa.kommer.upp.till.
henne.i.badrocken..Medan.han.förgriper.sig.på.Hanna.hör.hon.
hur.festen.fortsätter.på.nedervåningen..
. Hon.berättar.aldrig. för.någon.och.kände.sig.väldigt.ensam.
under.hela.låg-.och.mellanstadiet..Vid.ett.tillfälle.försöker.hon.
berätta.för.sin.lärare:
”Jag tyckte om min fröken i skolan jättemycket. Jag ville verkli-
gen att hon skulle fråga mig. Bara fråga mig rakt ut såhär: ”Hän-
der det här?” Eller ”Jag vet att det händer.” Men det gjorde hon 
självklart inte eftersom hon inte kunde veta det. Jag kom ihåg att 
jag tog den där lappen där jag skulle skrivit en berättelse. Så skrev 
jag typ såhär; Min pappa är… och sen skrev jag tre streck för ”dum”. 
För jag vågade inte skriva dum. Så lämnade jag den till fröken. Och 
jag kommer ihåg att hon typ skrattade lite och sa: Men nu får du 
sudda där, nu får du koncentrera dig. Att hon i stället pratade om 
lektionen. Och då kommer jag ihåg att jag blev jätteledsen och att 
jag tänkte så här: Nä. Typ att: Det är ingen idé.”

Filmen.slutar.med.att.Hanna.får.hjälp..Hon.anförtror.sig.till.en.
vän.som.mot.Hannas.vilja.berättar.för.vuxna..Hon.är.lättad.över.
att.han.gjorde.det..

Om sexuella övergrepp
Sexuella. övergrepp. är. handlingar. eller. situationer. med. sexuell.
innebörd.där.en.vuxen.eller.ung.person.utnyttjar.en.underårig.för.
att. tillfredsställa.egna. sexuella.eller.andra.behov..Övergreppen.
kan.ske.med.eller.utan.fysisk.kontakt.
Hur.vanligt.sexuella.övergrepp.är.vet.man.inte.eftersom.mörker-
talet.är.så.stort..Färre.än.hälften.av.alla.berättar.i.samband.med.
övergreppet,. andra. berättar. i. undersökningar. långt. efter. över-
greppen.hände,.ytterligare.andra.förtränger.övergreppen..

De.flesta.övergrepp.upprepas.och.pågår.minst.ett.år..Övergrepp.
inom.familjen.pågår.ofta.under.lång.tid.innan.de.upptäcks..Om.
de.någonsin.upptäcks.
. Alla.barn.riskerar.att.råka.ut.för.övergrepp..Vissa.barn.löper.
större.risk:
. •. Barn.som.inte.vet.att.man.får.säga.nej.till.vuxna.
. •. Barn.som.är.rädda.för.att.bli.straffade
. •. Barn.som.söker.ömhet.för.att.de.inte.får.det.av.sina..
. . närmaste
. •. Barn.som.är.utsatta.av.andra.skäl;.som.barn.som.lever...
. . i.familjer.med.missbruk.och.misshandel.

Förslag på samtalsämnen i klassrummet
•.Hur.kan.man.visa.andra.att.man.har.rätt.till.sin.egen.kropp..Hur.
visar.man.respekt.för.andras.kroppar?
•.Vad.är.ett.sexuellt.övergrepp?
•.Vad.är.skillnaden.på.bra.och.dåliga.hemligheter?
•.När.får.man.svika.ett.förtroende.för.att.hjälpa.en.vän?
•.Vilka.vuxna.kan.man.anförtro.sig.till.på.skolan?.
•.Vilka.andra.vuxna.kan.man.anförtro.sig.till?
•.Hur.gör.man.om.man.inte.känner.en.enda.man.vill.berätta.för?

Vad kan du göra?
Du.kan.reflektera.över.det.övertag.vuxna.alltid.har.över.barn.och.
tänka.på.konsekvenserna.av.det.maktförhållandet.som.ju.ställs.
på.sin.spets.vid.sexuella.övergrepp:.Så.är.det.ok.att.säga.nej.till.
dig?.Har.du.en.auktoritär.ledarstil.i.klassrummet?.Är.lydnad.vik-
tigt.för.dig?.Tillrättavisar.eller.vägleder.du.barn?..
Vilka.signaler.kring.kroppslig.integritet.ger.du?.Bekräftar.du.att.
barn.bestämmer.över.sina.egna.kroppar?.Tar.du.i.barn.som.drar.
sig.undan?.Kramar.du.barn.som.inte.riktigt.vill?.
I. vissa. skolor. förekommer. det. att. man. inför. massage. mellan.
elever.på.schemat..Kärleksfull.kroppskontakt.är.läkande.och.lug-
nande..Men.är.det. tillåtet.att. tacka.nej. till.beröringen?.Är.det.
tillåtet,.inte.bara.i.teorin,.utan.också.i.praktiken?.Har.du.funderat.
över.att.grupptrycket.kan.vara.så.starkt.att.man.kanske.inte.vå-
gar.det?.Eller.att.ditt.inflytande.gör.att.barnen.inte.känner.efter.
vad.de.vill?
Upplever.en.enda.elev.att.det.finns.ett.uns.av.ofrivillighet.i.en.

sådan.situation.signalerar.man.som.vuxen.att.barn.inte.be-
stämmer.över.sina.kroppar..Att.det.inte.är.ok.att.säga.nej.

Misstankar. om. sexuella. övergrepp. ska. anmälas.
genast,. utan. att. föräldrarna. kontaktas.. Men. du.
föregriper.inte.en.polisutredning.genom.att.fråga:.
”Har.någon.gjort.något.med.din.kropp?”.

Barnmisshandel
av nr:.100318tv.2

Om programmet
En. pojke. berättar. om. styvpappans. misshandel.. Han. beskriver. i.
sin.berättelse.hur.våldet.var.en.del.av.hans.vardag.och.hur.han.
gjorde.för.att.försöka.undvika.att.bli.slagen..Han.försöker. lista.
ut.vad.som.leder.till.våldet.och.önskar.hela.tiden.att.styvpappan.
skulle.ha.en.bra.dag..
Han.berättar.om.ett.tillfälle.då.han.och.hans.bror.blir.uppspikade.
på.väggen.liggandes.i.sina.sovsäckar..
”Det har ju satt spår. Mest för att man hade så grov panik som 
man inte kan göra någonting åt. Det är bäcksvart, man kan inte se 
man vet ingenting vad som händer. Eller nånting. Jag hör min bror 
gråta och vet att om jag gråter då kommer vi åka på mer stryk. Det 
kommer bara bli värre. Jag minns att jag tänkte att jag ska bara 
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vara tyst. Inte gråta. Bara svälja det där så är det klart sen. Försöka 
sova. På morgonen sa vi ingenting. Vi kunde inte säga något. Det 
var bara ... Vi gick och satte oss och käkade frukost. Sen var det 
bara att gå ut och leka som vanligt igen. Hitta på något annat.”

det här är barnmisshandel
Fysisk misshandel.är.när.ett.barn.blir.skadat,.sjukt,.får.ont.eller.
blir.riktigt.rädd.för.att.någon.slår.barnet,.eller.nyper,.sparkar,.
knuffar,.kastar,.skakar,.luggar,.river.eller.biter.barnet..Eller.tram-
par.eller.stampar.på.det.eller.tvingar.in.saker.i.barnets.mun.
. Det. är. fysiskt. våld. att. förgifta,. bränna,. skålla. riva,. försöka.
dränka.eller.kväva.barnet..Varje.form.av.kroppslig.bestraffning.är.
fysiskt.våld..
. Det.är.också.misshandel.när.föräldrar.brister.i.omsorg.så.att.
barnet.riskerar.att.skadas.fysiskt..Till.exempel.när.ett.barn.läm-
nas.ensam.eller.när.barn.inte.får.tillräckligt.med.mat.och.dryck.
eller.att.kläderna.inte.är.anpassade.efter.årstiden.
Psykisk misshandel.är.när.ett.barn.systematiskt.utsätts.för.ned-
värderande. omdömen,. nedbrytande. behandling. eller. avsiktigt.
känslomässigt.lidande..Orimliga.bestraffningar,.förlöjligande,.hån,.
nedvärdering,.avvisande,.utfrysning,.orimliga.krav,.påtvingad.iso-
lering.från.sociala.kontakter,.att.inte.få.delta.i.åldersanpassade.
aktiviteter,.konstant.vägran.att.lyssna.till.barnets.synpunkter.

Barn.från.alla.sociala.skikt.drabbas..Men.barn.vars.familj.har.svag.
ekonomi.löper.en.ökad.risk..

Förslag på diskussionsfrågor i klassrummet
•.Hur.tror.ni.att.det.gick.för.pojken?
•.Vad.är.barnmisshandel?
•.Hur.behandlas.barn.av.vuxna?.
•.Hur.kommer.det. sig.att.man.kan. skämmas. fast.man.vet.att.
vuxna.gör.fel?
•.Hur.hittar.man.någon.man.litar.på?.Någon.man.kan.berätta.för?

Vad kan du göra?
Du.kan.undvika.att.använda.hot,.hån.och.aggressivitet.som.makt-
medel. i. klassrummet.. Att. i. stället. vara. tydlig,. förutsägbar. och.
visa.ett.genuint. intresse.för.barnens.skilda.åsikter,.känslor.och.
personligheter..Många.av.oss.som.är.vuxna.nu.har.själva.upplevt.
en.barndom.präglad.av.att.vuxna.tillät.sig.att.ryta.och.skälla.ut.
för.att.styra.barns.beteenden..Dessa.vuxna.hade.i.mycket.hög.ut-
sträckning.upplevt.en.barndom.där.fysisk.bestraffning.användes.
som.styrmedel..Vilka.konsekvenser.tror.du.det.vuxnas.auktoritära.
förhållningssätt.haft.på.din.självkänsla?
. Du.kan.vända.dig.till.skolsyster.om.du.ser.märken.på.barnens.
kroppar.du.undrar.över..
. Du.kan.om.och.om. igen.berätta. för.barnen.att.all. form.av.
aga.är.helt.förbjudet..Den.informationen.har.haft.en.effekt.utan.
motstycke. i.Sverige..Attityden.till.uppfostringsvåld.förändrades.
mycket.fort.när.antiagaparagrafen.kom.1979..Aga.är.ju.inte.ett.
brott,.det.är.misshandeln.i.sig.som.är.ett.brott..Paragrafen,.som.
finns.i.föräldrabalken,.kom.till.för.att.föra.ut.en.norm.så.att.för-
äldrar.skulle.förändra.sina.beteenden.mot.barn..Denna.så.kallade.
normativa.lagstiftning.lyckades.över.all.förväntan..Den.effekten.
måste.vi.alla.fortsätta.värna.om.

Exempel.på.varningssignaler:
. •. att.ett.barn.har.en.skada.som.varken.föräldrar.eller.barn.
. . vill.förklara.orsaken.till,.eller
. •. att.barnets.och.förälderns.förklaring.till.skadan.inte.
. . stämmer.överens
. •.när.berättelsen.verkar.osannolik.i.förhållande.till.
. . skadans.art

. •.när.föräldrar.är.sena.med.att.söka.medicinsk.vård.för.

. . barnet

. •.när.barnet.verkar.rädd.för.att.ha.kroppslig.kontakt.

. . med.sina.föräldrar

. •.när.barnet.har.försenad.språkutveckling,.visar.oro,.

. . extrem.blyghet.och.rädsla.för.att.misslyckas
. •.när.barnet.har.anpassningsproblem,.är.deprimerad.och.

. . tillbakadragen.eller.aggressiv.och.utagerande.
.

Att.misstankar.om.grov.misshandel.ska.anmälas.
omedelbart,.utan.att.föräldrarna.kontaktas.

Psykiskt sjuk förälder
(Både.tv-program.och.radio)
av-nr:.100318tv.3

Om tv-programmet
Malins.mamma.blev.manodepressiv. när.Malin. var. liten..Nu. är.
Malin.18.år.och.hon.berättar.om.hur.mammans.sjukdom.påver-
kat.hennes.liv.och.hur.skönt.det.var.när.hon.till.slut.vågade.prata.
om.sin.situation..
 ”När min mamma var sjuk och jag inte kunde berätta det för 
någon då var det som att allting bara var svart inombords. Ibland 
orkade jag inte gå upp ur sängen på morgnarna. För varje natt 
hade man blivit väckt av telefonen och varje morgon ska man gå 
upp och vara rädd att kanske träffa henne, att hon kanske kom-
mer till skolan eller att man träffar henne på stan. Att hon gör 
saker som får folk att undra. Varför hon är så knäpp.”

Om radioprogrammet Osynliga sår 
– Flickan, mamman och soporna
av-nr: 100335ra1-5

Om radioprogrammen
Serien.riktar.sig.till.barn.i.årskurs.0-3..I.serien.får.man.höra.bo-
ken.Flickan, mamman och soporna.av.Suzanne.Osten..Berättel-
sen.är.uppdelad.i.fem.delar.där.varje.avsnitt.tar.upp.ett.speciellt.
tema.. I. varje. program.berättar. barn. själva.hur. det. är. att. växa.
upp.med.en.förälder.som.har.psykiska.problem.och.Agneta.Rid-
dersporre.från.stödgruppen.Trappan.svarar.på.frågor.om.psykisk.
sjukdom-:.

Första programmet: 
av-nr: 100335ra1

Vad.är. ett.osynligt. sår?.Kan.ett.osynligt. sår. läka,. och. i. så. fall.
hur?.

andra programmet:
av-nr: 100335ra2

Varför.skäms.man.för.att.berätta.att.mamma.eller.pappa.mår.då-
ligt?.Eller.att.man.själv.mår.dåligt?.Hur.är.det.att.se.sin.förälder.
göra.bort.sig.i.skolan?.Och.hur.är.det.att.skämmas.så.mycket.att.
man.inte.kan.ta.hem.kompisar?

Tredje programmet:
av-nr: 100335ra3

Varför.tar.barn.till.föräldrar.med.psykiska.problem.så.stort.an-
svar?.Varför.vågar.de.inte.be.om.hjälp?.Hur.är.det.att.vilja.berätta.
eller.be.om.hjälp.men.inte.kunna?
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Fjärde programmet:
av-nr: 100335ra4

Vad.är.normalt.när.en.förälder.har.psykiska.problem.eller.är.psy-
kiskt. sjuk?. Hur. ska. man. skilja. på. vad. som. är. rätt. och. fel. när.
föräldern.beter.sig.konstigt.och.säger.konstiga.saker?

Femte programmet:
av-nr: 100335ra5

Hur.är.det.att.komma.till.en.stödgrupp?.Hur.tar.man.hand.om.sig.
själv.när.mamma.eller.pappa.mår.dåligt?

Om psykiskt sjuka föräldrar
Det.finns.inga.säkra.siffror.på.hur.många.barn.som.har.en.psy-
kiskt.sjuk.förälder,.men.senare.forskning.uppskattar.att.barnen.
är.minst.100.000..
Det.man.vet.är.att.många.av.dessa.familjer.splittras.och.att.bar-
nen.i.hög.utsträckning.riskerar.att.själva.drabbas.av.psykisk.sjuk-
dom.som.vuxna.
Barnens. vardag. präglas. ofta. av. oförutsägbarhet,. rädsla,. skam,.
stort.ansvarstagande.och.en.väldig.ensamhet..Vanföreställningar,.
hallucinationer,.psykoser.och.hot.om.självmord.är.skrämmande..
Depressioner.kan.göra.att.föräldern.inte.orkar.med.någon.omsorg.
alls.och.tvångstankar.och.tvångsföreställningar.kan.ta.all.tid..
Många.av.barnen.älskar.att.vara.i.skolan.där.tillvaron.är.förut-
sägbar.och.vuxna.är.tydliga..Andra.kan.vara.trötta.och.okoncen-
trerade.efter.röriga.nätter.med.mycket.oro.
Det.finns. en. stor. okunskap. och.många. fördomar. kring. psykisk.
sjukdom..Barnen.berättar.sällan.hur.de.har.det..För.vem.vill.be-
rätta.om.att.mamma.haft.en.psykos.när.kvällstidningarna.skriver.
om.psykotiska.våldsmän?.

Förslag på diskussionsfrågor i klassrummet
•.Vad.är.psykisk.sjukdom?.Hur.kan.psykiska.sjukdomar.yttra.sig?
•.Varför.blir.man.sjuk?
•.Malin.tyckte.det.var.jätteskönt.att.berätta..Varför.väntade.hon.
så.länge?
•.Vad.kan.det.betyda.att.träffa.barn.i.samma.situation?

Vad kan du göra?
Du.kan.berätta.om.psykiska.sjukdomar.på.samma.sätt. som.du.
skulle.göra.om.du.berättar.om.fysiska.så.att.det.blir.tydligt.att.
det.handlar.om.sjukdomar..Du.kan.förklara.att.det.är.sjukdomar.
som.inte.smittar..Att.ingen.väljer.att.bli.psykiskt.sjuk..Att.det.ald-
rig.är.barns.fel.att.föräldrar.blir.sjuka..Att.det.är.många.föräld-
rar.som.är.psykiskt.sjuka.och.att.barnen.i.de.familjerna.behöver.
prata.med.någon.om.hur.det.är.hemma..Du.kan.berätta.om.att.

det.finns.verksamheter.där.barn.som.har.samma.erfarenheter.
pratar.med.varandra..

Att.en.varningssignal.att.ta.på.allvar.är.när.föräld-
rar. inte.vill.ha.kontakt.med.skolan.alls.och.bar-
nen.ständigt.har.ursäkter.för.att.föräldrarna.är.så.
osynliga..

Sorg

Om programmen
När en förälder dör
aV nr:.101037tv.1

I.tv-programmet.berättar.Marita.om.sorgen.efter.sin.pappa.som.
dog.i.cancer..Hon.förklarar.att.det.kändes.som.om.hon.ramlade.
ned.i.en.stor.grop..Hon.var.rädd.för.att.börja.gråta.i.skolan..När.
hon.skriver,.mår.hon.lite.bättre..Marita.tänker.ofta.på.att.hennes.
pappa.ser.henne.från.himlen..
. Även.andras.barns.tankar.om.döden,.längtan.och.sorgen.är.
med.i.programmet..Programmet.riktar.sig.till.alla.i.mellanstaidet..
Speciellt.till.dem.som.förlorat.en.nära.anhörig.och.deras.vänner.

Det finns inga vanliga duvor
aV nr:.101059ra.1

-.Det.finns.inga.vanliga.duvor,.säger.Wiktor.Frisk..Alla.duvor.har.
varit.människor.
. Wiktor.är.sex.år..För.snart.ett.år.sedan.dog.hans.pappa..Wik-
tor.är.ett.av.cirka.25000.barn.i.Sverige.som.har.förlorat.en.för-
älder..I.radioprogramet.berättar.han.om.hur.det.var.att.berätta.
för.kompisarna.om.vad.som.hänt,.om.vad.han.brukade.leka.med.
sin.pappa.och.om.vad.han.tror.händer.när.man.dör.
. -.Livet.går. runt,. runt,. säger.Wiktor..Först.är.man.människa.
och.sen.blir.man.en.ängel.och.sen.är.man.en.duva.och.sen.är.man.
människa.igen.

Blue Skyes Forever
aV nr:.101059ra.2

På.pappas.gravsten.så.står.det..”Blue.skies.forever”.berättar.Alex-
ander.Knutsson..Alexander.är.tolv.år.gammal..När.han.var.sex.år.
dog.hans.pappa.Lukas.i.en.fallskärmsolycka.
. -.Jag.tänker.på.honom.mycket,.när.jag.är.ensam.så.kan.jag.
börja.gråta..
. Alexander. berättar. om. hur. det. var. att. besöka. platsen. där.
hans.pappa.dött,.om.alla.blommorna.som.strömmade.till.huset,.
om.hur.det.var.att.själv.hoppa.fallskärm.
. -.Man.ligger.där.och.svävar,.lätt.som.en.fjäder.

Du finns alltid i mitt hjärta
aV nr:.101059ra.3

-. Kärleken.finns. kvar.men.man. kan. inte. dela. den.med.henne,.
utan.hon.är.i.himlen.och.tänker.på.oss..
Janni.Dahl.är.tolv.år..För.fyra.år.sedan.dog.hennes.mamma..Ib-
land.när.hon.sitter.i.klassrummet.och.inte.klarar.ett.tal.så.känns.
det.som.om.hennes.mamma.tänker.på.henne..
-.Du.klarar.det,.tänker.mamma.och.så.klarar. jag.det..Fast.hon.
inte.lever.och.kan.stå.här.framför.mig.och.krama.mig.så.finns.
hon.alltid.i.mitt.hjärta.

Pianot i himlen
aV nr:.101059ra.4

-.Ibland.sitter.pappa.i.himlen.och.spelar.piano,.då.kan.jag.bygga.
med. lego..Berättar.Adam.Dylte..Han.sitter.på.golvet. i. sitt. rum.
och.berättar.om.hur.mycket.han.saknar.att.leka.med.sin.pappa.
Lars..De.brukade.bygga.med.lego.tillsammans,.robotar.och.bilar..
Adams.pappa.Lars.dog.i.en.hjärnblödning.i.januari.i.år.
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I.husets.vardagsrum.har.man.utsikt.över.den.sjö.som.sträcker.sig.
runt.halvön.där.Adam.bor.med.sin.mamma.Helena..I.vardagsrum-
met.står.också.det.piano.som.var.Adams.pappas..Han.var.musiker.
och.precis.som.sin.pappa.kan.Adam.också.spela.piano.
. -.Min.favorit.är.blinka.lilla.stjärna,.säger.Adam.

Farmor i paradiset
aV nr:.101059ra.5

”Det.var.en.kväll..Jag.frågade.farmor.Vad.är.paradiset?.Och.far-
mor.svarade:.Ett.vackert.ställe,.där.fåglar.alltid.sjunger..Dit.kom-
mer.man.när.man.är.död.”.
. Så.en.dag.dör.farfar..Farmor.som.brukar.vara.stor.och.stark.
ligger.under.täcket.och.vill.inte.ens.äta..Och.farfar.har.glömt.kvar.
sina.extra-öron..Nu.bara.måste.de.hitta.paradiset..
Lotta.Olin.läser.Victoria.Jonasson-Hammars.bok.

Om barn som sörjer
Personalen.i.förskola.och.skola.kan.vara.ovärdelig.för.en.familj.
där.någon.är.döende.eller.har.dött..När.barnen. fortfarande.är.

små.har.man.en.naturlig.återkommande.kontakt.med. familjen.
varje.dag.och.man. får. fortfarande.vara. fysisk.och.ha.barnen. i.
knät.och.trösta..Lotta.Polfelt,.kurator.vid.Rädda.Barnens.centrum.
för.barn.och.ungdomar.i.kris.berättar.i.boken.Skarpa.lägen.-.om.
barn.i.utsatta.situationer,.från.UR:s.förlag.om.hur.man.kan.vara.
ett. stöd. för.ett.barn. i. sorg..Texten.nedan.är.ett.utdrag.ur.den.
boken:

Barn som sörjer blir hjälpta av:
Klarhet:. att. information. och. fakta. är. tydliga.. Att. människor. i.
omgivningen.är.uppriktiga.och.öppna.med.vad.de.känner.
Kontinuitet:.att.veta.vem.man.var.före.förlusten.och.vem.man.
är. efter.. Vanlig. vardag. i. förskola. och. skola. spelar. stor. roll. för.
känslan.av.kontinuitet.
reflektion:.att.få.bearbeta.sina.upplevelser.medvetet..Leken.är.
de.minsta.barnes.språk.och.sätt.att.bearbeta.
Självförståelse:.att.förstå.sina.tankar,.känslor.och.reaktioner.och.
sätta.dem.i.samband.med.händelsen.eller.förlusten.som.orsakat.
sorgen.



i sorgen och sorgebearbetningen arbetar barnet 
med dessa uppgifter: 

Att. förstå. händelsen. och. göra. förlusten. begriplig. -. små. barn.
undrar.om.den.som.dött.kommer.att.leva.i.morgon.
Att.uttrycka.reaktioner.på.förlusten.-.barn.behöver.veta.att.alla.
som. förlorat.någon.är. ledsna.. Lotta.Polfelt. vänder. sig.mot.ut-
trycket.att.det.är.”bra.att.gråta”..Det.är.varken.bra.eller.dåligt,.
men.man.gör.ofta.det.när.man.saknar.någon.
Att.hedra.minnet.av.livet.som.var.-.det.kan.vara.svårast.att.min-
nas.det.som.var.roligt.eftersom.man.saknar.det.mest..Sorgear-
betet.gör.att.barnet.kommer.att.orka.minnas.det. som.var.fint.
också.
Att.åter.lära.sig.leva.och.fästa.sig.vid.andra.också.-.man.behöver.
inte. släppa. taget. om.den. som.dött,.men.det. är. skönt. att. låta.
andra.människor.bli.viktiga.

Vad du kan göra
Om.du.har.ett.barn.i.klassen.eller.i.förskolan.som.förlorat.någon.
nära.anhörig.är.du.genom.din.blotta.yrkesroll.och.det.du.står.för.
-.en.fungerande.vardag,.ett.viktigt.stöd.för.ett.barn.i.kris..
Du.kan.vara.vaksam.på.dina.egna.känslor..Vår.egen.dödsångest.
och. rädsla. för. övergivenhet.blir. tydlig.när. ett. barn. förlorar. en.
förälder..Det.ingår.inte.i.hur.vi.tänker.oss.livet;.att.barn.ska.bli.
föräldralösa..Om.vi.är.nära.barnet.och.familjen.är.det. ju.dess-
utom.en.slags.personlig.kris. för.oss.själva..Det.privata.och.det.
professionella.glider.samman..Och.det.har.vi.som.människor.olika.
förmåga.att.hantera..Man.vill.kanske.gråta.för.man.har.ju.också.
förlorat.någon.man.kände.
. -.Det.måste.få.vara.okej.att.gråta.men.man.får.inte.gråta.så.
mycket. inför.barnen.att.man.tappar.sin.vuxenkraft..Det. tycker.
barnen.är.läskigt,.säger.Lotta.Polfelt.i.Skarpa.lägen.
. Hon.tycker.inte.att.alla.i.personalen.måste.vara.lika.duktiga.
på.att.orka.vara.närvarande.och.på.att.stå.ut.med.att.vara.till-
sammans.med.ett.barn.vars.förälder.dött..det.är.så.smärtsamt.
. Man.kan.förbereda.personalgruppen.på.att.något.sådant.här.
kan.hända..Förr.eller.senare.gör.det.ju.det..Och.man.kan.inven-
tera.vem.som.kan.tänkas.klara.av.vad.
. -. Jag. tycker. att. var. och. en. ska. försöka. känna.efter. var. de.
egna.gränserna.går,. säger.Lotta.Polfelt..När.man.vågar.se.sina.
begränsningar.har.man.kommit.väldigt.långt..Men.inom.perso-
nalgruppen.måste.minst.en.person.ta.på.sig.att.var.extra.upp-
märksam.och.närvarande.för.barnet.

anmälningsplikten 
I.UR:s.bok.Skarpa.lägen.–.om.barn.i.utsatta.situationer,.berättar.
Elisabeth.Bengtsson.om.hur.det.var.när.hon.hade.en.av.sina.allra.
första.klasser.efter.examen.från.lärarhögskolan,.en.trea..En.flicka.
anförtror.sig.till.Elisabeth.och.berättar.om.hur.hon.och.hennes.
familj. misshandlas. av. pappan.. Elisabeth. söker. stöd. av. ledning.
och.personalgrupp.men.hennes. vädjan.om.hjälp.når. inte. fram.
och.stödet.uteblir..Hon.anmäler.då.flickans.situation.till.social-
tjänsten.men.får.inte.veta.hur.det.går.för.flickan.eller.vad.som.
görs..Hon.tar.så.illa.vid.sig.av.att.hon.inte.lyckas.lösa.situationen.
för.flickan.att.hon.hamnar.i.en.livskris.och.ganska.snabbt.väljer.
hon.att.lämna.läraryrket.för.gott..Nu.när.hon.nu.ser.tillbaka.på.
händelsen. som. inträffade. för. många. år. sedan,. förstår. hon. att.
hon.gjorde.helt.rätt.och.att.hon.hade.kunnat.bli.en.riktigt.bra.
pedagog..Med.rätt.stöd.

Det.är.väldigt.olika.förutsättningar.på.olika.skolor.i.landet..På.en.
del.ställen.finns.en.hög.medvetenhet.om.hur.viktigt.det.är.att.
elevvården.har.ett.väl.fungerande.samarbete.med.socialtjänsten.
och.oro.över.barn.tas.omedelbart.upp..På.andra.ställen.fungerar.
det.uselt..Personalen.har.ingen.aning.om.vem.man.kontaktar.på.
socialtjänsten,.rektorn.är.överhopad.av.arbete,.mängder.av.vika-
rier.kommer.och.går,.kuratorn.är.i.skolan.högst.någon.gång.i.må-
naden.och.skolsyster.tycker.att.det.är.viktigt.att.vänta.tills.man.
är.helt.säker.på.att.barnet.verkligen.är.misshandlat.och.blundar.
av.obehag..Och.den.gången.socialtjänsten.senast.kopplades. in.
fick.barnet.det.ännu.värre..
. När.kommunernas.stöd.för.barn.som.far.illa.utreddes.av.Räd-
da.barnen.2006.ansåg.man.överlag.att. anmälningsplikten.an-
vändes.för.lite,.att.samverkan.mellan.myndigheterna.brister,.att.
det.saknas.kunskap.om.hur.man.samtalar.med.barn.och.att.barn.
drabbas.när.socialtjänsten.kommer.in.för.sent.

Det.är.lätt.att.skriva.om.anmälningsplikten.och.allas.skyldigheter..
Det.är.något.helt.annat.att.möta.verkligheten..

Tänk.då.på.berättelser.från.nu.vuxna.utsatta.barn.som.vittnar.om.
de.mest. fasansfulla.uppväxter. som. ingen.vuxen.ville.uppmärk-
samma.på.allvar..Lisbeth.Pipping.skriver.i.sin.bok.Kärlek.och.stålull.
om.uppväxten.med. en.utvecklingsstörd.mamma:. ”Min.mamma.
kunde.inte.sköta.en.tvättmaskin.så.därför.fick.hon.aldrig.någon..
Men.oss.tre.flickor.fick.hon.sköta.själv..Hur.är.det.möjligt?”.
. Och.i.Susanna.Alakoskis.bok.Svinalängorna.berättar.hon.om.
sin.uppväxt.i.en.familj.präglad.av.missbruk..Huvudpersonen.Le-
ena.får.om.och.om.igen.själv.kontakta.polisen.när.fyllan,.våldet,.
fattigdomen.och.svälten.är.akut..”Ingen.ställde.några.bra.frågor..
Det.enda.jag.kunde.göra.var.att.fortsätta.att.gå.till.skolan.och.att.
be..Jag.bad.till.Gud.att.Gud.skulle.finnas..Var.inte.Polisen.tvungen.
att.göra.något?.Ambulansen?.Doktorn?”
. Ett.barn.som.lever.med.våld,.missbruk.eller.övergrepp.är.svi-
ket..När.resten.av.vuxenvärlden.också.sviker.kan.känslan.av.över-
givenhet.skada.för.livet.
. Det.finns. inga.garantier. för.att. socialtjänstens.barnautred-
ning.leder.till.att.barnet.får.det.bättre..Det.finns.lärare.som.säger:.
”Alla.säger.att.vi.ska.anmäla,.men.vad.är.det.för.barnperspektiv.i.
det.om.barnen.inte.får.det.bättre?”..Det.finns.skolsköterskor.som.
säger:.”Om.man.anmäler.till.socialtjänsten.utan.att.ha.på.fötter-
na.är.relationen.till.familjen.kanske.förstörd.under.hela.skoltiden,.
det.är.bättre.att.vänta.tills.man.är.helt.säker.”.Dessa.upplevelser.
kan.ha.god.grund..
. Men.det.hjälps.inte,.du.ska.ändå.anmäla.när.du.är.orolig..För.
det.är.vad.du.kan.göra..Det.är.inte.ditt.jobb.att.vara.psykolog,.
socialsekreterare.eller.kurator..Det.är.inte.ditt.jobb.att.utreda.ett.
barns.situation.
Dessutom.bryter.du.faktiskt.mot.lagen.om.du.inte.anmäler..Du.
måste.
. Alla,.oavsett.anställningsform.och.yrke,.som.arbetar.i.myndig-
heters.verksamheter.för.barn,.är.skyldiga.enligt.lag.att.anmäla.sina.
misstankar.om.att.barn. far. illa..Det.är. sin.oro.över.barnet.man.
ska. anmäla,. man. behöver. inte. bevisa. något. och. ska. inte. vänta.
tills.man.känner.sig.helt.säker.på.att.misstankarna.stämmer.med.
verkligheten..Anmälningsplikten.gäller.självklart.även.friskolor.

Så.här.står.det.i.andra.stycket.14.paragrafen.Socialtjänstlagen:
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom (…)är skyl-
diga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden be-
höver ingripa till ett barns skydd.
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Så gör du när du anmäler
Om.du.inte.blivit.informerad.om.hur.man.gör.på.just.din.förskola.
eller. skola. när. ett. barn. far. illa. så. börjar. du. med. att. kontakta.
förskolechefen.eller.rektor.och.berättar.om.din.oro.för.att.få.reda.
på.hur.det.brukar.gå.till..
. Det.är.skolledarens.skyldighet.att.se.till.att.det.finns.rutiner.
för.hur.ni.ska.göra.anmälan.till.socialtjänsten.och.att.alla.som.
arbetar. inom. rektorsområdet. är. informerade. om. rutinerna.. Till.
exempel.bör.det.alltid.finnas.en.aktuell.adress.och.telefonlista.
till.ansvariga.på.socialnämnden,.socialjouren.och.polisen.
. Men.om.du.inte.får.någon.information.har.du.ändå.en.per-
sonlig.plikt.att.anmäla..Det.går.inte.att.skylla.på.bristande.ruti-
ner,.eller.att.elevvården.var.fullt.upptagna.med.något.annat.barn.
eller.att.kuratorn.var.sjukskriven.

En.anmälan.bör.göras.skriftligt,.men.om.det.är.bråttom.kan.den.
göras.muntligt. för.att.sedan.bekräftas. i.skrift..En.anmälan.ska.
innehålla.fakta,.en.beskrivning.av.situationen.och.din.oro..Undvik.
egna.värderingar.

•. du ska berätta allt du vet som är relevant och får inte un-
danhålla något. anmälningsplikten är överordnad sekretessen.
Ett.bra.tips.är.att.vara.väldigt.saklig.och.berätta.exakt.det.du.vet.
–.utan.att.tolka.det.du.sett.och.hört..
Så.i.stället.för.att.säga.att.”Lisas.mamma.är.alkoholist”,.kan.du.
berätta.vad.du.faktiskt.noterat,.som.att.Lisas.mamma.luktat.al-
kohol.och.vid.vilka.tillfällen..Och.du.kan.berätta.vad.Lisa.sagt:.
”Mamma.vaknade.inte.på.dagen.i.lördags”,.snarare.än.din.tolk-
ning.–.att.Lisas.mamma.låg.full.hela.lördagen.
Anledningen.till.det.här.är.framförallt.att.socialtjänsten.behöver.
så.konkret.information.som.möjligt.för.att.kunna.lägga.ett.pussel.
av.de.iakttagelser.som.bidrar.till.utredningen..Det.är.dessutom.
betydligt.lättare.att.möta.föräldrarna.med.sådana.konkreta.iakt-
tagelser.än.med.sånt.som.kan.uppfattas.som.anklagelser.och.som.
faktiskt.kan.orsakas.av.rena.missförstånd.

• informera föräldrarna. .
Berätta.om.din.oro.och.att.du.är.skyldig.enligt.lag.att.anmäla.så-
dan.oro..Det.bästa.är.om.du.kan.ha.din.chef.eller.en.kollega.med.
i.den.här.situationen..Du.kan.säga:.”Jag.behöver.prata.med.dig.
om.en.allvarlig.sak..I.morse.berättade.ditt.barn….Jag.vill.att.du.
ska.veta.att.vi.alltid.är.skyldiga.att.anmäla.sådant.till.socialkon-
toret..Det.innebär.att.de.kommer.att.kontakta.dig.och.anordna.
ett.möte.”.

•. När.det.gäller.misstanke.om.grov misshandel och sexuella 
övergrepp.är.det.viktigt.att.ha.klart.för.sig.att.man.absolut.inte.
får.vänta.med.sin.anmälan..En.anmälan.ska.ske.genast.och.utan 
att man kontaktar föräldrarna,.du.får.nämligen.inte.föregripa.
en.polisutredning..

•. Om.du.känner.sig.osäker.kan.du.alltid.ringa till socialtjäns-
ten och be om råd..Så.länge.du.inte.uppger.barnets.namn.be-
traktas.det.inte.som.en.anmälan..Fråga.om.rutinerna,.berätta.om.
vad.du.sett.och.hört..Vad.tycker.de?

•. Din.anmälan får inte vara anonym..Du.ska.meddela.rektor.
att.du.gör.en.anmälan..Det.är.vanligt.att.rektor.är.den.som.skri-
ver.under,.men.det.är.inte.nödvändigt..Ni.kan.vara.flera.som.gör.
en.anmälan.tillsammans.

•. Du.är.skyldig.att.anmäla.sådant.du.får.kännedom.om.i.tjäns-
ten..Om.du.får.kännedom.om.att.ditt.grannbarn.far.illa.har.du.
samma.skyldighet.att.anmäla.som.vi.andra..Då.”bör”.du.anmäla,.
men.har.ingen.lagstadgad.plikt.

Socialtjänstens jobb
Socialkontoret.ska.ha.rutiner. för.att. ta.emot.anmälningar..Det.
ska.alltid.finnas.personal.på.kontorstid,.den.som.ringer.ska.inte.
bli.hänvisad.till.att.återkomma.senare.och.mottagningstiderna.
får.inte.lägga.hinder.i.vägen.för.att.ta.emot.information.om.barn.
som.behöver.skydd.
. Utanför.kontorstid.kan.en.telefonsvarare.ge.information.om.
vart.man.kan.vända.sig,.till.exempel.till.socialjouren.om.det.finns.
en.sådan,.eller.till.polisen.
. Du.som.anmäler.bör.få.en.bekräftelse.på.att.anmälan.tagits.
emot,.av.vem.och.med.kontaktuppgifter.till.den.personen..Du.får.
bara.veta.hur.det.går.om.barnets.familj.tillåter.det..I.en.del.kom-
muner,.till.exempel.Västerås.stad,.arbetar.man.målmedvetet.med.
att.alla.relevanta.vuxna.i.barnets.nätverk.ska. involveras.så.att.
så.många.goda.krafter.som.möjligt.ska.kunna.hjälpa.barnet..Det.
kräver.föräldrarnas.tillstånd,.men.det.är.vanligt.att.föräldrarna.
går.med.på.det.
. Socialtjänstens.utredning. ska. vara. klar. inom. fyra.månader..
Föräldrarna.har.grundlagsenlig.rätt.att.ta.del.av.allt.material.som.
socialtjänsten.samlar.in.under.utredningen.
. En.utredning.kan.leda.till.att.familjen.klarar.av.sin.situation.
på.egen.hand..Eller.så.har.socialtjänsten.och.föräldrarna.kommit.
fram.till.att.barnet.och.familjen.behöver.stöd..Man.kan.till.exem-
pel.få.samtalsstöd.eller.avlastning.i.form.av.en.kontaktfamilj.el-
ler.stöd.i.hemmet..Barn.som.omhändertas.mot.föräldrarnas.vilja.
behöver.skyddas.på.grund.av.risk.för.övergrepp.och.misshandel.
eller.för.att.föräldrarna.är.inne.i.ett.aktivt.missbruk.
Många.tror.att.socialtjänsten.alltid.håller.familjer.under.uppsikt.
efter.en.utredning..Det.stämmer. inte..När.en.utredning.är.klar.
och.man.har.kommit.fram.till.att.familjen.inte.behöver.stödin-
satser,.får.socialtjänsten.inte.kontakta.familjen.igen.utan.att.en.
ny.anmälan.gjorts..Därför.är.det.viktigt.att.du.anmäler.igen.om.
du.fortfarande.är.orolig..

Så upptäcker du barnen
Det. kommer. du. oftast. inte. att. göra.. Under. din. tid. som. lärare.
kommer.du.att.undervisa.barn.vars.utsatthet.du.inte.får.en.aning.
om..Det.kommer.att.finnas.blåmärken.du.missar,.vanvård.du.tror.
är.resultatet.av.föräldrarnas.charmiga.slarv,.nervositet.du.tolkar.
som.lite.extra.känslighet,.tecken.på.skräck.du.tror.är.en.ovanligt.
dramatisk.läggning.hos.ett.barn..Så.kommer.det.att.finnas.barn.
du.känner.någonstans.i.magtrakten.att.det.inte.står.riktigt.rätt.
till.med,.en.känsla.du.inte.kan.sätta.fingret.på.som.du.sorterar.
bort.som.inbillning.

Grovt.kan.man.säga.att.man.ska.hålla.koll.på.självdestruktivitet.
och.aggressivitet..Lotta.Molander.berättar.också.i.boken.Skarpa 
lägen.om.fyra.personlighetstyper.man.kan.vara.extra.vaksam.på:
•. Hjälten.som.tänker:.Om.jag.är.jätteduktig,.glad.och.
. hjälpsam.kanske.alla.tror.att.allt.är.ok?
•. Rebellen.som.tänker:.Om.jag.bråkar.jättemycket.märker.
. ingen.de.andra.bråken?.
•. Clownen.som.tänker:.Om.alla.skrattar.nu.så.märker.de.
. inte.mina.tårar.
•. Tapetblomman.som.tänker:.Om.jag.sjunker.in.i.väggen.
. här.så.märker.ingen.att.jag.existerar.

Vi.skulle.kunna.göra.lista.på.kroppsliga.och.psykiska.symtom.som.
blir.så.lång.att.du.tillslut.kan.tillskriva.varje.elev.minst.ett.tecken.
på.utsatthet..Det.är.inte.du.som.ska.göra.dessa.tolkningar..Är.du.
orolig.för.blåmärken.och.skador.hos.ett.barn?.Be.skolsköterskan.
titta..Hon.vet.att.blåmärken.är.ett.av.de.vanligaste.symtomen.på.
barnmisshandel.och.vad.man.ska.titta.efter.då..Hon.kan.skillna-
den.på.ett.vanligt.sår.och.ett.brännmärke.från.en.cigarett.och.
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hon.ska.veta.hur.märket.från.ett.vuxet.bett.ser.ut.på.ett.barn.
jämfört.med.märket.från.ett.barns..Hon.ser.vuxenfingrarnas.mär-
ken.efter.en.kraftig.örfil..Undrar.du.över.ett.barns.sexuella.bete-
ende?.Prata.med.skolpsykologen..Hon.ska.känna.till.vilket.slags.
sexuellt.beteende.som.tyder.på.naturlig.lust.och.nyfikenhet.och.
vilket.som.tyder.på.bearbetning.av.sexuella.övergrepp.
. Tycker. du. inte. att. du. får. tillfredsställande. eller. trovärdiga.
svar?.Känner.ni.er.osäkra?.Se.till.att.göra.en.anmälan.till.social-
tjänsten.och.låt.dem.utreda.
. Lärare.anmäler.sin.oro.alldeles.för.sent..Det.berättar.socialse-
kreterare.om..Det.visar.undersökningar..Ni.väntar.för.länge.

Berättelsens kraft
När.ett.barn.berättar.ska.du.släppa.allt.annat..Du.får.inte.avbryta..
Du.måste.lyssna.klart..Någon.annan.får.ta.resten.av.klassen.och.
någon.annan.får.hämta.dina.egna.barn.från.förskolan.den.här.
dagen..Detta.upprepas.av.flera.experter.på.barn.i.kris.i.UR:s.bok.
Skarpa lägen – om barn i svåra situationer..Håll.dig.lugn..Bli.
inte.så.upprörd..Lyssna.klart..Hjälp.berättelsen.framåt.med.små.
lugna.kommentarer:. ”Så.kan.det.vara.”. ”Vad.hände. sen?”. ”Hur.
menar.du?”.När.du.har.lyssnat.klart.har.du.gjort.en.livsavgörande.
insats. för. ett. barn. i. kris.. För. när.man.berättar. sin.historia. för.
någon.som.lyssnar.med.intresse.och.empati.blir.det.plötsligt.en.
till.som.bär.bördan.av.det.som.känns.så.tungt..Barnet.erfar.också.
att.den.här.berättelsen.är.möjlig.för.andra.att.höra..Det.går.att.
berätta.den.
Missförstånd.om.vad.som.är.tillåtet.och.rätt.kan.dessutom.rättas.
till.i.samtalet.med.en.klok.vuxen..I.Skarpa lägen.berättar.Lotta.
Molander,.som.ju.också.är.med.i.Osynliga sår,.om.barn.som.kom-
mer.till.barnjouren.på.Alla.kvinnors.hus.i.Stockholm.och.berättar.
om.sina.öden..Inte.sällan.åker.barnen.hem.igen.till.samma.våld-
samma.verklighet..Ett.barn.mindes.hon.särskilt,.en.sexårig.pojke..
Hon.berättade.för.pojken.att.man.inte.får.slå..Att.ingen.får.slå.
någon.alls..Han.spärrade.upp.ögonen.och.frågade.om.det.gällde.
pappor.också?.Nästa.dag.var.han.och.mamman.tillbaka.till.den.
våldsamma.pappan..Lotta.säger.i.boken:
. ”Vilken.tur.att.han.sprang.på.mig. i.sitt. liv!.Vad.bra.att. jag.
fick.berätta.att.det.är.förbjudet.att.slåss.för.det.kommer.att.göra.
skillnad. i.honom.nästa.gång.det. smäller.. Jag.har. sått.ett. frö. i.
honom.”
I. boken. berättar. också. en. mamma. på. ett. behandlingshem. för.
missbrukande.mammor.med.sina.barn.om.att.hennes.barn.alltid.
skyddat.henne..”Mina.barn.skulle.gått.i.döden.för.mig.och.mitt.
missbruk..De.skulle.aldrig.utelämna.mig.”.
. Få. saker. är. så. välbevarade. som. familjehemligheter.. Barnen.
vet.exakt.vad.man.får.säga.och.inte..Men.Lotta.Molander.avlivar.
myten.att.alla.barn.är.lojala.och.berättar.om.barn.som.vill.döda.
sina.pappor.och.hatar.dem.öppet.
. Många.barn.lastar.sig.själva.för.våld,.övergrepp.och.missbruk.
och.tror.att.det.är.deras.fel..
. Andra.barn.vågar.inte.berätta.för.att.de.är.rädda.för.att.bli.
bestraffade.av.föräldrarna..Om.ett.sådant.barn.äntligen.anförtror.
sig.kan.det.vara.lockande.att.lova.att.inte.berätta.för.någon..Men.
barnet.är.inte.betjänt.av.oärlighet.och.ytterligare.svek,.för.du.får.
inte.lova.något.sådant..Säg.i.stället.att.du.ska.göra.ditt.bästa.för.
att.barnet.ska.få.hjälp,.att.du.måste.berätta.för.andra.vuxna.som.
kan.ge.barnet.och.familjen.hjälp..

Var en del av det goda
När.barn.berättar.om.krigsupplevelser.och.hemförhållanden.som.
är.fasansfulla.är.det.helt.rimligt.att.reagera.med.sorg,.förtvivlan.
och.en.väldig.upprördhet.och.ilska..Men.den.reaktionen.bör.du.inte.
visa.barnen..De.kan.känna.att.de.måste.ta.hand.om.dig.då,.men.de.
har.fullt.upp.med.sig.själva.och.sina.besvärliga.liv,.eller.hur?.

. Den.här.upprördheten.gör.att.man.vill.agera..Tänk.då.på.att.
du.redan.gör.det.i.din.yrkesgärning.
. Du.har.möjlighet.att.visa.lusten.och.glädjen.till.kunskap.och.
lärande..Det.är.alternativ.till.de.här.barnens.mörker..Skolan,.lä-
rarna.och.kompisarna.kan.vara.en.del.av.det.goda.och.ljusa..Det.
förutsägbara.och.tydliga.i.att.vara.i.skolan.kan.vara.en.lättnad.
och.en.trygghet,.som.en.fristad..

Ur:s webb om utsatta barn
På. Pedagogwebben. www.ur.se/pedagog. finns. ett. tema. om. ut-
satta.barn.för.dig.som.är.pedagog..

Fler program från Ur
Bok:
Skarpa.lägen.–.om.barn.i.utsatta.situationer.av.Gabriella.Ekelund.
och.Annamaria.Dahlöf
Vad.gör.man.som.pedagog.om.man.misstänker.att.ett.barn.i.klas-
sen.misshandlas.hemma?.Hur.hanterar.man.mobbning.och.utan-
förskap.i.skolan?.När.ska.man.anmäla.sina.misstankar.till.social-
tjänsten?.En.handbok.för.pedagoger.inom.förskola.och.skola.

Tv-program:
Livskraft:.Anhöriga,.att.leva.med.psykisk.sjukdom
aV-nr:.11119tv.2

Hur.är.det.att.vara.anhörig.till.någon.med.psykiska.problem?.Hur.
reagerar.man. som.partner,. barn,. arbetskamrat. och. vän?.Vågar.
man.berätta.om.sjukdomen.och.vilka.reaktioner.möter.man?.

Skarpa.lägen:.När.pappa.slår.mamma
aV-nr:.41876tv.3

Barn.som.bevittnar.våld.hemma.lever.med.en.stark.skräck.och.
oro.i.sin.vardag..Hur.kan.man.som.pedagog.upptäcka.och.stödja.
dessa.barn?

Skarpa.lägen:.Familjehemligheter
aV-nr:.41876tv.9

Ett.barn.som.vaktar.på.en.familjehemlighet.berövas.på.sin.barn-
dom.. Tre-fyra. barn. i. varje. klass. försöker. dölja. att. en. förälder.
missbrukar..Andra.barn.vill. inte.någon.ska.veta.att.en.förälder.
sitter.i.fängelse

Skarpa.lägen.:.Barnmisshandel
aV-nr:.41876tv.7

Ungefär.sju.tusen.barn.i.Sverige.misshandlas.ständigt..Ännu.fler.
blir.någon.enstaka.gång.slagna..Vad.händer.när.man.anmält.sina.
misstankar.om.att.ett.barn.far.illa?

Skarpa.lägen.:.Att.leva.med.krig
aV-nr:.41876tv.5

En.del.barn.i.skolan.bär.på.förfärliga.krigstrauman..Hur.bemöter.
man.dessa.barn.när.man.själv.aldrig.varit.hotad.till.livet?

Skolakuten:.Kan.jag.anmäla.pappa?
aV-nr:.11123tv19

Inslag.om. incest.med.efterföljande.diskussion. i. studion.mellan.
specialpedagog.Inger.Grahn.som.driver.Stödcentrum.Beda.i.Gö-
teborg.samt.Börje.Svensson.från.Rädda.Barnen.
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Skolakuten:.Snälla.mamma.sluta.knarka!
aV-nr:.11123tv13

Långt.ifrån.alla.barn.i.familjer.med.missbruk.får.hjälp..Två.olika.
reportage.om.barn,.vars.liv.har.trasats.sönder.av.droger,.skildras.

Skolakuten:.En.skola.för.alla
aV-nr:.100019tv.3

Enligt.FN:s.konvention.om.barnets.rättigheter.har.alla.barn.rätt.
att.gå.i.skolan..Men.har.vi.verkligen.en.skola.för.alla?.Vad.gör.
kommuner.för.gömda.barn?

Inslag.i.Lilla.löpsedeln:.Tema:.Psykiskt.sjuka.föräldrar
aV-nr:.31301tv25

Målgruppen.är.barn.i.årskurs.4-6.
Hur.är.det.att.ha.en.psykiskt.sjuk.förälder?.Vågar.man.berätta.det.
för.sina.kompisar?

Lilla.löpsedeln
aV-nr:.51301tv31

Gömda.flyktingbarn.ska.inte.behöva.gömma.sig..Men.hur.är.det.
egentligen..Lilla.löpsedeln.träffade.12-åriga.Hajir.som.varit.gömd.
länge..Dessutom.reportage.om.en.skolklass.från.Smålandsstenar..
De.tittar.på.filmen.Hej.till.hela.Sverige.som.följer.en.familj.från.
Kosovo.som.bodde.fem.år.i.Smålandsstenar.

Stop!.Misshandel
aV-nr:.11137tv19

15-åriga.Bellas.misshandlades.under.flera.år.av.styvpappan..Hur.
påverkade.det.hennes.liv?
Målgruppen.är.ungdomar.

radioprogram
Livskraft:.Mamma.är.psykiskt.sjuk
aV-nr:.51707ra34

Cristina.Gottfridsson.som.växte.upp.med.en.psykiskt.sjuk.mamma.
berättar.hur.uppväxten.var.

Skolakuten:.De.osynliga.barnen
aV-nr:.100067ra27

Om.barn.till.psykiskt.sjuka.föräldrar.och.hur.de.har.det.i.skolan..
Hur.kan.pedagoger.hjälpa.de.här.barnen?

Text:.Gabriella.Ekelund
Bilder:.Erik.Amkoff

Form:.Malin.Rehnström

UR-programmen finns att låna på närmaste Mediecentral. 
Hela utbudet av program finns på www.sli.se och www.ur.se 

Du kan också köpa programmen från UR. Ring, faxa eller maila 
till UR Kundtjänst. Telefon 020-58 58 00, + 46 8 784 42 40. 

Fax: 08-784 42 00.  E-post: kundtjanst@ur.se
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