
OM ETT BARN
BERÄTTAR

VID ORO FÖR ETT BARN

Ett viktigt syfte med Stopp! Min kropp! är att göra dessa ämnen 
pratbara. Att barnen vågar och vill dela sina tankar och jobbiga 
känslor med vuxna de litar på. Detta innebär ibland att barn  
berättar om olika erfarenheter av utsatthet. Då är det viktigt att 
bekräfta att det är bra och viktigt att berätta om dessa saker, 
men tänk på att du som vuxen har ansvar att hjälpa barnet att 
prata vidare enskilt och se till att de barn som behöver får 
möjlighet till det.

Har du väl fått ett förtroende är det betydelsefullt att visa  
att du står på barnets sida och kan hjälpa. Berätta för barnet 
att det som hänt är vuxnas ansvar. Tänk på att lyssna utan att 
ifrågasätta. Låt det ta tid och försök att inte avbryta, även om 
berättelsen kan vara fragmentarisk och osammanhängande.  
Det finns inga perfekta ordval och du behöver inte sitta på  
alla svar. 

När det kommer till kroppen, kroppsregler och samtycke upp- 
står ibland oro kopplad till hur barnen är med varandra. Det kan  
handla om att de lekt pusslekar på rasten eller haft mobiltelefoner 
med kamera med sig i omklädningsrum. Här är det viktigt att se 
vilka risker som finns och sedan skapa regler tillsammans med 
barnen om vad som är okej och inte. 

Ibland kan det uppkomma misstanke om att ett barn far illa.  
Ta din egen oro på allvar och lita på din magkänsla. Du som är 
en viktig vuxen för barn på skolan känner ofta av när något inte 
är som det ska. Här är det ofta bra att ta stöd av skolledning 
och elevhälsoteam. 

• Ni som skola ska inte utreda oron vidare utan 
så snart som möjligt informera socialtjänsten 
och göra en orosanmälan. Är du osäker så 
ring till socialtjänsten för konsultation.  

• Kontakta socialtjänsten innan ni samtalar  
med föräldrarna gällande oro för att ett barn 
far illa. De behöver ibland göra en akut skydds-
bedömning kring barnet innan kontakt med 
föräldrarna kan tas. 

• Er uppgift är att lyssna på barnet och fort- 
sätta finnas där. Det är ovärderligt.   

STOPP! MIN KROPP!


