
 

 

Några rekommendationer om: 

 
Hur förskole/skolpersonal kan bemöta barn som berättat att de är/har 

blivit utsatt för brott.  
 

- Bekräfta att det är bra och modigt av barnet att berätta och att du vet att det kan 

vara svårt och väcka olika känslor. 

 

- Benämn och bekräfta barnets känslomässiga uttryck ” Jag ser att du är 

ledsen/rädd...”  Barnet kan också behöva höra att det är möjligt att känna på 

olika sätt och ibland ingenting alls. 

 

- Tala om och visa att barnet kan berätta för dig och lita på dig men lova inte 

barnet något som du inte kan hålla. 

 

- Undvik att ställa ledande frågor utan ställ öppna frågor som t.ex. ”kan du 

berätta mer om…” ”Detta vill jag höra mer om…” 

 

- Om barnet själv börjar sätta ord på det som barnet blivit utsatt för så låt barnet 

prata fritt, hindra inte utan benämn och bekräfta med att nicka, säga mm… och 

visa med ditt kroppsspråk att du lyssnar och är intresserad av det barnet berättar. 

 

- Innan samtalet med barnet är färdigt, gör en sammanhangsmarkering av det ni 

pratat om och fråga barnet om du uppfattat barnet rätt? Detta ger barnet 

möjlighet att rätta och ändra sin berättelse. Informera barnet utifrån ålder och 

mognad om vad som kan komma att hända. Berätta att barnet kommer att få 

berätta för en annan vuxen som arbetar med barn. Det behöver inte vara mer 

tydligt än så med vem denna andra vuxna är (socialsekreterare, 

barnförhörsledare) OBS! Berätta inte om ev. polisanmälan eller barnförhör. 

 

- Efter samtalet är det viktigt att dokumentera det som barnet berättat. 

Dokumentera vad som framkommit i samtalet, enbart fakta och inga egna 

tolkningar. 

 

- Det kan också vara viktigt att du följer upp med barnet dagen efter hur barnet 

mår. Ställ däremot inga fler frågor om det som barnet redan berättat.  


