
Samtal om våld 
med barn som har funktionsnedsättningar 
– att tänka på

Alla samtal med barn inom vård och  
omsorg kan komma att handla om våld, 
därför behöver alla som möter barn vara 
förberedda på det. Samtal med barn som 
har funktionsnedsättning kräver ofta mer  
förberedelser och mer tid. 

Förberedelser
Du behöver ha grundläggande kunskap om den 
funktionsnedsättning barnet har. Barnet kan ha  
särskilda behov att ta hänsyn till inför och under 
samtalet.
Ta reda på hur barnet kan och vill vara delaktig, 
om hen behöver bildstöd eller andra hjälpmedel  
och stöd under samtalet.
Fundera på om samtalet ska vara med eller utan  
barnets vårdnadshavare. Reflektera kring hur de  
kan komma att stödja respektive negativt påverka  
barnets möjligheter att fritt beskriva sina erfarenheter 
och upplevelser. 

Förhållningssätt
Barn med funktionsnedsättning bär på en unik 
kunskap om hur det är att vara just det barnet, 
med sina färdigheter och begränsningar.
Ge barnet de bästa förutsättningarna för att fritt 
beskriva sina erfarenheter och upplevelser. Var  
lyhörd för barnets förmågor och erfarenheter.
Svårigheter att uttrycka sig behöver inte betyda  
att barnet har en bristande förmåga att reflektera 
och ha en egen åsikt.
Var snäll och empatisk, skapa en förtroendefull  
relation. Barnet behöver kunna lita på dig för att 
kunna berätta om våld. 

Samtalet
Beskriv vem du är och varför ni ses.
Ha en tydlig struktur på samtalet och minimera 
störande intryck i och utanför rummet.  
Barn berättar sällan spontant om våld. Ibland är 
det lämpligt att ställa direkta frågor till barnet,   
även när det inte finns en misstanke om våld.
Sammanfatta och ge barnet möjlighet att bekräfta 
att hen känner igen sig och har förstått.
Fråga om det är något mer barnet vill berätta 
eller fråga om.
Avsluta samtalet i lugn och ro och med en känsla 
av trygghet för barnet och hopp inför framtiden.

Du som är verksam inom vård och  
omsorg är skyldig att genast göra en  
anmälan vid misstanke eller kännedom 
om att ett barn far illa.
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Våld mot barn med funktionsnedsättning 
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