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Hjälp oss hjälpa utsatta barn 
 
En elev som är tystare än tidigare. Blåmärken på platser som inte kan 
förklaras med lek. Eller en elev som inte kom tillbaka. 
 
Det är en tuff tid. Covid-19 har ställt världen på ända, ställt om undervisning och 
ställt in planerade semesterresor. Men något som inte slutat är våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck  – snarare tvärtom. Våld i nära 
relationer ökar under kriser, och allt våld lämnar inte märken som syns.  
 
Barn och unga som riskerar att fara illa. 
Att inte vistas i skolan innebär en stor omställning för både barn och familj. Det 
finns en ökad risk för påfrestningar och otrygghet för en del barn och unga i sin 
livssituation. En välfungerande samverkan på lokal nivå mellan skolan och till 
exempel socialtjänst och hälso- och sjukvården blir särskilt betydelsefull så att 
barn och unga inte faller mellan stolarna. 
 
Nu när skolan startar ber vi dig därför att vara uppmärksam på de barn som du 
möter. Det kan vara ett plötsligt ändrat beteende. Att alltid komma hungrig till 
skolan. Skärsår på armarna. På https://dagsattprataom.se/ kan du läsa mer om 
vilka tecken du kan hålla utkik efter.   
 
Skolverkets stöd i arbetet 
I länkarna nedan finns stöd i arbetet med att motverka att barn och unga far illa 
 
Skolans ansvar för barn som far illa. 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/skolans-ansvar-for-barn-som-far-illa 
 
Skolans arbete med elevhälsa under coronapandemin 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/skolans-arbete-med-elevhalsa-under-coronapandemin 
 
Skolans arbete med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-
arbetet/motverka-hedersrelaterat-vald-och-fortryck 
 
Generellt för skolan under Coronapandemin finns även på  
www.skolverket.se  och www.skolahemma.se 
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Unga relationer  
Våld i ungas parrelationer är ett allvarligt problem som vuxna runt omkring 
ungdomarna behöver vara uppmärksamma på. Stiftelsen 1000-möjligheter driver 
sidan www.ungarelationer.se och har tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten 
och länsstyrelserna skapat kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. Här finns 
stöd och vägledning för vuxna om hur man talar med ungdomar om destruktiva 
relationer. https://ungarelationer.se/material   
 
Saknas en elev?  
Även om resandet har begränsats kan vi inte bortse från risken att barn och unga 
utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck, blivit förda ur landet, kanske till och 
med bortgifta under lovet. Står en skolbänk tom? Slå larm till socialtjänsten. 
Nationella Kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med 
andra myndigheter tagit fram kampanjen/materialet ”Saknad” som hjälper dig att 
agera. Du hittar materialet på http://www.hedersfortryck.se/nya-filmer-for-
sociala-medier/ samt www.hederfortryck.se  
 
Våldet finns på flera plattformar 
En våldsform som ökar mot just unga under pandemin är det digitala våldet och 
övergrepp mot barn via nätet. Barnrättsorganisationen ECPAT arbetar mot 
sexuell exploatering av barn på nätet. På deras hemsida kan du läsa om hur du kan 
prata med barn om vad som sker på internet, 
https://www.ecpat.se/pratamedbarn.  
 
Material 
Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram flera affischer riktade till lärare, samt 
affischer riktade till elever. Hjälp oss hjälpa eleverna genom att sätta upp 
affischerna i lärarrummet respektive på skolans anslagstavla, på toaletterna eller på 
något annat ställe där de gör nytta. Du hittar affischerna här: 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/covid-
19/kampanjmaterial-for-spridning.   
 
På www.jamställdhetsmyndigheten.se finns även mer material att ta del av som rör 
våld, särskilt utsatta grupper och råd till utsatta barn och anhöriga. 
 
Det är viktigt att alla barn som utsätts för våld synliggörs och att barnen får det 
stöd och hjälp de har rätt till och behov av. 
 
Tack för att du hjälper till!  
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