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#stopvoldmodbørn

Links – til materiale fra Red Barnet

Fakta og film om skærpet underretningspligt:

redbarnet.dk/stopvold

Fire film, bl.a. Den perfekte middag om vold i familien:

redbarnet.dk/sigdet

Kvinders vold og seksuelle overgreb på børn:

redbarnet.dk/rapporter

Antologi bl.a. et kapitel om grooming:

redbarnet.dk/anmeld – ressourcer - antologi
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Den perfekte middag Forældres ansvar

Barnet har ret til omsorg og tryghed. 

Det skal behandles med respekt for sin person 

og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse 

eller anden krænkende behandling.

Forældreansvarsloven § 2, stk. 2 
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Det vi ved jf. Børnerådet 2016

Undersøgelse blandt 4.039 elever i 7. klasse

29 % udsat for fysisk vold indenfor de seneste 12 måneder

20 %  hvis vi undtager ‘at blive nevet’

9 % - svarende til hvert 11. barn - udsat for grov fysisk vold

17% udsat for psykisk vold

Det vi ved jf. Børnerådet 2016

Mindre grov vold

Mødre (21%) gør det oftere end fædre (18%)

Grov vold

Mødre og fædre er lige voldsudøvende

Hvorfor gør de det? De voksne. Hvorfor slår de?

32% af de børn, der har været udsat for vold har fortalt om det 

44% har ikke fortalt det til nogen

http://www.redbarnet.dk/stopvold
http://www.redbarnet.dk/sigdet
http://www.redbarnet.dk/rapporter
http://www.redbarnet.dk/anmeld
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Vold historisk set

Jyske Lov fra 1241 og Danske Lov fra 1683:

”Man må revse børn, kone og tyende med Stock

eller Vaand, hvis de forser sig…”

Det er dog ikke tilladt at bruge våben, 

og ikke tilladt at slå sit barn så hårdt, at helbredet kom i fare.

1920 Manden må ikke længere slå sin hustru

1921  Manden må ikke længere slå tyendet

Vold historisk set

1967   Lærere må ikke længere slå børn i skolen

1997   Forældre må ikke slå deres børn

FN Verdensmål år 2030, mål 16.2:

”Vi skal stoppe mishandling, udnyttelse, menneskehandel 

og alle former for vold og tortur mod børn.”

Definition på vold
Socialstyrelsen

”Vold er en handling eller trussel, der uanset formålet kan krænke en 

anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader 

personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. 

Volden kan have samme effekt på andre personer, 

der overværer eller overhører handlingen. 

Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i 

affekt."

Definition på vold
Socialstyrelsen

”Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om 

en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er 

ødelæggende for eller som forhindrer udviklingen af et positivt 

selvbillede hos barnet. 

Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed 

i fare."

Eksempler på fysisk vold
Fra den kommenterede straffelov

”Vold kan antage mange former, fx at sparke, kaste med ting, 

holde hårdt fast, spytte, rive eller klippe hår af, nive i huden, presse 

op mod en væg eller tage kvælertag. Det kan også godt være vold, 

selvom angrebet ikke har medført smerte.”

Psykisk vold

• Skæld ud! Når det er voldsomt og den måde, der tales på.

• Konstant kritik og nedladende udtalelser om for eksempel 

udseende, følelser eller måde at være på. 

• Ignoreret, ydmyget eller latterliggjort eller på andre måder udsættes for 

urimelige, svingende og uforudsigelige reaktioner. 

• Når noget, barnet er glad for, bliver ødelagt som straf. 

Fx et sovedyr eller en computer. Trusler om, at tingene vil blive ødelagt, kan 

have samme effekt. 
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Psykisk vold

• Trusler om at blive forladt eller straffet.

• Får skyld for noget uden grund eller på en overdreven måde.  

• Vidne til fysisk, psykisk eller seksuel vold 

mod søskende, forældre eller andre. 

• Tvinges til at tage stilling i forældrenes konflikt, eller når forældre

konstant taler dårligt om hinanden over for barnet. 

• Forhindres i at have kontakt med for eksempel bedsteforældre, venner 

eller den anden forælder.

Oktober 2017

Fysisk og psykisk vold

Min mor har slået mig med 

køkkenredskaber. Jeg kan huske en 

aften, hvor jeg kom sent hjem. Min far 

havde råbt ad mig og slået mig, og så 

hentede hun en saks og sagde, at ‘nu 

gider jeg ikke det her mere, nu ender 

jeg mit liv og dit liv’.

Børnerådets ekspertpanel

Oktober 2017

Spørgsmål: ”Tænk tilbage på det seneste år. 

Har du oplevet at din mor/far har gjort følgende, når I var 

uenige?”

Nej, aldrig Ja, én gang              Ja, flere gange                Ja, mange gange

Mindre grov vold: Grov fysisk vold:

 Rusket og skubbet

 Nevet

 Revet i håret

 Slået med flad hånd

 Slået med knyttet hånd

 Slået med ting, fx sko eller bøjle 

 Sparket

Fysisk vold – definition | Børnerådet

Oktober 2017

Mindre grov fysisk vold

Oktober 2017

Grov fysisk vold

Oktober 2017

Psykisk vold

Oktober 2017
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Særligt udsat for fysisk og psykisk vold

• Børn i familier med anden etnisk, ikke vestlig baggrund 
(indvandrere eller efterkommere)

• Børn i familier med alkohol- og / eller stofmisbrug

• Børn med diagnose
(ADHD, ADD, autisme, Aspergers syndrom, OCD, Tourette)

Grov fysisk vold

Børnerådets undersøgelse

9% af børnene udsat for grov fysisk vold

Fordelt ligeligt på mor: 6 % og far: 6 %

Anden etnisk, ikke vestlig baggrund

Mor: 9 %  |  Far: 11 %

Børn med diagnose

Mor: 10 %  |  Far: 10 %

Alkohol- og / eller stofmisbrug

Mor: 15 %  |  Far 19%
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Fysisk og psykisk vold

• Ikke længere tabu i det offentlige rum.

• Tabu i det faglige rum?

• Tabu i det private rum?

• Tabu at far slår? Tabu at mor slår? 

Oktober 2017

Barrierer – personlige og faglige 

Tal med din sidemand om dine overvejelser

Du har mistanke om, at et barn bliver udsat for vold

• Hvad er det første, du gør?

• Hvad synes du er svært i mødet med barnet?

• Hvad kan være vanskeligt i mødet med familien?

• Hvor støder du på barrierer? 
Giv gerne konkrete eksempler.

• Er det personlige og / eller faglige barrierer?

• Hvad skal der til, for at bryde disse barrierer?

Barrierer – i børnehøjde

• Børn snakker med deres venner, men siger ikke alt.

• Nogle børn fortæller en lærer / pædagog 

om problemer hjemme.

• De er bange for, hvad der vil ske, når de fortæller 

om vold i hjemmet.

• De er bange for ikke at blive troet på.

• Læreren har sagt det til forældrene, 

og det hele er blevet værre.

• Andre har set / kender til volden, men har ikke gjort noget.
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Når vi ikke lyttede til min mor, fik 

min bror og jeg et iskoldt 

brusebad, så vi var bange for 

badeværelset i flere år.

Pige, 14 år (Børnerådet, 2016)

Børnenes reaktioner

• Siger, at de er faldet. 

• Undlader at gå til idræt.

• Pjækker, indtil blå mærker er væk.

• Selvskadende adfærd som fx spiseforstyrrelser, cutting, tanker om 

selvmord.

• Stikker af hjemmefra.

• Reagerer med vold – går amok, smadrer ting.

• Nogle bliver holdt hjemme af forældrene, 

indtil mærkerne er væk

Der er ikke nogen, der dør, 

fordi vi spørger dem om noget.

Der er rigtig mange, 

der har det rigtig skidt, fordi vi ikke spørger.
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Tak for jeres opmærksomhed!

Gitte Jakobsen | gij@redbarnet.dk

redbarnet.dk/stopvold


