
FYSISK OG PSYKISK VOLD I BØRNEHAVEN (2000, 9(2))
Fysisk vold ved enhver, hvad er, f.eks. at skubbe, slå eller sparke andre. Men psykologer er nu også 
begyndt at tale om ”psykisk vold” som betegnelsen for den adfærd, hvor man piner andre, ikke ved 
fysiske men med psykiske ”skader”. Det kan være i form af ydmygende og sårende bemærkninger 
eller i  form af afvisning og udelukkelse fra samvær med andre,  så den afviste  føler sig ”holdt 
udenfor”, hvilket for de fleste kan være særdeles pinefuldt. Den pine, der opstår ved, at man er 
blevet gjort til genstand for ”psykisk vold”, er naturligvis svær at sammenligne med den pine, der 
opstår ved fysisk vold, slag og spark f.eks., men der er bestemt grund til at tage den lige så alvorligt, 
ikke mindst fordi den psykiske vold i særlig grad kan have langvarige negative konsekvenser. De, 
der udsættes for psykisk vold, altså for ydmygende og afvisende adfærd fra andre, kan risikere at få 
en negativ selvopfattelse, der kan forlænge pinen i årevis! 

Der  har  tidligere  været  en  del  interesse  for  at  studere  de  tidligste  former  for  fysisk  vold,  der 
udspiller sig blandt ganske små børn helt ned til 3-5 års alderen, altså i børnehavealderen, men nu 
har et amerikansk forskerhold, ledet af Nicki Crick, som nogle af de første foretaget en grundig 
undersøgelse af både fysisk og psykisk vold blandt børnehavebørn. 

Til formålet blev der udvalgt tre børnehaver, hvor personalet indvilgede i at deltage i undersøgelsen. 
For hver af børnene i de tre børnehaver udfyldte de medarbejdere i personalegruppen, der kendte 
børnene bedst, et omfattende spørgeskema, der dels handlede om, hvor meget hvert enkelt barn 
enten udviste eller selv blev udsat for fysisk vold (f.eks. dette barn skubber eller slår andre børn, og: 
dette  barn  bliver  ofte  skubbet  eller  slået  af  andre  børn),  samt  psykisk  vold (f.eks.  dette  barn 
udelukker andre børn fra samvær med gruppen, og: dette barn bliver selv udelukket fra samvær med 
gruppen). Desuden indeholdt spørgeskemaet spørgsmål om barnets popularitet (dette barn er vellidt 
af  de andre børn)  og dets  trivsel  eller  mangel  på  samme (dette  barn er  ofte  trist  eller  bange). 
Desuden bad man børnene selv om at bedømme hinanden med hensyn til,  hvem de gerne eller 
nødigt ville lege med.

Det viste sig, at både børn, der hyppigt blev udsat for psykisk vold, og børn, der blev udsat for 
fysisk vold, var mindre populære og mere triste end andre børn, hvilket næppe kan undre nogen. 
Men det er måske mere overraskende, at det gjaldt mere for de børn, der var udsat for psykisk vold 
end for de børn, der var udsat for fysisk vold, så umiddelbart ser det ud til, at psykisk vold gør 
endnu  mere  skade  på  barnets  sociale  og  følelsesmæssige  tilværelse  end  den  fysiske  vold.  De 
bestræbelser, der udfoldes med henblik på at begrænse fysisk vold blandt små (og større) børn bør 
altså suppleres med lige så ihærdige bestræbelser på at nedbringe den psykiske vold blandt børnene. 

I øvrigt viste undersøgelsen, at der var en tendens til, at de børn, der selv udviste en bestemt form 
for vold, også selv blev genstand for den samme form for vold, samt at det oftest var drengene, der 
udviste eller blev offer for fysisk vold, mens det oftest var pigerne, der udviste eller blev offer for 
psykisk vold.
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