
Sexuella övergrepp inom 

skolans väggar – hur bör vi 

hantera detta?

Åsa Lundström Mattsson

Stiftelsen Allmänna Barnhuset





Kommer tas upp under föreläsningen
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• Vad är ett sexuellt övergrepp?

• Hur vanligt är det att barn utsätts för sexuella övergrepp?

• Berättar barn för vuxna när de utsätts?

• Kan vi prata med barn om sexuella övergrepp?

• Vad kan, skolan och vuxenvärlden göra?



Hur många?

Ett av fem barn utsätts för ett sexuellt
övergrepp innan 
de fyllt 18 år
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”Sexuella övergrepp”
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Ett samlingsnamn på olika oönskade eller förbjudna sexuella 
handlingar, situationer eller kränkningar.



Eleverna hade varit med om

Att någon har blottat sig för dem 

Att ha övertalats, pressats eller tvingats att onanera åt någon 

Att ha övertalats, pressats eller tvingats att ha sex  

Att någon försökt klä av dem 

Att någon försökt ta på deras 

könsdelar 

Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella 
övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014



… och fler har varit med om

oönskade och kränkande ord, 
bilder, trakasserier …
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Vem berättar barn för?

De flesta (66 %) berättar för någon men…

- tonåringar berättar oftast för en kompis

- betydligt färre berättar för en förälder

- bara en liten andel berättar för någon vuxen professionell
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Anmälningar till polis och socialtjänst

9,2 %  uppgav att övergreppen var polisanmälda

4,4 % uppgav att övergreppen anmälts till socialtjänsten
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De flesta sexuella övergrepp kommer aldrig till 
myndigheternas kännedom
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Dags att prata om
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- Hur vill barn och unga få information om sexuella övergrepp?

- Hur de vill bli bemötta? 

- Vad har de för råd  till vuxna och jämnåriga

dagsattprataom.se



Barnröster

- Och om man inte pratar om det, det är väl också då barnen tror  
att det är okej liksom. Att det är så här det ska vara, att de inte vet att 
det är fel.



Barnröster

- Jag tycker att det är viktigt att föräldrarna pratar om det också. Så 
att inte de håller det hemligt, alltså, för vi får ändå reda på det.



Alla hade hört talas om övergrepp via media 
– ofta extrema övergrepp och otäcka detaljer

En del har pratat med sina föräldrar om det 
– det uppskattas!



Få har fått information i skolan 
– alla vill ha det! 



Ska vi verkligen oroa de yngre barnen med det här?

Skolan kan väl inte undervisa om övergrepp innan vi undervisar om 
sex?

Kan barn ta skada om jag pratar om övergrepp?

Vilka ord ska jag använda?

Var går gränsen mellan sexuellt övergrepp och sexuella trakasserier?



Hur ska jag fråga om jag blir orolig att nåt har hänt?

Är det här verkligen skolans uppgift?

När måste man anmäla till socialtjänsten?

Vad säger jag till föräldrarna?

Är det inte bättre att barnen pratar med någon som kan det
här?



Det är helt okej

Om vuxna kan och vågar prata om sexuella övergrepp –
så kan barn och unga göra det!
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Skolpersonal kan hjälpa

Fakta som motverkar fördomar och missförstånd 

Diskussioner om vad som är okej och inte

Sätta stopp för kränkningar och trakasserier 

Ta upp sexuella övergrepp i olika ämnen 

Finnas för utsatta – lyssna, stötta och slå larm 



Skolpersonal vi träffat önskar

Stöd från ledning och elevhälsovård

Ett klimat där övergrepp är möjliga att tala om

Rutiner när skolan får veta eller misstänker

Mer kunskap om sexuella övergrepp

Mer kunskap om hur det kan tas upp i olika åldrar



◼ Integrera ämnet sexuella övergrepp i skolan

◼ Att bemöta och fråga

◼ Agera vid misstanke och upptäckt

◼ Definitioner och fakta om sexuella övergrepp

Handledningens innehåll



Integrera ämnet i skolan

• Medias rapportering

• Respekt och samtycke

• Kroppen och integritet

• Rättigheter
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Vi kan prata med små barn om det här

Alla bestämmer över sin egen kropp!

Ingen får tvinga någon annan. Man får alltid säga nej om någon 
vill kramas, pussas eller ta på en.

Det finns privata områden på kroppen!
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Och det här…

Det finns vuxna och barn som luras och gör dumma saker! 

Om någon är dum mot dig får du alltid berätta!

Om någon säger att du inte får berätta är det fel!
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Att bemöta och fråga

- Jag har sett att du ser ledsen ut, hur är det?

- Är du orolig för någon?

- Jag har förstått att du är upprörd över något som hänt?
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Tänk på!

Berätta att det som hänt är vuxnas ansvar

Behåll dina rädslor och farhågor för dig själv

Barn har ingen skyldighet att berätta, men de behöver få 
chansen
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Vad signalerar du? 

“Jag förstår att det var otrevligt, 
men försök att inte bry dig om det.”



Agera vid misstanke och upptäckt

➢ Barn och unga vill att vuxna lägger sig i

➢ All personal på skolan har anmälningsskyldighet

➢ Kontakt med föräldrar/vårdnadshavare

➢ Skolans roll efter att ett övergrepp avslöjats
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Definitioner och fakta
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Vem utsätter barn och unga

Sex mot ersättning

Sexuella övergrepp på nätet

Sex som själv-skadebeteende



Att starta något nytt

1. Vill du/är du beredd? 
t.ex. motivation, förtroende för det du ska göra

2. Kan du/har du möjlighet? 
t.ex. tillräcklig kunskap, tid, hjälpmedel

3. Ska du, finns det policykrav?
t.ex. Ledning som ger legitimitet, resurser, skapar rutiner



Arbetsblad



Arbeta med handledningens 4 avsnitt

 FÖRBEREDELSER 
• läsa avsnittet 
• några texter på dagsattprataom.se

 GRUPPARBETE 
• 2-5 diskussionsfrågor
• Samtal om hur ni kan arbeta vidare 

 SAMLAS OCH DISKUTERA 
• Hur skolan kan arbeta vidare



allmannabarnhuset.se > publikationer ✓sexuella övergrepp

http://www.allmannabarnhuset.se/produkter/bocker-rapporter/?t=&c[]=48


Tack!

Åsa Lundström Mattsson
asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se
Tel. 073 5332553
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