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Abstrakt 
Vår studie handlar om pedagogers uppfattningar om hur arbetet kring barn/elever som blir 
utsatta för sexuella övergrepp går till i den pedagogiska verksamheten. Vi har ställt tre 
forskningsfrågor; Hur kan pedagoger medvetet arbeta förebyggande i den pedagogiska 
verksamheten när det gäller barn som utnyttjas sexuellt, enligt pedagogerna? Hur upptäcks 
tecken på sexuella övergrepp enligt pedagogerna? Hur går arbetet vidare i den pedagogiska 
verksamheten efter eventuell upptäckt på sexuellt övergrepp, enligt pedagogerna? Vi 
genomförde en kvalitativ intervjustudie. Intervjupersonerna var sju pedagoger i olika 
verksamhetsformer. Det vi kom fram till var att många av de pedagoger vi intervjuade ansåg 
att de inte hade nog med kunskap för att kunna tyda tecken hos barn som blir sexuellt 
utnyttjade. De flesta av de intervjuade pedagogerna arbetade inte medvetet förebyggande mot 
sexuella övergrepp i den pedagogiska verksamheten.  
 
 
Nyckelord: Sexuella övergrepp, lärares uppfattningar, effekten av barnmisshandel.  
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1. Inledning 
 

Ett inbrott har förövats 
i en människa. 
 
Förövaren, som är en 
yngre medelålders man 
tog sig in genom hjärtat,  
som barnet inte lärt sig låsa. 
 
När tjuven i sitt själviska letande 
efter kärlek och lycka 
tanklöst tog för sig, gick han 
lös på inredningen. 
Diverse oersättliga föremål 
solkades ner och slogs sönder. 
Hjärtat lämnades  
i ett bedrövligt skick. 
 
Reparationerna 
kan inte komma igång 
förrän tidigast om ett halvår 
och beräknas kosta 
en barndom. 
 
(Dahlström-Lannes, 1990, s. 10)       

 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete om pedagogers uppfattningar om hur arbetet kring 
barn/elever som blir utsatta för sexuella övergrepp går till. Detta riktat mot pedagoger och 
barn i förskolan och upp till skolår tre. Det här ämnet känner vi berör oss i vår kommande 
yrkesroll. Eftersom vi tror att denna problematik är vanligare än vad folk tror, så vill vi 
uppmärksamma och lyfta fram det i rampljuset. Våra föraningar är att det i dagens samhälle 
finns ett stort mörkertal om barn som utnyttjas sexuellt. Vi tror att ämnet är så tungt och 
därför blundar många människor för det. Vi behöver mer kunskap inom detta ämne för att i 
vårt kommande yrke som pedagoger förhoppningsvis fortare kunna uppmärksamma dessa 
barns beteendemönster och även inneha kompetens om hur vi pedagoger kan gå vidare med 
detta. Vi tror att detta inte alltid är så lätt att se på barnets beteende eftersom det kan vara det 
vildaste eller lugnaste barnet som far illa. Våra föreställningar är att det kan vara så att barnet 
tror att detta är vanligt och förekommer i alla familjer eller att barnet helt enkelt är rädd att 
visa för andra att något är fel och inte vill förstöra familjens rykte. Detta är enbart våra egna 
spekulationer och vårt mål är att få fram det som forskningen skriver om ämnet och lägga det 
mot vad vi får fram i vår kvalitativa intervjustudie. Vi har valt att i vårt arbete använda oss av 
den gemensamma yrkesbenämningen pedagog. Med benämningen pedagog syftar vi på lärare 
som är verksamma i förskola, förskoleklass och upp till skolans tidigare år till och med skolår 
tre. Vi använder även orden barn/ elever omväxlande i detta arbete. 
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2. Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om hur arbetet kring 
barn/elever som blir utsatta för sexuella övergrepp går till i den pedagogiska verksamheten. 

2.1 Frågeställningar  
 
• Hur kan pedagoger medvetet arbeta förebyggande i den pedagogiska verksamheten när det 
gäller barn som utnyttjas sexuellt, enligt pedagogerna?  
• Hur upptäcks tecken på sexuella övergrepp enligt pedagogerna? 
• Hur går arbetet vidare i den pedagogiska verksamheten efter eventuell upptäckt på sexuellt 
övergrepp, enligt pedagogerna? 

3. Bakgrund  
 
Vi har valt att grunda vår studie på Antonovskys (2005) teori om KASAM för att vi tror att 
människan är i behov av att finna meningsfullhet. Den andra teorin vi grundar vår studie på är 
Maslows behovshierarki. Maslow (1970) menar att vi människor har olika behov att uppfylla 
från fysiska behov till behov att känna egen meningsfullhet och sitt eget självförverkligande.  

3.1 Teorier   

3:1:1 Antonovskys KASAM 

Aaron Antonovsky föddes 1923 och var professor i medicinsk sociologi. Han grundade 
begreppet KASAM – Känsla Av SAMmanhang. Detta begrepp anser han är en mycket viktig 
del när det gäller upprätthållandet av ens position på hälsa - ohälsa och rörelser mot den friska 
polen. Antonovsky (2005) menar att KASAM är indelat i tre begrepp som är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Med begreppet begriplighet menar han hur stor vikt som 
läggs på upplevelser av inre och yttre stimuli och huruvida de upplevs som förnuftsmässigt 
gripbara och som sammanhängande hellre än som oordnad, oväntad och slumpmässig. En 
människa som har en hög känsla av begriplighet förväntar sig att det han/hon kommer att 
möta i form av stimuli i framtiden kommer att vara en självklar begriplighet, men allt är inte 
begripligt. Krig och död är inte begripligt men det förekommer. Det andra begreppet av 
KASAM är hanterbarhet. Med detta begrepp menas till vilken grad en människa tror och 
upplever att olika resurser står till dennes förfogande. Dessa resurser kan en människa då ta 
hjälp av när det kommer till de kraven av den stimuli denne blir överöst av. Om en människa 
har en hög känsla när det gäller hanterbarhet så kommer denna människa inte att känna att 
livet behandlar denne orättvist utan tänka att livet utsätter en för olyckliga saker och detta ska 
personen klara ut och inte gräva ner sig och sörja resten av sitt liv.  

Det tredje begreppet inom KASAM är meningsfullhet. Antonovsky såg på detta begrepp som 
en motivationskomponent. Personer som hade stark KASAM pratade ofta om områden i livet 
som var viktiga för dem och som hade en känslomässig betydelse för dem. De personer som 
hade lågt KASAM visade få tecken på att det över huvud taget fanns någonting som betydde 
något för dem i livet. Vissa personer sa att något livsområde var viktigt men klagade då på 
krav som de inte tyckte om och bördor som var tunga att bära. Begreppet meningsfullhet 
innefattar de uppfattningar en person har om att livet har en känslomässig innebörd, att vissa 
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problem som uppkommer i livet är värda att lägga ner energi på att lösa. Antonovsky (2005) 
har gjort en omdefiniering av KASAM som lyder: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 
ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 
resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (s.46) 

 
Antonovsky (2005) nämner även att om ett spädbarn får sina basbehov tillgodosedda så kan 
barnet börja lära sig att se objekt i form av människor. Dessa objekt kan försvinna för en 
stund men de kommer alltid tillbaka. Varje dag tränar spädbarnet på kontinuitet, 
förutsägbarhet och permanens. Detta medför att barnet inser att dess sociala och fysiska värld 
kommer att vara sig lik, det kommer inte att ske så många förändringar. Mångfalden av 
stimuli kommer att bli välbekant för barnet och efter ett tag börja förvandlas till en rutin. När 
detta har skett så har den första bilden av världen för barnet börjat vara begriplig. Om barnets 
värld av responser och stimuli är förutsägbar så kan frågan bli hur bra kvaliteten är 
egentligen. Ett bemötande med barnet kan vara förutsägbart men det behöver inte vara 
tillfredsställande. Alltså bemötandet blir inte meningsfullt i sin fulla grad. Författaren skriver 
att tonfallet, omtanken, beröringen och leken förmedlar till barnet att han/hon betyder mycket 
för en. Detta gäller för alla kulturer i världen. Under de tidigaste barndomsåren finns det 
erfarenheter av belastningsbalans, mest med en negativ innebörd. Att exempelvis ställa krav 
på toaletträning som går över vad barnets fysiologiska mognad kan klara av, rutiner vid mat 
som inte alls stämmer med den biologiska verkligheten kan betraktas som sätt att skapa 
överbelastning. De olika negativa följderna för barnets känsla av hanterbarhet kan vara 
katastrofal. När det inte är på barnets orimlighet att förväntas klara av och leva upp till ett 
visst krav alltså när det är rimligt att barnet antingen vill eller inte vill följa kraven så har 
upplevelsen en mycket viktig effekt på belastningsbalansen. (Antonovsky, 2005)  

3:1:2 Maslows behovshierarki 
 
Maslow (1970) har utvecklat en modell i form av en behovshierarki som fått starkt fäste hos 
pedagoger runt om i världen. Författaren är en teoretiker som starkt tar avstånd från att 
förklara människors beteenden med endast enskilda fysiologiska behov. Han tycker inte att 
man ska tala om behov och drifter såsom tillexempel hunger eller törst och koppla detta till 
enskilda delar av människans kropp. Det han menar på är att hunger inte endast är magens 
behov och törst inte endast är munnens behov. Han styrker sin teori med att benämna att det 
typiska behovet är ett behov hos hela människan. Maslows behovsteori är en teori som finner 
sammanhang som förklarar grundläggande gemensamma drag i människans beteende. Det är 
inte en teori som påpekar och förklarar människors specifika handlingar i specifika 
situationer. Författaren anser att det finns fem olika grundläggande behov hos människan. De 
fem behoven ska ses utifrån ett helhetsperspektiv. Han menar på att människan är en sökande 
varelse. När en av våra önskningar har blivit uppfyllda så finner sig alltid en ny önskning eller 
nytt behov hos oss. Maslows hierarkitrappa består av de primära behoven som kommer först, 
såsom mat, andas med mera. Efter de primära behoven så kommer lite högre upp i hierarkin 
de sociala och humanistiska behov vi människor har. Författaren delar in de olika behoven i 
två grupper. Den ena kallas för bristbehoven. Dessa behov handlar om människans 
livsnödvändiga betingelser. Alltså de behov vi människor behöver för att upprätthålla våra 
liv. Den andra gruppen som Maslow indelat i sin behovstrappa är växtbehoven. Dessa 
växtbehov handlar om människans behov av att göra saker, att upptäcka och utforska, att 
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känna sig accepterad av andra och viljan att göra något för andra. Författaren berättar att han 
inte utesluter miljön och kulturens påverkan på människan i sin teori men han ger inte miljön 
en stor betydelse jämfört med människans personlighetsdrag, som han anses beskrivs i 
behovshierarkin. 
 
Maslow (2005) fortsätter med att förklara att de första behoven i behovshierarkin är de 
fysiologiska behoven. Dessa behov behöver vi människor tillfredsställa för att kunna leva. 
Törst och hunger är grundläggande behov som vi måste tillfredställa för att ha en motivation 
att orka göra något annat. Ett barn som är hungrigt har sin fokus på mat och inte på att lära sig 
exempelvis matematik. Det behov som kommer efter att vi människor har tillfredställt de 
fysiologiska behov vi har, är vårt behov av trygghet. Trygghetsbehovet handlar om säkerhet, 
beroende, att vara fri från rädsla, ångest, kaos och vårt behov av struktur, rutin och ordning. 
Motsatsen till trygghet är ångest och rädsla. Ett barn som har problem med ångest och rädsla, 
försöker instinktivt att minimera eller bli av med sin ångest. Att motverka och bli av med sin 
ångest är mer aktuellt än att bilda sociala kontakter. Trygghet handlar även om att människans 
tillvaro är stabil och förutsägbar. Med förutsägbarheten menar Maslow konkret att någon 
finns där för en och hjälper en vid behov. Trygghet menas även med lag och ordning i 
samhället, alltså känslan av att veta vad som är rätt eller fel. Det tredje behovet i Maslows 
hierarki är vårt behov av kärlek och social samhörighet. Maslow motiverar detta behov med 
att människan är en social varelse. De två första behoven i hierarkin måste vara någorlunda 
uppfyllda för att känna av behovet av kärlek och samhörighet. Maslow kallar det för att 
bieffekten av att känna sig trygg, handlar om behovet av kärlek och samhörighet. Detta behov 
förekommer i människans alla åldrar. Maslow menar på att neurotiska människor har en brist 
på kärlek. Kärlek är däremot inte samma behov som sex. Sex kan likväl vara på den första 
behovstrappan som handlar om fysiologiska behov. Men normalt sett sammanväver vi kärlek 
och sex som ömhet, värme och närhet. Det fjärde behovet vi människor innehar är behovet av 
erkännande och respekt. Maslow menar på att vi människor behöver en positiv uppfattning 
om oss själva. Människan har behovet av att känna att hon kan uträtta något och representerar 
något gott. Självuppfattning, självrespekt och självkänsla är begrepp som även används i detta 
behov.  
 
Maslow (2005) beskriver fjärde behovets två olika delar. Den första delen handlar om att ha 
en reell kompetens. Reell kompetens handlar om att inneha känslan att vi kan behärska 
uppgiften helt självständigt. Den andra delen handlar om vad andra tycker om en. Vi har en 
önskan inom oss att vara något inför andras ögon. Alla människor har behov av att bli 
uppskattade och respekterade av andra. Vi människor har även ett stort behov av att stå i hög 
skattning i andras ögon. Det sista och femte behovet som Maslow styrker är behovet av 
självförverkligande. Även om de fyra behoven eventuellt är uppfyllda hos oss människor så 
kan vi ändå inneha känslan att vara otillfreds. Nu handlar vårt behov mer om att göra något 
som vi känner passar oss där vi kan använda våra förmågor i specifika sammanhang. 
Självförverkligande handlar om ett starkt behov av att förverkliga sig själv, och att kunna 
använda sina förmågor i ett sammanhang som känns meningsfullt. Behovet av 
självförverkligandet är ett behov som inte i det närmaste är nödvändigt för att människan ska 
kunna leva. Det är först när vi människor lever i en materiell värld där vi inte känner någon 
otrygghet eller känner oss i nöd som vi ställer krav på oss själva genom självförverkligande 
genom egen aktivitet. (Maslow, 1970)  
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4. Sexuella övergrepp 
 

I denna del av studien beskrivs vad ett sexuellt övergrepp är och vilka olika handlingar som 
existerar inom begreppet. 

4:1 Definition av sexuella övergrepp 
 
Svedin & Banck (2002) skriver om att sexuella övergrepp mot barn fastställs där en vuxen 
person utnyttjar en minderårig sexuellt via handlingar eller i olika situationer. Författaren 
skriver även att den mest använda definitionen på sexuella övergrepp framkom år 1976. 
Definitionen lyder som så: 
 

Sexuellt övergrepp definieras som indragandet av beroende och utvecklingsmässigt omogna barn 
i sexuella handlingar som de inte riktigt förstår, som de omöjligen med insikt kan ge samtycke till 
eller som är ett brott mot de sociala normerna för rollrelationerna inom familjen. 
(s.58) 

 
Det finns olika handlingar som existerar inom begreppet sexuella övergrepp. Dessa 
handlingar varierar allt ifrån lättare former av kontakt som inte är fysisk som till exempel 
blottning för barnet och kommentarer till barnet som är sexuella. Andra handlingar kan vara 
onani på barnet eller/och smekningar av bröst. I de mest allvarliga fallen handlar det om 
fullbordade samlag med barnet både oralt och analt. Dessa rubriceras som grov våldtäkt om 
de utförs med våld, tvång eller under hot. De mindre barnen kan bli utsatta för så kallade 
intercrurala samlag som innebär att en man genomför samlag mellan benen/låren på barnet. 
Barn kan även tvingas att ha sex tillsammans med varandra för att på detta sätt stimulera den 
vuxna personens fantasier. Dessa handlingar som har tagits upp ovan kan variera i mängd och 
kan pågå under hela barnets uppväxt. (Svedin & Banck, 2002) 

4:2 Tecken på sexuella övergrepp 
 
I flera studier (Dahlström-Lannes, 1990; Ekelund & Dahlöf, 2005; Larsson, 2002; Rädda 
Barnen [RB] 1991; Svedin & Banck, 2002) betonas att som verksamma pedagoger i förskola 
eller skola, är det viktigt att inneha en kunskap om barns sexuella utveckling för att kunna 
avgöra utifrån barnets sexuella beteende om det tyder på att barnet har blivit utsatt för 
övergrepp. En inblick om vilka beteenden som är vanliga bland barnen och vilka som är 
ovanliga, bör pedagogen ha. Vad som är normalt beteende för ett barn kanske är onormalt för 
ett annat. Ett exempel på barns sexuella beteende kan vara onani. Att ett barn onanerar 
behöver inte vara ”onormalt”, utan det gäller att vara uppmärksam på vilka eventuellt andra 
beteenden eller tecken barnet visar. Pedagoger bör hålla koll på när barnets beteende tar en 
plötslig vändning eller när sexlekar eller onani ter sig tvångsmässigt, med detta menas när 
pedagoger har svårt att få barnet att sysselsätta sig med något annat eller att barnet rent utav 
utövar leken som ett övertag mot andra barn. Att barnen utforskar sin egen kropp vid tidig 
ålder hör till utvecklingen, men däremot när det inte längre sker med ett lekfullt utforskande 
utan ter sig tvångsmässigt bör vi pedagoger förstå barnets signaler att något med barnet inte är 
som det ska.  
 
Några övriga tecken hos barnen kan vara fysiska och psykiska tecken som svårigheter att 
kissa, sveda och rodnande könsorgan, ångest, mardrömmar, ont i magen, rädd för blöjbyten, 
vägran att äta viss typ av mat tillexempel yoghurt. Listan på tecken och signaler kan göras 
lång men det som inte ska glömmas är att många barn visar varken fysiska eller psykiska 
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tecken på att de blivit sexuellt utnyttjade. Barnet som är utsatt kan ha svårt att öppna sig och 
berätta för någon vuxen i den pedagogiska verksamheten. Men vid uppvisande av några av de 
psykiska eller fysiska tecknen, så bör samtliga i personalen observera barnet. Pedagogerna 
ska se och höra barnet, utan att själv tolka det och lägga egna värderingar i observationen. 
Författarna skriver om att mörkertalet när det gäller sexualbrott är stort. Det är nästan 
omöjligt att uppskatta hur stort det är utan det enda som går att göra är att försöka att 
fastställa den mängd anmälda incidenter som är rapporterade. Rädda Barnen (1991) 
uppmärksammade ett dolt problem om att även pojkar kan utsättas för sexuella övergrepp, 
inte bara flickor. De olika spår de sexuella övergreppen har satt hos barnen varierar mellan 
sociala problem med familj och vänner och problem med att sova, ont i magen eller ofta 
återkommande huvudvärk. Barnen kan även drabbas av mardrömmar och känna en 
nödvändighet att uttrycka sin ilska gentemot andra i sin omgivning.  
 
Akseldotter (1993) skriver att barn som blir utsatta för sexuella övergrepp ofta ger budskap 
för två olika signaler. Detta dubbla budskap av barnet kan ge förvirring i arbetslaget, eftersom 
personalen då upplevt olika signaler. Barnets dåliga mående kan då bli ännu svårare att ta 
fasta på. Författaren menar på att förklaringen till varför barn ger dubbla budskap kan vara att 
barnet innerst inne vill avslöja men är orolig för konsekvenserna av sitt avslöjande. Om 
barnet uttryckt sin oro till någon vuxen i sin närhet kan barnet lika gärna och andra sidan 
vända sin oro med att hon/hon bara skojade med den vuxna. Ett utnyttjat barn vänder sig till 
den vuxna i verksamheten som den känner mest tillit till. När barnet kommunicerar sin 
problematik så brukar han/hon staka sig fram med halvkvävda meningar. När pedagogen 
känner intuitivt att det utnyttjade barnet vill öppna sitt hjärta och berätta så är det ofta svårt att 
veta hur vi som pedagoger ska bemöta detta barn. Pedagogen ifrågasätter ofta sig själv, om 
denne bara inbillat sig att barnet försöker berätta något eller om det verkligen stämmer? 
Dessa svåra lägen bygger ofta upp en osäkerhet hos pedagogen om hur denne ska göra. Barns 
signaler är inte lättolkade. De är som olika slags koder. Dessa koder bör vi pedagoger kunna 
tyda och tolka för att hjälpa barnet i dess situation. 
 
Akseldotter (1993) beskriver om onanering och ger exempel på om barnet ter sig lustfyllt vid 
utforskandet av sin kropp eller om det ter sig tvångsmässigt. Att bara lägga sina misstankar 
om att barnet far illa vid onanering kan vara vagt, men om barnet visar med hjälp av 
teckningar som är sexuellt fixerade och visar på en ständigt tvångsmässigt sexuellt agerande, 
så bör pedagogerna reflektera och observera mellan varandra om barnet kan ha blivit utsatt 
för sexuella övergrepp. Istället bara för att gå runt och misstänka att barnet är utsatt så bör 
pedagogerna lägga fokus på det enskilda barnet. Barnets olika signaler som kan utrycka sig 
konkret är tillexempel onani, aggressivitet och sexuella lekar. Signalerna kan delas in i två 
delar, vaga och tydliga signaler. Hon menar på att genom benämningen eller kategorin ”vaga 
signaler” från barnet, så handlar det mer om en intuition av pedagogen. Alltså att pedagogen 
fått en känsla och tanke om att barnet möjligtvis kan vara utsatt för sexuella övergrepp. Vaga 
signaler kan handla om att barnet ritat sexuella teckningar, har ett sexualiserat beteende eller 
även uttryckt sig om saker som väckt tankar hos pedagogen. Men barnet i detta fall har inte 
sagt rakt ut att han/hon har blivit utsatt. ”Delvisa avslöjanden” hör också till denna kategori. 
Med ”delvisa avslöjanden” använder sig barnet av dubbla budskap, och tar tillbaka det denne 
sagt med att påstå att det var bara en dröm eller ett skämt. Barnet använder sig av sitt dubbla 
budskap som ett slags test. Genom detta test så får barnet känna på om denne har någon chans 
att bli trodd på och om pedagogen är beredd att lyssna och hjälpa barnet. Tydliga signaler 
handlar om att barnet med egna ord har berättat att det varit utsatt för sexuella övergrepp. 
Barnet har ofta under en särskild tid använt sig av vaga signaler mot de vuxna, för att testa 
dem. Med tydliga signaler brukar barnen även ha blåmärken, sår och eventuella rodnader på 
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kroppen. När det gäller riktigt små barn i förskolan, som ännu inte utvecklat det verbala 
språket, gäller det för pedagoger att tolka som tydlig signal, barnets eventuella fysiska skador 
sammanvävt med dess beteendemönster. (Akseldotter, 1993)  

4:3 Anmälningsskyldighet och handlingsplan 
 
I socialtjänstlagen 2001:453 står det om anmälan om missförhållanden. Kapitel 14 1§: 
 

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och 
ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.(s. B1808)  

 
FN: s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen (1989) skriver om betydelsen av 
att skydda barnen mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Artikel 34: Skydd mot 
sexuellt utnyttjande: 
 

Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och 
sexuella övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga 
nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra (a) att ett barn förmås eller 
tvingas att delta i en olaglig sexuell handling; (b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan 
olaglig sexuell verksamhet; (c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i 
pornografiskt material. (s.9) 

 
Dahlström-Lannes (1990) betonar att när det gäller anmälningsskyldighet till befintlig 
socialnämnd i den kommun som det sexuella övergreppet har begåtts så har all personal som 
arbetar inom sjukvården eller den kommunala familjerådgivningen, barnomsorgen eller 
skolan en skyldighet att göra en anmälan. Däremot så finns det ingen skyldighet att 
personalen måste göra en polisanmälan, men det får göras. Om det är ett akut fall av någon 
som blir/blivit sexuellt utnyttjad så ska helst en anmälan göras till både socialnämnd och 
polismyndighet. Författaren skriver även om hur pedagoger kan handla i en situation där 
misstanke finns om sexuella övergrepp. Pedagogen kan prata med barnet och låta barnet med 
egna ord berätta eller rita teckningar samt observera hur barnet reagerar, om barnet har några 
skador eller symtom av något slag. Pedagogen kan även samla information genom att se på 
familjens beteende, när barnet blir hämtat till exempel, och reaktioner från föräldrarna på 
barnet eller pedagogen. Om pedagogen inte riktigt är säker på om ett barn blir utsatt för 
sexuella övergrepp kan pedagogen visa för barnet att han/hon är där för barnet men ställer 
inga frågor rakt ut om barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp. Barnet känner då en trygghet 
i den pedagogen och kan så småningom lätta sitt hjärta nog för att pedagogen ska kunna gå 
vidare. Om pedagogen är ganska säker på att ett visst barn blir sexuellt utnyttjat så bör 
pedagogen göra någonting åt det. Pedagogen kan börja med att helt enkelt fråga barnet om 
han/hon har problem hemma eller om det är i skolan. Förhoppningsvis genom lite lirkande så 
berättar barnet så pass mycket att pedagogen kan gå vidare och göra en anmälan till 
socialnämnden. Om det skulle vara så att pedagogen har höga misstankar om att ett visst barn 
blir sexuellt utnyttjat, så bör pedagogen göra någonting direkt. Barnet ska få berätta sin 
berättelse och pedagogen ska tro på det barnet säger. Berättelsen ges sedan till polisen och i 
samma veva så inlämnas en anmälan till socialnämnden. Ett barn som har berättat sin 
berättelse och avslöjat övergreppen får aldrig lämnas ensam. Barnet ska finnas under uppsikt 
till nästa instans tar över och stöd ska finnas till barnet tills utredningen är klar.  
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Ekelund & Dahlöf (2005) poängterar att varje skola och förskola ska inneha en handlingsplan 
om hur man ska gå tillväga vid sådana svåra situationer. Att i personalgruppen reflektera 
kring barns sexuella utveckling är oerhört viktigt för att bilda en gemensam förståelse. Ett bra 
tips för pedagogerna i skolan och förskolan är att arbeta och reflektera med barnen kring 
flickor och pojkars olika kroppar och benämna varje kroppsdel och att alla människor alltid 
har rätten att bestämma över sin egen kropp. Ett annat ämne som pedagoger bör prata om med 
barnen är beröring. Beröring som barnen anser de tycker om och beröring som de inte tycker 
om. Konkreta exempel kan vara tillexempel om de tycker det är mysigt att klappa mjuka 
djur? Eller bli kittlad? Barnen får komma med egna förslag hur beröring kan kännas och vilka 
ställen på kroppen de inte tycker om att någon ser eller berör. Ett annat reflektionsämne kan 
vara att prata om hemligheter. Vilka hemligheter som vi människor kan ha som känns bra och 
vilka som gör en ledsen. 

4:4 Pedagogens roll 
 
Akseldotter (1993) poängterar att det är viktigt som pedagog att klargöra för sig själv att det 
inte är pedagogens uppgift att prova olika möjliga hypoteser och utfall och försöka ta reda på 
”sanningen” innan anmälan till socialnämnden. Däremot så handlar pedagogens uppgift om 
att ha kunskap om vilka signaler som kan tyda på att barnet far illa i hemmet och i detta fall 
vid sexuella övergrepp och även inneha kunskapen om hur man ska agera vid denna 
signaltolkning. Pedagogens roll handlar om tre olika delar när det gäller att upptäcka om 
barnet har blivit sexuellt utnyttjat. För det första att kunna se och ta till sig de röda trådarna, 
samla ihop de röda trådarna och sedan överlämna detta till en expert inom detta område. 
Personalen står inför ett tungt ämne som behöver tas tag i, så pedagogen ska aldrig vara rädd 
att be om råd och stöd utifrån. Pedagogens roll är att tolka de vaga och tydliga signalerna och 
ställa sig frågan vad de egentligen betyder. Den vuxnes roll när det gäller barn som blivit 
sexuellt utnyttjade handlar ytterligare om tre delar. Den första delen handlar om att vara 
observatör, informatör alltså att se och uppfatta barnets signaler på att något inte är som det 
ska, så tidigt som möjligt. Anteckningar med datum ska sedan skickas vidare till en expert. 
En förtroendeperson är den pedagog som barnet känner att denne kan anförtro sig till och lita 
på. Olika barn känner olika förtroenden för olika pedagoger. Den pedagog det utnyttjade 
barnet känner förtroende för kommer mest troligt vara den person som barnet öppnar sig mest 
för. Sen slutligen handlar det om att vara och agera pedagog.  
 
Akseldotter (1993) uttrycker att pedagogen kan använda sig av hela barngruppen och arbeta 
med olika pedagogiska aktiviteter. Dessa aktiviteter kan handla om att stärka barnens förmåga 
till tillit till vuxna, låta barnen få ge uttryck för deras rädslor och hemligheter, som pedagog 
tala om kroppen och dess olika delar för att stärka kroppsuppfattningen. En annan pedagogisk 
aktivitet kan handla om att barnen ska utveckla en inre trygghet att kunna säga ifrån och 
stärka förmåga att säga nej. Detta för att hjälpa till att stärka barnens integritet. Författaren 
beskriver även att speciellt barn i förskoleåldern alltså barn mellan 1-5 år använder sig 
kontinuerlig både av verklighet och fantasi. Denna fantasi har visat sig ganska lätt gå emot 
barnen, när det handlar om sexuella övergrepp. Barnets fria användande av fantasin används 
som ett argument mot barnets trovärdighet. Fantasin används för utsatta barn även som en 
tillflyktsort, detta gör barnet både för att skydda sig själv och skydda den utnyttjande 
föräldern som god. En vanlig fantasi när det gäller barn som utsätts för övergrepp är att 
fantisera om olika slags djur som offer eller förövare. Denna fantasi använder sig barnen av 
för att sätta syndahorn på djuren och bibehålla den goda bilden av sin förälder. (Akseldotter, 
1993) 
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4:5 Att prata med barn om sexuella övergrepp 
 
Pedagogerna ska inte vara rädda att prata med barn om sådant de tycker är svårt. Barn får 
höra hur viktigt det är att använda cykelhjälm, varför är det inte lika viktigt att de får reda på 
att alla vuxna inte är snälla och alltid har rätt? Många vuxna känner en rädsla att prata med 
barn om ett så tungt ämne som sexuella övergrepp. De känner rädsla för att skapa oro hos 
barnen och ta bort deras naturliga oskuld. Även att på ett fel sätt ge barnen idéer, skapar oro 
hos vuxna. Men frågan är varför pedagogerna egentligen inte ska kunna prata med barnen om 
detta ämne. Pedagoger lär barnen simma, de lär dem handskas med eld, använda flytväst och 
hur reglerna i trafiken fungerar. I vår värld förekommer det vuxna som förgriper sig på barn, 
just därför är det viktigt att pedagogerna även lär barnen hur de ska hantera sådana komplexa 
situationer. Redan som riktigt små får många barn lära sig att de ska lyda och att de vuxna 
alltid har rätt. Vissa barn har till och med erfarenhet av att bli bestraffade på ett eller annat 
sätt när de inte gjort som den vuxne sagt dem att göra. Påståendet med att det är vuxna som 
alltid vet bäst är något som pedagoger och föräldrar tidigt behöver visa att det inte alltid är 
sant. De flesta vuxna människor är snälla mot barn, men de finns vuxna som kan göra illa 
barn, detta är viktigt att barnen är medvetna över. (Sandström-Taylor, 1993) 

4:6 Allmänt förebyggande arbete med barnen i den pe dagogiska 
verksamheten 
 
Sandström-Taylor (1993) poängterar att medvetet arbeta förebyggande när det gäller barnens 
rätt att säga nej och uttrycka sina känslor och behov utgör en viktig grund för pedagogens 
vardagsarbete. Det pedagoger ska komma ihåg är att de inte kan förhindra förövares 
framkomst men kan medvetandegöra barnen över deras rätt till sin egen kropp. Författaren 
anser att det förebyggande arbetet handlar först och främst om ett respektfullt förhållningssätt 
gentemot barnen. Det handlar även om att pedagogerna tillger barnen kunskap genom dialog 
med barnen, olika uppgifter och rollspel. I det förebyggande arbetet fokuserar pedagogen på 
att stärka och uppmuntra barnens kunskap om sina egna rättigheter. Det handlar om barnens 
rätt till sin kropp, rätt att ställa frågor, rätt att berätta och be om hjälp och rätt till sin egen 
integritet. Rätt till sin egen integritet handlar om rätten att få uttrycka sina känslor och behov, 
att de har en vuxen som lyssnar till detta. En stor grund handlar om att barnen blir medvetna 
över deras rätt att säga nej. Det förebyggande arbetet föregår på olika sätt efter barnens ålder. 
Med de riktigt minsta barnen på förskolan handlar det om att pedagogerna respekterar deras 
integritet och deras nej till kramar eller pussar som de inte vill ha. Vid tre års ålder hos barnen 
kan pedagogerna börja förtydliga deras rättigheter ytterligare och till vad de kan säga nej till. 
Det gäller att vi inte ger barnen en viss kunskap för tidigt, detta kan leda till att barnen blir 
förvirrade. Kunskapen de erövrar ska de kunna relatera till sig själva och de minsta barnen 
har inte utvecklat denna förmåga ännu. När barnet är ungefär vid tio års ålder så kan 
pedagogerna föra upp ämnet sexuella övergrepp och berätta om vad det är. Det förebyggande 
arbetet är förebyggande för barnen i situationen de befinner sig just då, eftersom de får en 
inblick över vilka rättigheter de innehar, men det är även ett förebyggande arbete för 
framtiden. Eftersom färre barn växer då upp till personer med undanträngda och förnekande 
behov och känslor. Vuxna som mår dåligt och har dessa undanträngda behov kan i vissa fall 
visa sig bli en förövare.  
 
Dahlström-Lannes (1990) tycker att alla människor behöver få uttrycka när de är ledsna och 
behöver ömhet, känna sorg och känna ilska men även att få känna glädje och värme. Vuxna 
kan lära barnen vad som menas med sexuella övergrepp på ett sådant sätt att han/hon inte gör 
barnen rädda. Att berätta för barnen att deras kropp bestämmer bara de över, ingen annan, gör 
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att barnen lär sig att sätta vissa gränser. Vuxna bör lära barnen att förutom när barnen är sjuka 
så får ingen röra vid deras kroppar om barnet inte vill eller om det känns obekvämt, oavsett 
om det är någon som barnet känner, såsom dess föräldrar. En vuxen kan lära barnen att de när 
de träffar en främmande människa ska ställa sig tre sorters frågor för sig själv:  
 

1. Känns det rätt eller fel, känns det ja eller nej? 
2. Vet någon annan vuxen var jag finns? 
3. Kan någon höra mig om jag ropar på hjälp? 
 (Dahlström-Lannes, 1990, s. 192) 

 
Barnet ska inte lyda den främmande människans ord om svaret blir nej på någon av 
ovanstående frågor. Författaren skriver vidare om hur ett barn kan agera utifall en vuxen gör 
illa denne. Barnet kan känna sig dum som inte gör som den vuxne säger och då kan det vara 
viktigt för barnet att veta att han/hon kan, får och bör säga ifrån när och om det inte känns bra 
med den vuxne. Att barnet lär sig att våga säga nej. Om ett barn blir illa behandlat av en 
vuxen så ska barnet också veta att han/hon i sådana situationer får sparkas, bitas, skrika, 
springa därifrån och bryta eventuella löften, för att klara sig ifrån situationen. Barnet måste 
även lära sig att om han/hon hamnar i en otäck situation så ska denne söka hjälp hos någon 
vuxen som barnet litar på. Om den vuxne inte tror på dig så ska barnet gå till en annan vuxen 
ända tills någon tar barnet på allvar och hjälper han/hon ur situationen.( Dahlström-Lannes, 
1990) 
 
Svedin & Banck (2002) skriver att det är nödvändigt för bland annat verksamma pedagoger, 
utsatta och inte utsatta personer och föräldrar att försöka förhindra att barn blir utsatta för 
sexuella övergrepp. För att kunna göra detta behövs kunskap om vissa exempel på faktorer 
som förövaren måste ha, och detta är att förövaren måste ha utbyte av känslor när det gäller 
barn, han/hon måste ha en dragning sexuellt till barn i olika åldrar, förövaren måste ha en 
känsla att inte kunna gå in i en djupare relation med en annan vuxen samt så måste förövaren 
bryta sina inre spärrar inför tanken/handlandet att ha en sexuell kontakt med ett barn. 
Författaren nämner att det gäller att ligga steget före förövarens tankesätt för att kunna 
förhindra att det sker sexuella övergrepp. Det förebyggande arbetssättet kan göras på olika 
nivåer. Det kan dels göras på primär nivå som innebär att arbetet sker på samhällsnivå, med 
hjälp av träning och information bland annat. Målet med detta är att försöka förändra 
personliga synsätt och föreställningar. Ett annat mål är att barnen ska lära sig att säga nej till 
misshandel, övergrepp och vid andra förekommande situationer där barnet känner sig 
obekväm.  
 
En annan nivå är den sekundära nivån där behandlingsarbetet sker. Här får dömda förövare, 
föräldrar som är i riskzonen och barn som är i riskzonen hjälp att försöka hitta lösningar och 
förhindra att de problem som har uppstått fortsätter att utvecklas negativt. För att ett 
förebyggande arbete ska fungera bra så är det viktigt att ha kunskaper om de människor som 
behöver hjälp och den kultur som människorna lever i. Enligt författaren sker de flesta 
sexuella övergrepp i barnets egna hem av en förälder, släkting eller en nära vän. 
Föräldraskapet hos föräldrar som är unga, missbrukar eller håller på med någon form av 
kriminalitet har visat riskbeteenden i vissa studier som har gjorts. Det förebyggande arbetet 
börjar redan innan eller i nära anslutning till när barnet föds för då är föräldrarna hoppfulla 
och de vill det bästa för sitt barn. Denna slags utbildning för föräldrarna bör innehålla mera än 
bara områden som inriktar sig mot att förhindra sexuella övergrepp. De bör även innehålla 
områden som är riktade mot hela familjens situation, såsom ekonomi och miljö med mera. 
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Svedin & Banck (2002) anser att en av den viktigaste och största gruppen människor som 
behöver utbildning att förhindra sexuella övergrepp är de människor som arbetar inom skola 
och förskola. Barnen är på dessa ställen den största delen av dagen och därför är det viktigt att 
personalen har en utbildning om detta område så att de fortare kan upptäcka eventuella 
förändringar i barnens beteenden. Personalen måste få veta vilka tecken de ska titta efter, vad 
de ska göra om någonting sådant inträffar eller vid misstanke om nåt. De måste även få 
kunskap i hur de kan prata med barnen om detta känsliga ämne. När det gäller ett 
förebyggande arbete med barn betonar författaren att det viktigaste är att berätta för barnet att 
han/hon får säga nej till en person som gör något så att det känns obehagligt för barnet. Även 
att berätta för barnet att han/hon bestämmer helt över sin egen kropp. Arbetet innehåller även 
delar där redan utsatta barn ska våga berätta om sina upplevelser så att de kan bearbeta dem 
tillsammans med en kunnig person inom detta område. De ska även lära sig hur de kan 
förhindra att nya övergrepp ska äga rum. Detta förebyggande arbete ska heller inte bara lägga 
vikt på sexuella övergrepp utan också belysa barns olika risksituationer.  

4:7 Förebyggande arbete med barn i förskolan  
 
Sandström-Taylor (1993) betonar att det förebyggande arbetet med barn i förskoleåldern 
handlar främst om att fokusera på att stärka barnets självkänsla. Detta genom att pedagoger 
respekterar när barnet yttrar ett nej till kramar eller beröring de inte vill ha. Genom dialog kan 
pedagoger förstärka detta genom att säga till barnet att det var bra att barnet sa till att hon/han 
inte ville. Att stärka barnens självkänsla handlar ytterligare om att pedagogerna lyssnar till 
barnen och är tillgängliga och närvarande med barnen. Det handlar om tre grundpelare hos 
pedagogen; lyssna, se och prata. Känslor är bland de viktigaste att arbeta med. Pedagogerna 
ska undvika att ge råd, förmaningar eller kritik angående barnens känslor. Känslor är något 
som är naturligt och helt normalt för människan. Alla barn är expert på sina egna känslor. 
Pedagoger ska ge dem den handledning så att de vet att de har rätt att känna som de känner 
och få uttrycka detta. Känslor som sorg, glädje, ilska och smärta är något som barnet kan 
uttrycka och det är viktigt att pedagogen visar på förståelse, erkännande och bekräftande vad 
gäller barnets känslor. Ilska är en känsla som kan vara svårt ibland att hantera för pedagoger. 
Det gäller att de som arbetar med barnen innehar synen på ilska att det är en slags energi och 
en viktig känsla att få uttrycka. Det finns olika sätt med att hjälpa barnet att uttrycka sin ilska 
på. En av dessa kan vara att barnet får utlopp av sin ilska genom att riva sönder papper. Detta 
för att inte göra sig själv illa eller andra i sin närhet.  
 
Det pedagoger även kan göra för att stärka barnens självkänsla är att konkret prata om 
känslor. Detta kan gå till på så sätt att pedagogen använder sig av färdig målade ansikten med 
olika känslor. Med dessa konkreta ansikten så förs en dialog med barnen om de olika 
känslorna relaterat till händelser och personer i barnens närhet. Positiv kritik från pedagoger 
och andra vuxna i barnens närhet leder också till en starkare självkänsla hos barnen. Det 
gäller att pedagogerna säger uppskattande kommentarer till barnen, detta för att de positiva 
ord barnen får höra bygger upp deras självkänsla. Det som även är bra i det förebyggande 
arbetet är att som pedagog kunna visa en bild på kroppen och sätta namn på kroppens alla 
olika delar. Allt ifrån stortån till ögonbryn men även pung, vagina och stjärt. Det finns även 
många bra skönlitterära barnböcker som tar upp detta ämne som kan vara bra att läsa högt i 
barngruppen. Barnen bearbetar sina känslor genom att verbalt föra dialog eller kroppsligt visa 
dem. Att kunna erkänna och bekräfta barnens känslor är något som pedagogen ska ha i 
åtanke. Arbetet med de något äldre barnen bör vara mer verbalt dialoginriktat, frågor och 
dialog kan utvecklas med tillexempel: -”Vem pratar du med när du är ledsen?”. Som pedagog 
gäller det att visa att vi tror på barnen och tar dem på allvar.”Att prata om känslor och 
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uppmuntra istället för att bestraffa, att besvara frågor och ta barnet på allvar bygger upp en 
värld av trygghet och förtroende. ” (Sandström-Taylor, 1993, s.87) 
 
Sandström-Taylor (1993) förtydligar att det är viktigt som pedagog att kunna föra dialog om 
utveckling, beröring och hemligheter med barnen. Att tydliggöra detta kan vara att föra dialog 
om att barnen kan be om hjälp om de behöver det men de kan också säga nej genom att de 
vill prova att klara av det själv. Det som är bra att prata med barnen kring är vad vuxna kan be 
barn om och vad vuxna inte kan be barn om. Att det även finns bra och dåliga hemligheter 
och om det är en hemlighet som barnet mår dåligt av så kan det vara skönt att berätta till 
någon som barnet är tryggt med och litar på. Prata om beröring och pussar och kramar är 
också viktigt. Barnen får välja olika beröringar som de tycker är glada och trygga beröringar, 
medan andra beröringar är ledsna och otrygga. Genom att ställa frågan om barnen kan ge 
exempel på vad de tycker är en ledsen och otrygg beröring och exempel på vad som är en 
glad och trygg beröring, så ökar medvetenhet hos barnen vilka beröringar som känns rätt och 
fel. Som pedagog är det bra att styrka att barnen alltid har rätten att säga nej, men att det inte 
ska ge skuldkänslor om barnen någon gång inte kunnat säga nej. Här finns även olika 
lekövningar och rollspel som stärker barnens självkänsla. Det som även är bra är att, 
tillsammans med barnen i förskolan, sätta upp gemensamma regler. Reglerna kan vara: Här 
har vi rätt att säga nej till pussar och kramar och beröringar vi inte vill ha, rätt att visa alla 
våra känslor, här finns inte bestraffningar utan här uppmuntrar vi. Pedagoger ska inte heller 
vara rädda att ge barnen härliga och varma kramar. Det är ett förebyggande arbete i sig 
eftersom barnen får känna vilken beröring som de tycker är bra, de kan då avgöra vilken 
beröring som känns rätt. Men att respektera barnens nej, får inte glömmas bort. (Sandström-
Taylor, 1993) 

4:8 Förebyggande arbete med barn i skolans tidigare  år till och med 
skolår tre 
 
I det förebyggande arbetet med skolbarn handlar det om att arbeta med självkänslan och 
förtydliga deras rättigheter till sin egen kropp. Många övningar kan även användas i skolans 
värld. Sju och nioåringar är en bra kombination att arbeta med, däremot de nioåringar som är 
tidigt psykologiskt utvecklade kan arbeta mer avancerat som pedagogen gör med 
tioåringarna. Den utvecklade nioåringen har ett stort ordförråd och behöver mer utrymme att 
skriva och uttrycka sina ord och tankar på ett mer utmanande sätt. Tillsammans med barnen 
kan pedagogen tillverka en känsloplansch. Barnen tillverkar var sin plansch med färger som 
de tycker symboliserar glädje, rädsla, ilska och ledsamhet. Det blir då lättare för barnet att 
uttrycka vilken känsla de känner, om de har planschen till hands när det är något de vill prata 
om. Det är viktigt att barnen får öva vad de är bra på, de kan få skriva en egen lista med olika 
saker som de tycker själva de är bra på. Arbeta med kroppens olika delar är viktigt samt vad 
kroppen behöver och inte behöver. Föra dialog om vad kroppen inte mår bra av är viktigt och 
kanske låta barnen rita bilder och berätta vad de tycker. Det kan handla om rökning, avgaser, 
kyla, dålig mat, stress och så vidare. Rollspel och lekar är bra här för att utveckla barnens 
förmåga att säga Nej och framför allt för självkänslan. Detta kan utvecklas med att barnen får 
skriva en saga om när de säger Nej till någon annan och rita en bild på sig själva hur de ser ut 
när de säger Nej. (Sandström-Taylor, 1993)  
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5. Tidigare forskning 
 
Här beskrivs tidigare forskning om barn som blir sexuellt utnyttjade. 
 
I BRIS, Barnens Rätt I Samhället, rapport för år 2009 är det dokumenterat stödjande 
kontakter för barn och unga som har det svårt i Sverige. Årsrapporten för 2009 som gjordes 
under 2008 visar att sexuella övergrepp är på plats nitton av listan över de tjugo vanligaste 
kontaktområden hos BRIS. Under 2008 hade organisationen fått in 1423 telefonsamtal som 
handlade om sexuella övergrepp på barn (Harnesk, 2009). Anmälda våldtäkter i Sverige har 
varje år ökat mer och mer under de senaste tio åren. Detta tros vara på grund av att en ny 
sexualbrottslagstiftning trädde i kraft den 1 april 2005. De brott som tidigare rubricerades 
som sexuellt utnyttjande benämns nu som våldtäkt (Edling, 2005). När det gäller våldtäkt och 
andra sexualbrott som begåtts i Sverige under 2008 så begicks och anmäldes ungefär 14 300 
sexualbrott. Detta är en ökning med ungefär 14 procent om det jämförs med föregående år 
2007. När det gäller våldtäkt så ökade brotten med ungefär 15 procent och ligger nu på 
ungefär 5450 brott. Våldtäkter som anmäldes i Sverige under 2008 mot barn som är under 15 
år ökade med 15 procent och hamnade därmed på ungefär 1420 anmälningar. Under 2008 
anmäldes ungefär 2420 våldtäkter mot barn som var i åldern 0-17 år. När det gäller dessa 
våldtäkter så var cirka 7 procent av dessa offer pojkar resterande 93 procent var utsatta 
flickor. (Brottsförebyggande rådet [brå], 2008)  
 
I en studie av Yanowitz, Monte & Tribble (2003) undersöks lärares olika förväntningar om 
hur olika slags övergrepp visar sig hos barnens beteendemönster. 59 lärare deltog i studien 
och alla fick besvara en enkät där de fick uttrycka vad de ansåg vara typiska konsekvenser på 
misshandel av barn. Det lärarna studerade i första hand när det gäller barn som far illa var 
barnens sociala beteende och inte så mycket på de fysiska tecknen. I studien betonar 
författarna att lärarna inte bara ska kunna uppmärksamma om ett speciellt barn är utsatt för 
misshandel utan att lärarna även ska kunna se de eventuella förändringarna i de utsatta 
barnens klassrumsbeteenden. I författarnas studie (refererad i Kinard, 1999) står det att barn 
som blir misshandlade både fysiskt och psykiskt visar på en låg självkänsla, är mindre aktiva i 
klassrumssituationerna, har inte fullständigt utvecklat sociala färdigheter och kan ha svårt att 
förhålla sig till skolans normer och regler. Författarna skriver även att en stor konsekvens av 
emotionell och fysisk misshandel av barn gör att barnen får svårigheter vid inlärning i skolan. 
Majoriteten av de lärares uppfattningar om tecken på barnmisshandel som studerades, 
uttryckte klart att det är en kombination av fysisk och psykisk misshandel som leder till 
akademiska svårigheter. Författarna fortsätter att skriva om att resultatet av deras studie visar 
på att lärarna har en svag kunskap om de effekter och tecken som finns på barn som blir 
misshandlade. Författarna diskuterar kring varför lärare ibland inte rapporterar misstanken av 
barnmisshandel, en faktor kan vara att lärarens självkänsla påverkar i beslutet om ett barn 
verkligen har blivit misshandlat. Det finns speciella träningsprogram för lärare som handlar 
om att stärka lärarens självkänsla och kunskapen att kunna känna igen tecken och signaler av 
barnmisshandel. De tror att detta kan leda till att fler lärare vågar anmäla misstänkta fall 
eftersom de har en tryggare grund att stå på när det gäller tecken och signaler hos barns som 
blir misshandlade. Ett annat resultat av deras studie visar på att lärare i skolan går mer på 
barnens beteende förändringar istället för de fysiska tecknen, detta för att barnens blåmärken 
ofta är täckt av kläder. 
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Svedin (2000) har i sin forskning kommit fram till hur konsekvenserna kan te sig hos de barn 
som utnyttjas sexuellt.    

 
Sexuella övergrepp kan hos barnet ge upphov till känslor 
av skuld, skam, sänkt självkänsla samt en upplevelse av att vara annorlunda. 
Barnet kan uppleva maktlöshet och känna sig oförmöget att såväl 
skydda sig och stoppa övergreppen som att få andra att tro på vad han/ 
hon berättar. Detta kan t.ex. ge upphov till ångest, rädsla, mardrömmar, 
depressioner och aggressivt beteende. Om förövaren lägger ansvaret för övergreppen på barnet 
och pressar det att hålla tyst kan barnet dra slutsatsen att aktiviteterna varit skamliga, vilket kan 
ge upphov till känslor av skuld, skam, sorg och nedstämdhet.(s.26) 

 
Författaren påpekar att det inte är enkelt att upptäcka och anmäla barn som blir sexuellt 
utnyttjade, när det handlar om barn som blir utnyttjad av en närstående person. Han menar på 
att dessa brott ofta stannar inom familjen utan att någon annan för kännedom om det. 
Undersökningar visar på att endast en av tio fall som anmäls till socialtjänsten där barn blir 
utnyttjade sexuellt, går vidare till åtal. Vissa åklagare har en liten erfarenhet av fall som berör 
sexuella övergrepp, antalet anmälda fall är det stora regionala variationer på. Enligt 
undersökningar har en till tre procent av männen och sju till åtta procent av kvinnorna i 
Sverige blivit utsatta för sexuella övergrepp någon gång under uppväxten. Författaren anser 
att när det gäller kunskapen om sexuella övergrepp så är det ett kunskapsfält där mycket 
fattas. Det är svårt att bilda en uppfattning om hur omfattande och vilken karaktär problemet 
har, pågrund av de stora mörkertal som finns i Sverige. Kunskapen om de sexuella övergrepp 
som föregås inom familjen eller i barnets närmiljö är något som fortfarande är begränsat 
bland de yrkeskategorier som arbetar med barn.(Svedin, 2000) 
 
 I en studie uttrycker Larsson (2000) att de olika beteenden som finns hos barn som blir 
sexuellt utnyttjade har blivit mer uppmärksammat de senaste åren. Det är svårt att se skillnad 
på ett vanligt och ett avvikande sexuellt beteende hos barnen och detta bör personer i barnets 
närhet vara observanta på och reflektera över. Författaren skriver även om att de yrkesgrupper 
som arbetar med barn ska kunna läsa av barnets beteende och gå vidare med informationen 
om de anser att barnets beteende är avvikande och kan tyda på sexuella övergrepp. Därför är 
det viktigt att de yrkeskategorier som stöter på detta problemområde har en trygg 
kunskapsgrund att stå på när det gäller att minska osäkerheten i tolkningarna av barnens 
tecken och signaler på att något inte är som det ska. Författaren skriver att tidigare studier inte 
har haft fokus på att fråga barnen om deras egen sexualitet sett ur ett etiskt perspektiv 
eftersom det är ett känsligt ämne. Detta har gjort att det har varit svårt att forska om var 
barnet lägger sin egen värdering i sitt beteende. För en fortsatt kunskapsutveckling skulle det 
vara värdefullt att föra en studie där barnen själva tillfrågas och får berätta. Författaren skriver 
vidare om att vissa sexualiserade beteenden tar över barnets vardag och gör att barnet drar sig 
undan och försöker dra in kamrater i sexuella aktiviteter. Ett vanligt tecken är onani som 
ständigt upprepas. Ett sexualiserat beteende kan ses som ett utpräglat tecken på att ett barn 
kan ha varit utsatt för sexuella övergrepp. (Larsson, 2000) 
 
Leander (2007) uttrycker i sin avhandling att barn som blir utsatta för sexuella övergrepp 
minns mer än vad de berättar. Hennes slutsats utifrån en empirisk intervjustudie med åtta barn 
som varit utsatta, var att barnen valde att inte berätta om den sexuella erfarenheten utan mer 
om de neutrala erfarenheterna, barnen ville helst inte beskriva de sexuella händelserna. Två 
av de åtta barnen som intervjuades gav detaljerade beskrivningar av den sexuella händelsen. 
Leander menar på att detta inte betyder att barnen inte kommer ihåg sexuella handlingar och 
erfarenheter utan hon menar att det är den sexuella erfarenheten som biter sig fast hårdare i 
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minnet fast barnet försöker förtränga det. Hon menar även att barnet väljer att inte berätta det 
för de känner skuld och skam inför vad de har varit med om, för att de innerst inne känner att 
det är fel. Leander bekräftar att verbal misshandel påverkar barnen mindre än fysiska sexuella 
övergrepp. 

6. Förankring i styrdokument 
 
I Läroplan för förskolan (Lpfö, 98) betonas vikten av att i vårt kommande yrke som 
pedagoger leva oss in i barnets livsvärld och möjliggöra utveckling.  
 
 ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall 
prägla arbetet i förskolan.” (s.8) 
 
”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (s.8) 
 
”Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter.” (s.9) 
 
Det är viktigt att hela arbetslaget stödjer barn i svårigheter.  
 
”Arbetslaget skall […]ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter 
av olika slag,”(s.14)  
 
Vi anser att det är viktigt att arbeta förebyggande med barnen i den pedagogiska 
verksamheten, när det gäller deras självkänsla och förståelse till rätten till sin egen kropp. I 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo, 94) 
betonas detta. 
 
”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.” (s.3) 
 
”Läraren skall […] uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling,”(s.9)   

7. Metod 
 
Vi genomförde en kvalitativ intervjustudie därför att vi utifrån vårt tema, sexuella övergrepp 
på barn, vill beskriva och analysera pedagogernas uppfattningar kring hur arbetet med barn 
som utnyttjats sexuellt går till i den pedagogiska verksamheten. Enligt Nyberg (2000) nyttjas 
frågeord som vem, hur, på vilket sätt och varför, när kvalitativa metoder används. Detta har vi 
haft i åtanke under utformningen av våra intervjufrågor. Den kvalitativa intervjumetodiken 
valdes för att vi ansåg att det är lättare att få fram mer grundlig information när personen får 
prata fritt om ämnet. 
Han menar på att när något är empiriskt så grundar det sig på erfarenhet. När det gäller 
empirisk forskning så menas det att forskaren själv planmässigt och systematiskt insamlar 
data, detta med hjälp av intervjuer. Genom våra kvalitativa intervjuer får vi erfarenhet att 
bygga vidare på i vår insamling av data. Kvale (1997) menar på att under hela den pågående 
intervjun inhämtas kunskap hos forskaren. Samtalen mellan intervjuaren och personen som 
blir intervjuad, vidgar och förändrar forskarens uppfattning. Den intervjuade personen visar 
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på nya aspekter av det studerade ämnet och under forskarens analys av intervjun kan nya 
klarheter upptäckas. För att vårt syfte ska bli besvarat är det viktigt för oss att vår valda 
intervjumetod följer syftet. 
 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad. Två personer talar om ett ämne som är 
av intresse för dem båda. Den därav resulterande intervjun kan sedan analyseras. Med hänsyn till 
antingen den livsvärld som beskrivs av personen eller den person som beskriver sin livsvärld. […] 
Den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala teman i den 
intervjuades livsvärld. Huvuduppgiften är att förstå innebörden av vad den intervjuade säger. 
(s.34) 

 
Kvale (1997) anser att den kvalitativa forskningsintervjun grundas på att forskaren försöker 
tolka mening i det centrala temat i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren tolkar och tar emot 
meningen i vad som sägs och hur det sägs. Syftet med en kvalitativ intervjustudie är att få 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld med hjälp av ett bestämt tema.   

7:1 Undersökningspersoner  
 
Personerna som intervjuades var verksamma pedagoger inom samma kommun förutom 
specialpedagogen. Undersökningspersonerna var två förskollärare som är verksam i samma 
förskola, två förskollärare i samma förskoleklass, en grundskollärare i skolans tidigare år till 
och med skolår tre, en rektor i en förskoleklass till och med årskurs sex, samt en 
specialpedagog som varit verksam i skolans tidigare år. Antalet personer som vi intervjuade 
var sju stycken sammanlagt. Enligt Nyberg (2000) ska undersökningspersonerna helst vara 
under tio personer för att genomföra djupintervjuer med kunniga yrkesutövare. Vi valde att 
intervjua pedagoger som vi har haft kommunikation med under vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Vi valde dessa undersökningspersoner för att de kände till vilka vi var och även vi 
visste vem de var. Det är enklare och tryggare att föra dialog om detta ämne, när båda parter 
har träffats tidigare. Genom vår kvalitativa intervjustudie ville vi få reda på pedagogernas 
uppfattning om hur arbetet kring barn/elever som har utnyttjats sexuellt går till. Pedagogerna 
som vi intervjuade var endast kvinnor, detta för att vi upplevde att det var svårt att få tag i 
någon man inom läraryrket. Enligt vår uppfattning så har kvinnliga lärare majoritet när det 
gäller arbetet med barn/elever i de yngre åldrarna. De förskollärare som vi intervjuade i 
förskola och förskoleklass valde att ha intervjun tillsammans med sin kollega. Detta eftersom 
de inte ville ha enskilda intervjuer.  

7:2 Etiska överväganden 
 
Vi valde att intervjua endast pedagoger eftersom detta är ett känsligt ämne. Barnintervjuer 
kändes inte aktuellt inom detta etiska ämne, eftersom vi inte känner barnen nog bra. Om vi 
hade känt barnen bättre och haft fast arbete på en arbetsplats så hade vi kunnat försiktigt väva 
in detta svåra ämne i barnens vardag. Genom samlingar, med skönlitteratur och övningar om 
att våga säga Nej, hade vi möjligtvis fått reda på mer om barnens medvetenhet över detta. Om 
barnen hade varit van att arbeta med detta ämne så hade vi inte riskerat att skaka om deras 
livsvärld, men i detta fall kändes det för riskabelt. Kvale (1997) anser att alla personer inte är 
lika lätta att intervjua, därför är det intervjuarens uppgift att kunna sporra vilken person som 
helst för att få ut och även ge en kunskapsrik intervju. Vi anser att alla människor är olika 
därför tar vi inte för givet att alla är lika lätta att intervjua. Vi måste hitta en väg som passar 
båda parter för att få till en komplett intervju.         
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Författaren skriver vidare om de etiska aspekterna som forskarna bör tänka på i början av en 
intervjuundersökning. Viktiga frågor att ställa sig är skyddandet av de intervjuades 
anonymitet och vilka konsekvenser intervjun får för dem som deltar även att forskaren ska 
kunna behålla sitt kritiska perspektiv genom intervjun och inte identifiera sig med personen 
som intervjuas. Författaren skriver även vidare om att när det gäller känsliga ämnen så gäller 
det att värna om undersökningspersonens konfidentialitet. Eftersom att ämnet vi skriver om är 
ett tungt ämne anser vi att det är viktigt att intervjun går försiktigt fram.  

7:3 Material 
 
Våra intervjufrågor (se bilaga 1), var både öppna och slutna frågor samt följdfrågor som 
utvecklade svaren ännu mer. Intervjun öppnades med en fråga som inte var känslig. Vi 
bestämde oss för att skriva ner svaren under intervjuns gång, detta eftersom vi är två personer, 
en av oss har agerat sekreterare och den andra har intervjuat.  

7:4 Procedur 
 
Vi började vår studie genom att ta kontakt med rektorn via telefonsamtal. Sedan ringde vi 
vidare till de övriga pedagogerna och presenterade ämnet och frågade om de var intresserade 
att bli intervjuade samt vilken tid som passade. Vi var noga med att poängtera att allt de 
redovisade för oss var anonymt. Detta eftersom vi inte nämner vilken skola, kommun det 
handlar om eller vad pedagogerna heter. När intervjuprocessen sedan började så inleddes 
intervjun med en fråga som vi upplevde inte var känslig. Den löd som följande: -”Vilken 
kunskap/information har du om barn som blir sexuellt utnyttjade?”. Detta gjorde vi för att 
göra en mjukstart i intervjun så att vi inte började med en fråga som eventuellt kunde orsaka 
att pedagogerna backade och intog skyddsställning. Under intervjuns gång ställde vi mer 
känsloladdade frågor för att få svar på våra frågor utifrån syftet. Ibland fick vi förklara våra 
frågor lite närmare för pedagogerna så att de fick igång tankarna och vi fick ut mer av deras 
svar. Vi valde att genomföra intervjuer för att få en så grundlig beskrivning av pedagogernas 
uppfattningar om arbetet med barn som blir sexuellt utnyttjade, som möjligt. När vi ställde en 
fråga till pedagogerna så följdes nästan alltid den frågan av en specificerande fråga, detta 
kunde vara exempelvis: - ”Hur tänkte du då”? ”Kan du utveckla det?” Kvale (1997) menar att 
med specificerande frågor får forskaren mer precisa beskrivningar. 
 
Vi intervjuade pedagoger som är verksamma i förskola, förskoleklass och även mot skolans 
tidigare år till och med skolår tre. Även en rektor och en specialpedagog svarade på våra 
frågor. Intervjun började med en presentation av oss och där vi nämnde vem som var 
sekreterare och vem som agerade intervjuare. Detta för att vi tyckte det skulle bli lättare både 
för oss intervjuare och för personen i fråga som intervjuades i och med att det skulle ge en 
tydlig struktur under intervjuns förlopp och enligt oss skapa en trygghet för intervjupersonen. 

7:5 Databehandling, tolkning och analys 
 
Genom att läsa igenom svaren av våra intervjuer, reflektion, tolkning och analys samt med 
stöd i vetenskapliga referenser har vi kommit fram till resultatet. Backman (1998) betonar att 
det är viktigt som forskare att intervjun organiseras och systematiseras. När vi tolkar 
intervjuerna är det viktigt att utförandet är ordentligt genomfört med planering, observation 
och analys. Kvale (1997) antyder och frågar om det finns en enda riktig tolkning av en litterär 
text eller om det finns flera riktiga tolkningar. Det viktiga när det gäller mångfalden av 
tolkningar är de argument och motiv som ligger bakom våra tolkningar. Alla människor har 
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olika tolkningar utifrån olika perspektiv men det gäller att lyfta fram och motivera varför 
tolkningarna utförs som de görs. Här är den gemensamma reflektionen en viktig grund. Enligt 
Nyberg (2000) är det en styrka att vara två personer som skriver uppsats. Detta för att 
tolkningen av studien blir mer tillförlitlig. Det är lämpligt att forskarna turvis läser igenom 
arbetet och funderar på kategorisering och sedan diskuterar fram till gemensamma lösningar. 
Vi har läst igenom den insamlade informationen och sedan reflektera över vad som kommit 
fram, detta för att kunna jämföra resultatet mot vetenskapliga referenser. Vi anser att 
intervjuer är en bra grund att stå på, eftersom vi har personen framför oss och ser personens 
karaktär inom temat vi pratar om. Vi får med hela personens kroppsspråk och inte bara deras 
tankar. Kvale (1997) påvisar att materialet i texten struktureras och därmed ger en överblick 
över det skrivna, detta är då en början till en analys för forskaren. 

8. Resultat och analys 
 
Vi redovisar resultatet utifrån våra forskningsfrågor.  

8:1 Hur kan pedagoger medvetet arbeta förebyggande när det gäller barn 
som utnyttjas sexuellt, enligt pedagogerna?  
 
Förskollärare i förskola 
De två pedagogerna som arbetade i en förskola berättade i vår intervju att de aldrig medvetet 
hade arbetat förebyggande med barnen när det gäller barn som utnyttjats sexuellt, samtidigt 
som de frågade hur vi egentligen menade. När vi berättade att det handlade om att de 
exempelvis pratade med barnen om att de har rätt att säga Nej när det gäller sin egen kropp 
och så vidare, svarade pedagogerna att de gör detta automatiskt med barnen. Detta i alla 
situationer i vardagen, både i lek och andra vardagliga händelser. De berättade vidare om att 
de stärker barnen med att kunna säga Nej, och att de andra barnen ska kunna lyssna på sin 
kompis.  De använde sig av en lek som kallades ”Tvätta bilen” som går ut på att barnen står 
på två led och de turas om att gå igenom och bli ”tvättade”. De får då i ”tvättningen” en 
beröring av de andra barnen, vilket är en form av massage. De berättade även att de finns barn 
som inte vill vara med i leken, och de behöver då inte detta. Pedagogerna betonade när det 
gäller vilken kunskap/information om sexuella övergrepp som de ansåg de hade, att de mest 
bara hade fått information om anmälningsplikt och att de hade varit på en föreläsning på 80-
talet med en socialsekreterare som delade ut broschyrer och gav tips på hur de skulle gå 
tillväga om de misstänkte att något barn far illa. De sade att de inte fått varken någon 
utbildning eller information om barn som utnyttjas sexuellt. De berättade att de inte ville kalla 
det för kompetensutveckling utan hellre mer information om ämnet. Den ena förskolläraren 
sade att kompetens för henne handlade om att gå mer på djupet inom ämnet och att hon hellre 
ville ha mera information om hur de kan gå vidare vid eventuell misstanke om att ett barn 
utnyttjas sexuellt. De sade att de inte hade tid för kompetensutveckling inom detta område 
och de kände inte för att prioritera det. 
 
Förskollärare i förskoleklass 
De två pedagogerna som arbetade i en förskoleklass beskrev att de inte hade arbetat 
förebyggande med barnen om detta. De hade ”bara” arbetat om hur barnen ska bete sig mot 
varandra. Värdegrunden var deras vägledning i arbetet. De betonade då att vissa barn ändå 
inte tog in det. De sade att de brukade styrka barnen vilja, att barnen måste själv vilja och att 
det är barnen som bestämmer över sig själv. Sedan reflekterade de ytterligare att barnens 
beteende kan förändras när det händer något i familjen. Detta kan vara en ny familjesituation 
med kanske en ny mamma, ny pappa och nya syskon. De betonade att de hade hört talas om 
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att var tionde barn sägs vara drabbad av sexuella övergrepp. Samtidigt berättade de att för 
några år sedan, var det mycket rädsla inför sexuella övergrepp av pappor. Vissa pappor var 
rädda att bara sitta med sitt barn i knäet och bli anklagade för att utsätta sitt barn för sexuella 
övergrepp. De berättade att pedagoger ska vara vaksamma i dialog med barnen. Det märks i 
deras sätt att prata med de vuxna. En av förskollärarna sade att de inte fått någon annan 
utbildning inom detta. Den andra berättade att pedagogerna aldrig pratar om det när det inte 
uppdagas. Hon berättade vidare om att hon aldrig varit med om det under hennes 30 år som 
förskollärare. Kunskapen hade de läst till sig utifrån böcker själva. De ansåg att det behövdes 
kompetensutveckling inom alla områden. De ansåg även att de människor som anställs att 
arbeta med barn skulle granskas mer grundligt. Detta för att det är lagstadgat. 

 
Lärare i skolans tidigare år 
En pedagog som arbetade i skolans tidigare år berättade att hon arbetade med sina elever med 
att de skulle bygga upp sitt förtroende för varandra. Att de skulle lära sig att när någon säger 
Nej så är det Nej. Att en person kan fråga om någonting men sedan respektera om den andra 
personen säger Nej. Hon berättar vidare om att det inte är enkelt när det gäller ämnet sexuella 
övergrepp. Att den som anmäler ska tänka sig för så att personen har en stabil grund att stå på 
så att det inte bara är lösa rykten. När det gäller anmälan till socialtjänsten så är detta frivilligt 
och det ska mycket till innan barnet blir omhändertaget. Barnet ska tillexempel vara vid fara 
för sitt liv. Hon säger även att om det kommer in många anmälningar till socialtjänsten så får 
de som arbetar där en större och stabilare grund att stå på när det gäller ett visst fall och de 
kan därmed göra någonting åt situationen. Alltså många ledtrådar och många bevis ger en 
lösning och ett tillfälle till fortsatt utredning om fallet, men det tar tid. När vi intervjuade 
grundskolläraren så ansåg hon att den kunskap hon hade var den hon själv fått ifrån de fall 
hon arbetat med. Innan dess hade hon ingen kunskap om sexuella övergrepp mot barn. 
Pedagogen berättade vidare om att hon självklart ville ha mer kompetensutveckling om detta 
ämne. Hon sa att det är viktigt att få prata och reflektera om detta med kollegerna i 
arbetslaget. Det kan faktiskt hända att någon annan i arbetslaget har sett någonting hos något 
barn och då ger våra intryck en bredare grund att stå på för socialtjänsten vid en eventuell 
anmälan 
 
Specialpedagog i skolans tidigare år 
En specialpedagog som idag arbetar vid ett universitet, men som tidigare har arbetat inom 
skolans tidigare år, berättar att hon har arbetat förebyggande när det gäller barn som blir 
utsatta för sexuella övergrepp. Hon säger att det finns filmer från Rädda Barnen och 
pedagogiska böcker som kan användas i detta förebyggande arbete. Hon anser att det är 
viktigt att barnen får träning i att våga säga Nej. Många personer som har blivit utsatta tror att 
det inte förekommer någon annanstans än i sin familj, och andra tror att det är vanligt och att 
alla familjer har det likadant. Det är därför viktigt att prata med barn i förskolan om att det 
förekommer i vissa familjer men inte i alla. Hon säger även att det inte går att förebygga 
vuxnas beteende men att de övningar som görs är ett verktyg för barnen. Filmer som 
”Osynliga sår” handlar om misshandlade barn och liknande fall och dessa kan visas för 
barnen så att de får en större förståelse för att detta existerar. Det är viktigt att pedagogerna 
kan prata om dessa svåra saker som ännu ett led till barnens ökade inblick. Hon berättar 
vidare att det är viktigt att berätta för föräldrarna innan pedagogerna medvetet börjar arbeta 
förebyggande med barnen om sexuella övergrepp. Detta för att föräldrarna ska förstå att det 
inte är för att pedagogerna misstänker något i barngruppen utan för att de vill träna barnens 
självkänsla och öka deras självförtroende. Barnen ska även lära sig att säga Nej och att lyssna 
när någon annan säger Nej. I dessa fall ska pedagogen ge positiva kommentarer till barnen 
såsom ”Vad bra, att du slutade slåss när Pelle sade Nej”. Specialpedagogen berättade att hon 
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fick mycket information om sexuella övergrepp mot barn inom sin utbildning. Som verksam 
lärare hade hon haft en del kompetensutvecklingsdagar om barn som utnyttjas sexuellt. 
Hennes upplevelse var att först under 80-talet så pratades det mer om sexuella övergrepp. 
Hon berättade vidare om att det länge varit ganska tabu. Specialpedagoger har oftast mer 
kunskap inom detta medan lärare enligt hennes upplevelse ofta inte har tillräckligt djupa 
kunskaper för att kunna se tecken hos barn som far illa. Hon berättade vidare att 
kompetensutveckling alltid är bra. Hon ansåg att det är viktigt att ta del av allting som är nytt. 
Nu för tiden handlar det mycket om sexuella trakasserier på internet och även unga barn kan 
befinna sig på sådana sidor. 
 
Rektor i åk F- 6 skola 
En rektor på en skola som innehar förskoleklass till och med årskurs sex berättade att 
personalen på skolan har utbildning i kränkande särbehandling. När det handlar om sexuella 
övergrepp berättar hon att det inte alltid behöver ske i hemmet utan de kan vara personal mot 
elever och personal mot personal. Sexuella utnyttjande sker både verbalt och fysiskt. Hon 
betonar vidare att inom hennes rektorsområde finns det en likabehandlingsplan som finns till 
för att personalen ska kunna titta i den och veta hur de ska arbeta. Den kan även användas när 
det gäller pedagogernas arbete med eleverna. Hon anser att det är viktigt att pedagogen 
arbetar med att inte acceptera ord som hora eller bög. Som pedagog har du ett jätte stort 
ansvar att arbeta förebyggande, speciellt när det handlar om genus. Detta med tanke på vårt 
förhållningssätt mot varandra. Hon menar att vi bär på en massa fördomar. Arbetet börjar 
tidigt med hur vi bemöter genusperspektivet, men vi lärare ska inte bli för moraliserande utan 
när barnet nämner något som vi tycker är olämpligt så kan vi som pedagoger ställa olika 
utmanande frågor till dem för att få reda på hur de tänker. Rektorn som vi intervjuade 
berättade att hon hade väldigt liten kunskap om det här ämnet. Hon hade aldrig stött på något 
fall i praktiken och den egentliga kunskap hon hade var som hon menade: - ”den kunskap 
som alla andra människor får, alltså kunskapen genom olika typer av media”. Vi fortsatte 
intervjun med att ställa frågan om de tycker att de behöver kompetensutveckling inom detta 
område. Hon berättade vidare i vår intervju att kompetensutveckling alltid är något som 
behövs. Hon sa att det gäller att hålla kompetensen vid liv framförallt för verksamma lärare. 
Läraren behöver vara särskilt duktig på att tyda signaler från barn som inte har det bra 
 
Sammanfattning  
Vi ställde en fråga som handlade om pedagogerna någon gång medvetet i den pedagogiska 
verksamheten arbetat förebyggande när det gäller sexuella övergrepp. De svar vi fick visade 
att förskollärarna som var verksamma i en förskola och de förskollärare som arbetade i 
förskoleklass arbetade automatiskt men utan direkt medvetenhet över detta i verksamheten. 
Förskollärarna i förskolan och förskollärarna i förskoleklass verkade inte vara medvetna över 
vad det förebyggande arbetet innebar utan det var först när vi påtalade det som de berättade 
att de gjorde det regelbundet. Grundskolläraren arbetade medvetet förebyggande varje 
hösttermin. Både pedagogerna i förskolan, förskoleklass och grundskolan arbetade med att 
barnen fick lära sig att säga Nej när det hände någonting som de inte tyckte om. De sade att 
arbetet hade handlat kring hur barnen skulle bete sig mot varandra och att barnen skulle 
bygga upp sitt förtroende för varandra.  
Specialpedagogen berättade att hon arbetade förebyggande kring detta ämne. Hon ansåg att 
det är viktigt att barnen får lära sig att våga säga Nej. Rektorn sade att hon ansåg att det var 
viktigt att det förebyggande arbetet började tidigt med hur eleverna förhåller sig till 
genusperspektivet. När vi ställde frågan om vilken kunskap/information pedagogerna ansåg 
de hade om sexuella övergrepp mot barn och om de tyckte de behövde kompetensutveckling 
inom detta ämne, så såg vi att det var många av våra undersökningspersoner som ansåg att de 
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inte hade så mycket kunskap om detta. Förskollärarna som arbetade i förskola ville inte ha 
någon kompetensutveckling inom detta, trots att de berättade att de inte hade nog med 
kunskap. De ville ha information kring sexuella övergrepp mot barn men inte 
kompetensutveckling. Kompetensutveckling för dem handlade om att gå mer in på djupet om 
ämnet. Det handlade om vad pedagogerna vill och kan prioritera, menade de. De övriga 
undersökningspersonerna ansåg att kompetensutveckling var viktigt för att kunna 
uppmärksamma och arbeta med barn som utnyttjats sexuellt. Rektorn betonade att det var 
viktigt, speciellt för verksamma lärare att hålla kompetensen vid liv, så att läraren kan se och 
tyda de olika signaler som kan tyda på att ett barn blivit utsatt. 

8:2 Hur upptäcks tecken på sexuella övergrepp enlig t pedagogerna? 
 
Förskollärare i förskola 
Förskollärarna som var verksamma i en förskola uttryckte tydligt att de inte hade nog med 
kunskap för att se detta.  

 
Förskollärare i förskoleklass 
Förskollärarna som arbetade i en förskoleklass berättade att kunskap är något de aldrig får 
nog av. Vidare sade de att ett tecken kan vara om ett barn beter sig på ett visst sätt. Barnet kan 
gå in i en roll. De sade att de läst hur tecken hos utsatta barn kan visa sig, men att de inte fått 
någon utbildning om det. Ena förskolläraren sade att för ungefär tio år sedan så var det ett 
barn som de misstänkte varit utsatt för sexuella övergrepp. Detta uppmärksammade de genom 
att se att barnet ritade sexuella teckningar med pilar, bröst och dylikt. De tog då tag i saken 
genom att prata med rektorn som sedan ringde till socialtjänsten anonymt och frågade om råd.  
 
Lärare i skolans tidigare år 
Grundskolläraren betonade att det är viktigt att de tecken och signaler barnet utger är 
ordentligt tolkade och observerade innan det anmäls vidare. Hon berättade att den kunskap 
hon har idag har hon fått utifrån de erfarenheter hon varit med om.  
 
Specialpedagog i skolans tidigare år 
Specialpedagogen betonade att i hennes yrke som både lärare och specialpedagog har hon fått 
kunskap om detta. När pedagoger ser att ett barn mår dåligt, är det viktigt som lärare att 
fundera på vad det beror på. Barnet kan visa tecken som att vara tillbakadragen eller 
utåtagerande. Pedagogens uppgift är att nysta i varför barnet mår som den gör. Samma tecken 
kan dock tyda på misshandel, sexuella övergrepp eller bara en sådan sak att katten har dött. 
De fysiska tecken som utsatta barn kan visa är svårare att se när barnen blir äldre. Däremot i 
förskolan så är pedagogerna i kontakt med barnen på ett annat sätt, som vid blöjbyten. Vissa 
beteendetecken hos barn kan vara att de leker lekar som de inte borde vara medvetna om eller 
att de onanerar. Det är viktigt att komma ihåg att onani inte är ett tecken i sig för utsatthet. 
Onani är vanligt i alla åldrar mellan ett till hundra år. När onani visar sig tvångsmässigt och 
ångestfyllt så är det en varningssignal. När barnet utger tecken så är det bra att anteckna och 
reflektera och prata med de kollegor pedagogen har. Exakta tecken på sexuella övergrepp är 
svårt att se. Som pedagog är det då viktigt att ta stöd och hjälp av kurator, skolsköterska och 
rektor. Som pedagog gäller det att kunna vara lyhörd. Den första tanken vid olika tecken hos 
barn är oftast inte hos pedagogerna att det handlar om sexuella övergrepp, så behöver fallet 
inte heller vara. Ett tecken som vissa barn kan uppvisa har många betydelser. 
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Rektor i åk F- 6 skola 
Den rektor vi intervjuade berättade sedan att nog med kunskap om detta ämne, får vi aldrig. 
Hon antyder även att det är enormt svårt att upptäcka tecken hos barn som far illa, därför är 
det viktigt att vara observant och dokumentera vid misstanke. Pedagoger är skyldiga att 
anmäla vid minsta misstanke, men hennes erfarenhet och uppfattning tyder på att 
pedagogerna vill vara ganska säker innan de anmäler en misstanke. Hon berättar vidare att det 
är lättare att se om små barn varit med om ett övergrepp än äldre barn. Yngre barns tecken 
kan handla om att de ryggar tillbaka för kroppsberöring eller att de uppvisar ovanliga 
reaktioner vid toalettbesök. Äldre barns beteenden är svåra att ta på. Det är svårt som pedagog 
att veta om det är så allvarligt som det ser ut. Vidare tror rektorn tyvärr att ämnet sexuella 
övergrepp är skamfyllt och poängterar även hennes lilla erfarenhet av detta.        
 
Sammanfattning 
Intervjufrågan som ställdes under denna forskningsfråga handlade om pedagogerna tyckte att 
de hade nog med kunskap/information för att upptäcka tecken hos barn som blir sexuellt 
utnyttjade. Förskollärarna som arbetade i en förskola ansåg att de inte hade nog med kunskap 
för att se detta. De förskollärare som var verksamma i en förskoleklass och rektorn tyckte att 
kunskap om detta ämne får pedagoger aldrig för mycket av men att de hade inte fått någon 
kunskap under deras utbildning kring barn som blir sexuellt utnyttjade. Läraren som arbetade 
i skolans tidigare år ansåg att om en anmälan ska göras måste de tecken och signaler som 
barnen utger vara ordentligt tolkade och noga observerade. Hon betonade även att den 
kunskap hon har idag är den kunskap hon fått tidigare av sina erfarenheter i den pedagogiska 
verksamheten. Specialpedagogen betonar att hon via sin specialpedagogutbildning har fått en 
djupare inblick om ämnet.  

8:3 Hur går arbetet vidare i den pedagogiska verksa mheten efter 
eventuell upptäckt på sexuellt övergrepp, enligt pe dagogerna? 
 
Förskollärare i förskola 
Pedagogerna berättade att de visste hur de skulle gå tillväga om de misstänkte att ett barn 
blivit utsatt för sexuella övergrepp, men att de aldrig under sin arbetstid kommit i kontakt 
med något sådant. De antydde även att de hade mycket ”hela” familjer i det rektorsområde 
som de arbetade inom nu. De menade att det kunde bero på var i kommunen pedagogerna 
arbetade. I vissa områden förekommer det mer fall av barn som far illa. De sade även att 
under 70–talet kunde de se en del barn som for illa på annat sätt, men inte barn som utnyttjats 
sexuellt. Nu på senare tid hade de inte uppmärksammat något sådant, detta eftersom de nu 
arbetade inom ett annat rektorsområde.  Förskollärarna som arbetade i en förskola berättade 
att de aldrig har anmält något fall till socialtjänsten. En av förskollärarna kan tänka sig att det 
påverkar arbetet i den pedagogiska verksamheten för att läraren har det i tanken hela tiden. 
Barn som far illa är något stort och behöver bearbetning. Hon berättar vidare att hon tror att 
läraren behöver konkreta saker att grunda sin misstanke på. Den andra förskolläraren sa att 
barn som far riktigt illa är något som hon anmäler. Det behöver inte alltid vara något synligt 
hos barnen som gör att läraren tror att de har det dåligt. 
Pedagogerna berättade vidare angående frågan om de upplever att det är vanligt 
förekommande i dagens samhälle, att det är svårt att bedöma utifrån den här gruppen 
människor som befinner sig på detta område. De tror även att det är svårt att prata om och 
upptäcka och att det inte handlar om klasser i samhället utan att barn kan fara illa i alla slags 
samhällsklasser. En av förskollärarna berättade att hennes uppfattning är att alkoholister och 
andra föräldrar med liknande problem lätt kan visa upp en annan fasad utåt. Hon berättar även 
att hon har arbetat inom olika rektorsområden och att vissa områden har mer ”hela” familjer. 
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Vidare berättade de att de tror att det ska mycket till innan ett barn som är utsatt berättar. De 
tänker sig att de områden som har billig hyra på bostäder kan ha fler sådana fall, fast 
samtidigt reflekterar de över att de inte alltid behöver vara så. Den ena pedagogen berättar att 
barnet som utsätts för övergrepp kan bo i ett hus med en ”hel” familj, så familjer med skilda 
föräldrar behöver inte alltid påverka. Hon fortsätter med att poängtera att bara för att huset är 
fint utåt, så behöver det inte det vara ”fint” inne. 
                
Förskollärare i förskoleklass 
Pedagogerna uttalade att de hade kunskap om hur de skulle gå vidare om de misstänkte att ett 
barn blivit utsatt för sexuella övergrepp. De hade misstänkt något fall som verksam lärare 
men aldrig anmält till socialtjänsten. Förskollärarna som arbetade i förskoleklass berättade att 
de ansåg att det är svårt att gå vidare i anmälda fall eftersom de inte får någon information 
från socialtjänsten hur det har gått. Detta eftersom att socialtjänsten har tystnadsplikt men det 
har vi pedagoger också. De upplevde inte att det var vanligt förekommande, men däremot att 
det förekommer mer i förorter. Staden de arbetar inom är en så pass liten stad, så de tror att 
mängden av utsatta barn inte är speciellt stor. 
 
Lärare i skolans tidigare år 
Grundskolläraren berättade att hon visste hur hon skulle gå vidare om hon misstänkte att ett 
barn utnyttjats sexuellt och att hon varit med om ett barn som hon och hennes arbetslag 
misstänkte utnyttjades sexuellt. För att gå vidare med sin misstanke så kan pedagoger ringa 
till socialtjänsten och pedagogen kan då välja att vara anonym, detta kallas anonym 
handledning. Socialtjänsten kan däremot inte agera om personen som ringer är anonym men 
de kan ge råd och tips. Hon berättade vidare om att hon hade varit med om när en förälder 
skulle lämna sitt barn så krävde han/hon att den andre föräldern inte fick hämta barnet från 
och med den dagen. Vid sådana fall kan pedagogen ringa till socialtjänsten och be de ringa till 
föräldern och berätta hur det ligger till. En pedagog får inte hålla kvar ett barn på 
förskolan/skolan för att den andre föräldern anser att mamman/pappan inte får hämta hem 
barnet. Pedagogerna måste ha ett skriftligt bevis från socialtjänsten för att kunna neka till 
detta. Grundskolläraren sade att de koncentrerade sig på målet att barnen ska våga säga nej. 
Även att prata om vad ett nej betyder och att alla barn har rätt till sin egen kropp. Detta 
berättade hon att de lade in som arbetsområde på hösten. Hon poängterar däremot att det är 
vanligt förekommande med barn som utnyttjas sexuellt. Hon menar på att nu när det är mer 
tillåtet att prata om det, så existerar det. Små barn kan inte hitta på, de måste ha upplevt det. 
De har heller inget att jämföra med utan det kan hända att det är vanligt och kan förekomma i 
alla familjer. Hon pratar vidare om att hon tror det är lättare att upptäcka hos äldre barn, men 
att det är ytterst sällan barn berättar om övergrepp. Däremot så upplever hon att barnen kan 
berätta att de blivit slagna eller inlåsta men inte beskriva de sexuella övergreppen. Det är inte 
många fall som upptäcks, men de fall som upptäcks förekommer ofta i förskolan. Enligt 
hennes uppfattning så har hon hört att det är ett barn som utsätts för dessa grymheter i varje 
klass. Efterarbetet är något som hon tror varierar stort mellan olika skolor. 
 
Specialpedagog i skolans tidigare år 
Specialpedagogen visste hur hon skulle gå vidare om ett barn misstänktes vara utsatt, hon 
menade på att hon fick djupare kunskap kring detta genom hennes specialpedagogutbildning.  
Specialpedagogen berättade att hon hade arbetat som specialpedagog i en liten kommun med 
tre olika skolor. Då fick de göra en anmälning per år. Hon berättade även att de inte fick reda 
på hur det gick efter en anmälan eftersom socialtjänsten har tystnadsplikt. Specialpedagogen 
betonade också hur jobbigt det är att bli utestängd från hur fallet går vidare när socialtjänsten 
har tagit över. Hon antydde även att många lärare undrade hur de skulle gå vidare i sin 
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barngrupp efter en anmälan. Hon ansåg att det var viktigt att arbeta på som vanligt i 
barngruppen efter ett anmält fall. Barnet som blivit utsatt ska få stöd hos psykolog och 
terapeut. Hon påpekade att: - ”vi är pedagoger och ska tänka som pedagoger”. Livet går 
vidare och vi ska vara den trygga pedagogen för barnet och de ska känna att de kan prata om 
vad som helst med pedagogen. Hon tror också att det är vanligt förekommande i dagens 
samhälle. Förr i tiden pratade människor inte så mycket om det utan det var mest prat om fula 
gubbar och dylikt. I dagens samhälle lyfts frågan på ett annat sätt. Hon betonar även att de vi 
pedagoger ser och uppmärksammar är bara toppen av ett isberg. Vissa barn berättar aldrig, 
utan först när de blir vuxna och bördan blir för tung så kommer det fram vad de fått 
genomlida. Det är viktigt att som pedagog vara medveten över att sexuella övergrepp 
förekommer, och att sexuella övergrepp är barnmisshandel. 
 
Rektor i åk F- 6 skola 
Rektorn berättade hon visste vad hon skulle göra om det misstänktes ett sexuellt övergrepp på 
ett barn. En anmälan till socialtjänsten var det som gällde och sedan i sin tur behandlade 
socialtjänsten informationen efter deras normer och regler. Hon hade aldrig kommit i kontakt 
varken som verksam lärare eller rektor med barn som utnyttjats sexuellt. Rektorn sade att om 
en anmälan är gjord så är det socialtjänsten och skolan som samarbetar kring detta fall. De har 
tillsammans uppföljningsmöten och för ett uppföljande arbete ihop. Skolans uppgift är bland 
annat att informera socialtjänsten om eventuella förändringar kring fallet. Hon berättar att 
hennes erfarenheter från anmälan till socialtjänsten är att det tar lång tid och att processen mal 
väldigt sakta. Hon önskar att det kunde vara fler som arbetade hemma med barnen. Hon 
svarade på frågan om det är vanligt förekommande i dagens samhälle med att påstå att det 
alltid har förekommit, men hon innehar ingen uppfattning om hur vanligt eller ovanligt det är. 
Rektorn sa att i hennes fall handlade det om att ringa och få råd från Elevhälsan och att sedan 
föra vidare en anmälan till socialtjänsten. Hon berättade vidare att när det gäller misstanke om 
misshandel och incest så berättades det aldrig till föräldrarna utan det fick socialtjänsten 
sköta. Hon sa att de var rädd att barnet kunde råka mer illa ut om de berättade för föräldrarna 
så hon brukade kalla till möte mellan socialtjänsten, föräldrarna och rektorn där de då först 
berättade för föräldrarna vad det handlar om. När det handlar om anmälan av 
omvårdnadsfrågor eller att barnet har en hög frånvaro så kan rektorn ringa föräldrarna och 
prata med dem om detta eftersom att det inte r ett lika känsligt ämne som sexuella övergrepp. 
De möten som sedan sätts in har alltid fokus på barnets behov. Hon berättade vidare om att 
alla anmälningar arbetslaget hade gjort var utifrån vad barnen hade sagt. I vissa fall var det 
andrahandsinformation, tillexempel att pedagogen hörde ett barn berätta om ett övergrepp fast 
med andra ord. Pedagogerna kunde då läsa dessa ord mellan raderna och vid 
utvecklingssamtalet kom fakta fram. 
 
Sammanfattning 
Förskollärarna som var verksamma i en förskola, de förskollärare som arbetade i en 
förskoleklass, grundskolläraren, specialpedagogen och rektorn berättade alla att de visste vad 
de skulle göra om de misstänkte ett sexuellt övergrepp på ett barn. De svarade att det skulle 
göras en anmälan till socialtjänsten som i sin tur behandlade informationen efter deras normer 
och regler. Pedagogerna berättade att de visste att de kunde gå via rektorn vid en eventuell 
misstanke och då går rektorn vidare genom att kontakta socialtjänsten. De visste även att de 
kunde kontakta socialtjänsten anonymt och få råd och tips på hur de kan göra i en viss 
situation. Grundskolläraren och specialpedagogen hade stött på barn som utnyttjats sexuellt. 
Av de övriga fem undersökningspersonerna så var det endast pedagogerna i förskoleklass 
som hade misstänkt att ett barn blivit utsatt. Övriga hade inte enligt dem själva sett några 
signaler hos barnen de haft, som kunnat tyda på övergrepp. De flesta av 
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undersökningspersonerna ansåg att det var lämpligast att fortsätta som vanligt i den 
pedagogiska verksamheten efter en eventuell upptäckt av sexuella övergrepp. 
Specialpedagogen betonade att arbetet i verksamheten skulle fortsätta som tidigare, detta för 
att ge en trygghet till det utsatta barnet. Förskollärarna som arbetade i förskolan trodde att det 
inte var vanligt med sexuella övergrepp inom deras rektorsområde, men att det kunde 
förekomma på andra områden i kommunen. De pratade vidare om ”hela” familjer och 
huruvida detta påverkade barnets välbefinnande. Förskollärarna som var verksamma i 
förskoleklass ansåg inte heller att det var vanligt förekommande. De trodde även att det kunde 
skilja sig på var barnen bodde. I förorter förmodade de att det förekom mer. Läraren mot 
skolans tidigare år tyckte att det var mer vanligt i förskolan än i skolan för att pedagogerna 
lättare kunde se tecken hos de små barnen vid blöjbyten och dylikt. Specialpedagogen sade att 
hon tyckte att det var vanligt förekommande och att det bara var toppen av ett isberg som 
pedagogerna såg. Rektorn ansåg att sexuella övergrepp var vanligt förekommande i dagens 
samhälle och att det är ett problem som alltid har funnits. 

9. Diskussion 

9:1 Metoddiskussion 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer i vår empiriska studie. Detta eftersom en enkätstudie 
inte kändes angelägen utifrån studiens syfte, dels med tanke på det etiska perspektivet och 
dels att vi upplever att det är lättare att få med hela pedagogernas bild om ämnet i fråga via 
intervju. Det vi menar med det etiska perspektivet av ämnet är att vi tycker det är ett känsligt 
ämne och tror att många vuxna blundar för det. Via intervjun får vi ett personligt möte som 
gör att det kan kännas lättare för intervjupersonen att uttrycka sig. Det gäller att gå försiktigt 
fram under intervjuns gång och att inte inleda intervjun med alltför känsliga frågor. Detta för 
att pedagogerna kan bli skrämda och bli tillbakadragna under den resterande tiden av 
intervjun. De kan känna att det blir för djupt och svårt att prata om och väljer då istället att 
stänga av och bli fåordiga. Det kändes inte som ett alternativ att ta med barnens tankar inom 
ämnet eftersom vi inte visste hur de skulle reagera. Vårt syfte handlade om att se 
pedagogernas uppfattningar och inte barnen/elevernas uppfattningar. En enkätstudie med 
pedagogerna, skulle kanske leda till att det blir svårt för pedagogerna att skapa sig en bild av 
ämnet eftersom de måste begränsa sig till fasta svarsalternativ. De kan inte utveckla sina svar 
lika mycket som när de får berätta fritt kring ämnet. Kvale (1997) menar på att kvalitet är 
strukturen av något som baseras på ämnet i studien. Kvantitet syftar på mängden av något. 
Med en kvalitativ intervju fick vi fram mer djupgående svar utifrån pedagogerna. Vi känner 
att det var till vår fördel att vi var två personer som deltog vid intervjuerna med pedagogerna. 
En av oss koncentrerade sig på att ställa frågor till undersökningspersonen medan den andra 
transkriberade ner allt som sades.  
 
Den kritiska aspekten till vår intervju är via valet av vår datainsamling. Om vi hade gjort om 
intervjuerna så hade vi använt oss av en bandspelare under intervjuns gång. Detta för att vi 
upplevde att det var svårt att sålla undersökningspersonens svar och uttalanden, istället blev 
det att vi transkriberade ner allt vi hann få med. I transkriberandets stund är det svårt att hinna 
med om undersökningspersonen berättar vidare om ämnet. Vi kände att det var svårt att hinna 
med transkriberingen även när personen i fråga pratade snabbt om ämnet. För att få med 
riktigt allt från intervjun känner vi att det optimala hade varit om vi hade spelat in hela 
intervjun. Detta för att sedan kunna gå tillbaka till undersökningspersonens svar och i lugn 
och ro tolka och analysera vad som egentligen framkommer.  
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Vi anser att vår studie har varit begränsad i den form att vi bara har haft tio veckor på oss att 
skriva vår forskningsrapport. Nyberg (2000) påstår att vetenskaplig text ska innehålla 
tillförlitlig forskning. När forskaren stödjer sin studie på tidigare forskning så blir texten mer 
trovärdig. Vi har tagit med en så tillförlitlig och ny forskning som möjligt i vår studie med 
hänsyn till tiden vi fått att utforma vår forskningsrapport. Vi vill att de personer som läser vår 
studie ska få en djupare förståelse för pedagogernas roll och betydelse när det gäller barn som 
blir sexuellt utnyttjade. Vad kan pedagogen göra? Hur kan pedagogen fortsätta arbetet i den 
pedagogiska verksamheten? De sju undersökningspersoner vi valde att använda oss av i vår 
kvalitativa intervjustudie var de yrkesgrupper som var relevanta och viktiga för att få ett 
hållbart resultat. Det var yrkesgrupper som var verksamma i förskola, förskoleklass och 
grundskolans tidigare år. Kvale (1997) menar att validitet är en benämning på om det som ska 
undersökas verkligen undersöks. Vi anser att vi har undersökt det vi hade i tanke att 
undersöka. Vi har studerat pedagogernas uppfattningar om hur arbetet kring barn/elever som 
blir utsatta för sexuella övergrepp går till i den pedagogiska verksamheten. Kvale beskriver 
vidare att reliabilitet handlar om att intervjun ska kretsa kring det utifrån syftet relevanta 
temat. Vi blandade öppna och slutna frågor i vår intervju för att intervjun inte skulle bli allt 
för öppen för undersökningspersonen och sväva ut i något annat som inte stämmer in på vårt 
syfte.           

9:2 Resultatdiskussion   

9:2:1 Hur kan pedagoger medvetet arbeta förebyggande i den pedagogiska 
verksamheten när det gäller barn som utnyttjas sexuellt?  
Vi anser att pedagogens roll när det gäller det förebyggande arbetet kring sexuella övergrepp i 
den pedagogiska verksamheten är viktig och bör vara grundad på kunskap. Sandström-Taylor 
(1993) anser att det förebyggande arbetet handlar först och främst om ett respektfullt 
förhållningssätt gentemot barnen. Det handlar även om att pedagogerna tillger barnen 
kunskap genom dialog med barnen, olika uppgifter och rollspel. I det förebyggande arbetet 
fokuserar pedagogen på att stärka och uppmuntra barnens kunskap om sina egna rättigheter. 
Det handlar om att barnen får kunskap om att de har rätt att säga nej till beröring som de inte 
gillar och deras förståelse för sin egen kropp. Det förebyggande arbetet handlar även om hur 
viktigt det är att barnen får uttrycka sina känslor. Enligt Dahlström-Lannes (1990) behöver 
alla människor få uttrycka när de känner sig både ledsna och glada. Känna sorg och känna 
ilska är viktigt men även att få känna glädje och värme. Vuxna kan lära barnen vad som 
menas med sexuella övergrepp på ett sådant sätt att han/hon inte gör barnen rädda. Svedin & 
Banck (2002) betonar att barnen ska lära sig att säga nej till misshandel, övergrepp och vid 
andra förekommande situationer där barnet känner sig obekväm. Men samtidigt så ska 
pedagogen inte lägga skuld och skam på barnen. Det är inte fel om barnet inte vågat säga nej, 
men vikten bör läggas på att de har rätt att säga nej till sådant som känns obekvämt. 
   
Enligt vår kvalitativa intervjustudie framkom det att förskollärarna i förskolan och 
förskollärarna i förskoleklass inte verkade vara medvetna över vad det förebyggande arbetet 
innebar utan det var först när vi påtalade det som de berättade att de gjorde det regelbundet. 
Vi reagerade på att pedagogerna inte verkade inneha så mycket kunskap om något så vanligt 
förekommande brott. De berättade att de arbetade med barnens självkänsla aktivt men inte 
medvetet i syfte för att motverka barn som far illa. Detta för att de inte vet hur de ska gå 
tillväga för att arbeta förebyggande. Vi tycker att det är synd att utbildade lärare inte fått 
någon utbildning om detta så att de kan arbeta förebyggande. De arbetar med barnens 
självförtroende utan att i perspektivet veta hur mycket de påverkar barn som far illa. Med 
större medvetenhet kan de nå ut till barn som mår dåligt och eventuellt far illa. 
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Specialpedagogen berättade att hon arbetade förebyggande kring detta ämne. Hon ansåg att 
det är viktigt att barnen får lära sig att våga säga Nej. Rektorns uppfattning över det 
förebyggande arbetet i verksamheten, handlade om att inom rektorsområdet så finns det en 
likabehandlingsplan som finns till för personalen. Även att de ges en utbildning till all 
personal angående kränkande särbehandling där bland annat sexuella övergrepp behandlas. 
När det gäller kompetensen betonar rektorn att det är speciellt viktigt för läraren att hålla 
kompetensen vid liv när det gäller att kunna tyda och uppmärksamma olika tecken hos barn 
som blivit utsatta. I överlag visade vår studie att pedagogerna ansåg att de inte hade mycket 
kunskap om detta. Det vi får i tanke när vi läser detta resultat är att vi tycker att rektorer och 
annan skolledning bör anordna mer kompetensutveckling kring barn som utnyttjas sexuellt 
och far illa på andra sätt. Rektorn i vår intervju betonade betydelsen av lärarens kompetens 
men hade inte haft kompetensutvecklings dagar inom detta ämne i skolan. Här kanske det 
beror på prioritering, men samtidigt så borde de finnas kompetensutveckling för alla 
pedagoger. Desto mer kompetens pedagogerna innehar ju tidigare får de utsatta barnen hjälp. 
Trots allt är det pedagogerna som träffar barnen den större delen av barnens vakna tid på 
dygnet.          

9:2:2 Hur upptäcks tecken på sexuella övergrepp? 
Vi anser att det är viktigt som pedagoger att kunna upptäcka eventuella tecken på sexuella 
övergrepp på de barn vi arbetar med i den pedagogiska verksamheten. I Yanowitz, Monte & 
Tribble (2003) studie nämns att majoriteten av de lärares uppfattningar om tecken på 
barnmisshandel som studerades, uttryckte klart att det är en kombination av fysisk och 
psykisk misshandel som leder till akademiska svårigheter. Författarna fortsätter att skriva om 
att resultatet av deras studie visar på att lärarna har en svag kunskap om de effekter och 
tecken som finns på barn som blir misshandlade. Vi märkte att undersökningspersonerna i vår 
intervjustudie hade liten kunskap om barn som blir sexuellt utnyttjade och hur pedagogerna 
kunde upptäcka tecken hos utsatta barn. Flera forskare (Dahlström-Lannes, 1990; Ekelund & 
Dahlöf, 2005; Larsson, 2002; Rädda Barnen [RB] 1991; Svedin & Banck, 2002) skriver att 
tecken hos barnen kan vara fysiska och psykiska tecken som svårigheter att kissa, sveda och 
rodnande könsorgan, ångest, mardrömmar, ont i magen, rädd för blöjbyten, vägran att äta viss 
typ av mat tillexempel yoghurt. Dessa tecken anser vi att pedagoger ska kunna uttyda och 
vara observanta på utifall det handlar om ett fall av sexuellt utnyttjande. Akseldotter (1993) 
nämner att pedagogerna bör reflektera och observera mellan varandra om barnet kan ha blivit 
utsatt för sexuella övergrepp. Istället bara för att gå runt och misstänka att barnet är utsatt så 
bör pedagogerna lägga fokus på det enskilda barnet. Vi anser att arbetslaget är en viktig grund 
för insamlande av bevis för processen av anmälan. Desto mer information pedagogerna har 
tillsammans desto mer har socialtjänsten att stå på när det kommer till en anmälan. I 
Yanowitz, Monte & Tribbles (2003) studie betonas att misshandlade barn både fysiskt och 
psykiskt visar på en låg självkänsla. De är mindre aktiva i klassrumssituationerna, har inte 
fullständigt utvecklat sociala färdigheter och kan ha svårt att förhålla sig till skolans normer 
och regler. Författarna nämner även att en stor konsekvens av emotionell och fysisk 
misshandel, som sexuella övergrepp är, gör att barnen får svårigheter vid inlärning i skolan. 
En annan studie som författarna har gjort visar att lärare som arbetar i skolan tittar på barnens 
beteendeförändringar i stället för de fysiska tecknen som kan finnas. Detta gör lärarna för att 
det kan vara svårt att upptäcka barnens blåmärken på kroppen när barnens kropp är påklädd. 
Larsson (2000) skriver att ett vanligt tecken är ofta upprepande onani. Om ett barn visar ett 
sexualiserat beteende kan det ses som ett utpräglat tecken på att barnet kan vara utsatt för 
sexuella övergrepp.  
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I vår studie visas att förskollärarna som arbetade i förskola och förskollärarna som var 
verksamma i förskoleklass inte hade nog med kunskap för att upptäcka tecken hos barn som 
blir sexuellt utnyttjade. Grundskolläraren berättade att den kunskap hon ägde idag hade hon 
fått utifrån de erfarenheter hon tidigare erövrat. Specialpedagogen betonade att hon hade fått 
sin kunskap om detta genom hennes yrke som lärare och specialpedagog. Rektorn berättade 
att hon ansåg att kunskap om detta får pedagoger aldrig för mycket av. Ingen hade fått någon 
kompetens om detta genom sin lärarutbildning förutom specialpedagogen som hade fått det 
genom sin speciallärarutbildning. Vi anser att det kan vara svårt att veta att det är just sexuella 
övergrepp det handlar om vid tydandet av tecken hos utsatta barn. Det kan lika gärna handla 
om att ett barn far illa på något annat sätt eller att barnet känner att det inte får nog med 
uppmärksamhet och har hittat ett sätt att få uppmärksamhet på.  

9:2:3 Hur går arbetet vidare i den pedagogiska verksamheten efter eventuell 
upptäckt på sexuellt övergrepp? 
Vi anser att arbetet som sker i den pedagogiska verksamheten efter en eventuell upptäckt av 
sexuellt utnyttjande är väldigt viktig. Vi tror att det är viktigt att barnet får känna att det kan 
lita på oss pedagoger och även känna att han/hon kan komma och prata med någon trygg 
pedagog om barnet behöver det. Vi anser även att vikten bör läggas vid att arbetet fortgår som 
vanligt utan att utpeka det utsatta barnet. Författarna Yanowitz, Monte & Tribble (2003) 
diskuterar kring varför lärare ibland inte rapporterar misstanken av barnmisshandel. En faktor 
kan vara att lärarens självkänsla påverkar i beslutet om ett barn verkligen har blivit 
misshandlat. I vår studie framkom det att en av förskollärarna tyckte att barn som far riktigt 
illa är något som hon anmäler. Vi undrar hur hon egentligen tänker. Hur illa ska ett barn fara 
innan en anmälan sker? Vem har rätt att bestämma att ett barn far riktigt illa eller att ett barn 
bara far illa? Vi pedagoger är skyldiga att anmäla vid minsta lilla misstanke!  
 
En förskollärare i förskoleklassen sade att de hade misstänkt att ett barn blivit utsatt för 
sexuella övergrepp men de hade inte anmält det till socialtjänsten. Detta strider mot 
socialtjänstlagen och bör inte förekomma. Vi håller med författarnas studie som påvisar att 
lärarna är osäkra och har dålig självkänsla. Lärarna är osäkra på hur de ska tyda tecken från 
utsatta barn och vill hellre gå på det säkra före det osäkra. Detta ger utfall även i vår studie. 
Specialpedagogen berättade även i vår studie att det var lättare att upptäcka och anmäla 
sexuellt övergrepp inom förskolan. De fysiska tecknen är lättare för pedagogen att grunda 
misstanken på. Återigen så tror vi att pedagogerna har för liten kunskap för att tidigt kunna 
tyda tecken hos barn som far illa. Svedin (2000) betonar att det inte är enkelt att upptäcka och 
anmäla barn som blir sexuellt utnyttjade, när det speciellt handlar om barn som blir utnyttjad 
av en närstående person. Undersökningar visar på att endast en av tio fall som anmäls till 
socialtjänsten där barn blir utnyttjade sexuellt, går vidare till åtal. Vi funderar då om vissa 
pedagoger möjligtvis drar sig för anmälan, för i många fall så leder det inte vidare till åtal 
utan skapar bara en jobbig situation till barnets vårdnadshavare. Det Ekelund & Dahlöf 
(2005) föreslår är att pedagoger i förskolan och skolan kan arbeta och reflektera med barnen 
kring flickor och pojkars olika kroppar och benämna varje kroppsdel och att alla människor 
alltid har rätten att bestämma över sin egen kropp. Ett annat ämne som vi bör prata om med 
barnen är beröring som barnen anser de tycker om och beröring de inte tycker om. Konkreta 
exempel kan vara tillexempel om de tycker det är mysigt att klappa mjuka djur? Eller bli 
kittlad? Barnen får komma med egna förslag hur beröring kan kännas och vilka ställen på 
kroppen de inte tycker om att någon ser eller berör.  
 
Vi anser att det är viktigt att arbeta med barnen kring detta i syfte att öka förståelsen över att 
de har rätten att själva bestämma över sin egen kropp. Detta ska genomsyra verksamheten 
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oavsett om det skett ett fall eller inte. Om pedagogerna inte arbetat med detta innan de kanske 
anmäler ett fall, så anser vi att de inte ska börja arbeta med sådant direkt efter heller. 
Specialpedagogen i vår studie betonar att pedagogen ska vara och agera pedagog. Det ska 
vara samma trygga verksamhet efter en anmälan skett. Därför ska ingen stor förändring ske 
för det utsatta barnet. Däremot så är det viktigt att arbeta förebyggande och låta det följa som 
en röd tråd genom verksamheten. Av de undersökningspersoner vi intervjuade så var det 
endast grundskolläraren och specialpedagogen som hade stött på barn som utnyttjats sexuellt. 
Frågan vi ställer oss då är om de övriga lärarna inte haft nog med kompetens för att se tecken 
hos utsatta barn, eller om de blundat för det eller att de helt enkelt aldrig stött på barn som 
blivit utsatta? Detta är något som vi i denna studie inte får svar på men det tål att spekuleras 
kring.  
 
Avslutningsvis vill vi betona det specialpedagogen uttryckte i vår undersökning om det stora 
mörkertalet av barn som utnyttjas sexuellt. – ”Det vi ser är bara toppen av ett isberg”. Hon 
menar på att det finns så mycket under ytan i beteendet hos barnen som vi pedagoger aldrig 
uppmärksammar eller får reda på. Därför vill vi återigen styrka på att det är viktigt att 
pedagogerna ute i verksamheterna har kompetensen att tyda tecken hos barn som eventuellt 
far illa och hjälpa barnen i dess utveckling och lärande så tidigt som möjligt. Vi känner att vi 
som blivande pedagoger inom förskolan till och med skolans tidigare år, har från denna studie 
fått med oss kunskap om vårt ansvar när det gäller om hur arbetet kring barn/elever som blir 
utsatta för sexuella övergrepp, går till i den pedagogiska verksamheten.  
 
Vi känner att vi har fått kompetens om hur pedagoger kan arbeta förebyggande när det gäller 
sexuella övergrepp, vilka tecken som kan tyda på att barn utnyttjats sexuellt och var vårt 
ansvar ligger när det gäller hur arbetet går vidare i den pedagogiska verksamheten efter 
upptäckt på sexuellt övergrepp.    

10. Fortsatt forskning 
De tankar vi fick när vi gjorde denna studie var idéer på vad andra forskare kan forska vidare 
om inom detta ämne. Vi undrar bland annat om pedagoger har nog med kompetens för att 
uppmärksamma tecken hos barn som blir utsatta för sexuella övergrepp? och hur kan då 
kompetensen hos pedagogerna utvecklas inom detta ämne? En annan intressant 
forskningsfråga skulle vara hur det förebyggande arbetet går till i den pedagogiska 
verksamheten med barn som far illa i allmänhet utöver sexuella övergrepp? 
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Bilaga  
  
 Våra intervjufrågor: 
 
1.Vilken kunskap/information har du om barn som blir sexuellt utnyttjade? 
 
2.Känner du att du har nog med kunskap/information för att upptäcka symptom hos barn som 
blir sexuellt utnyttjade? Utveckla… 
 
3.Tycker du att du behöver kompetensutveckling inom detta område? Berätta… 
 
4.Vet du hur du ska gå vidare ifall något sådant upptäcks? Hur? 
 
5.Har du (som verksam pedagog) någonsin kommit i kontakt med barn som blir sexuellt 
utnyttjade? 

 
Om ja… 
6.Hur gick du i sådana fall vidare med informationen du fått? 
 
Om nej… 
7.Har du på något annat sätt stött på barn som far illa? 
 
8.På vilket sätt förändras eventuellt arbetet i den pedagogiska verksamheten efter information 
och anmälan? 
 
9.Upplever du att det är vanligt förekommande i dagens samhälle? Berätta… på vilket sätt?  
 

10. Har du någon gång medvetet i den pedagogiska verksamheten arbetat förebyggande när det 
gäller sexuella övergrepp? Berätta, hur gick du tillväga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




