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1. Hur vanligt är det? 

2. Vad vill och behöver barn få veta?

3. Hur kan vi prata med barn om sexuella övergrepp?

4. Vad kan skolan göra? 

5. Frågor

Sexuella övergrepp mot barn



De flesta övergrepp kommer 
aldrig till myndigheternas 
kännedom! 

Knappt en av tio har anmält 
övergreppen

De flesta berättar för någon

Tonåringar berättar oftast för 
en kompis



Det gäller en av fem!



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

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

Få har fått information i 
skolan. Alla vill ha det! 



https://youtu.be/g1Kz4cSjI0Q


Dags att börja prata! Barnröster

”Nu när man tänker på det är det ju väldigt konstigt att man inte 
hade det i ämnet sex- och samlevnad. Inte, vi har inte haft det
speciellt mycket, i alla fall inte jag, men… Jag kan inte komma
ihåg att det var en del av det överhuvudtaget.”

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

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



Råd till vuxna

Lyssna!

Låt det ta tid, barn måste få berätta i sin egen takt!

Ställ frågor – men inte allt för många…

Var lugn!

Tro på barnen!



Information i skolan - Barnröster 

-”Och då är det nog svårt för lärarna också att veta hur de ska
prata om det. Asså, och de kanske inte heller vet var gränsen för
ett övergrepp går, och då vet de inte hur de ska prata om det.”

-”De vet inte heller vad det är de ska säga om det.”

-”Vuxna måste också lära sig om det.”



https://youtu.be/MuB7VftmTh8


Information i skolan - Personalröster 

För att prata om sexuella övergrepp behövs

- Stöd från ledning och elevhälsovård

- Klimat i arbetsgruppen, att sexuella övergrepp går att tala om

- Rutiner när uppgifter om övergrepp kommer fram

- Kunskap om sexuella övergrepp och hur ämnet kan tas upp 
med barn i olika åldrar
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