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Inledning 

För att barn inte ska fara illa är förebyggande insatser mot sexuella övergrepp och trakasserier viktiga, 
men även rutiner för att hantera misstankar om övergrepp och trakasserier. Förskolan är en viktig plats 
där ett sådant arbete kan ske. För att förskolan ska kunna vara en sådan plats behöver blivande 
förskollärare förberedas på detta arbete under sin utbildning. Det har dock visat sig vara svårt, både 
inom förskolans verksamhet och i förskollärarutbildningen, att veta vad som är ett bra sätt att 
förebygga och hantera sexuella övergrepp och på vilka sätt det ska tas upp. Vad, när och hur ska 
frågan tas upp i utbildningen och hur ska utbildningen organiseras för att förskollärare efter avslutad 
utbildning ska kunna vara de som tar hand om dessa frågor på sina arbetsplatser?  

Denna rapport tar utgångspunkt i barns rätt till en trygg barndom, men också i att män kan ha svårt att 
utföra sitt uppdrag om det finns en oro för att bli misstänkt för sexuella övergrepp mot barn i 
omsorgssituationer (Eidevald, Bergström, & Westberg Broström, 2018). De flesta som arbetar i 
förskolan är kvinnor och behovet av utbildade förskollärare är stort. Beräkningar visar att 
lärarutbildningen skulle behöva examinera dubbelt så många lärare mot dagens nivå för att möta det 
faktiska behovet. Förskollärare är det yrke som i särklass har det största behovet av att rekrytera nya 
medarbetare (SKL, 2018). För att klara en ökad rekrytering behöver nya studentgrupper nås och 
eftersom förskolan idag består av 97 procent kvinnor är gruppen män nödvändig att rekrytera från. 
Detta samtidigt som statistik från UKÄ (UKÄ, 2015) visar att endast 50 procent av männen som 
påbörjar förskollärarutbildningen tar ut en examen inom planerad tid. En vanlig orsak till avhopp av 
män från utbildningen, liksom avhopp från yrket och valet att inte läsa till förskollärare, är en uttalad 
oro för att misstänkas vara pedofil om en man uttrycker att han vill arbeta med barn (Eidevald, 2016a). 

Förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet har identifierat ett behov av att utbilda för att 
förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp på barn i och utanför förskolan. Framför allt för 
att barnen har rätt till en trygg miljö i förskolan, men också för att frågan om övergrepp måste 
problematiseras som en del i att arbeta för att män som läser till förskollärare ska kunna utföra 
omsorgsarbete under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen. Det har visat sig att oro för att bli 
oskyldigt misstänkt kan förebyggas med kunskap och tydliga rutiner (Eidevald, 2018). Följande 
rapport redovisar ett utvecklingsprojekt med syfte att utveckla och utvärdera kursinnehåll om hur 
förskollärarstudenter kan förberedas för att förebygga och hantera övergrepp i och utanför förskolan. 
Det innebär att försöka förbättra hur frågorna tas om hand inom förskollärarutbildningen och att göra 
förskollärarutbildningen attraktiv för både kvinnor och män. 

Sexuella övergrepp är ett fenomen som blivande förskollärare bör förbereda sig på att möta. Forskning 
från olika länder visar dock entydigt att förskollärare, efter utbildning, många gånger känner sig 
oförberedda för att hantera frågor om sexuella övergrepp och att det behövs mer utbildning (Briggs, 
2014; Briggs & Potter, 2004; Davies, Glaser, & Kossoff, 2000; Fayez, Takash, & Al-Zboon, 2014; 
Karadag, Sönmez, & Dereobalı, 2015; Olson & Hyson, 2003; Walsh & Farrell, 2008; Walsh et al., 
2011).  Det är inte lätt att bygga upp kunskap för att förebygga och hantera sexuella övergrepp mot 
barn. Syftet är ändå att inom förskollärarutbildningens ram göra det.  

Bakgrund  

I högskoleförordningen framgår att utbildningen av förskollärare ska säkra kunskaper om barns 
utveckling, förmågor att förebygga kränkande behandlingar av barn samt ett professionellt 
förhållningssätt (SFS 1993:100). I förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet möts detta upp 
i flera kurser och det finns specifika lärandemål som ska säkerställa detta. I utbildningen får 
studenterna till exempel kunskaper om förskollärares anmälningsplikt och vikten vid att göra 
orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. Kursinnehållen ger en viss handlingsberedskap för 



 

 

studenterna, men denna utvärdering visar, liksom forskning tidigare gjort, att det inte upplevs 
tillräckligt bland studenterna. Frågan kan ses som mycket komplex: det handlar i första hand om att 
möjliggöra barns rätt till en trygg barndom, men också om att kunna vara professionell utifrån det 
omsorgsuppdrag som föreligger. Dessutom handlar det om att arbeta för etiskt hållbara relationer 
mellan alla berörda, något som misstänksamhet försvårar samtidigt som medvetenheten om risken för 
övergrepp är nödvändig. 

En översikt av tidigare forskning visar bland annat att misstänksamhet kan bli ett reellt problem, inte 
minst för män (Bergström, Eidevald, & Westberg-Broström, 2016). Var och en bevakar sin normalitet 
genom en ständig självreglering. Något som Foucault (1994) kallar att lägga en disciplinerande blick 
på sig själv och Davies (2003) som ”kategoriupprätthållande arbete”. Båda benämningarna handlar om 
att sträva efter att hålla sig inom de sociala ramar som uppfattas som ett korrekt beteende inom varje 
diskurs. En misstänksamhetsdiskurs, med vilken vi avser en kultur av att ständigt misstänka att vuxna 
begår sexuella övergrepp mot barn, förhåller sig också till andra diskurser (Foucault, 1993), inte minst 
till kvinnligt och manligt, omsorg (Eidevald, 2016b) och synen på barns kroppar och sexualitet. Det 
sätt som utbildningen tar upp sexuella övergrepp mot barn på kan tänkas bidra till diskurser, som de 
kommande förskollärarna har att förhålla sig till i sitt yrkesutövande. 

Att överhuvudtaget prata om sexuella övergrepp i förskolan, där män är överrepresenterade som 
dömda förövare (Magnusson et al 2018), riskerar skapa en självreglering hos de manliga pedagogerna. 
Därmed kan barns behov av omsorg, t.ex. kramar, sitta i knäet och blöjbyte, kunna bli bortprioriterade 
på grund av risken av att bli misstänkliggjord. Denna självreglering riskerar därmed också förstärka en 
traditionell syn på män som mindre omsorgsfulla än kvinnor, vilket i sin tur riskerar motverka 
förskolans jämställdhetsuppdrag. Detta gör frågan om hur utbildningen ska ta upp frågan ännu mer 
komplex. 

I förskollärarutbildningen har vi som lärare under flera år fått signaler om att det händer att män blir 
ifrågasatta under sin VFU, bland annat utifrån att föräldrar uttryckt att de inte ville att männen ska vara 
nära deras barn vid blöjbyte, toalettbesök eller vila. När vi 2013 började ta upp dessa frågor bland 
kollegorna och i utvecklingsarbetet av förskollärarprogrammet fanns en osäkerhet kring om vi i 
utbildningen borde ta upp frågorna med studenterna, eller, som några föreslog, om det vore bättre att 
inte göra en stor sak av det. Kontakter med andra lärosäten visade att ansvariga vid andra 
förskollärarutbildningar hade samma osäkerhet och frågor. Vid SU beslutade vi, trots att det inte fanns 
någon erfarenhet av hur dessa frågor skulle kunna tas upp i utbildningen, att ta upp dem med 
studenterna. Den första insatsen vi gjorde var att schemalägga en workshop i förskollärarutbildningens 
första termin med namnet ”män i förskola”. Workshopen handlade huvudsakligen om hur det är att 
arbeta som kvinna respektive man i förskolan genom att behandla genus i relation till omsorgsrutiner, 
men sexuella övergrepp togs också upp som en del i workshopen.  

Delen som tog upp sexuella övergrepp väckte starka känslor. Det var flera kvinnliga studenter som 
efteråt berättade att den var jobbig för att de själva hade erfarenheter av sexuella övergrepp, och bland 
männen framkom både synpunkter på att det var bra att frågorna togs upp och att det var jobbigt 
eftersom frågan om sexuella övergrepp togs upp under namnet ”män i förskola”.  

Vi som förskollärarutbildare insåg dock att vi behövde utveckla hur vi tar upp frågan om sexuella 
övergrepp. Vi insåg också att vi behövde diskutera mäns specifika villkor i utbildningen. Med andra 
ord utveckla hur vi tar upp båda dessa frågor i utbildningen, inklusive relationen mellan dem. Förutom 
att söka, och få, kvalitetsmedel från Rektorn vid SU (Dnr SU FV-1.1.9-0314-15) har vi varit en grupp 
som sökt mer kunskap i dessa frågor genom forskning. 

En forskningsöversikt (Bergström, Eidevald, Westberg Broström 2016) visar att misstanke och oro för 
att betraktas som en pedofil bland förskolans anställda, i synnerhet bland män, ger pedagogiska 
konsekvenser i förskolans verksamhet. Exempelvis genom risken för att de vuxna tänker mer på sin 
egen säkerhet än på det omsorgsbehov som barnen har. Dessutom visar en analys, med fokus på vilka 
diskurser som dominerar i svensk media kring sexuella övergrepp och förskola, att övergreppsfrågan 
ofta kopplas samman med frågan om män som personal (Bergström, Westberg Broström, Eidevald 



 

 

kommande). I en intervjustudie med förskollärare uttryckte flera av männen att de har utvecklat 
strategier för att hantera en misstänksamhet, eller oro för att bli misstänkta (Eidevald, Bergström, & 
Westberg Broström, 2018).  Det visar sig också i en rapport som analyserar Malmö stads 
förebyggande arbete mot sexuella trakasserier av barn, att det är svårt att både arbeta förebyggande 
mot sexuella trakasserier och samtidigt arbeta för fler män i förskola (Eidevald, 2018). Sammantaget 
visar dessa studier och analyser att det saknas kunskap för hur man kan arbeta med dessa frågor i 
förskollärarutbildningen.  

För att få bättre insikter i hur studenterna ser på de insatser som är gjorda lade vi under VT 2017 till, i 
programutvärderingen, frågan: I vilken grad tycker du att programmet har förberett dig för att hantera 
misstankar om övergrepp mot barn i och utanför förskolan? 38,5 % svarade i Mycket hög eller 
Ganska hög grad. Hela 61,5 % svarade i Ganska liten eller i Liten grad. Kommentarerna från 
studenterna var exempelvis att det borde lyftas fram mer i utbildningen. Vi lade också till möjlighet att 
kommentera: Beskriv hur du upplever kursinnehåll om 1) övergrepp, 2) hur övergrepp kan förebyggas 
och 3) hur övergrepp bör hanteras. Kommentarerna gav att studenterna som svarade avsåg att de fått 
för lite på samtliga punkter och att det innehåll de fått kring detta har varit på en övergripande nivå. De 
svarade att de vet att de ska anmäla misstankar om övergrepp, men att de inte kände sig förberedd för 
övergången till professionen och det ansvar som följer med att vara förskollärare. Denna kunskap låg 
till grund när utvecklingsprojektet lades upp.  

Syfte och betydelse 

Utgångspunkten för detta utvecklingsprojekt är att förskollärarutbildningen behöver utveckla arbetet 
med frågor om genus, jämställdhet och sexuella övergrepp; både för att studenter ska förberedas för ett 
förebyggande arbete mot alla former av trakasserier, i detta fall särskilt gällande hur de kan skydda 
barn mot sexuella trakasserier och övergrepp, och för att göra utbildningen mer attraktiv för både 
kvinnor och män. Syftet med det utvecklingsprojekt, som beskrivs i denna rapport, är att utveckla och 
utvärdera kursinnehåll om hur förskollärarstudenter kan förberedas för att förebygga och hantera 
misstankar och övergrepp i och utanför förskolan.  

Genomförande 

Denna rapport bygger på analyser av fokusgrupper med förskollärarstudenter. Tre fokusgrupper har 
genomförts med studenter från termin två respektive termin sex, samt en grupp med enbart män från 
olika terminer i förskollärarprogrammet. Detta för att få en spridning av studenters erfarenheter från 
olika terminer i utbildningen och för att få mer specifikt kunskap om hur insatserna kan upplevas av 
män, som i dessa frågor är identifierade som en särskilt berörd grupp. Varje fokusgrupp har bestått av 
tre till sex deltagare och genomfördes under hösten 2017. Varje samtal tog cirka 90 minuter och leddes 
av två lärare från förskollärarutbildningen. Studenterna tillfrågades både muntligt och via epostutskick 
(se exempel på utskick i bilaga II).  

Fokusgrupperna handlade om vad för kunskap studenterna anser de behöver för att som förskollärare 
hantera och förebygga sexuella övergrepp mot barn, hur de själva ser på risken att misstänkas för 
övergrepp samt deras uttryckta tankar kring hur utbildningen kring dessa frågor skulle kunna läggas 
upp. Fokusgrupperna behandlade ett antal frågeområden (se bilaga II), men frågornas ställdes inte i 
den ordning som de står uppräknade. I stället lades så kallat stimuli-material fram, inledningsvis en 
tidningsartikel där det stod att ett övergrepp hade skett mot barn på en förskola utan att någon hade 
märkt något, för att få igång studenterna att prata om dessa frågor. Studenterna började prata med 
varandra om vad de tänkte kring denna rubrik och samtalsledarna ställde emellanåt förtydligande 
frågor, utifrån de i förväg formulerade frågeområdena, utifrån hur samtalen utvecklades. När denna 
rubrik var färdigdiskuterad leddes samtalet in på ett nytt spår, genom att ett önskemål från föräldrar 
lästes upp om att de önskade att en man på förskolan inte skulle byta blöja på deras barn. Även 
samtalet mellan studenterna, utifrån detta stimuli-material, styrdes emellanåt in på nya områden 



 

 

genom frågor från samtalsledarna, utifrån de frågeområden som i förväg hade definierats som centrala 
för fokusgrupperna. På så sätt var diskussionerna både fria och styrda, men i huvudsak var det 
studenterna själva som avgjorde vad de ville ta upp och utveckla. Samtalen spelades in och 
transkriberades i sin helhet. De analyserades utifrån studenters utsagor om styrkor och svagheter i 
befintliga insatser och uppfattningar om vad de skulle behöva få mer av under utbildningen.  

Etiska överväganden  

En viktig aspekt vi har tagit hänsyn till i fokusgrupperna är maktförhållandet mellan studenterna och 
oss som lärare på förskollärarprogrammet. Vi som genomfört samtalen har haft dubbla roller gentemot 
tillfrågade studenter. Vi representerar det utbildningssystem de är en del av, som studierektorer och 
lärare. Den relation vi strävat efter att ingå i samtalen har varit som forskare i relation till tillfrågade 
studenter. Det gör att den upplevda frivilligheten i att delta kan ifrågasättas. Vi har hanterat det genom 
att betona att medverkan är frivillig och helt skild från deras roll som studenter i 
utbildningsprogrammet i förfrågansbrevet, liksom vid inledandet av varje samtal. För att förstärka 
detta så har alla samtal genomförts utanför lektionstid, endast med studenter i kurser där vi för tiden då 
samtalen genomfördes, inte själva varit betygssättande lärare. 

Mellan deltagarna kan det också ha funnits maktförhållanden. Kultur, kontext, var i programmet de är, 
kön, ålder, redan uppbyggda allianser mellan deltagarna kan ge inlägg i fokusgruppssamtal olika 
legitimitet. Det är något som har beaktats och hanterats både etiskt och för samtalets kvalitet. Den 
etiska aspekten av detta kan möjligen ha underlättats av att vi varit två samtalsledare vid varje 
fokusgruppssamtal. Det stärker möjligheten att någon av samtalsledarna kan uppmärksamma och 
agera om det skulle behövas, som att någon student hamnat i en jobbig situation i relation till övriga 
studenter. I samtalen har dock inget framkommit som vi har tolkat på sådant sätt.  

En ytterligare etisk fråga handlar om konfidentialiteten för de som medverkar (Vetenskapsrådet 2017). 
Vi har genomfört fokusgruppsintervjuer för att fånga det som kommer till uttryck i en fokusgrupp 
snarare än deras individuella uppfattningar. I redovisningen av analysen går det inte att känna igen 
medverkande personer, men det är möjligt att de som ingått i samtalen kan känna igen något citat och 
veta vem som uttalat det. Vi har sett frågan om identifierbarheten i mansgruppen som särskilt viktig, 
då det är få män i utbildningen. Fokusgruppssamtalen med gruppen män har särskilt analyserats på en 
övergripande nivå för att de medverkande inte ska kunna identifieras. Vi har ägnat tid åt både 
konfidentialitetsfrågan och innehållsfrågan vid inledningen av fokusgrupperna, men också genom att 
vara noga med att inte beskriva citat som skulle kunna uppfattas som utpekande eller som skulle 
kunna identifieras till en specifik student. De transkriberade utskrifterna har varit anonymiserade. Det 
är endast det transkriberade och avidentifierade materialet vi har arbetat med i analysen.  

Analys och kvalitet 

Fokusgrupperna har analyserats med stöd i Hollander (2004) genom en kvalitativ innehållsanalys, där 
vi lyfter fram de gemensamma uttalade upplevelserna av förskollärarutbildningen i olika skeenden, 
utifrån vad studenterna uttrycker att de fått med sig samt vad de ytterligare skulle behöva möta i 
förskollärarutbildningen. I den analysen har vi beaktat hur studenterna påverkar varandra och 
framställer sig genom sina inlägg i fokusgruppen på specifika sätt i just den aktuella situationen utifrån 
dess förutsättningar, för det insamlade materialet. Genom analysen av fokusgrupperna har vi beskrivit 
studenternas gemensamma röst. Denna ser vi som ett uttryck för interaktionen och uppbyggandet av 
samtalet men också som ett uttryck för en delad förståelse. Den gemensamma rösten innebär inte att 
deltagarna alltid uttalar sig som en representant för gruppen. Personliga inlägg har visat på nyanser 
och variation likväl som den förhåller sig till en delad förståelse. Fokusgrupperna möjliggör således 
både samberättande, att tala för gruppen, och individuella berättelser, där individuella inlägg hanterats 
så att det inte framgår vem som gett uttryck för vad. 

  



 

 

Mer kunskap efterfrågas i utbildningen 

Resultaten visar vad studenterna uttrycker att de saknar i utbildningen. Utgångspunkten i samtliga 
samtal är att studenterna beskriver förskollärarutbildningens delar, inklusive de verksamhetsförlagda 
(VFU), som bristfälliga gällande att ta upp sexuella övergrepp mot barn. Trots att de medverkande har 
olika erfarenheter från både arbetslivet och utbildningen, inte minst för att de går olika terminer, så 
finns en gemensam röst om att de som blivande förskollärare behöver mer kunskap om vad ett 
övergrepp är, statistik om hur vanligt det är och en konkret handlingsplan för att förebygga att det sker 
respektive vad man ska göra när något befaras skett. 

De medverkande ger uttryck för en stark tilltro till att mer kunskap möjliggör ett bättre förebyggande 
arbete mot sexuella övergrepp och ett bättre hanterande av situationer där misstanke om övergrepp 
uppstår. Gemensamt är en synpunkt om att ämnet måste tas upp mer i utbildningen och på ett mer 
konkret vis. 

Checklistor och annat konkret material för förebyggande och åtgärdande insatser tas upp som viktigt 
för att skapa en säker grund för dem i sitt kommande yrke. Genom att inte få en tydlig utgångspunkt 
för arbetet på förskolor i utbildningen beskrivs en risk för att ”hjulet kan behöva uppfinnas många 
gånger”, genom att medarbetare på många olika förskolor behöver leta upp material själva och pröva 
sig fram hur de ska arbeta. 

I vissa samtal förs det fram en kritik mot att de redan borde ha fått mer kunskap om hur de ska agera, 
det vill säga med en utgångspunkt i att det finns en sådan information. Särskilt av studenter i slutet av 
utbildningen. Av andra förs det fram en förståelse för att frågan rymmer en komplexitet och att det inte 
självklart finns enkla lösningar på hur och vad blivande förskollärare kan få för slags kunskap.  

En övergripande kritik mot utbildningen, som också rör denna fråga, är att de som studenter ofta får 
tid till reflektioner, men att exempel på det metodiska arbetet ofta saknas. Svåra frågor diskuteras ofta i 
utbildningen, men det ges inte alltid konkreta exempel på hur man kan arbeta. För att förebygga och 
hantera sexuella övergrepp beskrivs det av studenterna att de behöver få lära sig konkret hur man 
exempelvis kan kartlägga förskolans miljö, läsa av barns signaler om att de kan ha varit utsatta för 
sexuella övergrepp. I några av grupperna efterfrågades också ”fallbeskrivningar” med scenarier som 
de kan få förbereda sig genom. De uttrycker att de vill få dramatisera och bli utmanade i dessa frågor 
på seminarier samt samtala mer djupgående, likt den fokusgruppsintervju de medverkat i genom detta 
utvecklingsprojekt. De uttrycker även att det vore bra med fallbeskrivningar och exempel på arbetssätt 
från människor eller organisationer som arbetar praktiskt med dessa frågor.  

Således har här behandlats studenternas uttryckta erfarenhet att inte få tillräckligt med kunskap i 
utbildningen om att i första hand kunna värna barn. Hotet som föreligger förläggs både inom och 
utanför förskolan och det efterfrågas en handlingsberedskap för att kunna skydda, upptäcka och agera 
på ett konkret sätt.  

Trots att förskollärarutbildningen tar upp anmälningsplikt som grundläggande i uppdraget att 
möjliggöra barns rätt till en trygg barndom, går det att tolka studenterna som att de upplever detta vara 
otillräckligt. De efterfrågar mer konkret innehåll kring hur det praktiska arbetet med förebyggande och 
upptäckande går till. I det kommande berör resultaten vad studenterna beskriver händer i förskolan och 
med pedagogens möte med barn samt pedagogens professionalitet. Ett tema i detta är att män känner 
sig misstänkliggjorda, ett annat tema har handlat om att det till antal kan vara fler kvinnor än män som 
begår övergrepp men att kvinnornas övergrepp inte upptäcks.  

Barns integritet och vikten av att vara professionell som förskollärare 

Förutom mer kunskap om vad ett övergrepp är, och hur studenterna som blivande förskollärare ska 
handla om något sker efterfrågar studenterna kunskap och möjlighet till att diskutera i utbildningen 
vad det är att vara professionell i relation till barns integritet. En student uttryckte detta som: 



 

 

Det kan vara exempel på sådant som kan hända. Till exempel om det är bra att pussa eller 
krama ett barn för mycket? För mig är det gulligt att pussa barn, men man måste veta 
gränserna. Bara som här att ni (de andra studenterna i fokusgruppen) ger exempel på 
erfarenheter som ni har haft, det är jättebra. Alla studenter och anställda på förskolor borde få 
höra om sådana exempel, så man vet vad som kan hända i arbetet. 

Studenterna beskriver på liknande sätt att de inte heller på förskolorna, där de gjort sin VFU, har pratat 
om var gränser går. En återkommande kommentar är att man måste ”prata om det hela tiden”, det vill 
säga vad som ses som sexuella övergrepp och integritet. 

Studenterna beskriver att det är många pedagoger som är väldigt närgångna mot barn och de diskuterar 
att det är en sak för föräldrar att pussa och krama sina barn, men inte självklart för de som arbetar i 
förskolan. Här lyfts kulturella skillnader fram, där det i vissa kulturer beskrevs som mer vanligt att 
pussa barn. Flera av kvinnorna i denna fokusgrupp lyfte också att det är mysigt att vara nära barn, 
exempelvis: 

Det är ju väldigt mysigt att ha ett barn i knät och då blir man lite gullig-gullig, men man måste 
liksom tänka på sin roll som pedagog. Att det här inte är mitt barn. Och man vet ju inte heller 
om barnen tycker att det är okej. 

Återkommande uttalanden handlar om att män inte kan göra samma sak som kvinnor på förskolan, 
som till exempel att vara nära barn. Närhet för män riskerar att ses som misstänkt. Ett exempel på hur 
en man uttryckte detta är: 

Man tänker ju på det hela tiden. Här om veckan så såg jag en hur en kvinnlig pedagog pussade 
ett barn på huvudet och då tänkte jag, att så skulle jag aldrig kunna göra, för då skulle jag bli 
anklagad direkt 

Flera av männen tar upp vikten av att prata med sina kollegor om rädslorna för att bli misstänkliggjord 
som ett sätt att hantera det upplevda hotet. Även i diskussionerna om barns integritet i samband med 
blöjbyte så framkommer olika förutsättningar för kvinnor respektive män. På många förskolor är det 
enligt studenterna vanligt att vikarier och VFU-studenter inte får byta blöja för att barnen ska känna 
sig trygga med den de får blöjan bytt av. Flera deltagare tar upp att reglerna i praktiken ser olika ut 
beroende på könstillhörighet: 

Jag var på en förskola som vikarie, då var vi två, en manlig vikare och jag. De ville inte ha 
honom på småbarn, för att han inte skulle byta blöjor. Men han hade varit där längre än mig 
och skulle vara där längre. Men ändå skickade de dit mig. 

Flera av studenterna efterfrågar exempel på och kunskap om hur de ska kunna hantera hela uppdraget, 
det vill säga att kunna ge barn omsorg, arbeta utifrån likabehandlingslagen och med respekt för barns 
integritet. Både som kvinna och som man. De lyfter också i samtalen att vissa lösningar för att 
motverka övergrepp, som studenterna har erfarenhet av från sina VFU-platser, inte alltid är så 
genomtänkta; som att skötborden har fönster ”åt alla håll”, vilket krockar med perspektiv som tar 
hänsyn till vad det gör för barns känsla för integritet. Studenterna hänvisar också till material som de 
tagit del av som handlar om att motverka övergrepp på barn, som lyfter vikten av att man aldrig ska 
byta på ett barn utan att ha fått tillåtelse av barnet för att göra det. Detta diskuteras av studenterna 
utifrån om det är organisatoriskt möjligt. Likaså hur långt det är möjligt att gå föräldrar till mötes i 
deras önskningar, då det också kan krocka med andra uppdrag: 

Jag vet en familj som av religiösa skäl inte ville att en man skulle byta blöja på deras barn. De 
har sina skäl, men samtidigt läser vi i utbildningen att omsorgen av barnen är viktigast av allt. 
Ska man då låta ungen gå med en bajsblöja i 20 minuter innan en kollega kan hjälpa till? Det 
känns också fel. Vi har Likabehandlingsplaner, men det här kan ju också ses som en 
diskriminering mot en man. Hur arbetar en anställd eller chef med det? Jag tror att de i första 
hand ska möta föräldrarnas önskemål, absolut. Och se till att vi ska göra det här för ditt barns 
bästa. Men den här mannen då? Han måste ju känna sig kränkt. Jag hade sagt ifrån på en gång. 



 

 

Värdering av nuvarande utbildning   

De flesta studenter som ingått i fokusgrupperna har deltagit i en workshop, eller varit på den 
föreläsning inom förskollärarprogrammet som ersatte denna workshop, som tar upp sexuella 
övergrepp, liksom hur det är att arbeta som man i förskola. De beskriver att det varit bra att dessa 
ämnen tagits upp, men har synpunkter på att denna insats står alltför ensam och inte följs upp. De 
riktar också kritik mot att när dessa frågor väl kommit upp i diskussioner, vid andra tillfällen i 
utbildningen, så har seminarielärare inte hållit kvar i ämnet. Samtliga studenter är i samtalen enade om 
att det, trots att det varit jobbigt, inte minst för de som har egen erfarenhet av övergrepp, så hade det 
också varit viktigt: 

Workshopen vi hade i början av utbildningen var jättejobbig att ha. Men det var ju väldigt, 
väldigt bra. Men även om det var jobbigt, så ju mer man pratar om det desto mer kan man 
prata om det. 

En del av studenterna är kritiska till workshopen för att den hette ”män i förskola” och att det var 
under det namnet som sexuella övergrepp togs upp. Flera uttryckte att det redan är stort fokus på män 
och övergrepp i förskola, och att upplägget riskerar att osynliggöra att även kvinnor kan begå 
övergrepp. En man i samtalen uttryckte att det är viktigt att ha en workshop tidigt i utbildningen med 
detta innehåll, men att den hellre ska ha fokus på professionens huvudsakliga mål, att ta hand om 
barnen, än på män: 

Enda gången vi har arbetat konkret med övergrepp är i workshopen om män i förskolan. Då 
sitter jag där som man på förskollärarutbildningen och tänker, jaha, nu kommer alla här komma 
ihåg att det är män som begår övergrepp. (…) Det vi ska lära oss i utbildningen är om 
övergrepp mot barn. Inte vem som begår övergreppen. Det finns ju både kvinnor och män som 
kan begå övergrepp mot barn. Vi utbildar oss för att veta hur vi ska kunna hjälpa barnen. 

Uttalanden vittnar om att workshopen i sig skapade en starkare medvetenhet om risken med att vara 
man i förskolan. En man uttryckte att han övervägde att byta bana utifrån rädslan för att bli 
misstänkliggjord: 

Jag gick från föreläsningen och tänkte är det värt det? Ska jag riskera att bli anmäld? 

En annan man lyfte både upp hur det känns när det kommer upp i media att barn har blivit utsatta i 
förskolan och hur det kändes efter workshopen: 

Efter workshopen i termin ett var jag stressad. Jag har jobbat i nästan fyra år i förskolan och jag 
har mött det även tidigare. När det har hänt saker runt omkring i Sverige så har man fått blickar 
och det tycker jag suger ut glädjen av att jobba. En viktig fråga är hur man kan arbeta i 
arbetslaget, med förskolans personal eller med vårdnadshavare, så att alla känner sig trygga för 
man blir ganska lätt utpekad som man. 

Flera av männen beskriver på liknande sätt att de fått blickar utifrån att det är män, både under 
workshopen/föreläsningen och i förskolan när de arbetat. Men de uttrycker också att det egentligen är 
svårt att avgöra om det är så, eller om det är en egen oro som ligger till grund för känslan att vara extra 
iakttagen. 

Det fanns även uttalanden som visar på att det inte bara är männen i fokusgrupperna som började 
reflektera över om de verkar misstänkta efter att de fått information om övergrepp från 
föreläsningen/workshopen. En kvinnlig student säger: 

Jag fick en jättetankeställare efter den här workshopen. Jag har tidigare arbetat länge som 
vikarie och alltid bytt blöjor direkt, och det är ofta jag har stängt dörren. Både för att det inte 
ska lukta i resten av förskolan och för att jag kände mig osäker när det tog lång tid att klä på 
barnen. Jag ville inte att de andra skulle stå och titta på mig. Men gud jag har ju stängt dörren 
jättemånga gånger vad har folk tänkt om mig? 



 

 

Förutom att kritiken mot själva namnet på workshopen/föreläsningen ”män i förskolan” så riktas också 
kritik mot innehållet. Två män uttrycker att de inte vill ha tips och trix för hur de ska undvika att bli 
misstänkliggjorda, då de menar att det bara har en avskräckande effekt. Eller som en man uttryckte det 
”som att få en hink med bajs över sig.” Trots att några av männen fört fram att de inte vill bli bemötta 
som män i utbildningen, och att workshopen/föreläsningen kopplade samman män och övergrepp, 
uttryckte de som var i fokusgruppen med enbart män att de uppskattade att sitta och prata om dessa 
frågor med andra män. En av dem sa: 

Samtalet har varit väldigt givande. En sådan här situation har jag starkt efterfrågat, där man kan 
prata om det och där jag vet att man inte är ensam om att tycka så och känna så. 

När i utbildningen ska sexuella övergrepp mot barn tas upp? 

Frågorna om sexuella övergrepp mot barn behöver, enligt studenterna, tas upp redan i den första 
terminen, så som det gjorts. Det räcker dock inte. Den workshop som getts i den första terminen hade 
behövt följas upp på sätt där studenterna getts möjlighet att få ställa frågor och prata mer. Flera 
beskriver att det var en ”nedstämd stämning” efteråt. De tar dock upp att en nedstämdhet inte ska 
betyda att man ska undvika frågorna. Det beskrivs som positivt att även jobbiga frågor tas upp tidigt i 
utbildningen.  

Således önskar studenterna i fokusgrupperna att sexuella övergrepp mot barn ska tas upp i flera olika 
kurser, liksom att frågan aktivt behöver tas upp på förskolorna senare i yrkeslivet för att ständigt 
påminna om vikten av att vara uppmärksam och på att introducera nya medarbetare. Vidare uttrycks 
en önskan, särskilt bland männen, att frågan om ”män i förskolan” ska tas upp separat och inte 
samtidigt som sexuella övergrepp och trakasserier mot barn. Fokusgrupperna beskrivs i sig som ett 
tillfälle att fördjupa sig i ämnet, och som något alla på utbildningen borde få ta del av.  

Vilken typ av kunskap efterfrågas? 

Utifrån syftet att utveckla och utvärdera kursinnehåll om hur förskollärarstudenter kan förberedas för 
att förebygga och hantera misstankar och övergrepp i och utanför förskolan beskriver vi i denna del 1) 
övergripande vad tematiseringen av fokusgrupperna visat och 2) vad dessa inspel kan innebära för 
utbildningen. 

Faktisk kunskap om övergrepp 

Ett område som studenterna beskriver att det behövs mer kunskap om är vad som räknas som 
övergrepp.  Samtalen visar en osäkerhet bland studenterna kring vad som etiskt och juridiskt räknas 
som övergrepp och för var gränsen går för vad som är övergrepp respektive omsorg.  

Ibland är gränsen för övergrepp given medan ibland mer oklar. Det är när det är svårare att veta var 
gränsen går som studenterna säger sig vara osäkra. Till exempel kan en kram i ett sammanhang vara 
integritetskränkande medan i ett annat ett uttryck för omsorg. Utbildningen behöver därför diskutera 
det mer ingående. 

Ett annat område som efterfrågas kunskap om är hur, var och när övergrepp begås samt frågor om 
och vem som är offer och förövare. De medverkande i samtalen efterfrågade framför allt statistik. 
Med hjälp av det uttryckte studenterna att det blir mer tydligt och korrekt hur könsfördelningen ser ut. 
Behovet av statistik uttrycktes också indirekt i flera diskussioner då det hävdades att det var fler 
kvinnor som begick övergrepp, medan det i andra diskussioner var männen som framstod som de 



 

 

självklara förövarna. Samtalen kom i stort att handla om övergrepp i förskolan1, och med hjälp av 
statistik kan det bli tydligt för studenterna att de flesta övergrepp begås av någon anhörig och inte i 
förskolan.  

Vi behöver se över i utbildningen vilken kunskap i form av statistik blivande förskollärare kan behöva 
för att de ska kunna dra korrekta slutsatser. Samtidigt behöver utbildningen vara tydlig med att 
statistik inte säger så mycket om komplexiteten i frågor om sexuella övergrepp och pedagogiska 
konsekvenser av olika insatser, där vissa insatser riskerar att skapa nya problemen och utmaningar i 
förskolan och för förskollärare.  

Ett ytterligare område som önskas mer kunskap om är att bättre kunna uppfatta signaler på sexuellt 
övergrepp. De medverkande tar upp att de inte känner sig rustade att avläsa signaler på att barn utsatts 
för sexuella övergrepp. Detta betyder en utmaning, eftersom det inte finns riktigt den kunskap via 
forskning som studenter efterfrågar.  Fysiska tecken som blåmärken ska ju oavsett om det är 
misshandel och/eller sexuella övergrepp uppmärksammas och anmälas av pedagogerna och då är 
frågan om det i utbildningen är viktigt att kunna skilja ut specifika signaler på just sexuella övergrepp 
från andra övergrepp? Vidare behöver vi fundera kring vad en utbildning om ”tecken på sexuella 
övergrepp” gör med studenters syn på barn. Exempelvis att ett visst sexualiserat beteende hos barn 
tolkas som bevis på övergrepp, vilket istället kan vara en del i barns naturliga sexuella utveckling. 

Studenters handlingsberedskap  

Analyserna av fokusgrupperna visar på studenters uttryckta önskan om mer kunskap om hur de ska 
agera vid misstanke om övergrepp. Studenterna uttrycker att de inte känner sig rustade för hur de 
ska kunna säkra barns miljöer, hur de ska agera om en signal om övergrepp framkommer och hur de 
ska möta och prata med barnet och barnen, om anmälan ska göras eller hur man hanterar om det är en 
medarbetare som misstanken handlar om. De uttrycker att de behöver kunskap om olika verktyg för att 
förbereda sig och hur rutiner kan skrivas fram för verksamheten.  

Vi som arbetar med utbildningen behöver fundera över hur vi kan arbeta med dessa frågor, liksom 
med skillnaden mellan en anmälan mot barns anhöriga, om ett övergrepp misstänks ha skett utanför 
förskolan, och mot en medarbetare, om misstanken är att ett övergrepp kan ha skett på förskolan. I 
båda fallen går det att diskutera hur eventuella handlingsplaner skulle kunna se ut. Förslagsvis skulle 
befintliga krisplaner, som vi arbetar med i utbildningen, kunna utvecklas till att inkludera misstankar 
om sexuella övergrepp. För att göra detta kan vi behöva göra en genomgång av hur handlingsplaner 
tas upp i utbildningens olika kurser. 

Att bli professionell i frågor om övergrepp  

Blivande förskollärare måste få kunskap om sexuella övergrepp. Kunskap om vad som räknas som 
övergrepp, hur, var och när övergrepp begås, vem som är offer och förövare, hur man kan upptäcka 
övergrepp och hur man ska agera vid misstanke, handlar om att bli mer professionell som blivande 
förskollärare. Det handlar om att veta vad det egna uppdraget är och när andra professioners ansvar 
träder in. För att bli mer professionell efterfrågar de medverkande studenterna fler exempel på hur 
situationer med sexuella övergrepp kan hanteras utifrån hela uppdraget. Studenterna poängterar i 
samtalen att det som är bra tänkt ut ett perspektiv i praktiken kan riskera att krocka med ett eller flera 
andra viktiga perspektiv.  

                                                      

1 En metodreflektion vi gjort är att vi i fokusgruppssamtalen bidrog till att övergrepp begångna i 
förskola dominerade samtalen över övergrepp som begås utanför förskolan. Detta tema fokuserades 
genom det stimuli-material som vi använde.  



 

 

Denna typ av komplexitet behöver diskuteras under utbildningen och här kan även läggas till vikten av 
att ha diskussioner om vad kunskap om ämnet kan göra med synen på barn, på män och kvinnor i 
förskolan och synen på vårdnadshavare och andra personer i barnens närhet. Att mer kunskap om 
ämnet i sig också riskerar att öka oro och misstänksamhet måste problematiseras och analyseras 
utifrån vad det kan innebära för förskolans pedagogiska miljö och organisation.  

Utbildningens möjligheter att ta upp dessa frågor 

Det framkom i samtalen att studenterna efterfrågar återkommande och mer genomtänkta insatser. 
Kritik mot det befintliga innehållet i utbildningen handlar om att enda gången studenterna under 
utbildningen diskuterat frågan om övergrepp på barn, kopplades denna samman med frågan om att 
vara man i förskolan. Studenterna gav uttryck för att workshopen fokuserade på att uppträda på ett 
professionellt sätt för att som student eller pedagog, framför allt som man, skydda sig från att bli 
misstänkt. De anser istället att de behöver kunskap om olika verktyg och rutiner för ett förebyggande 
arbete mot övergrepp, samt att förbereda sig för om en misstanke uppstår om övergrepp.  

Uttalanden om vad de medverkande tänkte efter workshopen visar hur känsligt ämnet kan uppfattas av 
studenter, bland annat utifrån att det finns studenter med egna erfarenheter av övergrepp, för att de 
befarar att andra varit med om övergrepp eller att det blir jobbigt för männen som kan känna sig 
misstänkliggjorda. Som utbildare behöver vi noga överväga hur dessa ämnen kan tas upp i 
utbildningen. Oro att misstänkas för att ha ett sexuellt intresse för barn vid omsorgssituationer riskerar 
att göra barn till ständiga riskobjekt, vilket talet om dessa ämnen ytterligare kan bidra till. I vårt arbete 
med att förebygga sexuella övergrepp behöver det problematiseras. 

Utifrån kunskap om att män i förskolläraryrket ibland ifrågasätts (Eidevald, 2016a; Eidevald, 
Bergström, & Westberg Broström, 2018) är frågan om det behövs en särskild insats för män som 
studerar på förskollärarutbildningen. Det fokusgruppsamtal som bestod av enbart män fick en positiv 
funktion enligt deltagarna. De fick möjlighet att tillsammans med andra män prata om det specifika 
med att vara man i förskola. 

Samtalet som verktyg tas upp såväl i utbildningen som i det kommande yrket som förskollärare. 
Vikten av att prata om både övergrepp och känslor av misstänksamhet betonads i samtalen. Enligt 
studenterna har de mött lärare i utbildningen som inte verkar våga ta i frågan och i stället undviker 
ämnet när det dyker upp i seminarier. De tar också upp att ämnet inte berörts på VFU-platsen och att 
medarbetare på förskolor behöver ha ett ständigt pågående samtal om dessa frågor. Det blir särskilt 
aktuellt i förskolan med tanke på att det är vanligt med kortvariga vikarier, vilket i praktiken betyder 
att medarbetare inte hinner prata sig samman om en gemensam och tydlig grund.  

Lärdomar för framtiden 

Fokusgrupperna med studenter som läser till förskollärare har visat att det behövs en gemensam 
kunskapsgrund hos lärarna i förskollärarprogrammet för att aktivt ta upp frågor om sexuella övergrepp 
mot barn och om män i förskola. I första hand handlar det om att utbildningen behöver ge studenter 
kunskap om hur de kan arbeta för att skydda barn mot övergrepp och samtidigt framhålla barns rätt till 
omsorg. Det behövs också genomtänkta strategier för att de män som går utbildningen, inte ska 
behöva känna sig utpekade när dessa frågor tas upp. Frågorna hänger samman på sådant sätt att ett bra 
förebyggande och transparent arbete kring sexuella övergrepp mot barn kommer gynna alla som 
arbetar i förskolan (Eidevald, 2018). 

I praktiken betyder det att vi som arbetar som lärare i förskollärarutbildningen behöver vara noga med 
vad som tas upp och hur det tas upp. En risk med att lyfta fram barn som potentiella offer för sexuellt 
våld kan sätta igång en teckenkedja med barn som sexualiserade och där barn i slutändan bör skyddas 
från all form av beröring av vuxna. I denna teckenkedja blir till exempel sitta i knäet och byta blöja 
ihopkopplat med sexuella övergrepp. En konsekvens av detta kan bli att barn i praktiken riskerar att få 



 

 

sämre omsorg, genom att vuxna inte ger barnen den kroppskontakt de är i behov av. Dessa frågor 
handlar därmed inte enbart om blivande förskollärares självbild utan kan också ge didaktiska 
konsekvenser. Exempelvis om förskollärare, och då kanske i synnerhet män, känner oro för att trösta 
barn, byta blöja, låta ett barn sitta i knäet eller krama barn som är glada eller ledsna.  

Det här utvecklingsarbetet har tydliggjort att dessa frågor bäst tas upp med samtal som verktyg. Här 
har utbildningen en viktig roll för att skapa ett möjligt språk för detta, som bygger på kunskap och inte 
på rykten eller gissningar. 

Förslag på åtgärder i förskollärarutbildningen är att utveckla kursinnehåll och former för 
utbildningsinsatser om att förebygga, upptäcka och hantera misstankar om sexuella övergrepp. 
Dessutom utveckla kursinnehåll om att vara man i utbildningen och som förskollärare. Utifrån 
fokusgrupper med studenter, samtal med lärare, erfarenhetsbaserad kunskap från fältet och kunskap på 
vetenskaplig grund, vill vi arbeta om innehållet och formen i befintlig föreläsning och utveckla fler 
tillfällen för att arbeta med dessa frågor i förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet. 
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Bilaga I Förfrågansbrev till studenter i termin 2  

 

Vill du delta i en fokusgrupp om utbildning kring sexuella övergrepp?  

 

Sexuella övergrepp på barn är ett fenomen som förskollärare måste förbereda sig på att någon gång 
möta samtidigt som det är något som aldrig ska hända. Frågan är hur förskollärarutbildningen ska göra 
blivande förskollärare så förberedda som möjligt.    

 

I ett utvecklingsprojekt (finansierat av Stockholms universitet, Dnr SU FV-1.1.9-0314-15) avser vi att 
utveckla och utvärdera kursinnehåll om hur förskollärarstudenter kan förberedas för att förebygga och 
hantera misstankar om övergrepp i och utanför förskolan. Vi vill också bedriva forskning där vi 
undersöker hur ansvar och kompetens gällande sexuella övergrepp upplevs av förskollärarstudenter.   

 

Vi önskar få reda på studenters upplevelser och vill genomföra ett fokusgruppssamtal kring frågor om 
hur utbildningen har rustat dig i frågan om sexuella övergrepp mot barn.  Samtalet kommer att spelas 
in.  

 

Vi tillfrågar dig som student i termin 2 att delta i en fokusgruppsintervju. Materialet kommer att 
hanteras varsamt och din integritet kommer värnas. Ljudinspelningarna kommer att förvaras i ett låst 
skåp. Transkriberingarna kommer att avidentifieras. Du som individ kommer inte kunna identifieras i 
den slutliga rapporten.    

 

Medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att behöva uppge orsak. Ditt val att 
medverka eller inte har ingen betydelse för din roll som student på förskollärarprogrammet. Om du 
väljer att medverka fyller du i svarstalongen nedan.  

 

Tider för fokusgrupsamtalen: Termin 2 den xx september klockan 13-15 (v39). Termin 6 den xx 
december klockan 13-15 (v49 – slutligt datum bestäms när vi vet mer om höstens schema). 

 

Vi bjuder på fika.  

 

Hälsningar, 

 

Helena Bergström, Christian Eidevald, Anna Westberg Broström, 

 

Svara senast xx (kommer förtydligas vid utskicket) september genom att fylla i svarstalongen och 
lägga den i Helena Bergströms fack alternativ posta talongen till: 



 

 

 

Helena Bergström 

Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF),  

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Stockholms universitet 
SE-106 91 Stockholm 

 

Har du frågor? Ring Helena Bergström 08-12076505, Christian Eidevald 08-12076239 eller Anna 
Westberg Broström 08-12076289 

 

Svarstalong 

 

Sätt kryss nedan:  

 

___Jag vill medverka i ett fokusgruppssamtal kring kursinnehåll om sexuella övergrepp på barn den 
xx december kl. 13-15. Jag har tagit del av syftet med samtalet och min medverkan är helt frivillig. Jag 
ger tillstånd till att samtalet spelas in och analyseras för att utveckla förskollärarprogrammet samt för 
att bedriva forskning om utbildning kring sexuella övergrepp på förskollärarutbildningar. 

 

 

Namn:  

Telefon:  

Mail:  

Termin i förskollärarprogrammet:  

 

  



 

 

Bilaga II. Frågeguide till fokusgrupper 

 

Generella frågeområden kring utbildningen och övergrepp:  

• Hur har frågor om sexuella övergrepp tagits upp på utbildningen?   
• Hur förberedd upplever du dig vara, eller inte vara, inför yrkeslivet med fokus på vad 

du tror att du kommer ställas inför ansvar och utmaningar gällande övergrepp?  

Frågeområden kring befintliga insatser 

• Hur har den workshop i termin 1 fungerat som stöd? (gäller de studenter som erbjudits 
denna – gavs första gången VT2015). 

Frågeområden kring genus:  

• Hur har ni upplevt att frågor kring övergrepp behandlats under utbildningen i relation 
till genus?   

Frågeområden kring upplevelser och utveckling av programmet 

• Hur tycker du att man ska prata om sexuella övergrepp i utbildningen och när ska man 
göra det och på vilka sätt?  

• Är det något särskilt du tänker att vi behöver tänka på i relation till VFU?  

 

 


