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Abstrakt  

Ämnet för examensarbetet är barns sexualitet och hur förskollärare förhåller sig till detta i sin 

profession. Syftet med arbetet är att synliggöra och diskutera problematiken kring förskolans 

förhållningssätt till barns sexualitet. Detta genom att undersöka hur enskilda förskollärare och 

arbetslag arbetar och diskuterar kring barns sexualitet. Genom detta förväntas vi få en uppfattning 

om det förhållningsätt som råder på de två förskolorna. Metoden som valdes var kvalitativa 

forskningsintervjuer. Tio förskollärare intervjuades på två skilda förskolor, fem på respektive 

förskola. Resultatet visar att den enskilda förskolläraren har en uppfattning av sitt förhållningsätt 

angående barns sexualitet, men att det sällan finns ett uttalat gemensamt förhållningsätt i 

arbetslaget eller på förskolan. Alla förskollärarna menade att det är viktigt att respektera barn i 

deras sexuella utveckling men det rådde en oenighet om vad som är barns sexualitet. Det visade 

sig även att trots att det var det professionella förhållningssättet som efterfrågades i studien fanns 

det en stark koppling till den privata uppfattningen av sexualitet. Gemensamt hos majoriteten av 

förskollärarna var att de ansåg att de behövde mer kunskap inom ämnet för att professionellt 

kunna bemöta barns uttryck för sexualitet samt att arbetslaget bör ha en samsyn om detta. 

Nyckelord: Barns sexualitet, förhållningssätt, förskollärare.



Innehållsförteckning 

1 Inledning/bakgrund .............................................................................................................................. 1 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................................... 1 

2 Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 4 

2.1 Begreppsdefinition ........................................................................................................................ 4 

3 Litteraturgenomgång ............................................................................................................................ 6 

3.1 Barns sexualitet ............................................................................................................................. 6 

3.2 Barnsyn genom historien ............................................................................................................... 7 

3.2 Syn på barns sexualitet .................................................................................................................. 8 

3.4 Förskollärares förhållningsätt ........................................................................................................ 9 

3.5 Förskolläraren uppdrag ................................................................................................................ 10 

4 Metod ................................................................................................................................................. 11 

4.1 Val av metod ............................................................................................................................... 11 

4.2 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 12 

4.3 Metodkritik .................................................................................................................................. 13 

4.4 Forskningsetiska övervägande .................................................................................................... 13 

5 Resultat ............................................................................................................................................... 15 

5.1 Presentation av de intervjuade förskollärarna ............................................................................. 16 

5.2 Hur uppfattas barns sexualitet i förskolan ................................................................................... 17 

5.3 Hur uppfattar förskollärare barns sexualitet? .............................................................................. 18 

5.4 Hur förhåller sig förskollärare till barns sexuella lekar och handingar? ..................................... 19 

5.4.1 Den enskilda förskollärarens förhållningsätt ........................................................................ 19 

5.4.2 Arbetslagets förhållningssätt ................................................................................................ 20 

5.4.3 Bemötande av barn och föräldrar ......................................................................................... 20 

5.5 Sammanfattning ........................................................................................................................... 21 

6 Analys ................................................................................................................................................. 23 

6.1 Barns sexualitet ........................................................................................................................... 23 



 

6.1.1 Sex och tabu ......................................................................................................................... 24 

6.1.2 Acceptans ............................................................................................................................. 24 

6.2 Hur förhåller sig förskollärare till barns sexualitet? .................................................................... 24 

6.3 Hur diskuteras barns sexualitet i arbetslaget?.............................................................................. 25 

7 Diskussion .......................................................................................................................................... 27 

7.1 Metoddiskussion .......................................................................................................................... 27 

7.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 29 

7.2.1 Hur ser förskollärare på barns sexualitet .............................................................................. 29 

7.2.2 Vikten av att föra en diskussion kring barns sexualitet ........................................................ 30 

7.2.3 Förhållningssätt .................................................................................................................... 31 

7.3 Slutsats ........................................................................................................................................ 32 

8 Förslag på vidare forskning ................................................................................................................ 33 

Referenser .............................................................................................................................................. 34 

Bilaga 1 ................................................................................................................................................. 36 



 1 

1 Inledning/bakgrund 

 

I förskolan ligger fokus på att stimulera barnens utveckling. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 

98 (2010), betonas vikten av det lustfyllda lärandet. Förskolans verksamhet skall bygga på 

barns nyfikenhet, företagsamhet samt intressen. Denna utveckling skall stödjas av 

förskollärare för att ge barnen en självtillit och ett självförtroende. Vår erfarenhet som 

barnskötare med tillsammans 31 år i yrket visar att detta arbete är viktigt i förskolan att det 

läggs stor vikt på att diskutera, planera, dokumentera och utvärdera detta arbete. Men det 

finns en del av barns utveckling som vi upplever ofta inte nämns, kanske glöms, och det är 

barns sexuella utveckling. Langfeldt (1983) menar att vuxna måste stötta samt stimulera barn 

i hela deras utveckling. Kosztovics (2009) skriver i en rapport för RFSU (Malmö) att hon i sitt 

möte med förskolan upplevt att personal har svårt att prata och förhålla sig till ämnet barns 

sexualitet. Ämnet var tabubelagt och personalen hade inte något gemensamt förhållningssätt 

till barns utryck för sexualitet. Kosztovics menar att genom att inte bemöta och bekräfta 

barnen i dessa utryck blir det att det skambeläggs, inte bara handlingen och kroppen utan hela 

barnet. 

1.2 Problemformulering 

De senaste fyra åren har vi som barnskötare läst till lärare i förskolan och förskoleklass på 

distans parallellt som vi arbetat i förskolan. Av utbildningens 210 högskolepoäng är endast 

2,5hp inriktade mot sex- och samlevnad. Vår upplevelse är också att detta är ett ämne som 

sällan diskuteras på förskolor och om det diskuteras är det som ett problem, en pinsam 

händelse. Personal upplever det ofta genant ett se barn undersöka sitt kön, onanera eller leka 

”doktor” och det finns sällan ett uttalat sätt att bemöta barnen i dessa situationer. 

Många inom förskolan upplever att det är tabu att prata om barns sexualitet (Kosztovics 

2012). Kosztovics (2006) menar att barn leker och lär i de sexuella lekarna när det ges 

möjlighet i enskildhet. Enligt Langfeldt (2006) är det en angelägen del i barnens utforskande 

av den egna sexualiteten att leka dessa lekar och om de beläggs med straff kan det ge 

bestående men upp i vuxen ålder. 

Larsson (1994) menar att ordet sexualitet väcker starka känslor hos många vuxna och att det 

är intimt och att det är något som man inte vill prata om. Kosztovics (2009)  anser dock att det 

borde vara lätt att prata om sexualitet med småbarn, då de inte upplever ämnet genant eller har 
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några fördomar. Vår upplevelse är dock att så inte är fallet. Vi har till exempel under åren 

upplevt förskollärare utrycka, det är en epidemi vi måste sätta stopp för, på en avdelning där 

barnen öppet börjat undersöka sina och kompisars kroppar. Istället för att hjälpa och stötta 

barnen i sin utveckling ville förskolläraren sätta stopp för aktiviteterna. Trots detta menar 

Centervall (2005) att förskolepersonalen förstår barnens handlingar men har oftast svårt att 

prata om det.  Att prata om detta med barnen är viktigt menar läkare och doktorand Kastbom 

(Svd 2012-06-10) både för att inte skuldbelägga men också för att hjälpa barnen att sätta ord 

på sina könsorgan och dess olika delar. Detta ger barnen ett språk att använda. 

Det finns ett växande intresse kring ämnet i förskolan men kunskapsbristen gör att synen, 

bemötandet och diskussionerna på förskolor ofta blir privata istället för professionella menar 

Karstbom (Svd 2010-10-14). För visst är detta något som alla förskollärare upplever i sin 

profession på förskolor. Kosztovics (2006) menar att de som arbetar med barn ofta är 

medvetna om barns sexualitet men att problemet ligger i att de inte vet hur de skall förhålla 

sig eller hur de skall prata om det i arbetslaget. Langfeldt (2006) menar även att det finns en 

rädsla att barnen skall skada sig själva eller varandra i dessa lekar. Erfarenhet visar att det sker 

väldigt sällan, barn skadar sällan varandra (a.a.). En annan problematik som ofta uppstår i 

frågan om barns sexualitet är pedofili. 

Ämnet har fått stå tillbaka både inom forskningen samt inom förskolan menar Toss (2004) 

samt Edvardsson (2011). Men detta skall och bör inte stå i vägen för barns rätt att få utveckla 

sin sexualitet på ett hälsosamt sätt (a.a. 2004). Barn som inte får hjälp och stöttning i denna 

utveckling kan bli sårbara. Det är viktigt att de känner att de har någon att vända sig till med 

frågor och funderingar (a.a.). Så vad är det som är så skrämmande med barns sexualitet.  Är 

det så att det är svårt att skilja på barn och vuxna när det kommer till sexualitet. Är det svårt 

att skilja på personligt och professionellt? Så frågor vi nu ställer oss är: - Hur ser det ut på 

förskolor om och hur pratas och diskuteras det kring dessa frågor samt har förskollärare 

tillräkligt med utbildning inom ämnet? 

 I Lpfö98 (2010) står det att barn tillägnar sig etiska värden genom att konkret uppleva dem 

samt att vuxna är viktiga förebilder i detta arbete. Vuxnas förhållningssätt och agerande 

påverkar barnen och deras förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter i samhället. 

Enligt Langfeldt (2006) finns sexualiteten redan från födseln och kan därför också påverkas 

redan i förskolan. Vuxnas förhållningsätt till barns sexualitet kan påverka barns utveckling 

och ”förhållande till känslor, nakenhet, närhet och sexualitet” (2006:4). Detta påverkar i 
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slutändan även vårt förhållande till oss själva samt andra människor (a.a.). Centerwall (2005) 

betonar att barnen redan i förskolan lär sig roller och mönster för att pröva olika gränser som 

att byta kläder med något annat barn av det andra könet. Men det kan också vara så att barnen 

vill upptäcka sin kropp genom till exempel ”leka doktor” (Centerwall 2005:126).  

I Lpfö98 (2010) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla sin identitet 

och vara trygga i den.  IngBeth Larsson som är beteendevetare menar att när barn undersöker 

sin sexualitet så är det en del i deras utveckling och de vuxna måste reflektera över sin egen 

inställning till barns sexualitet (Myndigheten för skolutveckling 2005). Larsson (2000) 

betonar att studier både i Sverige och i utlandet visar att barn påvisar olika beteende som kan 

förknippas med kropp, könsidentiteten och sexualitet. Det är dock ovanligt att de härmar och 

tar efter vuxensexualiteten. Centerwall (2005) menar att skolan ska stödja barns och 

ungdomars identitet oavsett vilken sexuell läggning de har. Kosztovics (2009) menar att det är 

viktigt att man börjar prata med barnen tidigt på ett enkelt sätt, därför att sexualiseringen 

börjar tidigt liksom skam och blygsel.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att synliggöra och diskutera problematiken kring förskolans 

förhållningssätt till barns sexualitet. Detta genom att undersöka hur enskilda förskollärare och 

arbetslag arbetar och diskuterar kring barns sexualitet i förskolan. 

Frågeställningar: 

Hur uppfattar förskollärare barns sexualitet? 

Hur förhåller sig förskollärare till barns sexuella lekar och handlingar? 

På vilket sätt diskuteras detta i arbetslaget? 

2.1 Begreppsdefinition  

När vi i detta examensarbete använder ordet sexualitet väljer vi att använda oss av WHO 

beskrivning av sexualitet. Både för att den innefattar barn men också en helhetssyn av 

sexualitet där det definieras som ett grundbehov. Detta för att betona att sexualitet inte handlar 

om aktiviteter mellan två vuxna utan är en del av alla människor. Vi väljer även att här lägga 

in texten i sin helhet:  

”Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och det gäller så väl man 

som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan 

skiljas ifrån andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om 

huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan 

men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin 

som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och 

väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och 

gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa” (Nationalencyklopedin, 2012-06-09). 

WHO, Langfeldt (2006), Kosztovics (2006) menar att sexualiteten är medfödd och kommer 

till utryck hos alla människor. Ernst (1983) menar att barns är sexuellt aktiva redan från de att 

de föds och att vuxna måste acceptera att barnen är sexuellt aktiva individer. Kosztovics 

betonar vikten av att ”Barns sexualitet” inte handlar om att sexualisera barnet utan att lyfta 

sexualiteten som en positiv kraft att använda sig av i livet. Toos (2004) menar att barn har en 

psykosexuell utveckling och vikten av att den får en hälsosam utveckling. Langfeldt (1983) 

menar att bristen av sexuell stimulering i de tidigare åren är en förklaring till att många 

människor har en problematisk inställning till sin sexualitet. Langfeldt (a.a.) betona också att 
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en öppen syn på sexualiteten blir en del av ens personlighet och som ger uttryck för en 

naturlig och kontrollerad form av sexualiteten. Larsson (1994) menar att barn måste få 

utveckla sin sexualitet utifrån sina behov. 
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3 Litteraturgenomgång 

 

I det här avsnittet beskrivs hur barns sexualitet uppfattas idag och genom tiderna, barnsyn 

idag och tidigare i historien, Sigmund Freuds sexualsyn som fortfarande har en stor påverkan 

på den syn vi har i idag. Vidare följer hur synen på barns sexualitet förändrades under 1900- 

talet och fram till nutid. Vi tittar även på förskollärarens förhållningsätt och hur det påverkar 

barn i sin utveckling. Vi gör även en koppling till förskollärarens uppdrag genom att titta på 

styrdokument och allmänna råd.  

3.1 Barns sexualitet 

Edvardsson (2001 rev. 2011) menar att det inom forskningen finns ett fokus på övergrepp när 

det handlar om barn och sexualitet. Han menar att detta är anmärkningsvärt då en kunskap om 

utvecklingspsykologisk bakgrund om barns och dess normala variation av sexuella beteenden 

skulle vara önskvärt hos personal som jobbar med barn.  Larsson (2000) anser även hon att 

det är viktigt att öka kunskapen inom den psykosexuella utvecklingen hos barn. Edvardsson 

(2011) menar dock vidare att det finns viss kunskap att tillgå. Larsson (2000) samt Cavanagh 

Johnson (1999) åsyftar att flera studier såväl svenska som internationella påvisar att barn ger 

utryck för sexuell aktivitet på förskolor men att de sällan efterliknar vuxen sexualitet.  

Centerwall (2005) betonar att det viktigt att ha ord när man talar om sexualiteten som till 

exempel vilka namn man har på flickor respektive pojkars kön. Framför allt har det varit tabu 

att prata om flickors kön. Larsson (2000, 2001) menar att dagens samhälle lätt osynliggör 

barns sexualitet och de informationskällor som dagens samhälle har kan bli förvirrande. Detta 

kan göra att det blir svårt för barn att förstå sin sexualitet. Om samhället osynliggör barns 

sexualitet kan det leda till osäkerhet hos barn i deras sexuella utveckling (a.a.2001). 

Det är viktigt att de som arbetar med barn har den kunskap som krävs om hur sexuella 

beteenden kan komma till uttryck både hos flickor och pojkar och vad det kan innebära. Samt 

att förstå det som är naturligt i psykosexuell utveckling eller det som indikerar en avvikelse 

från mönstret och vad dessa saker kan innebära. Barn är sexuella är varelser och det ska de 

också få vara menar Kosztovics (Svd 2010-10-14). Sexualiteten är ett känslig och laddad 

ämne och som väcker olika känslor hos vuxna och speciellt när det handlar om barns 

sexualitet (Larsson 1994). Många vuxna klarar inte av att diskutera barns sexualitet och tar 

känslomässigt avstånd, därför att de känner obehag inför det.  De vill eller kan inte erkänna 

barns behov och att de kan uttrycka sexuella känslor (Ernst 1983). Sciaraffa & Randolph 
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(2011) menar att många vuxna använder substitutsord istället för att säga penis och snippa. 

Det kan bero på att de tycker att det är jobbigt att handskas med barns sexualitet.   

Barns sexualitet diskuteras inte öppet i samhället utan det finns ett dolt förbud och tabu att 

diskutera det. Vuxna reagera olika när de möter barns sexualitet. Hur vi kommer att fungera 

sexuellt som vuxna beror på hur vår barndom varit. När vi är mycket små lär vi oss hur vi ska 

förhålla oss till olika känslor när det gäller vår kropp. Men de flesta vuxna avvisar barns 

sexualitet genom att inte prata om det eller inte tar reda på kunskaper om barns sexualitet 

(Langfeldt 1987).  

Personer som arbetar med barn, till exempel förskollärare, möter trots allt barn som utför 

olika sexuella handlingar. Det är viktigt att för dem att kunna bemöta barnen och vara öppen 

för deras sexualitet (Kosztovics 2009). Det är viktigt för förskollärare att skapa en miljö så att 

det blir positivt att prata om barns sexualitet och deras kropp. Det blir en utmaning för 

förskollärare att våga möta dessa frågor om sexualitet och möta dem på ett positivt sätt så att 

det ger stöd till barns identitetsutveckling (Centervall 2005, Sciaraffa & Randolph 2011). 

Enligt Larsson (2000) kan man se sexualiteten förstås på olika sätt. En teori bygger på att 

sexualiteten är socialt konstruerad och bestäms utifrån vilken struktur ett samhälle är 

uppbyggd på. Den motsatta teorin är biologisk och grundas på att det är biologiska processer 

som kan gynnas respektive störas under uppväxten. 

3.2 Barnsyn genom historien  

Synen på barn och ungdomar har varit olika genom historien och hur barn bemöts har också 

förändrats genom historien. Till exempel vad som skiljer barn från vuxna samt vad som kunde 

krävas av barn har ändrats under tidsepoker. Under historien har det skiftat från tid till tid vad 

ett barn är (Hwang & Nilsson 2003).  

Barn under sex år sågs som spädbarn under medeltiden. Under medeltiden fanns inte någon 

tid som ansågs vara barndomsperiod. När barnet var 6-7 år gamla betraktades de som vuxna 

och då förväntades de klara de saker som vuxna kunde göra (Hwang & Nilsson 2003). Under 

upplysningstiden (1600-talet) sågs barnen som oskyldiga varelser och med det att de skulle 

skyddas från vuxnas övergrepp och inflyttande. Barnen sågs som individer och de tillhörde 

familjen. Barnen sågs som ett oskrivet blad som formades av erfarenheter. Ett nyfött barn var 

ett ofärdigt barn där omgivningen hade stor betydelse för hur de skulle bli som vuxen. Det var 

här idén att människan utvecklas från de att den föds samt resten av sin livstid (a.a.).    
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I nutid sätter vi barnen med sina behov och förutsättningar mer i fokus än vad man gjorde 

tidigare (Gren 2007). Vi ser barn som nyfikna, sökande efter kompetens, nya kunskaper samt i 

samspel med andra människor. (a.a.). Barnet utvecklar sin identitet genom att möta andra 

människor, olika sammanhang och miljöer. För att kunna utvecklas måste barnet mötas med 

respekt, kärlek och empati. Synen på barn i nutid är att det är viktigt att få utvecklas i trygghet 

för att bli harmoniska som vuxna.  Att barn ska veta att de är viktiga och att de duger (a.a.). Vi 

vet att barnet måste bli bekräftad av oss vuxna för att känna att de är viktiga och älskade av 

sin omgivning. Barns identitetsutveckling är det viktigt att vi vuxna ska ge dem stöd (a.a.).  

I Sverige finns det lagar och regler som skydda barns rättigheter som till exempel 

Socialtjänstlagen, skollagen och läroplanerna för förskola och skola. Internationellt finns det 

FN:s konvention om barns rättigheter. Dessutom har vi organisationer som kämpar för barns 

rättigheter samt en barnombudsman som har tillsätts av regeringen som ska företräda barnen 

intressen och rättigheter utifrån från FN: barnkonvention (Gren 2007). Den barnsyn som vi 

har idag kommer ifrån FN: barnrättskonvention (Arnér & Tellgren 2006). Barnen är 

medkonstruktörer och ska kunna vara med och påverka sin vardag och sitt lärande. Grunden 

för ett livslångt lärande läggs redan i småbarns ålder och då är det viktigt att barnen får ha 

inflytande på sina liv (a.a.).       

3.2 Syn på barns sexualitet 

Sigmund Freud som levde i det viktorianska samhället är den person som har haft den största 

påverkan på synen när det gäller barns sexualitet i både vetenskapliga och pedagogiska 

sammanhang (Larsson 1994).  Han ansåg att sexualiteten är en otämjbar naturkraft som 

framkallade stort uppseende i det viktorianska samhället (a.a.). Barnet föds med en sexuell 

drivkraft som i början styrs av lust och glädje. Barnet sexualitet är inte riktat mot andra 

människor utan upplever det i sin kropp i form av lust och glädje.  Den teori som Freud 

byggde på var indelat i olika stadium i driftsutvecklingen. Barnet anpassade sig till 

omgivningen och kontroll över sin sexualdrift (a.a.). 

Det växte fram nya synsätt på sexualiteten under 1900-talet och man började att mer acceptera 

barns sexualitet. Barn kan ha sexuella känslor men deras sexuella behov accepterades inte 

(a.a.). Larsson (1994) påpekar att på 1940 och 1950- talet hade man många idéer om 

barnsexualitet. Nu hade man accepterat barns sexualitet men att det fanns många olika synsätt 

på hur man skulle bemöta dem. Larsson (a.a.) betonar att det fanns psykologer och pedagoger 
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som inte ansåg att barn hade en genital sexualitet trots att de ansåg att barnen kunde vara 

sexuella.   

Det fanns de som tyckte att man skulle agitera för att ta avstånd till barns osedligheter och det 

ansågs att sexualiteten inte uppstod förrän i puberteten. Melanie Klein som var Freudian gick 

emot alla de andra och ansåg att sexualiteten var en del i barns utveckling och att man skulle 

ha överseende med det. Många erkända experter var alltså tveksamma till barns sexualitetet 

(Larsson 1994).  

Larsson (2000) menar att dagens samhälle lätt osynliggör barns sexualitet och de 

informationskällor som dagens samhälle har kan bli förvirrande. Detta kan göra att det blir 

svårt för barn att förstå sin sexualitet. Det är viktigt att de som jobbar med barn har den 

kunskap som krävs hur sexuella beteenden kan ge uttryck både för flickor och pojkar och vad 

det kan innebära samt att förstå det som är naturligt i psykosexuell utveckling eller det som 

indikerar en avvikelse från mönstret och vad dessa saker kan innebära.  

Anna Kosztovics betonar i en tidningsartikel att barn leker de lekar som de tycker om och det 

gäller också de sexuella lekarna. Genom leken upptäcker och testa sig fram så som barn ska 

göra. Anna Kosztovics menar att hon inte kan förstå att sexualiteten känns så hotfull, 

skrämmande hos så många. Detta framför allt när det gäller flickors sexualitet (Svd 2010-10-

14). Det är viktigt att ge flickorna ett ord för sitt kön som har en positiv innebörd och som 

flickorna kan känna sig stolta över och ha med sig hela livet (Kosztovics 2009). 

3.4 Förskollärares förhållningsätt 

Centerwall (2005) och Kosztovics (2006) menar att personal i förskolan förstår barns sexuella 

agerande men har svårt att prata med varandra i personalgruppen om det de ser och upplever. 

Detta tror han kan vara orsaken till att personal ibland inte kan bemöta barnen på ett sätt som 

känns lämpligt. En annan anledning som Centerwall belyser är det skarpare fokus som finns i 

samhället på sexuella övergrepp mot barn och att detta skulle göra det svårare att prata om 

barns sexuallitet (a.a.).  

Langfeldt (1983) menar att barn som känt sig ertappade av vuxna då de gett uttryck för sin 

sexualitet kan ofta uppleva detta som obehagligt och enstaka gånger som traumatiskt. Detta 

kan påverka barnet under flera år, Langfeldt menar att det ibland är viktigt som vuxen att visa 

barnen diskretion (a.a.). Gren (2007) skrivet att i mötet mellan pedagog och barn har 

pedagogen ett stort ansvar på grund av maktpositionen. Pedagogen kan i mötet använda sin 
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makt på ett positivt eller negativt sätt, det är i dessa möten möjligheter till barns utveckling 

sker menar (a.a.). Sciaraffa & Randolph (2011) menar att många människor tycker fortfarande 

att det är tabu att prata om sex med barn. 

 

3.5 Förskolläraren uppdrag 

I Lpfö98 (2010) betonas vikten av att se barnet som en helhet där ”omvårdnad, fostran och 

lärande bildar en helhet” (1998 rev 2010:9). Skolverkets allmänna råd (2005) framhålls det att 

barnen på förskolan är i en av sina mest utvecklingsintensiva perioder. Vidare står det att Lpfö 

98 (2010) fokuserar på det tidiga lärandet där ”kroppen, känslolivet, de sociala och kognitiva 

förmågorna växer mest” (2005:24). Ernst (1983) menar att barn måste få utveckla sin 

sexualitet och få stöd och hjälp med detta precis som de får stöd med att lära sig gå. Vidare 

menar Ernst att den tidigare tron att sexualitet bara var något som plötsligt fanns där är helt 

felaktig den måste få utvecklas (a.a.). 
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4 Metod   

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra hur vi har gått till väga för att uppnå syftet i vårt arbete. 

Vi beskriver hur vi har utformat intervjuguiden, urval, genomförandet av 

samtalen/intervjuerna, bearbetningen av samtalen/intervjuerna samt etiska aspekter. 

4.1 Val av metod    

Det är utifrån vårt syfte och frågeställning som vi valde att använda oss av kvalitativa 

metoden. Vi valde då att utföra kvalitativa intervjuer. Vi använde oss av en gemensam 

intervjuguide (bilaga 1) som stöd när vi hade samtalen/intervjuerna. Intervjuguiden är baserad 

på vårt syfte och frågeställning. Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer gör ger det en 

möjlighet att förstå den intervjuades uppfattning om ämnet (Patel & Davidson 2003).  

I vårt arbete vill vi få reda på utifrån det ämne vi har valt hur förskollärare uppfattar barns 

sexualitet och hur de bemöter barnen i denna utveckling. När människor samtalar med 

varandra är det för att samverka med varandra, ställa frågor och kunna svara på frågor. 

Genom att samtala lär vi människor känna andra och lär oss att förstå andra människors 

åsikter, hur de känner (Kvale & Brinkmann 2009). ”Under en kvalitativ intervju är intervjuare 

och intervjupersonen båda medskapare i ett samtal” (Patel & Davidsson 2003:78). Vår 

ambition är att få en uppfattning om hur förskollärare uppfattar barns sexualitet i förskolorna 

och vilket förhållningsätt förskollärarna har till barns sexualitet. Genom intervjuerna/samtalen 

skall vi svara på den frågeställning vi har kring vårt ämne (Kvale & Brinkmann 2009). De 

dagliga samtalen är naturliga för oss människors och kvalitativ forskningsintervjuer bygger 

just på det (a.a.).  

Då resultatet i studien bygger på förskollärares uppfattning av sitt jobb i förskolan fokuserade 

vi på att samla in ”mjuka” data (Patel & Davidson 2003). Vårt resultat bygger på de interjuver 

vi har genomfört. Det är den intervjuades livsvärld och åsikter som en kvalitativ intervju 

bygger på. Därför valde vi inte den kvantitativa metoden som bygger på man hämta in sitt 

material genom att mäta statistik samt bearbeta och analysera detta. Kvalitativa metoden har 

sin tradition i både i den fenomenologiska samt den hermeneutiska (Kvale & Brinkmann 

2009).    
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4.2 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att intervjua 10 förskollärare på två förskolor från två städer i Sverige, fem 

förskollärare från respektive förskola. Genom intervjuerna vill vi fånga förskollärarnas 

förhållningssätt till barns sexualitet. Målet är inte att dra några generella slutsatser utan få 

fram en fördjupad förståelse som sedan kan ses som allmängiltig och med det diskuteras i 

andra förskollärares sammanhang.   

Vi ringde runt till ett antal förskolor för fråga om det fanns några förskollärare som var 

intresserade av att bli intervjuade kring ämnet. Kravet var att det på förskolan skulle finnas 

fem förskollärare som ville ställa upp. Kontakten till förskolorna gick genom förskolechefen. 

Det var viktigt att genomföra intervjun på en förskola där vi inte hade några relationer så att 

de intervjuade inte hade några förutfattade meningar hur de skulle svara eller vilka svar ”vi 

ville ha”. Det var dock svårt att hitta två förskola med 5 förskollärare som ansåg sig ha tiden 

att ställa upp. Vi båda upplevde att förskolor drog sig ut i sista minuten med hänvisning till 

brist av tid eller andra hinder som dykt upp.  

Den första förskolan ligger i ett mångkulturellt område i en av Sveriges större städer.  Valet 

av en förskola i ett mångkulturellt område var dock slumpartat, de var villiga att ställa upp. 

Förskolan kommer i arbetet kallas för Tallen. Den andra förskolan finns i en medelstor stad i 

Sverige. Förskolan ligger i ett område med flerfamiljs hus och villabebyggelse. Förskolan 

kommer i arbetet kallas för Granen. 

Intervjuerna började med en kort beskrivning av arbetet och hur vi kommer att hantera 

resultatet även att intervjuerna kommer att spelas in. Det betonades att det är den 

professionella åsikten som vi frågade om inte den personliga. Intervjuerna genomfördes 

enskilt med varje förskollärare. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum samt spelades in. 

Vi använde oss av intervjuguiden vilket var ett bra stöd. Med stöd av intervjuguiden som 

bestod av 6 huvudfrågor samt ett antal följdfrågor genomförde vi intervjuerna (bilaga 1). 

Frågorna ställdes utifrån intervjuguiden, beroende på vilket svar vi fick ställde vi inte alltid 

alla frågorna ur den. Vi använde oss av en grad av en låg grad av strukturering det vill säga 

semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidsson 2003). I de flesta fallen ställdes frågorna i 

den ordning de står i intervjuguideguiden men detta var inte fallet i alla intervjuerna. Även här 

var det beroende på vilka svar vi fick.  

Vi använde oss av diktafon och Iphone när vi genomförde intervjuerna för att kunna få med 

allt som de intervjuade sade. Detta för att vi som intervjuare skulle kunna koncentrera oss på 
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den vi intervjuade och inte vara koncentrerade på att föra anteckningar. Även för att ha ett så 

korrekt material som möjligt att arbeta med. Samtidigt så blir de mer personligt mellan den 

som intervjua och den som blir intervjuad. Ögonkontakt och kroppsspråk har också en viktig 

roll när man samtalar med varandra (Kvale & Brinkmann 2009). Det som kan vara problem 

när man spelar in är att ljudkvaliten kan vara dålig om det förekommer andra ljud eller om 

den intervjuade prata lågt. 

4.3 Metodkritik 

Utifrån vårt syfte och frågeställning är kvalitativa intervjuer den bästa metoden. Detta för att 

få reda på om och hur förskollärare ute i verksamheten talar om barns sexualitet samt hur de 

förhåller sig till barns sexuella lekar och handlingar. Genom att genomföra en kvalitativ 

intervju är det möjligt att få en uppfattning av den intervjuades livsvärld och uppfattningar 

(Patel & Davidsson 2003). Det ger en möjlighet att få en inblick i det som är unikt.  Det är i 

förskollärarens vardag och perspektiv som vi tror att vi kan få svar på våra frågor (Kvale & 

Brinkmann 2009). Kvalitativa intervjuer påminner om när vi människor samtalar i vår vardag. 

Det som skiljer en professionell intervju men vanlig vardagliga samtal är att man har annan 

angreppsätt och en frågeteknik som är av karakteristiskt slag (a.a.).  

En svaghet i metoden kan vara reliabiliteten, vad påverkar? Det finns en risk att resultatet i en 

(kvalitativ) intervju formats av ledande frågor (Kvale & Brinkmann 2009). Det är ett faktum 

att en obetydlig omformulering av en fråga kan påverka svaret från den intervjuade (a.a.). 

Detta gör att det är stort att ansvar på den som intervjuar att i minsta mån påverka svaren 

genom att ställa korrekta frågor. Även intervjuarens verbala och kroppsliga reaktioner kan 

påverka svaren som ges (a.a.). Vid transkriberingen av intervjuerna kan frågan om reliabilitet 

bli aktuell. Det är forskarens uppgift att översätta den muntliga intervjun till skriven text det 

blir en fråga om att tolka. Det är även forskaren som sen hanterar och tolkar det resultat som 

inkommit. ”Forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur detta 

perspektiv” (a.a.sid182). Detta innebär att alla resultat är en tolkning av författaren. Kvale 

menar att trots att det är eftersträvansvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet är det viktigt 

att den inte hindrar kreativiteten (2009). 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

Som stöd i studien och för att materialet och tillvägagångssättet skall vara korrekt har vi 

använt oss av Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer”(2002). Det är viktigt att 

individerna i studien känner sig trygga.  
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Vi har under vårt arbete hela tiden tänkt på de etiska aspekterna. Vilka är informerat 

samtycke, konfidentialitetskravet, konsekvenser och vår roll (Kvale & Brinkmann). Vi har 

talat om vilket ämne det är och vilket syfte vi har med intervjuarna när vi ringde till 

förskolorna samt innan intervjuarna skulle börja. 

Vi har informerat att alla som deltar i intervjuerna kommer att förbli anonyma. Därför har vi 

valt att inte presentera i studien vilka städer förskolorna ligger i. Vi har även valt att ge 

förskolorna och förskollärarna fingerade namn.  De intervjuade är även informerade om att 

intervjuerna är frivilliga och de kan när de vill avbryta. I metoden finns det en bakgrund till de 

intervjuade där har vi noga övervägt om detta skulle kunna röja deras identitet men vi anser 

att informationen är för allmän. Vi har varit noga med att hålla all material konfidentiellt 

under tiden som arbetet pågår samt när arbetet redovisas.   
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5 Resultat   

 

I följande stycke redovisas vårt resultat i förhållande till våra frågeställningar: 

 

Hur uppfattar förskollärare barns sexualitet? 

Hur förhåller sig förskollärare till barns sexuella lekar och handlingar? 

På vilket sätt diskuteras detta i arbetslaget? 

 

Resultatet har i förhållande till forskningsfrågorna grupperats under ett antal temarubriker 

utifrån de mönster vi tycker oss kunnat se i intervjupersonernas svar. I början kommer det en 

presentation av de intervjuade förskollärarna. Vi har valt att lägga in citat från de intervjuade 

förskollärarna för att få med det unika i deras ord och tankar. 

 

Under den första temarubriken presenteras hur barns sexualitet uppfattas i förskolan. Vidare 

visas på hur den enskilda förskolläraren uppfattar barns sexualitet i förskolan. Sist kommer vi 

att redovisa vilket förhållningssätt som råder på de två förskolorna, enskilt samt arbetslagets. 

Hur bemöter förskollärare barn och föräldrar i dessa frågor? Detta ser vi som en del av 

förhållningssätt. Om de anser att det är en del av uppdraget. Vi vill även förtydliga att det 

handlar om deras professionella förhållningssätt, som förskollärare vi frågar om, och inte 

deras privata ställningstagande.  Resultatdelen avslutas med en sammanfattning. 

Ålder och yrkeserfarenheten varierar på de förskollärare som intervjuats, dock är det majoritet 

kvinnor vilket även speglar könsfördelningen på förskolor i Sverige. Även vilken 

förskollärarutbildning de intervjuade genomgått är skilda, någon har gått en 

valideringsutbildning medan de flesta har läst den mer traditionella utbildningen. Examens 

åren skiftar från 1984 fram till 2010. I studien har förskolorna och förskollärarna fått 

fingerade namn, förskolorna kommer att kallas för Granen och Tallen.  
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5.1 Presentation av de intervjuade förskollärarna 

De första fem förskollärarna arbetar på Tallen och de avslutande fem arbetar på Granen. 

1, Klara har arbetat som förskollärare i ca 11 år. Hon har tidigare arbetat som dagmamma 

samt barnskötare. Hon har en påbyggnads utbildning för barnskötare till förskollärare. 

Intervjun genomfördes på förmiddagen. 

2, Inger har arbetat som förskollärare i fem år. Hon har en förskollärarutbildning och har 

ingen tidigare erfarenhet av att jobba med barn. Intervjun genomfördes på förmiddagen. 

3, Lina har arbetat som förskollärare i sex år. Hon har en förskollärarutbildning och jobbade 

innan utbildningen som outbildad vikarie inom förskolan. Intervjun genomfördes vid två 

tillfällen då vi fick avbryta pågrund av personalbrist. Dessa tre intervjuer genomfördes i ett 

avskilt grupprum vilket gjorde att störningsmomenten var få och oftast inga. 

4, Jamila har arbetat som förskollärare i tjugo år. Hon har en förskollärarutbildning och 

jobbade innan utbildningen med att passa barn. Intervjun genomfördes på eftermiddagen på 

en tom avdelning och utan avbrott. 

 5, Alma har arbetat som förskollärare i 25 år. Hon har en förskollärarutbildning. Intervjun 

genomfördes tidigt på morgonen på en tom avdelning innan några barn kommit till förskolan. 

Intervjun genomfördes utan några störande element. 

6, Elsa har arbetat som förskollärare i 6 år och som barnskötare i fyra år. Traditionell 

förskollärarutbildning. Har jobbat som timvikarie i skolan.  

7, Britta har arbetat som förskollärare i två år. Förskollärarutbildning och lärare i 

grundskolans tidigare år. Har haft ströjobba innan utbildningen. 

8, Erik har arbetat som förskollärare i 10 år. Traditionell förskollärarutbildning. Har jobbat i 

affär och i äldrevården samt ströjobb på fritids och skolan innan utbildningen.  

9, Sven har arbetat som förskollärare 3,5 år. Förskollärarutbildning och lärare i grundskolans 

tidigare år. Dessa fyra intervjuer genomfördes på förmiddagen.  

10, Stina har arbetat som förskollärare 17 år. Traditionell förskollärarutbildning. Har jobbat i 

kök inom äldreomsorgen under utbildningen. Intervjun genomfördes på eftermiddagen. Alla 
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fem intervjuer genomfördes i ett avskilt grupprum vilket gjorde att störningsmomenten var få 

och oftast inga.   

5.2 Hur uppfattas barns sexualitet i förskolan 

Barns sexualitet är ett omfångsrikt ämne och innefattar både samtal samt handlingar.  

Förskollärarna på båda förskolorna hade upplevt eller sett barn uttrycka sin sexualitet.  

Inget som barn pratar om  

Majoriteten av förskollärarna på Tallen upplever inte att barn pratar om ”sex” på förskolan 

men tillägger att barnen bland annat pratar om könsskillnad, sina föräldrars nakenhet samt 

använder könsord.   

Jag vet inte, nej alltså inte så inte så mycket (Inger). 

 På Granen upplever dock flera av de intervjuade att barn pratar om sex. De berättar om en 

eller flera tillfällen de hört eller upplevt barn utrycka sin sexualitet.  

Sex är för barn mer att pussas och att det inte är samma sak som hur vi vuxna definierar sex 

(Elsa). Att när barn pratar om snippa och snopp upplevde jag att barnen tycker att det är 

spännande (Erik). En annan förskollärare upplevde att barnen pratade väldigt tyst om sex och att 

det kanske sker i smyg. 

Nyfikenhet  

På frågan om hur barn utrycker sin nyfikenhet svarade flera av förskollärarna att barn visar 

intresse för skillnader mellan könen till exempel att de går på toaletten två och två. På 

förskolan Tallen svarade två att de inte kan komma på att de sett barn ge uttryck för sin 

sexuella nyfikenhet på förskolan. På Granen och Tallen svarade flera att småbarn kan peka på 

sina könsorgan vid blöjbyte och toalettbesök. De äldre barnen kan peka på varandras 

könsorgan och på så sätt se att kropparna ser olika ut. 

 Att man är intresserad av varandras kroppar och det är ju mer när kläderna kommer av (Alma). 

Visa vad man har innanför byxorna 

På frågan om barns uttryck är det två på Tallen som berättar om upplevelser där det fanns 

misstankar om övergrepp eller föräldrar som blivit upprörda för att barn har rört vid varandra. 

På Granen är det ett par förskollärare som berättar om upplevelser men är inte säkra på om de 

anser det vara sexualitet.  
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Nej, jag har inte konfronteras med det liksom innan utan det är bara när någon tycker det är kul 

och spännande och visa vad man har innanför byxorna (Stina). Sen om det är en sexuell 

handling eller att det är en del av utforskande av kroppen, så ser jag det (Elsa).  

Onani 

Förskollärare från både Granen och Tallen ta upp barn som onanerar själva. Det berättas om 

onani vid vila eller som rent tvångsmässigt beteende. 

 Vi upptäckte att detta skedde väldigt frekvent (Alma). […] gjorde hon det tvångsmässigt öppet 

var hon än satt (Sven). 

 Onanin ses dock ofta inte som ett problem utan bara som ett utryck, men som kanske inte hör 

hemma överallt. Men det är ingen som tar upp när barn på ett lekfullt sätt har undersökt eller 

gett utryck för sin nyfikenhet tillsammans med andra barn.  

5.3 Hur uppfattar förskollärare barns sexualitet? 

Flera av de intervjuade hade svårt att svara på frågan om vad barns sexuallitet var för dem 

som förskollärare. Några menade att det är svårt beskriva eller att de inte har tänkt så mycket 

på vad barns sexualitet är och kan därför inte ge ett svar. Men de flesta svarar att det är viktigt 

att barnen får utforska sin sexualitet oberoende vad man som förskollärare tolkar in i barns 

sexualitet. 

En demokratisk fråga 

På frågan om det finns stöd för att arbeta med barns sexualitet i värdegrunden beskriven i 

Lpfö98 var det flera av förskollärarna som först funderade och majoriteten kom fram till att så 

var fallet. Det nämndes kränkningar, allas lika värde, respekten för varandra, att få utvecklas 

och identitet.  

Absolut […] det är på något sätt en demokratisk fråga (Elsa).  Visst kan det kopplas till 

värdegrunden (Klara).  

Men för några av förskollärarna var det svårare att svara på frågan. Både på Tallen och 

Granen var det några som kände sig osäkra eller var tveksamma till om det gick att koppla 

ihop. 

Nej det kan jag inte säga att jag reagerat på när jag läst den (Inger). Skulle jag sätta mig ner 

funderar och läsa, så skulle jag nog kunna tolka in det. Men om jag inte minns fel så står det inte 

så mycket om just sexualitet (Erik).  
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En del av uppdraget 

Men för några av de intervjuade var det tydligt att detta var en del av uppdraget på förskolan 

som förskollärare. Dessa strömningar fanns på både Tallen samt Granen. 

 Ja det är något som hör till och är positivt. Jag menar väl att det inte är så konstigt egentligen 

utan rätt så naturligt(Stina). Ja lika mycket som allt annat det ingår (Lina).  

En annan svarade att det absolut gör det och att det är en process som man hela tiden arbetar 

med. 

 Jag tycker att det är en jättestor del i mitt uppdrag, för att visa för barnen på olikheter som finns 

(Britta).  

Inte tänkt på det 

Både på Granen samt Tallen var några som inte kunde svara på frågan då det inte tänkt så 

mycket på det.  

Jag får ju säga att jag inte har tittat på det nej (Klara). Jag har inte tänkt så mycket på det (Erik).  

De uppfattade svårigheter så som barnens ålder att de var för små för att uttrycka sin 

sexualitet. Även den privata upplevelsen sätter hinder i det professionella bemötandet menade 

någon. Flera påpekade brist på utbildning, vilket de ansåg försvåra 

5.4 Hur förhåller sig förskollärare till barns sexuella lekar och handingar? 

På frågan om det ingick i förskollärarens uppdrag att jobba med barns sexualitet på förskolan 

var svaren spridda. Både på förskolan Tallen samt förskolan Granen var det några som 

svarade ett klart ja medan några inte hade funderat på barns sexualitet i relation till uppdraget. 

Men det var ingen som svarade att det inte var en del av uppdraget men det fanns en osäkerhet 

om hur det var beskrivet eller om det ens fanns beskrivet. 

5.4.1 Den enskilda förskollärarens förhållningsätt 

De intervjuade redogjorde för sin professionella inställning och vikten av ett bra 

förhållningsätt mot barnen, men är väl medvetna om att detta är deras enskilda uppfattning.  

Det är viktigt att man är öppen och diskuterar det som barnen är intresserade av och när barn 

ställer frågor om sex ska man ta det med stort allvar så som man (läs; förskollärare) gör med 

andra frågor som barn ställer (Klara).  

På frågan om hur personal inom förskolan skall förhålla sig till barns sexualitet fanns det 

många funderingar. 
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 Jag tycker man skall förhålla sig till det precis som man förhåller sig till deras andra känslor; 

alltså det är fullständigt naturligt (Klara). Det är ju ändå lite sunt förnuft och man ska vara 

lyhörd, man ska möta barnen i deras nyfikenhet (Elsa). Jag vill att sexualitet skall vara positivt, 

skönt något man kan göra, något man får göra, man får onanera man får tillfredsställa sig själv 

(Alma) 

5.4.2 Arbetslagets förhållningssätt  

Gemensamt svarar alla från de båda förskolorna att det är viktigt att ha en tolerant syn på 

barns sexualitet men om huruvida de hade ett gemensamt förhållningssätt varierade svaren.  

På förskolan Tallen svarade alla att de saknade ett gemensamt förhållningssätt både på 

avdelningen samt förskolan. På Granen svarade tre att det fanns ett gemensamt 

förhållningssätt på avdelningen medan två menade på att det saknades.  

Så det tror jag absolut att alla har samma mer eller mindre (Sven).  

Förskollärarna på de båda förskolorna tycker att det är viktigt att i sin profession vara öppna 

och tillåtande mot barnen. På Tallen upplever ingen att dessa frågor hade diskuterats eller på 

annat sätt behandlats i arbetslaget medan på Granen var upplevelserna mer skilda. Några 

tyckte att frågorna hade diskuterats i gemensamma forum samtidigt som andra menade på att 

de hade kommit upp under genusdiskussioner men att det inte lagts något fokus på frågan som 

enskild. Någon svarade att de inte trodde att detta berodde på att det skulle vara jobbigt att 

prata om barns sexualitet, kanske att någon tycker det lägger hon till, men det är något som 

den intervjuade egentligen inte vet säkert. Under intervjun är det flera på Tallen som 

efterfrågar en diskussion i arbetslaget och på förskolan för att få ett gemensamt 

förhållningssätt. 

5.4.3 Bemötande av barn och föräldrar  

De flesta tyckte att det var viktigt att bemöta barn och föräldrar i dessa frågor men några sa att 

bara om de kom på tal. Två på Tallen svarade att man pratar om barns sexualitet i sina 

arbetslag, dock inte förhållningsätt. Elsa på Granen menar att de inte pratar så mycket om det 

med de små barnen, men om det uppstår någon liten situation som kan hända i vardagen 

pratar de med barnen.  

Några förskollärare både på Tallen samt Granen svarade att allmänt tar man inte upp det med 

föräldrarna men om det skulle uppstå en speciell situation gör man det.  

Att om något barn är inne i en fas för man en dialog med föräldrarna (Sven). Det händer att man 

tar upp det med föräldrarna om barnen pussar och har ett kärleksmöten men inte annars(Britta).  
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 Lina och Alma på Tallen upplevde att det är lättare att bemöta barnen i dessa frågor men 

upplevde det svårare med föräldrarna. Inger på Tallen menade att det alltid går att utgå ifrån 

läroplanen och med den som stöd bemöta både barn och föräldrar.  

På Tallen kom det fram funderingar på hur man kan möta föräldrar med kulturella och 

religiösa olikheter. På Tallen efterfrågades även hjälp och stöd i hur man bemöter föräldrar 

med en åsikt som stärks av en religiös eller kulturell övertygelse. 

 Jag kan inte bibeln eller koranen och jag vill veta lite vad de utgår ifrån (Inger).  

På Tallen pratades det om respekt för föräldrar och deras syn på ämnet samt svårigheter att 

arbeta med dessa frågor i mångkulturella områden.  

En generell önskan bland förskollärarna var att få en ökad kunskap och att det rörde sig inom 

ett stort spektra, dock med fokus på när det inte längre kan räknas som normalt.  

Vad går gränsen mellan deras sexuella leklust eller upptäcktsfärd och när är det inte normalt 

(Klara)?   

På Granen utryckte två att man har tillräckligt med utbildning i ämnet. En menade att det 

handlar om sunt förnuft och den andra kände sig bekväm i ämnet. Flera av förskollärarna på 

Granen svarade att man vill ha mer praktiska bitar som hur man förhåller sig till olika 

situationer och hur de kan ta upp ämnet i verksamheten samt hur de skall bemöta barns frågor.  

  

5.5 Sammanfattning 

Svaren från de båda förskolorna har i många anseenden varit lika och några större skillnader 

går inte att utläsa. Barn pratar och ger uttryck för sin sexualitet i förskolan men det finns ett 

stort spektra på vad förskollärarna anser vara sexualitet. Den stora skillnaden som går att 

utläsa är att förskollärarna på Tallen uppfattar att det helt saknas ett gemensamt 

förhållningssätt om bemötande av barn sexualitet, både i arbetslaget samt förskolan. På 

Granen upplever majoriteten att det finns ett gemensamt förhållningsätt och att det förs en 

aktiv diskussion inom ämnet dock delas inte denna uppfattning av alla. Gemensamt menade 

de intervjuade på Granen och Tallen att det är viktigt att bemöta barn med respekt i dessa 

frågor och handlingar. På Tallen menade alla att de skulle vilja få vidareutbildning inom 

ämnet, medan det på Granen var två som ansåg att de hade tillräckligt med kunskap redan. 

Gemensamt för de bägge förskolorna var dock att de ansåg att den förskollärareutbildning de 
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gått innehöll för lite sex- och samlevnad.  På frågan om barns sexualitet var en del av 

uppdraget som förskollärare var det flera som funderade än stund innan de svarade, de flesta 

ansåg att det var en del av uppdraget. Att koppla barns sexualitet till värdegrunden i Lpfö 98 

(2010) var för några självklart och drog snabbt flera paralleller medan det för andra inte var 

lika självklar. På Tallen kom frågan om olika kulturer samt religioner upp, denna vinkling 

kom inte alls upp på Granen. 
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6 Analys 

 

Här kommer en analys av den enskilda förskollärarens och arbetslagets syn på barns 

sexualitet. Vi tittar på det som kommer till uttryck i förskollärares förhållningssätt, enskilt och 

i arbetslaget. Vi väljer att skilja på dessa då det i resultatet visat sig att det finns en skillnad. 

Vidare tittar vi på hur förskollärare diskuterar och pratar om barns sexualitet i arbetslaget men 

även på förskolan i stort. Som avslutning ser vi på hur det går att koppla förhållningssätt till 

barns sexualitet till Lpfö98 (2010) och framförallt värdegrunden, förskollärarens uppdrag. Vi 

kommer i analysen utgå från det som tagits upp i avsnittet tidigare forskning och utifrån den 

försöka fördjupa förståelsen av vårt resultat. 

6.1 Barns sexualitet 

Det går inte att se någon enhetlig uppfattning på barns sexualitet i resultatet från intervjuerna. 

De intervjuade förskollärarna har till viss del stora svårigheter att formulera vad barns 

sexualitet är. Men förskollärarna läggs stor vikt vid att skilja på vuxen och barns sexualitet.  

Både Larsson (2000) samt Cavanagh Johnson (1999) menar att barns sexuella aktivitet i 

förskolan sällan liknar de vuxnas sexualitet. Kosztovics (2006) menar att det är viktigt att 

lyfta barns sexualitet som en positiv kraft och att det inte handlar om att sexualisera barnen. 

Trots att det är svårt att formulera något svar är det ingen som nekar till att barn har en 

sexualitet. Men några informanter menar att de inte ser barn som sexuella individer. Langfeldt 

(1983) menar att barn är sexuellt aktiva redan då de föds vilket kräver en acceptans av 

samhället att se barn som sexuella individer. Varför det är svårt att formulera ett svar anser 

vissa beror på att de jobbar med småbarn (åldern ett till tre år). Åldern på barnen gör att de 

inte berörs eller har funderat på ämnet anser några förskollärare. Detta gäller dock inte alla 

utan det finns någon som påpekar att små barn till exempel visar intresse för sitt könsorgan 

vid blöjbyte och menar att detta kan vara ett uttryck för sexualitet. Toss (2004) skriver att 

redan vid 2-3 år ålder visar barn intresse för sitt och andras könsorgan. Det är tydligt i 

resultatet att flera inte har funderat och därför inte kan formulera ett svar direkt. Flera av de 

formulerade svaren är tankar som väcks under intervjun.  

Kosztovics (2006) och Sciaraffa & Randolph (2011) skriver att barns sexualitet väcker många 

och ofta starka känslor det uppfattas ofta som ett tabubelagt ämne. Några av de intervjuade 

menar att barn som till exempel jämför sina könsorgan inte behöver det ses som en sexuell 

handling. Enligt vår tolkning utrycker de inte att barn är sexuella. Centerwall (2005) och 
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Sciaraffa & Randolph (2011) menar att sambandet mellan barn och sexualitet ofta är känsligt 

och att många inte vill blanda de två begreppen. Att ämnet är tabu framkommer i resultatet, 

flera förskollärare sa, att om det inte kommer upp så pratar vi inte om det. Larsson (2001) 

menar att det är lätt att göra barns sexualitet osynlig i samhället och med det även förskolan. 

Det man kan se av resultatet är att man inte alls eller väldigt lite pratar om barns sexualitet ute 

i förskolorna och i arbetslagen. Förskolan speglar samhället i stort då barns sexualitet inte 

diskuteras. 

6.1.1 Sex och tabu 

Under intervjuerna är det några förskollärare som tar upp sin uppväxt och synen på sexualitet 

som påverkat. För trots att det är den professionella åsikten som studien söker är det svårt att 

bortse från människan bakom. Den personliga upplevelsen enligt vår tolkning kan göra det 

svårt att diskutera barns sexualitet på avdelningen samt förskolan.  Det kan vara en rädsla 

över vad andra skall tycka, men genom att diskutera barns sexualitet går det att formulera en 

betydelse och förståelse och genom den bekräfta barnets sexualitet (Kosztovics 2006). Detta 

påverkar även förhållningssättet förskolläraren har mot barnen. En av de intervjuade menade 

att jag säger en sak till barnen men jag vet inte vad min kropp säger då jag upplever ämnet 

svårt.  Centerwall (2005) skriver att trots att personalen förstår barns handlingar så kan det 

vara svårt för dem att prata mer varandra om det.   

6.1.2 Acceptans 

Ett gemensamt resultat är att förskollärarna anser att det måste finnas en acceptans och 

öppenhet mot barnen när det handlar om deras sexualitet. Det handlar om förskollärares 

enskilda åsikt men dock en professionell åsikt. Centerwall (2005) poängterar vikten av att 

acceptera barn i deras sexuella lekar så att barn inte känner att dessa är fel eller opassande. 

Men då få eller inga diskussioner förs på de två förskolorna är det inte ett begrepp kring vilket 

det formulerats ett gemensamt förhållningssätt. 

6.2 Hur förhåller sig förskollärare till barns sexualitet? 

 Som tidigare nämnts i analysen är en syn på barns sexualitet grunden i förhållningssättet mot 

barn i deras sexualitet. Kosztovics (2006) menar att rädslan att prata om barns sexualitet gör 

att personal i förskolan inte vet hur det skall förhålla sig. Samtliga informanter tycker att det 

är viktigt att man har en tolerant syn på barns sexualitet, men om man hade en gemensam 

förhållningsätt hade man olika åsikter om.  
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På förskolan Tallen var det tydligt att man inte hade ett gemensamt förhållningsätt. Alla de 

fem intervjuade förskollärarna svarade att det saknades ett gemensamt förhållningssätt på 

förskolan eller i arbetslaget. Ingen av förskollärarna beskriver en rädsla inför ämnet men flera 

upplever ett motstånd bara inför ordet barns sexualitet (a.a.). 

På förskolan Tallen kunde alla förskollärarna tydligt redogöra sin egen professionella 

inställning och vikten att ha ett bra förhållningsätt mot barnen. Langfeldt (1987) skriver att det 

är den vuxnes skyldighet att se till barn har rätt till sin sexualitet så att de får en positiv 

hållning till den. Någon svarade att det är viktigt att man är öppen när barnen är intresserade 

och att man ska ta stort allvar på barns frågor om sex precis som man gör när de ställa andra 

frågor.  

På förskolan Granen där det delvis fanns ett gemensamt förhållningssätt var det ändå flera 

som redogjorde sitt enskilt professionella förhållningssätt. Alla förskollärarna på både Tallen 

samt Granen menar att det är viktigt att man ska vara öppen och toleranta mot barnen för det 

är en viktig del av deras uppdrag.  

På förskolan Granen var det oklart om man hade en gemensam förhållningsätt eller inte. Tre 

av de tillfrågade svarade att man hade det och två svarade det saknades på avdelningen samt 

på förskolan. Någon svarade att man trodde absolut att alla har en gemensam förhållningsätt 

mer eller mindre. På Tallen där alla var överens om att det saknades ett gemensamt 

förhållningssätt var det flera som saknade detta. Det efterfrågades en öppen diskussion om ett 

gemensamt förhållningsätt både i arbetslag och på förskolan.  Kosztovics (2009) menar att när 

vuxna diskuterar öppet med varandra om barns sexuella uttryck kan de tillsammans lära sig 

att hantera och bekräfta det. På Tallen framfördes det åsikter om som trodde att det fanns 

olika åsikter om barns sexualitet bland personalen om vilket förhållningssätt som skulle 

tillämpas. Detta hade dock aldrig diskuterats. Aigner & Centerwall (1994) menar att många 

konflikter uppstår när man inte pratar igenom vilken inställning man har om sexualiteten och 

samlevnad. Förskollärarna på båda förskolorna har haft många funderingar kring barns 

sexualitets och hur man ska förhålla sig till ämnet.  

6.3 Hur diskuteras barns sexualitet i arbetslaget? 

Här är det svårt att se något gemensamt resultat utan det är tydligt att de två förskolorna har 

kommit olika långt i diskussionen om barns sexualitet. På förskolan Tallen är alla de 

intervjuade eniga om att ingen diskussion förs på någon nivå förutom om det uppstår en 

situation. Granen är det att lite skilda resultat. Från att det diskuteras i arbetslag och på 
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förskolan i stort medan någon menar att det inte diskuteras. Gemensamt för de båda 

förskolorna är att dessa diskussioner ofta förs efter att det hänt något som kan kopplas till 

barns sexualitet. Centerwall (2005) menar att trots att personal i förskolan är medvetna om 

barns sexualitet ofta väljer att inte prata om det. I intervjuerna säger flera av förskollärarna 

från både Tallen och Granen att barns sexualitet är en av alla de saker de borde prata om men 

när det inte kommer upp som ämne så blir det inte aktuellt. Ingen av förskolorna har inte satt 

upp några riktlinjer för hur de skall bemöta barn i deras sexuella utveckling. 

Här var det tydligt att de flesta efter att ha funderat en stund tyckte att man kunde koppla sex 

och samlevnad med Lpför98 (2010). Men det var en från vardera förskolan som var osäkra 

och menade att man kan nog tolka det om man sätter sig ner med Lpfö98 (2010). De som 

svarade att de kunde hitta stöd direkt kunde hänvisa till arbetet mot kränkningar, allas lika 

värde, visa respekt för varandra och att utveckla sin identitet. Liksom all annan pedagogisk 

verksamhet så tolkar de på samma sätt när de gäller barns sexualitet. Centerwall (2005)  samt 

Sciaraffa & Randolph (2011) menar det är en utmaning för förskolans personal att göra 

frågorna kring sexualitet talbara så att barn får en positiv inställning till sin kropp och 

sexualitet. Detta för att hjälpa barnen i deras identitetsutveckling samtidigt som man inte 

skambelägger det. Någon svarade från den ena av förskolorna att det på sätt och vis handlar 

om en demokratisk fråga. Det gemensamma resultatet är att majoriteten av informanterna kan 

se barns sexualitet i Lpfö98 (2010) på ett eller annat sätt. Men då efter att man ha tänkt till en 

stund på det. Barns sexualitet är inte det första man tänker på i det dagliga arbetet och att det 

finns en viss osäkerhet kring hur ämnet skall hanteras. 
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7 Diskussion  

 

I diskussionen ska vi försöka förklara varför vi fick de svar vi fick i vår undersökning av 

pedagogers syn på barns sexualitet, vilket förhållningssätt som råder på de båda förskolorna 

samt hur barns sexualitet diskuteras på de båda förskolorna. Vi kommer vidare att diskutera 

metoden som studien vilar på och hur vi tror att den påverkat resultatet samt om en annan 

metod kunnat påverka resultatet annorlunda. 

7.1 Metoddiskussion 

Vi har baserat vårt resultat på de svar vi fick under de intervjuer/samtal vi genomförde. 

Intervjuernas genomförande är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale & 

Brinkmann 2009). Andra metoder som varit möjliga är observationer, dessa valdes bort då vi 

ansåg att det skulle vara alltför tidskrävande. Troligtvis hade vi genom observationer fått en 

praktisk uppfattning av det rådande förhållningssättet på förskolan medan vi nu bara har det 

sagda ordet. Hur det skulle påverka resultatet är svårt om inte omöjligt att avgöra. Att samla 

information genom intervjuer gör att vi helt måste lita på det som de intervjuade säger och det 

försvårar en kontroll av informationen. Men samtidigt var det ville vi veta hur den enskilda 

förskolläraren uppfattar situationen på förskolan, förskollärarens sanning. Det är även viktigt 

att förstå den personliga påverkan som finns under flera led av arbetet. Utifrån syfte har vi 

skrivit frågor, genomfört intervjuer, transkriberat, tittat på resultat, gjort analys och 

diskussion. Så frågan om resultatet är tillförlitligt då det delvis bygger på subjektiva 

tolkningar är en ständig fråga enligt Kvale & Brinkmann (2009). Men de menar vidare att 

tolkningarna ofta inte är så många som man tror utan ibland snarare för få (a.a.). Andra 

svårigheter är att varje intervjusituation är unik och aldrig går att återskapa. Målet var att 

utföra intervjun under så lugna och störningsfria förhållanden som möjligt. Och att 

förutsättningarna skulle vara så identiska som möjligt, detta var dock svårt vid något tillfälle.   

 Genom att intervjua flera förskollärare på samma förskola möjliggjordes det att se på mönster 

och tematik på förskolan i stort. Studien är liten och innefattar bara två förskolor detta gör att 

det inte går att se några generella resultat men det har aldrig varit vårt mål. Däremot kan vårt 

resultat visa på en allmängiltighet som har bäring i andra förskolesammanhang. De 

intervjuade förskollärarna var i varierad ålder, yrkesår samt kön (två män och åtta kvinnor) 

och detta ser vi som en styrka i resultatet. 
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Det var svårt att hitta en förskola som var villig och hade tiden att ställa upp. Många 

förskolechefer var positiva till ämnet men kunde inte avsätta tiden. Under intervjuerna var det 

ibland svårt att få svar på frågorna. Ämnet var sådant att den intervjuade inte hade funderat så 

mycket på det och kunde därför ha svårt att svara. Vi uppfattar det som om många tankar och 

svar formulerades under intervjun. Vår personliga erfarenhet att genomföra intervjuer var 

också ett hinder. Det var tydligt att efter några intervjuer var det lättare att följa upp frågor 

och samtalen blev mer omfattande. 



 29 

 

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Hur ser förskollärare på barns sexualitet 

Trots att vår studie bara innefattar två förskolor så menar vi att det kan se ut så här på många 

förskolor runt om i Sverige. Detta antagande baserar vi på vår personliga erfarenhet av arbete 

på ett flertal förskolor. Utifrån vårt resultat anser vi att det är viktigt att vi börjar prata om 

barns sexualitet så som man gör om andra områden som rör barns utveckling och lärande. En 

öppen diskussion behövs som stöd för arbetslaget och den enskilda förskolläraren. Detta 

öppna samtal behövs för att öppna upp för synsättet att barnen får utveckla sin sexualitet 

utifrån sina behov (Larsson, 1994) 

Det framgår i resultatet att det är svårt att för de intervjuade att formulera vad barns sexualitet 

är. Enligt vår tolkning kan det bero på är att det fortfarande är tabu att prata om barn som 

sexuella varelser. När det pratas om barns sexualitet handlar det ofta om barn som har blivit 

utsatta för sexuellt kränkande handlingar eller barn som vuxna upplever onanerar 

tvångsmässigt. I intervjuerna framkommer att det sällan eller aldrig förs samtal om barns 

sexualitet som något sunt eller som en naturlig del av utvecklingen. Kosztovics menar att 

vuxna måste förlika sig med att barn har en sexualitet och måste sluta att koppla det med 

vuxnas sexualitet (Svd 2010-10-14). Det framgår även av vår undersökning att de 

förskollärare vi intervjuade har svårt att se och förhålla sig till denna skillnad. Några av våra 

intervjupersoner lyfter fram vikten av att skilja på vuxnas och barns sexualitet. Vi hävdar att 

det är av stor vikt att förskollärare börjar förhålla sig till och diskutera barns sexualitet som en 

del av barns utveckling. Det kan även vara kopplingen till vuxnas sexualitet och 

vuxenterminologin som gör barnsexualitet så känsligt och kontroversiellt för vuxna. Detta 

gäller även inom forskningen (a.a.). 

Under intervjuerna var det flera som hade svårt att förklara vad barns sexualitet är för dem 

som förskollärare. Det anser vi kan bero på att man saknar kunskap och utbildning i ämnet.  

Många av de svar vi fick formulerades under intervjun och flera menade att de inte tänker på 

barn som sexuella varelsers i sitt vardagliga arbete. Detta menar vi beror på att man inte 

vanligtvis tar upp ett ämne som barns sexualitet för diskussion i den dagliga verksamheten på 

förskolor. Men vi tycker att det är viktigt att man har en öppen diskussion om barns sexualitet 

för det handlar om hela barnens utveckling till att bli en självständig individ.  Barn måste få 

vara sexuella varelser för det ingår i livet menar Kosztovics (Svd 2010-10-14). Det är också 
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viktigt att påpeka att ingen av de intervjuade nekar till att barn har en sexualitet. Men det kan 

vara komplicerat att förhålla sig till och bemöta något som man inte är säker på finns menar 

vi. I intervjuerna framgick samtidigt att de som inte såg barn som sexuella varelser ändå ansåg 

att det var viktigt att respektera barns sexuella nyfikenhet. De förnekar inte att barn utför 

sexuella handlingar som till exempel onani men de förknippar inte barn med sexualitet. Vi 

anser att det snarare handlade om att de fann ett visst motstånd i att använda ord som 

sexualitet och barn ihop, samtidigt som de ändå såg vad barnen gjorde och kunde inte förneka 

själva händelsen.   

7.2.2 Vikten av att föra en diskussion kring barns sexualitet 

I studien var det flera som hade svårt att svara på vad barns sexualitet var för dem som 

förskollärare på grund av att de inte funderat på frågan tidigare. Kosztovics (2009) betonar att 

inställningen till hur man ser på barns sexualitet varierar bland vuxna. En av anledningarna att 

ämnet är svårt att närma sig tror vi kan vara pedofildebatten som under en längre tid pågått.  

Det finns en rädsla och osäkerhet att ta upp ämnet och att använda en viss termologi runt 

barnen på förskolan. Toss (2004) menar att den problematisering vi fått med pedofili får inte 

göra att vi glömmer bort att barn har en psykosexuell utveckling och vikten av att den får 

utvecklas på ett hälsosamt sätt. Så vi anser att det är viktigt att man som förskollärare sätter 

sig ner och fundera på vilken inställning man har i detta ämne. Vad känner jag och vad är det 

som hindrar mig. Det är lika viktigt anser vi, som i all annan pedagogisk verksamhet. Vi tror 

att det kan vara en fördel att man som förskollärare själv har tagit ställning till ämnet innan 

man tar upp en diskussion i ämnet med sina kollegor på förskolorna.  

 Trots det ovan nämnda resultatet framgår det i intervjuerna att det råder en acceptans och 

vilja om öppenhet när det handlar om barns sexualitet. Detta anser vi är en bra början till att 

en förskola eller arbetslag ska kunna komma fram till en gemensam förhållningsätt i ämnet. I 

de flesta fall var detta den enskilde förskollärarens åsikt och hade inte diskuterats vidare på 

förskolorna eller i arbetslagen. Så det fanns inte en gemensam förståelse i ämnet vilket vi 

menar är av stor vikt. Liksom Kosztovics (2009) så tycker vi att det är viktigt att om man 

öppet talar om barns sexualitet så det blir lättare att hantera och bekräfta barnen i deras 

sexuella utveckling. Att genom samtal skapa en gemensam acceptans och öppenhet mot barns 

sexualitet. Centerwall (2005) menar att på grund av olika syn på sexualiteten uppstår det 

konflikter om vilket sätt man ska tolka olika situationer inom barnsomsorgen. Och att det 

råder olika syn på barns sexualitet framgår tydligt i vårt resultat. Centerwall (2005) menar 
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vidare att det därför är viktigt att man diskuterar sexualsynen på förskolan och på vilket sätt 

man ska tyda olika situationer.  

7.2.3 Förhållningssätt 

I resultatet framgår det att alla de intervjuade tyckte att man ska ha en tolerant syn på barns 

sexualitet. För att ha ett positivt förhållningssätt till barns sexualitet anser vi att det är viktigt 

att ha fastställt vad barns sexualitet är. Kosztovics (2009) menar att sexualiteten är en viktig 

del i våra liv och för förskolepersonal och andra vuxna kan detta vara svårt att diskutera och 

därför förhålla sig till barn i dessa situationer. Det framkom i intervjuerna att det nästan helt 

saknas en diskussion om vilket förhållningssätt som skall råda i arbetslaget samt på förskolan. 

Förskolan Tallen hade inte ett gemensamt förhållningssätt och på Granen rådde det delade 

meningar om man hade det. Denna oenighet på Granen kan vara ett resultat av att det inte har 

förts en tydlig diskussion om vad barns sexualitet är. Någon menade att det kom upp under 

genusdiskussioner men att fokus inte var barns sexualitet. Alla de intervjuade önskade ett 

gemensamt förhållningsätt till barns sexualitet. Dessutom har flera av förskollärarna haft 

funderingar kring dessa frågor som berör barns sexualitet och hur man ska förhålla sig kring 

det. Detta tycker vi är intressant därför att detta kan vara en början till att man börja prata om 

ett gemensamt förhållningsätt kring barns sexualitet. Larsson (1994) betonar att barnens 

sexualitet och det sexuella beteendet formas av den omgivning som barnen har omkring sig 

(föräldrar, kamrater och samhället). Vi anser att det är viktigt att förskollärarna får ett tydligt 

uppdrag i ämnet för att starta detta arbete.  Det är då av vikt att uppdraget kommer från 

regering, riksdag, skolverket eller kommunerna samt att det tydliggörs i Lpfö 98 (2010). På 

detta så sätt kan arbetslagen och förskolan i stort jobba fram ett gemensamt förhållningsätt.   

Det framkom i intervjuerna att det inte är tydligt i Lpfö98 att barns sexualitet är en del av 

utvecklingen då den inte nämns alls. Men att koppla uppdraget till Lpfö98 (2010) menade de 

flesta säkert var möjligt efter att ha funderat en stund.  För några var det självklart men de 

menade samtidigt att det var en tolkningsfråga. Det var en intervjuperson från vardera 

förskolan som inte direkt kunde hitta något stöd i läroplanen alls. Då läroplanen är ett av 

förskolans viktigaste styrdokument anser vi att det är viktigt att uppdraget där blir tydligare 

för att förskolor skall ta upp dessa diskussioner och prioritera dem i sin verksamhet. 

Vi anser att många förskollärare har för lite kunskap i ämnet barns sexualitet och som tidigare 

nämnts inte pratar med varandra om det. Ämnet diskuteras när det uppstår en händelse eller 

situation och då ofta något som anses vara ett problem eller något ”onormalt”. Centerwall 
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(2005) menar att barns utryck för sexualitet och kärlek möter de flesta som jobbar inom 

förskolan. På frågan om hur förskollärare bemöter barn i dessa situationer betonar många 

vikten av att inte genera barnet men samtidig handlar det även om att avleda. Som att hindra 

barn från att vara två på toaletten eller få ett barn att sluta onanera. Att hindra barn menar 

Langfeldt kan skapa en osäkerhet eller negativa känslor runt sexualitet (2006). Så bemötandet 

och förhållningssättet är av stor vikt. Det verkar också vara i dessa situationer som samtal om 

barns sexualitet förs, vid problem eller ”onormalt” beteende. Det är då den enskilda 

förskollärarens åsikt blandas med kollegernas och ett gemensamt fårhållningsätt diskuteras. 

Men dessa samtal rör enskilda händelser och inte barns sexualitet i stort.  

7.3 Avslutande reflektion 

Barns sexualitet är ett känsligt ämne och visst finns det fortfarande ett tabu kring ämnet. 

Många förskollärare är medvetna om barns sexualitet men vet inte riktigt hur man ska bemöta 

det eller förhålla sig till det. De kan ha en enskild åsikt om hur de tycker att man skall bemöta 

barnen men det finns sällan en gemensam i arbetslaget. Centerwall (2005) menar att de kan 

vara svårt för personalen att prata med varandra, trots att de förstår barnens handlingar. Vi tror 

att det är en osäkerhet hos förskollärare, men samtidigt känner många förskollärare att de 

saknar rätt kunskap för att möta barnen på ett adekvat sätt. Vi anser att om det i 

förskollärarutbildningen sattes mer fokus på barns sexualitet som en del av utvecklingen 

skulle det vara lättare att föra dessa diskussioner på förskolorna. Och på så sätt ge 

förskollärare en möjlighet att möta barnen på ett korrekt sätt i dessa frågor. Vi tycker att barns 

sexualitet är en viktig del i utvecklingen som inte får glömmas bort. Barn behöver hjälp och 

stöd precis som en utsträckt hand till ett barn som övar sig på att gå. 

Det som har kommit fram i vårt arbete är att förskollärarna är medvetna om barns sexualitet 

men känner stor osäkerhet runt ämnet. Vi tror att de dagligen stöter på lekar och situationer 

där sexuella handlingar förkommer där de både är medvetna och omedvetna om det. Det finns 

många orsaker till att man inte pratar med varandra i förskolorna och i arbetslagen. Det kan 

vara till exempel okunskap, rädsla och vilken inställning man har i ämnet. De flesta 

förskollärarna svarade att de tyckte att de hade fått för lite utbildning när de gick 

förskollärarutbildningen och någon fortbildning förekom inte. Vi anser att ska man diskutera 

barns sexualitet ute i förskolorna så måste förskollärarna få stöd och kunskap i ämnet. Det är 

dags att se barns sexualitet som en viktig och naturlig del i barns utveckling. Vi hoppas att 

vårt arbete kommer att leda till att man börjar intressera sig för ämnet både i samhället och i 

forskningsvärlden.  
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Med detta arbete hoppas vi kunna ge ett bidrag till en ökad förståelse för att barn är sexuella 

varelser samt visa vilken syn förskollärare kan ha på ämnet. Vi tycker att detta är ett viktigt 

ämne och som man måste diskutera i samhället. Barns sexualitet är inget ämne som står högst 

upp på agendan i forskarvärlden. Detta har vi märkt när vi sökte litteratur i ämnet. Det som 

finns är mycket bra men det behövs mycket mer forskning. Vi hoppas att detta arbete ska bli 

en inspirationskälla för andra att diskutera ämnet i fråga.   

8 Förslag på vidare forskning 

En fortsatt studie hade kunnat vara att titta på hur förskollärare ser på flickor och pojkars 

sexualitet, finns det någon skillnad. Det har i intervjuerna framkommit att när det berättas om 

barn som maniskt onanerar nämns enbart flickor. Vi har valt att inte lyfta detta i resultatet då 

det inte ger en ökad förståelse för vår frågeställning och skulle kräva att vi närmade oss frågan 

med ett diskursivttillvägagångssätt. Vi ser dock att det skulle vara av vidare intresse att 

undersöka om det finns en skillnad på hur flickor respektive pojkar bemöts i sin sexuella 

utveckling.  

 



 34 

Referenser 

Aigner, Gertrude & Centerwall, Erik (1994). Barnens kärleksliv. Om kärlek, sexualitet och 

   mötet med vuxenvärlden. En bok för föräldrar och personal inom barnomsorgen.  

   Stockholm: Liber utbildning AB 

Arnér, Elisabeth & Tellgren, Britt (2006). Barns syn på vuxna – att komma nära barns  

   perspektiv. Lund: Studentlitteratur AB.  

Cavanagh Johnson, Tony (1999). Understanding your Child`s sexual behavior: What`s   

   Natural and Healthy. New Harbinger Publications, Inc.  Hämtad 2012-08-28. 

Edvardsson, Bo (2001, reviderad 2011). Normal sexuella beteenden hos barn. Akademin  

   för juridik, psykologi och socialt arbete. Örebro: Universitet. 

Ernst, Neils, Langfeldt, Thore & Martinson, Floyd M (1983). Barn och sexualitet. Uppsala: 

   International library. 

Gren, Jenny (2007). Etik i pedagogiskt vardagsarbete. Stockholm: Liber. 

Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur. 

Kastbom, Åsa (2010). Vuxnas brist på kunskap skapa tabu. Sydsvenska Dagbladet  

   14.10.2010. 

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/vuxnas-brist-pa-kunskap-skapar-tabu/    

Kosztovics, Anna (2006). Barns egen sexualitet. Förskoletidningen nr.4. 

Kosztovics, Anna (2009). Rapport om barns sexualitet. Malmö: RFSU 30.12.2009. 

http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Rapporter-och-studier/Rapport-

Projekt-om-barns-sexualitet/   

Kosztovics, Anna (2010). Vuxnas brist på kunskap skapa tabu. Sydsvenska Dagbladet  

   14.10.2010. 

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/vuxnas-brist-pa-kunskap-skapar-tabu/     

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/vuxnas-brist-pa-kunskap-skapar-tabu/
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Rapporter-och-studier/Rapport-Projekt-om-barns-sexualitet/
http://www.rfsu.se/sv/Sexualundervisning/RFSU-material/Sidbank/Rapporter-och-studier/Rapport-Projekt-om-barns-sexualitet/
http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/vuxnas-brist-pa-kunskap-skapar-tabu/


 35 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:  

   Studentlitteratur AB. 

Langfeldt, Thore (1987). Barns sexualitet. Stockholm: Natur och kultur.  

Langfeldt, Thore (2006). Barnets sexuella utveckling. Förskoletidningen nr. 4. 

Larsson, IngBeth (red); (1994). Är det normalt eller…? Om förskolebarns sexuella beteende, 

   vuxnas attityder. Stockholm: Allmänna barnhuset. 

Larsson, IngBeth (2000). Expertrapport sexuella övergrepp mot barn. Barns sexualitet och  

   sexuella beteende. Institutionen för Hälsa & Miljö, avdelningen för barn- och    

   ungdomspsykiatri, Linköpings universitet. 

Larsson, IngBeth (2001). Children and sexuality and sexual behavior.  Institutionen för Hälsa & miljö,   

   avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet. 

Myndigheten för skolutveckling (2005). Hela livet - 50 år med sex och  

   samlevnadsundervisning. Centervall, Erik (2005). Att tala om sexualiteten och samlevnad i  

   förskolan. Stockholm: Liber Distribution. 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

Sciaraffa, Mary & Randolph, Theresa (2011). You want me to talk to children about what?  

  Responding to the subject sexuality development in young children. National Association for  

  the Education of Young children. Hämtad 2012-08-28.  

Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2010). Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010). Stockholm: Fritzes. 

Toss, Anna (2004). Barnen har en egen lust. Toss texter. Hämtad 2012-05-? 

   http://contigo.se/anna/texter/barnlust.htm    

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig          

   forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://contigo.se/anna/texter/barnlust.htm


 36 

Bilaga 1 

  Intervjuguide  

 

1. Hur många år har du jobbat som förskollärare? 

  Vilken utbildning har du? 

 Har du annan yrkeserfarenhet? 

 Hur många förskolor har du jobbat på? 

 

 

2. På vilket sätt pratar barnen om sex på förskolan? 

 Hur uttrycker barnen på förskolan sitt sexuella intressen och nyfikenhet? 

 Vad är barns sexualitet för dig? 

 

 

3. På vilket sätt pratar ni inom arbetslaget om barns sexualitet? 

 Hur förhåller/ser du på barns sexuella lekar och handlingar? 

 Pratar ni med varandra i arbetslaget om det ni ser och upplever? 

 Pratar ni med barnen om det? 

 Prater ni med föräldrar om det? 

 Har ni ett gemensamt förhållningssätt till dessa lekar och handlingar? 

 

 

4. Kan du berätta om något tillfälle som du sett barns sexuella lekar 

eller handlingar på förskolan? 

 Hur reagerade du som förskollärare i den situationen? 

 Hur tycker du att man som förskollärare skall förhålla sig i situationer där 

barn på olika sätt ger uttryck åt sin sexualitet? 

 

 

5. Vilken utbildning har du om barns sexualitet? 

 Tycker du att du har tillräckligt med utbilning om barns sexualitet? 

 Skulle du vilja ha mer kunskap och utbildning i ämnet? 
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 Vad skulle du i så fall vilja lära dig? 

 

 

6. Hur tycker du att personal och arbetslag ska förhålla sig till barns 

sexualitet?  

 Hur ska man som förskollärare bemöta barn, föräldrar i dessa frågor? 

 Hur ser du som förskollärare på ditt uppdrag att arbeta med dessa frågor i 

förskolan? 

 Kan det kopplas till värdegrundsarbetet (Lpfö98 rev 2010)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


