
 

  

 

 LÄRARPROGRAMMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barns sexualitet i förskolan 
Att förhålla sig till och samtala om 

 

 

 

Maria Karlström 

Elisabeth Lorentzson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp 

Höstterminen 2012 

Handledare: Nina Modell 

Institutionen för pedagogik, psykologi  

och idrottsvetenskap 



 

 

Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap 

 

 

Arbetets art: Examensarbete, 15 hp 

  Lärarprogrammet 

Titel: Barns sexualitet i förskolan – Att förhålla sig till och samtala om  

Childrens sexuality in pree-school –  Relate to and have a conversation about 

Författare: Maria Karlström och Elisabeth Lorentzson  

Handledare: Nina Modell 

 

 

ABSTRACT 

 

Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur lärare i förskolan förhåller sig till barns 

sexualitet. På vilket sätt samtalar lärare med varandra och med föräldrar om barns 

sexualitet. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (2010) gör gällande att förskolan ska verka 

för att varje barns integritet och självständighet bevaras. Uppsatsen belyser även hur 

lärare för samtal om barns sexualitet tillsammans med barn, kollegor och föräldrar och 

hur det påverkar lärares förhållningssätt. Tidigare forskning bygger på lärares 

observationer och erfarenheter. Den har också visat att lärare är mycket mer ambivalenta 

i sitt sätt att förhålla sig till barns sexualitet. Metoden för den empiriska undersökningen 

är en kvalitativ undersökning. Undersökningen genomförs med hjälp av en enkät med 

öppna frågor. Resultatet visar att det finns en stor okunskap bland lärare i förskolan om 

vad barns sexualitet är för något och att lärare är mer tillåtande till barns sexuella 

utforskande i enskildhet än tillsammans med någon annan. Lärarna tar sig rätten över 

barnen att bestämma vad som är tillåtet när det kommer till att undersöka den sexuella 

identiteten. Att föra ett samtal om barnens sexuella utforskande tillsammans med barnen 

tar sällan lärarna initiativ till. Samtal mellan kollegor eller med föräldrar tas endast upp 

vid uppkommen händelse och då i form av förmedlande av information att detta har 

hänt.  

Nyckelord: barn, förhållningssätt, förskola, lärare, sexualitet,  
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1 INLEDNING   

Vår intention med det här examensarbetet är att undersöka lärares förhållningssätt till 

barns sexualitet.  Larsson (1994) hävdar att den vuxne men också hela samhällets syn 

på sexualitet utövar inflytande på barns könsdriftsutveckling. Alla barn föds med en 

sexualitet som ska utvecklas i takt med att barn blir äldre. Vi anser att det är ett 

utvecklingsområde som läraren inom förskolan väldigt sällan talar om. Sexualitet är 

något som bara hör de vuxna till. Hela vårt samhälle har byggt upp ett skydd mot det 

här och i synnerhet mot yngre barns sexualitet skriver Larsson (1994). Barnet 

utforskar sin och andras kroppar som en naturlig del i deras identitetsskapande men 

vår erfarenhet är att de ofta möts av vuxna som inte ser eller bejakar det. 

Kompetensutbildning inom det här området menar Larsson (2001) sker väldigt sällan 

hos läraren, varken under deras utbildning eller som yrkesverksamma.  

Lpfö 98 (2010) gör gällande att förskolan ska verka för att barnets integritet och 

självständighet bevaras. Det innebär bland annat att ingen ska få utsättas för 

kränkande behandling. Vi upplever i våra verksamheter att lärares förhållningssätt 

mot barns utforskande av den egna sexualiteten ofta kan uttryckas med en motvilja. 

Är det så att motviljan beror på lärares rädslor för att barnet ska göra sig illa eller att 

någon ska känna sig kränkt. Det yngre barnets sexualitet är ett väldigt tabubelagt 

ämne som är laddat med mycket rädslor och fördomar.  

I förskolan kommer läraren i kontakt dels med det enskilda barnet, dels med 

förälders attityder men även kollegors attityder och förhållningssätt. Det ger läraren 

en mängd olika normer och uppfattningar att ta hänsyn till.  
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2 SYFTE 

2.1 Syftes formulering 

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka på vilket sätt lärare förhåller sig till 

barns sexualitet Vi vill även komma till klarhet med på vilket sätt lärare för samtal 

om barns sexualitet.  

 

2.2 Frågeställningar       

Vilket förhållningssätt har lärare i förskolan till barns sexualitet?   

På vilket sätt för lärare samtal om barns sexualitet? 
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3 BEGREPPSFÖRKLARNING 

Här vill vi förklara vad som inkluderas i begreppet sexualitet. Det gör vi med hjälp 

av Världshälsoorganisationen (WHO) och Nationalencyklopedin. 

 

3.1 Världshälsoorganisationens (WHO) definition av sexualitet 

 

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det 

gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en 

aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra 

livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte 

om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan 

av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår 

sexualitet. Sexualitet 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.  (RFSU 2011:5) 

3.2  Nationalencyklopedins definition på sexualitet 

Sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet. Det är alltså mer än att ha sex med någon. 

Sexualiteten påverkar tankar, känslor och handlingar. Sexualitet är 

något man alltid har, även om man inte har sex. 

(http://www.ne.se/enkel/sexualitet ) 

3.3 Nationalencyklopedins definition på barns sexualitet: 

Barns lustupplevelser av förnimmelser i den egna kroppen.    

(http://www.ne.se/barnsexualitet ) 

http://www.ne.se/enkel/sexualitet
http://www.ne.se/barnsexualitet
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4 BAKGRUND   

Vi kommer här att belysa vad barns sexualitet kan vara och hur den bemöts. 

4.1 Ett tabubelagt område 

Barns sexualitet är ett ämne som är tabubelagt, något som det inte talas om. RFSU 

(Riksförbundet för sexuell upplysning 2011) skriver att det påverkar lärarna i 

förskolan och eftersom ämnet är så laddat kan det komma att generera en tystnad hos 

dem. Larsson (1994) hävdar att i och med att sexuella övergrepp uppmärksammades 

i media i början på 1990-talet förändrades samhällssynen. Det här gjorde att lärare 

gärna förknippade barns sexuella uttryck med sexuella övergrepp. Det här gjorde att 

lärare inom förskolan blev rädda för ge barn möjlighet att utforska sin sexualitet. 

Enligt RFSU (2011) kan lärare ha svårt att tolka barns beteenden som sker via 

sexuella uttryck. Svårigheten grundar sig på att lärarna har för lite kunskap om just 

yngre barns könsdrift. Den här okunskapen kan ta överhand och skapa en rädsla för 

att barnet kan vara utsatt för någon form av övergrepp av någon närstående. Larsson 

(2001) påtalar vikten av att diskutera barns sexualitet och då inte bara vilka effekter 

eventuella övergrepp kan ge utan även att sexualiteten är en stor del av barns 

naturliga utveckling. Vidare anser hon att sexualitet ofta förknippas med vuxnas 

samlag men det har inget med det att göra när man pratar om barns sexualitet (a.a). 

Att ha kunskap om barns sexualitet handlar inte enbart om att tolka barns olika 

beteenden utan handlar också om hur lärare på bästa sätt kan hjälpa barnet i sin 

utveckling hävdar RFSU (2011). Davies, Glaser och Kossoff (2000) menar att lärare 

gör ögonblicksbedömningar om hur de ska förhålla sig till barns sexuella ageranden 

utifrån de erfarenheter de har tillskansat sig under sina verksamhetsår.  

4.2 Barns sexualitet 

Barns utryck för sexualitet kan komma att omfatta interaktioner med andra, 

emotioner, beröring och kroppen skriver RFSU (2011). Det omfattar även erfarandet 

av att vara flicka eller pojke och att förnimma hur det pirrar inom sig.  

Yngre barn utforskar ofta sin sexualitet genom att undersöka sin egna men även 

andras kroppar i leken för att på så sätt varsebli skillnader mellan den egna och 

andras kroppar. RFSU (a.a) anser att det här är naturligt när det gäller barns 
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utveckling. Davies, Glaser och Kossoff (2000) hävdar att det vanligaste sättet för 

barn att undersöka sin sexualitet är att själva undersöka sina könsorgan eller titta på 

någon annans könsorgan, samt att visa sitt egna för någon annan. När barn leker 

lekar med sexuellt innehåll så sker det ofta tillsammans med barn i ungefär samma 

ålder menar RFSU (2011). Barn upprepar utforskandet av sin sexualitet under olika 

skeden i deras utveckling (a.a). Larsson (2001) påtalar vikten av att titta på det som 

är barns naturliga sexualitet i en tid där sexuella övergrepp mot barn existerar. 

Genom att yngre barn får lära känna sin kropp och sin sexualitet gör det lättare för 

dem att tycka om sig själva. Att kunna få bejaka sin sexualitet för med sig att barnet 

ökar sin självkänsla, stärker sin identitet och sitt välbefinnande (a.a). RFSU (a.a) 

uttrycker vidare att det är en rättighet för barn att få svar på frågor som rör sexualitet 

och att de också måste få utforska sin sexualitet. Som vuxen behöver man tillåta och 

respektera dessa olika uttryck för sexualitet hos barnet. Larsson (1994) poängterar att 

lärarens reaktion på barns utforskande av sin sexualitet ofta grundar sig i vad 

han/hon tror att föräldrar eller andra kollegor ska tycka och tänka.  

Olika reaktioner, som yngre barn får från vuxna när de leker lekar med sexuellt 

innehåll, lär barnen att dessa lekar inte är som andra lekar menar RFSU (2011). Barn 

växer upp och utvecklas i det kulturella sammanhang de befinner sig i. Forsberg 

(2007) påtalar att sättet att se på sexualitet är en social struktur i vilken förändring på 

synsätt sker enormt långsamt. Det här gör att det kan uppstå konflikter när olika 

kulturer möts.  Dessa normer och synsätt anses vara stabila och inte så lätta att 

påverka. Det är familjers bakgrund som påverkar vilket synsätt som de har när det 

gäller barns sexualitet (a.a). Forsberg skriver vidare att varje familj har sin kultur där 

normer och värderingar byggs upp oavsett vilken kulturellt sammanhang man 

kommer ifrån. Genom möten mellan människor med olika bakgrunder skapas 

möjligheter till reflektion skriver Forsberg (2005). Det här ger upphov till att 

omforma de tankar och värderingar som i förlängning kan påverkar normer och 

värderingar (a.a). Larsson (1994) hävdar att genom erfarenheter får barn kännedom 

om vilket beteende som förväntas av dem. RFSU (2011) anser att det här kan skapa 

en förlägenhet hos barn och gör dem skamsna när en vuxen påträffar dem i deras lek. 

Här behöver den vuxne ge barn kunskap om integritet, ömsesidighet och olika 

gränser för sexualitet. Viktigt blir här att inte skuldbelägga barnen så att de känner 

skam över sin sexualitet (a.a). 
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5 FÖRSKOLANS LÄROPLAN 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp vad styrdokumentet för förskolan Lpfö 98 

reviderad 2010 uttrycker angående lärares förhållningssätt. I Lpfö 98 (2010) står det 

inte något specifikt om barns sexualitet utan mer om hur barn ska bli bemötta. 

5.1 Lpfö 98 reviderad 2010 

Utbildningsdepartementet (2010) hävdar att läraren i förskolan bör vara en god 

förebild och att dennes förhållningssätt gör intryck på den förståelse som barnen 

skapar om rättigheter och skyldigheter som råder i samhället. Förskolan ska bygga på 

att alla barn känner välbefinnande och att de har möjlighet att utvecklas. Förskolan 

ska även utgå ifrån den enskilda individens känsla av trygghet (a.a).  

Lärarens uppdrag är att grundlägga ett lärande som kan fortgå livet ut. Den enskilda 

individens nyfikenhet, initiativförmåga och intressen ska tas tillvara och viljan att 

lära nya saker ska uppmuntras.  

Genom den gestaltande leken får barn ett gynnsamt tillfälle till att ge uttryck för sina 

känslor och erfarenheter samt att omforma sina upplevelser. För att lärande ska 

uppstå behövs en interaktion mellan lärare och barn. Viktigt är också att se att 

lärande uppstår när barn interagerar med varandra (a.a).  
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6 HISTORIK    

I det här kapitlet kommer vi att titta tillbaka på hur samhällets normer har styrt synen 

på sexualiteten.  

 

6.1 Samhällssynen ur ett historiskt perspektiv 

 

Under medeltiden var skamstraff väldigt vanligt vid brott vilket ofta yttrade sig i 

kroppsstympning menar Larsson (1994). Sexualbrotten var många och där kvinnor 

ofta straffades hårdare än vad männen gjorde. Vid det här århundradet strävade 

samhället att få den utomäktenskapliga sexualiteten under kontroll (a.a).  

Foucault (2002) hävdar att under 1600-talet rådde frispråkighet runt sexualitet till 

viss del. Här smusslade man inte med sina förehavanden och sitt skamlösa sätt att 

tala (a.a). Då barn ansågs vara utan både känslor och kunskap om sexualitet gömde 

de vuxna inte sina sexuella aktiviteter för dem menar Larsson (1994). De vuxnas syn 

på sexualitet var att barnen inte hade någon förståelse av vad som pågick mellan 

föräldrarna därför behövde man inte undanhålla något (a.a). 

Det var efter den här perioden som den ”viktorianska borgerlighetens evinnerliga 

mörker” (Foucault 2002:33) följde. Den här synen från mitten av 1800-talet påverkar 

fortfarande vår syn på sexualiteten i dag anser Foucault (2002). Ernst m.fl. (1983) 

skriver menar att föreställningen var att sexualiteten uppstod först när man hade 

ingått i äktenskap och Foucault (2002) kommenterar att sexualiteten nu kom att 

betraktas som något som bara hör äktenskapet till. Att kunna föröka sig blev nu det 

enda syfte till att utföra sexuella handlingar (a.a). Sexualiteten som har med att 

befrukta kvinnan hörde hemma i äkta makars sängkammare medan den ofruktsamma 

sexualiteten ansågs onormal och utan existens. Barnen anses vara könslösa vilket ger 

samhället ett skäl till att förbjuda dem att visa något annat (a.a). Visade barn prov på 

sexuellt beteende eller onani så ansågs dessa barn som avvikande och onormala 

menar Ernst m.fl. (1983). Det här sexuella intresset hos barnen förband man med 

senare uppkommen sinnessjukdom (a.a).  

Freud (1983) hävdade att barn föds med sexuella emotioner som utvecklas under en 

viss period men som senare undertrycks mer och mer. Vidare menar han att det är 

först vid tre till fyra års ålder som det blir mer observerbart. Enligt Larsson (1994) 
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väckte hans teorier om barns sexualitet stor uppståndelse och Ernst m.fl. (1983) 

hävdar att hans kollegor ställde honom i avskildhet under flera år.  Hans tankar har 

ändå haft ansenlig genomslagskraft under väldigt lång tid påtalar Larsson (1994).  
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7 TIDIGARE FORSKNING 

I innevarande kapitel avser vi redogöra för den tidigare forskning som har bedrivits 

om barns sexualitet. Det finns inte så mycket forskning om vare sig det eller lärares 

förhållningssätt. Däremot så har det forskats en hel del kring sexuella övergrepp på 

barn men det är inte den delen som vi har valt att gå in närmare på. Vi kommer att 

titta på lärares förhållningssätt till barns utforskande av sin sexualitet.  

7.1 Barn och sexualitet 

Davies, Glaser och Kossoff (2000) menar att det är lärares olika observationer som 

oftast används som en källa till information om barns sexuella beteende och lek i 

forskning. Studien utgår från lärare i förskolan och vad de uppfattar som sexuellt 

beteende hos barn och på vilket sätt de hanterar ett sådant här beteende och varför. 

De menar att det är av stor vikt att lärares olika observationer används vid forskning 

(a.a). Essa och Murray (1999) anser att lärare är betydligt mycket mer ambivalent när 

det kommer till hur de ska hantera barns sexualitet till skillnad mot hur de ska agera 

om ett barn bits eller slåss. Vuxna har blivit fostrade i att tro att sexualitet är vitt skilt 

från andra beteenden och kan därför inte följa samma regler som andra beteenden 

enligt Essa och Murray (a.a). Larsson (2001) påtalar att lärare ser på barns sexuella 

känslor, deras nyfikenhet och lekar med sexuellt innehåll som en naturlig del i deras 

utveckling. En vanlig förmodan bland lärare är att det sexuella beteendet inte är så 

utbrett bland barn. I de undersökningar som Larsson (a.a) har gjort i sin studie hade 

lärarna en mer tillåtande syn på barns sexualitet än vad barnens föräldrar hade. 

Lärarna tyckte att barns undersökande ska tillåtas så länge inte någon kommer till 

skada. Det skiljer sig dock i lärarnas tillåtande när det gäller nakenhet. När barnen 

kommer upp i ålder runt fem till sex år så tillåts de inte på samma sätt att klä av sig 

nakna inför varandra som de yngre barnen gör. 

Lärare upplever att lekar med sexuellt innehåll inte är så vanligt hos barn enligt 

Larsson (2001) och Davies, Glaser och Kossoff (2000). De här lekarna förekommer 

och då är det doktorsleken som är den mest vanliga (Larsson 2001). När barn har 

använt sig av något föremål för att föra upp i underlivet eller ändtarmen på en 

kompis är det inte något som kan komma att skada den andra. Davies, Glaser och 

Kossoff (2000) uttrycker att när det i leken förekommer att ett barn för in något i 

underlivet eller undersöker de genitala delarna med munnen på ett annat barn så 
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skapar det här alltid en oro hos lärarna. Det är vid sådana här beteenden som det 

finns ett starkt behov av att söka efter förklaringar till varför det sker (Davies, Glaser 

och Kossoff 2000). Även Essa och Murray (1999) påtalar att tolkandet av barns 

sexuella beteende framkallar olösta frågor bland lärarna. Essa och Murray (a.a) 

ställer sig här frågande till vem som äger problemet, barnet eller läraren.  

När det förekommer onani på förskolan så upplever lärare enligt Larsson (2001) det 

inte vara någon större skillnad om det är pojkar eller flickor som gör det. Vidare 

menar hon att barnen i de flesta fall gör det för njutningens skull och då ofta i 

samband med stunder som är tänkta till vila. Enligt Larsson (a.a) så förekommer det 

oftare att barn utför sexuella handlingar i hemmet än vad de gör på förskolan. 

Däremot så uppmärksammar lärare sexuella beteenden hos barn som gjorde dem 

oroliga i större utsträckning än vad föräldrar gör.  

7.2 Att samtala om barns sexualitet 

Lärare upplever att det finns tillfällen när de pratar med barn om sådant som rör 

sexualitet menar Larsson (2001). Då är det enbart för att svara på barnens eventuella 

frågor som samtal sker. Lärarna tar själva aldrig initiativet till dessa konversationer. 

Lärarna har inte planerat för ett sådant här samtal i upplysningssyfte.  

Det finns en brist hos lärare att samtala med föräldrarna om barns sexualitet hävdar 

Larsson (a.a). Det har framkommit i hennes undersökning att lärare uppfattar det som 

att de samtalar med föräldrarna angående barns sexuella beteenden. Däremot så har 

föräldrarna en känsla av att inte ha diskuterat barns sexualitet med lärarna. Lärare 

upplever att de känner sig osäkra i diskussionen tillsammans med föräldrar om barns 

sexualitet. 

7.3 Lärarens kunskaper  

Någon form av kompetens på barns sexualitet förekommer inte speciellt mycket 

bland lärare. Det är inget som förekommer särskilt ofta varken under utbildningen till 

lärare eller senare i verksamheten påtalar Larsson (2001). Davies, Glaser och 

Kossoff (2000) hävdar att lärare använder sig av sina subjektiva uppfattningar i 

mötet med barns sexualitet. Därför behövs det mer utbildning som grundar sig på 

forskning samt att föra betydligt mycket mer diskussioner angående förhållningssätt 

bland lärarna skriver Davies, Glaser och Kossoff (2000). 
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8 TEORIAVSNITT 

I det här stycket kommer vi att redogöra för olika teorier som behandlar barns 

sexualitet. 

8.1 Om barns sexualitet  

Barn föds sexuellt driftiga och det lilla nyfödda barnet har från första början 

möjlighet till att få sexuella upplevelser. Första tiden är barnets sexualitet styrt av 

inre mekaniska processer som sedan övergår till att barnet kan stimulera sig självt 

(Langfeldt m.fl.1983). På ett naturligt sätt vill barn beröra sina könsorgan och 

utforska sin kropp. Langfeldt (2000) menar att barns självutforskande av den egna 

kroppen ska uppmuntras av vuxna. Aigner & Centervall (1994) framhåller att 

sexualiteten är inte bara en biologisk drift utan också någonting som barnet kommer 

att lära sig tillsammans med andra människor. Reaktionen från andra människor på 

barnets sexuella önskan ger barnet en bild och förståelse över sig själv och sin 

sexualitet. Larsson (1994) framhåller att det är samhällets attityder men också de 

som befinner sig i barnets närhet som ”formar barnets sexualitet” (1994:16). Det är 

inte så att omgivningen informerar barnet vad som förväntas av henne eller honom 

utan det rör sig mer om omedvetet agerande (a.a). Bilden av att själv vara en sexuell 

människa får barnet när andra människor visar sexuella intressen men även då gör 

barnet en tolkning över andra människors sexualitet menar Aigner och Centerwall 

(1994).  

 

8.2 Barns lekar med sexuellt innehåll 

Langfeldt (2000) men även Aigner och Centerwall (1994) anser att barn ofta leker 

sexuella lekar tillsammans med andra barn. I leken utforskar de varandra genom att 

klä av sig kläderna och undersöka varandras könsorgan som oftast sker i någon form 

av rollek . Langfeldt (2000) menar att barns sexuella lekar är mycket betydelsefulla 

och har stor vikt för sexualiteten senare i vuxenlivet. Vidare menar han att leken 

hjälper barnet att få en förståelse över att andra barn också upplever sex. Därigenom 

får barnet en förklaring till sin sexualitet genom sina kamrater som finns med i leken.  

Larsson (2001) och Davies, Glaser och Kossoff (2000) påtalar att lärares 

uppfattningar är att lekar med sexuellt innehåll inte är så vanligt hos barn. 
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Doktorsleken är den lek som i de här situationerna dominerar enligt Larsson (2001). 

Nakenhet och närhet blir ett naturligt inslag men också upplevelsen av att kunna 

känna sina gränser och visa ömhet till varandra menar Langfeldt (2000). ”Kroppen är 

ju utgångspunkt för självkänsla och självuppskattning och att iaktta och jämföra med 

andra barn är ett sätt att få en uppfattning om sig själv”(Aigner & Centerwall 

1994:37). Larsson (1994) anser att barn tillsammans i lek med sexuellt innehåll ges 

möjlighet till att se sig själva genom andra samtidigt som de får lära sig var 

gränserna går. ”Liksom all annan lek är den sexuella leken en del av 

socialisationsprocessen där barnen kan pröva olika beteenden, lära av varandra och 

bearbeta olika upplevelser” (Larsson 1994:16).  Aigner och Centerwall (1994) menar 

att miljön runt barnen i dag är så tillrättalagd och kontrollerande av vuxna så det 

finns ingen möjlighet till att leka ifred. Områden med vrå och skrymslen är borttagna 

i barnens miljö samt att vuxna lägger sig mer i leken nu gör att det blir svårt för 

barnen att leka sexuella lekar skriver Aigner och Centerwall (a.a). Det måste finnas 

möjligheter till olika platser i miljön som inbjuder barnen till att använda sina egna 

tankar, känslor och sin sexualitet där vuxna finns närvarande utan att lägga sig i och 

kunna lämna barnen i fred. Detta kräver av den vuxne ett balanstagande på vilket sätt 

de förhåller sig till barnens sexuella lek. Den vuxnes förhållningssätt lägger en grund 

för barnens vidare sexuella utveckling (a.a). Larsson (1994) poängterar att människor 

och det omgivande samhället influerar riktningen till barnens sexuella utveckling. 

Langfeldt m.fl. (1983) påpekar att barn i förskolan försöker utföra sin sexualitet i 

hemlighet så att den inte syns för att komma ifrån vuxnas tvivelaktiga attityd till 

sexualitet. Vidare uttrycker Langfeldt (a.a) att barnen behöver sin ensamhet för att 

det då i deras egen värld inte finns ångestladdade reaktioner från vuxna. Langfeldt 

(2000) menar att barn som bevakas av vuxna under sina sexuella lekar kan få en 

negativ bild av sin egen sexualitet. Kontrollen från vuxna kan upplevas av barnen att 

deras lek inte är tillåten och är förbjuden att göra.  Larsson (2001) men även 

Langfeldt (2000) hävdar att barn som använder sig av olika attiraljer för att sticka in i 

underlivet eller i ändtarmen under sexuella lekar gör sig sällan illa.  

8.3 Samtal om barns sexualitet med barn, kollegor, föräldrar 

Langfeldt (2000) påstår att språket har betydelse för att förstå den egna sexualiteten 

men även andras sexualitet. Därför är det nödvändigt att vuxna använder ett språk 

med de ord som kan redogöra för barnets olika känslor. Langfeldt (a.a) menar att 
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barn utforskar och söker kunskap från varandra där de lär varandra de sexuella 

uttrycken. Vuxna är tysta i dessa situationer och har svårt att uttrycka sig. Det är de 

vuxna som väntar på att barn ska ställa frågor om sex men Langfeldt (a.a) hävdar att 

först måste barnet berikas med ett språk som innehåller sexuella ord för att barnet ska 

kunna fråga. ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 

identitetsutveckling” (Lpfö 98 2010:7). Ordets värde måste vara med en positiv 

inriktning som innehåller könsorganens olika delar och som berättar om dess 

uppgifter för att det ska bli meningsfullt menar Langfeldt (2000). Språket skiljer sig 

mellan flickor och pojkar vilket Langfeldt m.fl. (1983) påstår beror på att pojkars 

könsorgan och reaktioner syns. Det gör att pojkars könsorgan blir mycket tydligare 

och lättare att uttrycka med namn än vad flickornas könsorgan blir. Flickor saknar 

oftare ord för att kunna berätta om sina sexuella känslor. Langfeldt (a.a) poängterar 

att barn först ska ha kunskap i hur könsorganen fungerar i relation till sig själva. 

Därefter när barnens egen nyfikenhet väcks kan könsorganen sammanförs med 

fortplantningen.  

Aigner och Centerwall (1994) menar att vuxnas inställningar och värderingar ser 

olika ut inför barns sexualitet. Där uppstår problem över att en del vuxna är tillåtande 

medan en del är förbjudande till barnens nyfikenhet. Vidare menar Aigner & 

Centerwall (a.a) att detta medför en svår situation i mötet och samtalet mellan 

föräldrar och lärare i förskolan. Balansen mellan vilka värderingar som ska 

förmedlas till barnen blir problematiska eftersom vuxna har svårt att förklara sina 

åsikter när det gäller barns sexualitet. Barnen möts då av vuxna med skiljaktiga 

uppfattningar som kan leda till att barnen känner sig otrygga inför sin sexualitet. 

Därför hävdar Aigner och Centerwall (a.a) att vuxna sinsemellan måste kunna 

respektera att det finns olika åsikter och samtidigt kunna kompromissa för att komma 

fram till gemensamma normer och värderingar för barnen. Juul och Jensen (2009) 

påtalar att i mötet med föräldrar kan läraren mest om pedagogik men föräldern 

känner sitt barn bäst. I samtal om barns sexuallitet är ingen […] ”expert på det 

parterna samlats kring: barnets liv” […] (2009:173). Det finns ett värde i båda parters 

sätt att se på barnet menar Juul och Jensen (a.a). Forsberg (2005) menar att det är i 

mötet och samtal med andra som reflektion uppstår och att det då ges utrymme till att 

omvärdera sina tankar och förhållningssätt. Enligt Lpfö 98 (2010) ska arbetslaget 

”föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling 
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och lärande både i och utanför förskolan […]” (Lpfö 98 2010:13). Larsson (1994) 

påtalar att den process av inlärning när det kommer till det sexuella området är ett 

komplicerat och svårt vilket gör att de flesta vuxna skyddar sig från att diskutera 

sexualitet med sina barn.  

Larsson (1994) menar att lärare numera inte diskuterar det naturliga i barns 

sexualitet. Nu fokuseras samtalet mer på frågor som rör övergrepp mot barn. Kring 

det här finns det en mängd olika fortbildningar och litteratur. All litteratur om barns 

sexualitet för lärare i förskolan och till barn försvann under 1990-talet på grund av att 

den här medvetenheten om övergrepp mot barn ökade. Det här har gjort lärare 

restriktiva vad det gäller hur barn får tillåtas att uttrycka sin sexualitet. Samhällets 

syn på sexualitet påverkar barnen och deras utveckling hävdar Larsson (1994). 

Martens (1998) tydliggör att pedofiler ofta samlar bilder på barn i offentliga 

sammanhang.  

 

8.4 Lärarens förhållningssätt 

Barn i förskolan ger uttryck för sin sexualitet på olika sätt (Langfeldt 2000). En del 

barn är varsamma och avvaktande när de utforskar sin sexualitet och dessa barn 

bemöts ofta av vuxna på ett positivt sätt. De barn som mera öppet och plötsligt visar 

sina sexuella upplevelser möts ofta av osäkra vuxna som visar tvivelaktighet till 

deras handlingar (a.a). Larsson (2001) skriver i sin avhandling att barndomen kan 

komma att uppfattas som en konstruktion som de vuxna ska tämja. Larsson (1994) 

hävdar att lärarna reagerar och agerar utifrån vad de tror att deras kollegor och 

föräldrar har för attityd till barns sexualitet. Lärarnas åsikter är nog mer tillåtande till 

barns könsdrift än vad deras agerande visar menar Larsson (a.a). Det här gör att man 

på förskolan ofta avleder och nekar barns sexuella lekar utan att ge någon förklaring 

till barnen (a.a).  

Langfeldt (2000) hävdar att vuxnas förhållningssätt påverkas av vår negativa 

inställning till sexualitet som finns i vår kultur. ”Vår kultur erkänner inte riktigt 

sexualiteten” (Langfeldt 1987:56). Larsson (1994) anser att vårt samhälle formas av 

en återhållsam syn på sexualitet. Aigner och Centerwall (1994) framhåller att det inte 

är barnens sexuella upplevelser som är problemet utan när händelserna sammanstöter 

med vuxna uppstår det ofta problem. Vidare menar Aigner och Centerwall (a.a) att 
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om vuxna i mötet med barnen kritiserar deras sexuella handlingar kan barnen få 

slitningar mellan sina egna upplevda känslor.      

 

8.5 Barns behov till onani 

Aigner och Centerwall (1994) uttrycker att barn känner lust och njutning genom att 

onanera. Små barn onanerar spontant och utan vidare bland andra barn och vuxna. 

Langfeldt (2000) påstår att om barnet får mycket kroppskontakt blir det ett bevis på 

att kroppen i fortsättningen är viktig att utforska vilket kan leda till ett större intresse 

för sina könsorgan. En förutsättning för att barn ska kunna onanera är att de kan röra 

sig fritt och kunna komma åt sina genitalier. I detta sammanhang blir det därför 

viktigt att barnen får möjlighet att vistas nakna ibland och lämnas ostörda en stund 

menar Langfeldt (2000). Uppfattningen till onani bland barn upplevs på olika sätt av 

vuxna påstår Aigner & Centerwall (1994). Förhållningssättet i situationen blir därför 

ett problem och inte själva onanin i sig. Det är ett känsligt område och upplevs mera 

förbjudet än andra sexuella utföranden. Det saknas fortfarande en positiv inställning 

hos vuxna till att barn ska få möjlighet till att genomföra sin onani. Vuxna 

uppmuntrar inte barnen till att onanera men samtidigt har de en vetskap om att detta 

inte är skadlig för barnet hävdar Aigner & Centerwall (a.a).  
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9 METOD 

I det här kapitlet ges en redogörelse för på vilket sätt den empiriska undersökning har 

genomförts och vilka urval som har gjorts. De forskningsetiska överväganden som 

har skett i samband med det här arbetet lyfts även fram.  

9.1 Metodval 

Den kvantitativa metoden menar Bryman (2011) handlar en del om siffror och Trost 

(2007) tillägger att det också kan röra sig om något som är […] längre, fler eller mer 

[…] (2007:18). Bryman (2011) anser att här är det forskarens funderingar och 

intresse som får styra. Är utgångspunkten för undersökningen att vilja vet hur många 

som tycker en viss sak så bör man använda sig av en kvantitativ undersökning hävdar 

Trost (2007).  Däremot om fokus ligger på hur individen tänker bör en kvalitativ 

undersökning göras (a.a).  

  

I en kvalitativ undersökning är det deltagarnas perspektiv – vad de uppfattar som viktigt och 

betydelsefullt- som är utgångspunkten. (Bryman 2011:371) 

 

Vi valde att göra en kvalitativ undersökning för att verkligen få fatt i lärarnas tankar 

om sitt förhållningssätt. Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät (se bilaga 1). 

Istället för att intervjua ett fåtal lärare utformades en enkät som fler lärare kunde 

svara på. I enkäten användes öppna frågor för att ge plats för informanternas egna 

oförutsägbara tankar enligt Bryman (2011).  De två olika förskolorna jämfördes inte 

utan resultatet sammanfattades och blev gemensamt analyserat. Det resultat som kom 

fram från enkäterna redovisas i form av en text.  

 

9.2 Urval  

Enkäter lämnades ut till samtliga 35 förskollärare på två olika förskolor. Den ena 

förskolan ligger i en mellanstor stad och har sex avdelningar. Där arbetar arton 

förskollärare och fyra barnskötare och det finns etthundrasex barn inskrivna. Den 

andra förskolan ligger på landsbygden och är uppdelad på tre hus och sammanlagt 

åtta avdelningar. Här är cirka hundratjugo barn inskrivna. Det är sjutton förskollärare 
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och åtta barnskötare. Barnen på de båda förskolorna är mellan ett år och sex år. På 

båda förskolorna arbetar det även barnskötare men vi gjorde valet att lämna dem 

utanför undersökningen. Detta gjorde vi för att koncentrera oss på den yrkeskategori 

som vi ska komma att tillhöra. De lärare som har deltagit i undersökningen är mellan 

30-65 år.  Enkäten har endast besvarats av kvinnliga förskollärare då det inte arbetar 

några manliga förskollärare på dessa förskolor.  

9.3 Bortfall 

Patel och Davidsson (1994) menar att efter undersökningen är gjord kan man räkna 

ut vilket bortfall som blev. Det kan komma att få en betydelse för det resultat som 

redovisas. Beroende på hur stort bortfallet är kan man kanske inte räkna med att det 

är en totalundersökning (a.a). ”Hur stort bortfallet får vara måste vi bedöma från fall 

till fall”( Patel och Davidsson 1994:110). Totalt lämnades trettiofem enkäter ut och 

utav dessa kom tjugoåtta stycken tillbaka, bortfallet var 20 %. Påminnelse gjordes på 

de båda förskolorna en gång och förskollärarna fick även några dagar extra för att 

lämna in enkäterna. Patel och Davidsson (a.a) påtalar att i fall bortfallet blir upp emot 

20 % bör man undersöka varför bortfallet blev så. Vi anser att det här bortfallet inte 

påverkar vårt resultat så mycket. Det inre bortfallet som obesvarade frågor var 

obetydlig det vill säga alla lärare som hade lämnat in enkäten hade svarat på alla 

frågor.  

9.4 Trovärdighet och giltighet 

De resultat som framkommer i en kvalitativ undersökning går det oftast inte att dra 

allmänna slutsatser ifrån menar Bryman (2011). Informanterna som används i en 

undersökning är inte att betrakta som representativa för en kategori människor (a.a). 

Det gör att undersökningen bara kan vara representativ för de två förskolor som 

undersökningen genomfördes på och inte något som är generellt för förskolor i 

allmänhet. Därför går det inte att se reliabiliteten i den här forskningen då Bryman 

(a.a) hävdar att resultatet skulle bli ett annat i fall undersökningen gjordes vid ett 

senare tillfälle. Patel och Davidsson (1994) uttrycker att det är svårast att kontrollera 

trovärdigheten i förväg när det gäller en enkätundersökning. Här behöver 

informanterna verkligen få en tydlig introduktion på hur de ska svara på frågorna 

(a.a).  När det gäller en kvalitativ undersökning som den här menar Bryman (2011) 

att trovärdigheten hör ihop med det sätt forskaren beskriver sitt resultat. Däremot 
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anser Patel och Davidsson (1994) att trovärdigheten inte syns förrän enkäten hade 

blivit besvarad. Vi har med vår undersökning inte haft för avsikt att göra någon 

mätning av det resultat vi har fått fram. I en kvalitativ undersökning är det inte 

mätningen av resultatet som är viktigt vilket gör att validiteten inte får någon 

betydelse (Bryman 2011).  

9.5 Genomförande  

Utifrån syfte och problemställningar konstruerades frågor med inriktning på lärares 

förhållningssätt till barns sexualitet och på vilket sätt samtal förs. Därefter delades 

enkäterna ut personligen till var och en av informanterna. Det här gjorde att en 

diskussion om barns sexualitet sattes igång direkt. Vi ansåg att vi skulle få större 

svarsfrekvens genom att skapa en relation till var och en av informanterna när vi gick 

i dialog med dem. På varje förskola erbjöds en låda att lägga enkäterna i när de var 

ifyllda. Informanterna hade cirka en och en halv vecka på sig att fylla i svaren. Det 

lämnades en muntlig påminnelse om slutdatumet och några fick ett par extra dagar 

att lämna in sitt svar.  

9.6 Bearbetning och analys  

Svaren granskades i den empiriska undersökning, varje fråga var för sig, och av det 

gjordes en sammanfattning av det förhållningssätt lärarna uttryckte att de hade. Patel 

och Davidsson (1994) menar att i bearbetningen av materialet bör vi […] ”hitta 

mönster, teman och kategorier i materialet” (1994:101). I bearbetningen lästes varje 

fråga för sig och alla svaren jämfördes med varandra. Därefter gjordes en 

sammanställning av de olika svaren. Under sammanställningen diskuterades svaren 

noga så att de tolkades på ett korrekt sätt. Resultaten mellan de båda förskolorna har 

inte jämförts utan en sammanfattande text gjordes om vad de olika lärarna skrev. För 

att ge lite tyngd i texten citerades lärarna ordagrant. Vi valde att inte skriva ut exakt 

antal lärare utan använt oss av flera lärare, ett fåtal och så vidare utom vid ett par 

tillfällen då det benämns exakt hur många lärare som uttryckte något speciellt. Det 

här för att intresset inte låg i hur många som tyckte något, för då hade en kvantitativ 

undersökning gjorts. Nu ville vi få fatt i vad lärarna tycker och därför blev det då inte 

heller vikigt att redovisa hur många som stod för samma åsikt.  

Det resultat som kom fram i den empiriska undersökningen tolkades och 

reflekterades, för att se några mönster i svaren. Diskussion och jämförelse angående 
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svaren skedde under arbetes gång. Tanken fanns med hela tiden på hur många olika 

sätt som svaren kunde uppfattas. I analysen ställdes lärarnas svar i relation till vad 

litteraturen säger för att därefter i diskussionen verkligen gå in och tolka samt 

förklara det resultat som framkom. Vi kommer också i diskussionen att lägga till våra 

funderingar och tankar som har väckts.  

9.7 Forskningsetiska överväganden 

Vi har inför det här arbetet tagit del i de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet har tagit fram 

(http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.p

df ). I samband med att vi lämnade ut enkäten skickade vi med ett missivbrev (bilaga 

2). Det här brevet uttryckte att informanterna är anonyma, både förskolan som 

undersökningen är gjord på och de enskilda individerna helt enligt 

konfidentialitetskravet regel nummer sex (a.a). Vi har även använt oss av 

informationskravet regel nummer 1 och samtyckeskravet regel nummer 2 (a.a). Både 

Bryman (2011) och Trost (2007) gör gällande för vikten av frivilligt deltagande i en 

sådan här undersökning vilket vi också informerade om.  

9.8 Metodkritik 

Undersökningsmetoden som har valts är enkät som har både styrkor och svagheter. 

En fördel med enkäter som Bryman (2011) ser det är att det går att nå ut till många 

samtidigt. Alla informanter får på det här sättet ta del av samma frågor till skillnad 

om man intervjuar då frågorna kan komma att variera (a.a). I och med den här 

undersökningsmetoden har informanterna möjlighet till att själva bestämma vid 

vilken tidpunkt de utför undersökningen och hur mycket tid som de vill lägga ner på 

att svara poängterar Bryman (a.a). Vi ville ge våra informanter möjlighet att 

verkligen kunna tänka och reflektera över sitt förhållningssätt innan de gav svar på 

frågan därför har vi valt att använda det här tillvägagångssättet.  

Bryman (a.a) anser att informanterna inte kan få något stöd eller hjälp med att förstå 

frågorna i en enkät. Det var av stor vikt att behöva fundera kring hur frågorna 

formulerades så att de inte skulle kunna tolkas på en mängd olika sätt. När resultatet 

ska analyseras finns det inget tillfälle att ställa följdfrågor som uppföljning av svaret 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf
http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf
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(a.a). En stor risk med enkäter är att informanten lätt kan tröttna på att svara på allt 

för många frågor eller frågor som inte intresserar dem (a.a).  

Vi valde ett ämne där frågorna kan komma att upplevas som känsliga och besvärande 

för en del. Vi tror att det kan vara lättare att få svar på frågorna i skriftlig och 

anonym form till skillnad från en intervju.  
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10 RESULTAT 

I det här kapitlet kommer vi att redovisa i sammanfattningsform de resultat som har 

framkommit i enkätundersökningen. Utgångspunkten för sammanfattningen har varit 

våra frågeställningar: 

Vilket förhållningssätt har lärare i förskolan till barn som utforskar sin sexualitet?   

På vilket sätt för lärare samtal om barns sexualitet med barn, kollegor och föräldrar 

och hur påverkar detta lärarens förhållningssätt? 

 

10.1 Lärarens förhållningssätt till barns nakenhet 

Kunskapen om barns sexualitet hos lärarna i förskolan upplevs som minimal enligt 

vad de själva uttrycker. Fortbildning inom området var inte så stor eller obefintlig 

under deras utbildning. Den kunskap lärarna har förskansat är genom egen läst 

litteratur, egna barn eller den erfarenhet de har fått under sitt yrkesverksamma liv. 

”När jag tänker efter har jag kanske ingen alls. I så fall inget jag har läst kring i 

någon utbildning/fortbildning” ”Inte mer än 20 års erfarenhet i barnomsorgen och 

mamma till tonårsbarn”. Några lärare har diskuterat barns sexualitet under 1970-

talets slut och början på 1980-talet och till och med deltagit i föräldramöte som har 

haft den här diskussionen uppe. En lärare undrar: ”Vart har den debatten tagit 

vägen?”  

Barns nakenhet ses som det mest naturliga i världen men lärarna har blivit mer 

restriktiva än för några år sedan med barn som är nakna. Det här menar lärarna är på 

grund av den debatten som har skapats runt pedofili och som ständigt är aktuell.  

”Ganska okomplicerat. Även detta har förändrats över tid. Det var ett mer 

avslappnat för nakenhet över lag för ett antal år tillbaka. Beror förändringen 

på att nakenhet utnyttjas på nätet, pedofiler osv. Det är ju ett ständigt aktuellt 

ämne som debatteras. Vi vill ju inte fotografera nakna barn”. 

Hos några lärare verkar det finnas en outtalad regel på förskolan och det är att blöja, 

trosa eller kalsong ska barnet ha på sig. Några av lärarna vill inte att barnen ska vara 

nakna vid fotografering eller filmning, för det handlar om barns integritet menar en 

av dem.   Nakenheten förknippas av många med hygien, sommar, bad och vattenlek. 
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De här situationerna tillåter att det visas lite nakenhet. En lärare uttrycker: ”Men 

varför ska man springa naken annars?” Flera lärare har påtalat att de gärna vill att 

barnen ska ha underkläder på sig när de badar ute på grund av att man inte vet vem 

som sitter i fönstret i huset mitt emot.  

”På förskolan är varken jag eller någon annan kollega tillåtande till nakenhet, 

endast vid dusch (sommarvärme) kan bero på att vi dokumenterar mycket. 

Hur skulle det vara med nakna barn?” 

En lärare skriver att mindre nakenhet beror på att förskolan är öppen för många som 

kommer och går under dagen men också att lärarna dokumenterar mycket. En annan 

lärare upplever att tillåtandet är större bland de yngre barnen. När barnen har blivit 

lite äldre menar hon att det är kompisar som sätter gränsen inte lärarna. ”Mer 

tillåtande ju yngre barnen är. Äldre barn (6 år) känns det som att det inte är lika 

tillåtande men jag tror inte att det är pedagogerna som inte tillåter utan mer mellan 

barnen”   

 

10.2 Lärarens förhållningssätt till barns undersökande av 

sexualitet 

Att barn undersöker sin egen kropp är väldigt tillåtande bland lärare men det ska ske 

i enskildhet. ”Jag tror att det är viktigt att undersöka sin egen kropp”. ”Det är 

naturligt att undersöka den egna kroppen, barn är nyfikna och vill veta mer och mer 

om sig själv och omvärlden”. En av lärarna försöker alltid att avleda en sådan här 

situation. ”Jag avleder gärna dessa lekar, avdramatiserar”. Tre lärare menar att det är 

okej att undersöka den egna kroppen så länge barnen inte skadar sig själva eller att 

andra barn känner obehag. Två av lärarna kände sig osäkra på hur tillåtande de var 

när barn undersöker sin kropp. Detta relaterade de till att de själva blev osäkra i den 

här situationen på grund av bristande kunskap. En lärare skrev: ”Tillåtande till den 

grad att vi kan prata om kroppen och visa och peka fast med kläder på”.  

För ett flertal lärare går gränsen för hur mycket ett barn får undersöka sig själv när 

det är risk för att barnet kan skada sig. Detta genom att föra upp ett föremål i till 

exempel underlivet.”Inte föra upp något i snippan, skaderisk”. För många av lärarna 

upplevs gränsen nådd när barn drar sig undan och föredrar det sexuella 

undersökandet. ”Om barnet gör det väldigt ofta så det nästan inte kan göra annat och 



23 

 

vill bli isolerad så går jag in och erbjuder annan aktivitet”. När undersökandet 

övergår i ett tvångsmässigt beteende som gör att barnen inte deltar i annan aktivitet. 

Några lärare tyckte att gränsen var nådd när undersökandet skedde öppet inför andra 

barn. En lärare ansåg att gränsen var nådd: ”När det blir en sexuell njutning för 

barnet”.  

Ett fåtal lärare anser att barn ska få undersöka varandras kroppar bara det inte 

upplevs som obehagligt för någon. ”Viktigt att det är ömsesidigt, ingen går över 

gränsen för egen integritet”. Av dessa lärare så vill två kunna finnas till hands för att 

svara på frågor och samtal. En lärare tyckte att undersökandet av kropparna utan 

kläder inte behövs. De allra flesta är restriktiva till att undersöka varandra då allt ska 

ske på lika villkor och ingen få känna sig kränkt. Det är en svårbedömd situation 

tycker lärarna för det handlar också om barns integritet där barn har ”rätt till sin egen 

kropp” som någon uttrycker det. Hos några av lärarna var undersökandet godkänt så 

länge det inte rörde sig om könsorganen.  

”Jag tycker könsorgan är något privat. Inte ta på varandras könsorgan. Har 

aldrig varit med om att barn undersöker varandra sexuellt. Titta på varandra 

och prata upplever jag inte som sexuellt undersökande”. 

Barns undersökande genom lekar med sexuellt innehåll tillåter de flesta så länge det 

även här sker på lika villkor och sker med respektfullhet inför varandra. ”Det måste 

vara under uppsikt och att vi samtalar om vad som händer och varför”. Några av 

lärarna tycker inte att den här leken alls är tillåten utan avleder den eller nekar till 

den. ”På förskolan är det inte tillåtet för mig”.  

”Svårt, man måste respektera de inblandade och deras föräldrar. Vad är ok 

där? Att leka doktor och klämma, känna på överkropp kan tyckas ok men när 

det gäller underliv är det inte det. Att gå på toa samtidigt för att titta är ok om 

båda tycker så”.  

Under den här leken bör kläderna vara på anser tre av lärarna och en vill inte att den 

ska ske ihop med andra barn. ”Inte speciellt tillåtande när de är flera” Den här 

sortens lek vill lärarna ofta övervaka på håll så den får inte vara instängd. Det här för 

att kunna ”läsa in stämningen” som en lärare verbaliserade.  
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Vid undersökandet av varandras kroppar eller under lek med sexuellt innehåll går 

gränsen för att ta på varandras könsorgan, ”det är privat” menar någon lärare. Här är 

det viktigt också att alla barn är med på det som sker så att ingen känner olust eller 

obehag. Att föra upp något föremål i till exempel underlivet får inte heller 

förekomma på grund av skaderisk menar lärarna. En lärare påtalade att de lokaler vi 

hade förr inbjöd kanske till andra lekar med mer sexuellt innehåll än vad de gör idag. 

Nu är lokalerna mer genomskinliga och utbudet av material är större vilket påverkar 

barnen tror hon i val av deras lekar.  

Nästan alla tillåter onani så länge det inte blir tvångsmässigt, att man märker att 

barnet far illa eller att något annat barn reagerar. Några lärare formulerade: ”ser men 

nonchalerar” och ”låter dem vara ifred”. Fem lärare känner en osäkerhet och har 

ingen erfarenhet av det här. Det gör att de ofta försöker avleda barnet. När det 

kommer till att barn onanerar öppet bland andra barn är inte lärarna speciellt 

tillåtande. ”Vår kultur säger att det inte är ok” hävdar en av dem. Ett fåtal lärare 

tycker att det fungerar att barn onanerar öppet så länge inte andra barn reagerar och 

ifrågasätter situationen. En lärare gav ord åt: ”Förskolan ser jag som en plats som ska 

vara meningsfull och kreativ, är den det och om barnet inte har en störd emotionell 

utveckling så tror jag inte att det är så många barn som onanerar på förskolan”.  

10.3 Lärarens sätt att samtala om barns sexualitet 

Det pratas väldigt lite om barns sexualitet. Några uttrycker att ämnet i sig är viktigt 

och som behöver diskuteras mera för att öka kunskapen. Det känns tabubelagt fast 

det inte borde vara det. ”Återigen tycker jag det är ett ämne som bör lyftas och pratas 

om mer i arbetslagen. Mer kunskap!” ”Ett viktigt ämne som faktiskt kanske inte är så 

naturligt, önskar att man fick mer kunskap och diskussioner i detta”. Minoriteten 

pratar inte alls eller väldigt lite tillsammans med barnen om deras sexualitet. ”Det 

gör jag inte!” svarade en av lärarna på frågan på vilket sätt du samtalar med barn. 

”Jag pratar inte med barn om barns sexualitet”. Några lärare vill gärna ta hjälp av 

bilder och böcker som finns för barn när de samtalar eller svarar på frågor. ”Genom 

litteratur (viktigt med bra sådan), samtalar kanske i en mindre grupp då det uppstår”.  

De flesta svarar på barns frågor men de tar inte själva initiativet till samtal. ”Svarar 

på barnens frågor när de frågar. Tar inte upp ämnet själv”. Det är bara om barn frågar 

eller om det har förekommit en händelse som lärarna då samtalar med barnen. 
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Samtalen kan också innehålla prat om kroppen, könsorganen där lärarna ofta 

poängterar att de tillhör barnen och ingen annan får röra snoppen eller snippan. 

”Använder begreppen snippa och snopp. Rätten till sin egen kropp gäller hela 

kroppen, rätten att säga nej, integritet”. Hur ett barn blir till kan också diskuteras.  

Att samtala om barns sexualitet tillsammans med kollegor förekommer nästan inte 

alls. Lärarna delger varandra om situationer som har uppkommit. ”Detta 

samtalsämne kommer sällan upp och gör det så berörs det ganska lite. Mest 

informativt t.ex. detta hände”. De söker vägledning hos kollegor för att få bekräftelse 

på hur mycket som ska tillåtas. En lärare menade att de ”prövar varandras åsikter”. 

”När ett barn på min avdelning har frågat, pratat eller undersökt sin eller en kompis 

kropp på något sätt delger jag mina kollegor. Diskutera vad vi ska tillåta”. Problem 

som kan uppstå i det här mötet kollegor emellan anser lärarna är när deras åsikter går 

isär på grund av olika kunskaper eller erfarenheter. Det kan också ske när kollegor 

inte kan komma överrens om ett gemensamt förhållningssätt. En lärare formulerar 

sina tankar: ”Jag tror att alla tänker mycket, vad ska andra tro?” Oron finns att 

kollegor ska dra paralleller mellan barns sexualitet och övergrepp hos en av lärarna.  

Lärare påverkas av olika attityder de möts av i samtal kring barns sexualitet menar de 

flesta i vår undersökning. Några lärare uttrycker vikten av att själva veta sin 

ståndpunkt men att ändå lyssna till vad andra har att säga. ”Jag måste vara medveten 

om att andra har olika attityder och vara förstående för detta”. Några kan tänkas 

omvärdera sitt sätt att se på sexualitet medan andra inte ruckar på sin gräns. 

”Omöjligt att inte påverkas av andra det gör vi alltid. Hur är svårt att svara på”. 

Någon enstaka upplever att omgivningen har ungefär samma syn på barns sexualitet 

som hon.  

 

10.4 Lärares sätt att samtala med förälder 

När samtal mellan föräldrar och lärare uppstår om barns sexualitet så sker den 

enskilt, aldrig på ett föräldramöte. Ett fåtal lärare pratar inte alls om det tillsammans 

med föräldrar. ”Nästan inte alls. Det är ett ovanligt samtalsämne”. De lärare som 

någon gång diskuterar ämnet med en förälder gör det tydligt och korrekt och är ofta 

situationsbundet. ”På ett sånt naturligt sätt som det går. Ärligt. I samråd med kollegor 

så det inte blir fel eller missuppfattas”. Det är ett samtalsämne som bara sker vid en 
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konkret händelse. Ett fåtal säger sig då lägga upp samtalet med att det nu 

förekommer en nyfikenhet bland barnen med till exempel lekar om innehåller 

sexuellt undersökande. Här kan det uppstå kommunikationssvårigheter mellan lärare 

och föräldrar på grund av missförstånd eller olika syn på barns sexualitet. ”Att man 

ser på barns sexualitet olika och vill göra på olika sätt i frågan”. Lärare behöver vara 

professionell i mötet med en förälder som har en annan acceptans eller visar sig vara 

oförstående. Det ska göras genom att lyssna på och ta till sig vad föräldern säger 

påtalar en av lärarna i undersökningen. ”Mycket handlar nog om pedagogens egen 

syn på sin kropp, sin självbild och vad man har med sig i sin egen ryggsäck”.    
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11 ANALYS 

I det här kapitlet kommer vi att tolka och analysera det empiriska resultatet och 

relatera det till teorier som bildar ramverk i vårt arbete.  

11.1 Lärarens förhållningssätt till barns nakenhet 

Det har framkommit i vår undersökning att lärarnas kompetensutveckling kring barns 

sexualitet är i det närmaste minimal vilket också Larsson (2001) tidigare har hävdat. 

Larsson (1994) anser att det inte förs så mycket diskussioner kring barns sexualitet 

längre. En del av lärarna upplevde att det under 1970-talet och 1980-talet hölls fler 

diskussioner kring barnens könsdrift bland annat på föräldramöte mot vad det gör 

idag. Idag ligger diskussionen mer på sexuella övergrepp och pedofili menar både 

lärarna och Larsson (a.a). Det här har enligt lärarna själva gjort att de har blivit mer 

restriktiva kring barns nakenhet. Lärarna är försiktiga med vilka miljöer barnen 

blottgör sig i och när de dokumenterar med hjälp av foto. Martens (1998) påtalar att 

pedofiler ofta tar bilder på barn på allmänna platser vilket också lärarna påpekar att 

de inte vet vem som befinner sig i förskolans närhet. Lärarna pratar om en outtalad 

regel om att barn ska ha blöja eller underkläder på sig eller varför barnen ska vara 

nakna. Att vara naken hör sommaren till anser några.  

11.2 Lärarens förhållningssätt till barns undersökande av 

sexualitet 

När det kommer till att låta barnen undersöka sina egna kroppar i enskildhet är 

lärarna i allmänhet tillåtande. Att vara tillåtande är väldigt individuellt från lärare till 

lärare och vilken syn på sexualitet som hon har. Det är beroende på vilken bakgrund 

man har som påverkar synen på barns sexualitet menar Forsberg (2007). 

Spännvidden bland våra lärare ligger mellan att undersöka sig själv så länge barnet 

inte skadar sig eller att någon i dess närhet känner obehag till att bara få titta och 

peka med kläder på. Langfeldt (2000) och Larsson (2001) anser att barn som 

använder sig av olika föremål för att föra in i underlivet eller ändtarm gör sig sällan 

illa. Några lärare uttrycker en osäkerhet kring hur barn ska få undersöka sin kropp 

vilket de härrör till okunskap. Aigner och Centerwall (1994) hävdar att barns 

upplevelse av sexuella förnimmelser inte är något problem förrän i mötet med den 

vuxnes attityder. Larsson (2001) menar i sin avhandling att genom lärares olika 
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bemötande får barnen kännedom om vilket beteende som förväntas av dem. För en 

av lärarna i undersökningen är gränsen nådd för det enskilda barnets undersökande 

när det sker en sexuell njutning.  

Det är inte lika självklart bland lärarna att barn ska få undersöka varandra som att 

undersöka sig själv. Det här gäller även lekar med sexuellt innehåll.  Lpfö 98 (2010) 

menar att interaktion mellan barnen är viktig för att lärande ska ske. Här diskuterar 

lärarna om barns rätt till sin egen kropp och att inte kränka varandra. Langfeldt 

(2000) påtalar vikten av att utforska kroppar tillsammans med andra för att skapa en 

förståelse att även andra känner lust. Barnen får sin känsla av sexualitet bekräftat av 

varandra. Larsson (1994) påvisar också i sin studie att det är viktigt att få lärdom om 

sig själv genom andra. Många av lärarna menar att de brukar avleda eller neka 

barnen vid de här situationerna. Barnens upplevda känslor påverkas negativt om de 

möter vuxna som agerar mot deras sexuella handlingar hävdar Aigner och 

Centerwall (1994). De lärare som inte avleder barnen från att undersöka vill gärna 

befinna sig i närheten för att känna in atmosfären i leken. Här menar Langfeldt 

(2000) att barn kan komma att uppleva leken som något som inte bör förekomma och 

ger då barnen en negativ upplevelse. Läraren reagerar ofta utifrån vad de tror att 

föräldrar och kollegor ska tycka och tänka om barns sexuella utforskande anser 

Larsson (1994). Essa och Murray (1999) påtalar att forskning om tidig barndom 

menar att barn lär sig om deras omvärld, sig själva men även om andra genom att 

undersöka och delta i olika aktiviteter. Barns sexuella beteende är något som skiljer 

sig från andra beteenden har de flesta vuxna socialiserats in i att tro. Följden av den 

är tron blir att barns sexuella beteende inte kan följa samma regler som andra 

beteenden (a.a).  Här anser Lpfö 98 (2010) att barn ska få känna sig tillfreds och 

därigenom kunna utvecklas. Essa och Murray (1999) menar att lärare kämpar även 

med det som samhället omger barn med idag, som olämpliga sociala influenser där 

barn får tillgång till sexuellt material genom olika medier menar. Lärarna känner då 

en osäkerhet i vilken utsträckning de här influenserna ska integrera i barns lek (a.a). 

Forsberg (2007) anser att det kan bildas konflikter när olika kulturer möts. Det här 

eftersom synen på sexualitet är en social konstruktion (a.a). Någon av lärarna nämner 

den pedagogiska miljön som förskolan är uppbyggd på nu kontra hur den såg ut för 

femton år sedan. Miljön är nu mer genomskinlig och har inte så mycket osynliga 

krypin vilket hon tror påverkar barns utforskande av sexualitet men också att de finns 
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ett större utbud av material som fångar barns uppmärksamhet. Det här påtalar Aigner 

och Centerwall(1994) också att miljön idag kontrolleras av lärarna då alla skrymslen 

där barn kan leka ostört har försvunnit. Varje familj bygger upp sina egna normer 

och värderingar utifrån familjens egen kultur inte bara utifrån det kulturella 

sammanhang de kommer ifrån poängterar Forsberg (2007). ”Vår kultur erkänner inte 

riktigt sexualiteten” poängterar Langfeldt (1987:56). Den vuxne behöver erkänna sin 

egen sexualitet för att kunna göra en ändring av det synsätt som präglar vårt 

samhälle. Att viktiggöra könsorganet och dess betydelse behöver läraren komma till 

insikt med för att kunna förändra sitt förhållningssätt (Langfeldt 2000). En av lärarna 

i vår undersökning uttrycker det som att ”vår kultur säger att det inte är ok” när det 

handlar om barns onani.  Lärarna i största allmänhet har stor förståelse till onani så 

länge det sker i enskildhet och inte blir tvångsmässig. Även här upplevs osäkerhet 

hos vissa för att kunskapen är bristande. Det här gör att lärarna ofta avleder barnen 

från att onanera men det kan också bero på vilken situation eller sammanhang som 

barnet onanerar i. Larsson (1994)hävdar att sexualiteten är ett ämne som ofta är 

tabubelagt och ger en känsla av skam och skuldbeläggning. 

11.3 Lärarens sätt att samtala om barns sexualitet 

Samtal med barnen om deras sexualitet förekommer minimalt eller är obefintligt. Det 

är bara om något barn tar initiativ till diskussion som lärarna svarar på deras frågor. 

Langfeldt (2000) hävdar att den vuxne behöver utöka barnets ordförråd som omfattar 

sexuella ord så att barnet kan sätta ord på de olika emotioner som de känner men 

också för att kunna ställa frågor. Vidare menar Langfeldt m.fl (1983) att det är av 

stor vikt att lära barnen könsorganets funktion och på vilket sätt barnet kan ha nytta 

av sitt könsorgan. Här ska man inte börja med att berätta hur organen fungerar vid 

fortplantningen utan mer i relation till sig själv (a.a). Lärarna inväntar frågor från 

barnen och tar inte upp diskussioner om barns sexualitet själva. Det finns även lärare 

som aldrig pratar med barnen om det berörda ämnet.  

Om det sker en dialog mellan lärare så är det enbart för att informera om en händelse 

som har förekommit. Diskussion kollegor emellan kan också vara för att tillsammans 

komma fram till ett gemensamt förhållningssätt, hur mycket som ska tillåtas. Det kan 

komma att bli dubbla budskap för barnen när de vuxna inte har samma värderingar 

menar Aigner och Centerwall (1994). Vilket också lärarna i undersökningen 
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upplevde kunde skapa problem. Larsson (1994) påtalar att lärare ofta påverkas av 

vad de tror att deras kollegor tänker om en uppkommen situation vilket också en av 

lärarna uttryckte en oro om, ”vad ska andra tro”.   

Någon av lärarna upplevde att det i en diskussion om barns sexualitet kan komma att 

dras paralleller till övergrepp. Vilket även Larsson (1994) påtalar att diskussionen 

om barns sexualitet inte sker på ett naturligt sätt utan då fokuseras det mer på 

eventuella övergrepp. Vidare menar Larsson (2001) att det är viktigt att diskutera 

barns sexualitet och då inte bara vilka effekter eventuella övergrepp kan ge utan även 

att sexualiteten är en stor del av barns naturliga utveckling. 

11.4 Lärares sätt att samtala med förälder 

Samtal tillsammans med föräldrar sker ofta informellt det vill säga inget som 

planeras och gärna då enskilt med berörd förälder. Här försöker lärarna vara tydliga 

för att inte skapa missförstånd och samtalet sker alltid utifrån en uppkommen 

situation. Aigner och Centerwall (1994) anser att vuxna har skilda åsikter om barns 

sexualitet och hur mycket barn får uttrycka sin sexualitet. En del vuxna är mer 

restriktiva till att barn utrycker sin sexualitet och en del är mer tillåtande. 

Lärarnauttrycker att det ofta är på grund av det här som det uppstår 

kommunikationssvårigheter mellan dem och föräldrarna. Larsson (2001) menar i sin 

avhandling att lärarna har en mer tillåtande syn till barns sexualitet än vad 

föräldrarna har. Juul och Jensen (2009) påstår att i mötet mellan lärare och föräldrar 

så har båda parter olika kunskap. Läraren kan pedagogik medan föräldern har 

kunskap om sitt barn. Vidare menar Juul och Jensen (2009) att båda dessa kunskaper 

är betydelsefulla. Här poängterar en av våra lärare vikten av att ha en profession som 

är lyhörd och visar förståelse för oliktänkandet. Aigner och Centerwall (1994) gör 

gällande att en respekt bör finnas mellan de vuxnas olika åsikter och tillsammans 

komma fram till en gemensam utgångspunkt när det gäller hur de ska förhålla sig till 

barnen. Lärarna i undersökningen påstår att de påverkas av andra människors 

attityder i deras möten kring barns sexualitet. För vissa blir det viktigt att lyssna till 

vad andra tycker men att inte ändra på sitt eget sätt att tänka. Medan andra är mer 

öppna för att omvärdera sina egna tankar. Forsberg (2005) hävdar att det är i mötet 

mellan varandras olika bakgrunder och kulturer som ger upphov till reflektion vilket 

i sin tur kan på sikt påverka de normer och värderingar som råder just nu.  
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12 DISKUSSION 

Vi kommer avslutningsvis att diskutera vårt resultat och vad det kan komma att få för 

konsekvenser utifrån vårt sätt att tolka både resultatet och teorin.  

12.1 Lärarens förhållningssätt till barns nakenhet 

Lärarna i vår undersökning håller med Larsson (2001) då hon påpekar att utbildning 

och kompetensutveckling inom området barns sexualitet är knapphändig. Eftersom 

forskningen i ämnet grundar sig i lärares observationer menar vi att forskning bygger 

på lärares okunskap och deras subjektiva tolkning och inte av kunskap om barns 

sexualitet. Som lärare har vi fostrats in i samhällets attityd kring vad sexualitet och i 

synnerhet vad barns sexualitet ska vara. Här menar vi att lärare behöver föra mer 

diskussioner om vilket förhållningssätt som styr dem och varför. Om lärare skulle 

våga diskutera mer kring barns sexualitet så skulle ämnet utvecklas i takt med 

samhället istället för att gamla värderingar ligger kvar anser vi. De bedömningar som 

nu görs av lärare är utifrån den egna erfarenheten och attityd till barns sexualitet. Här 

blir det avgörande för barnet vilka lärare de möter och vilken signal de sänder ut i sitt 

möte till barn. 

Lärare har idag blivit mer återhållsam vad det gäller barns nakenhet. De kopplar ihop 

det här med den debatt som har kommit upp genom att pedofilin har brett ut sig. Vi 

kan se att den syn på barns nakenhet som lärarna har hämmar den utveckling som 

Larsson (1994) uttrycker som viktig. Lärares uppdrag enligt Lpfö 98 (2010) är att 

regelbundet dokumentera arbetet för att kunna utmana barnen i deras lärande. I och 

med pedofildebatten som nu råder och att förskolor idag har hemsidor som de lägger 

ut bilder på av sin verksamhet behöver lärare fundera kring och diskutera vilka bilder 

som används.  Här kommer det etiska stå i förhållande till det som ska vara naturligt 

för ett barn. Nämligen att få en möjlighet till självkännedom genom den spegling de 

får i umgänge med andra men också att få lära sig vart gränsen går och visa 

emotioner till någon annan. Vi ställer oss frågande till på vilket sätt barn ska kunna 

utforska likheter och olikheter mellan individer om de aldrig får en möjlighet att på 

ett naturligt sätt visa sig naken. Det kan uppstå ett dilemma genom att barn inte bör 

vara nakna och att barn ska få bli medvetna om sin identitet som flicka eller pojke 

och vad skillnaden är mellan de olika könen.  
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12.2 Lärarens förhållningssätt till barns undersökande av 

sexualitet 

Lärarna är i stor grad tillåtande till barns undersökande av den egna kroppen så länge 

den sker i enskildhet. När det däremot kommer till att undersöka varandra så tillåts 

det inte alls på samma sätt kan det bero på att barns sexualitet är så tabubelagt. 

Lärarna själva påstår att deras förhållningssätt till barns undersökande tillsammans 

beror på att barnen ska få en känsla av att deras kropp är bara deras egen och att inte 

någon ska känna sig kränkt. Eller är det en ursäkt på grund av en osäkerhet hos 

lärarna att vara restriktiv för att de inte vet vad andra tycker och tänker. Vi tror att 

den här osäkerheten men även rädslan hos lärarna kan bero på för lite kunskap om 

barns sexualitet. En annan aspekt som kan påverka är att det idag finns barn från 

olika kulturer som inte får visa sig nakna inför andra på grund av sitt kulturella arv. 

Gerholm (2002) påtalar att ”normer kring sexualitet är i det samtida, komplexa och 

föränderliga samhället svårfångade, otydliga, ambivalenta och mycket 

kontroversiella” (2002:11). Är det vår syn och förutfattade mening om att barn med 

annat ursprung ska skyla sin kropp? Eller kan det här precis som i andra fall röra sig 

om enskilda individer som vill att deras barn ska bli bemött på annat sätt. Vi ställer 

oss frågande till den lärare som påvisade att barn i enskildhet får undersöka sin kropp 

men med kläderna på. Hur kan ett barn få tillgång och kännedom om sin kropp och 

sin sexualitet om de hela tiden måste ha kläder på kroppen. I en sådan här situation 

ser vi det som ohållbart att ens få lära sig skillnaden mellan hur en flicka och en 

pojke ser ut. Förskolan ska enligt Lpfö 98 (2010) uppmuntra ett livslångt lärande 

som bygger på nyfikenhet, förmågan till eget initiativ och den enskilde individens 

intresse.  

Idag finns det en medveten tanke om den verksamhet som bedrivs på förskolan. Den 

tanken rör sig kring det pedagogiska innehåll men också de pedagogiska miljöerna 

där barnen ska kunna utmanas och utforska. Det gör att förskolornas miljöer ser 

annorlunda ut i dag med en genomskinlighet för att stimulera barns lärande. Det gör 

att barns lek blir mer synlig för lärarna som inte riktigt vet hur de ska förhålla sig och 

bemöta barnen i sitt utforskande av sin sexualitet. Har förskolorna idag skapat för 

genomskinliga miljöer undrar vi så att barnen inte har en möjlighet till att utforska 

och undersöka sin sexuella identitet? Lärarna i vår undersökning vill gärna avleda 

eller vara i närheten vid lekar med sexuellt innehåll. Lärarnas förhållningssätt speglas 
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i utformningen av miljön på många olika sätt, ett förhållningssätt som lutar sig emot 

de styrdokument som finns för förskolan. Det skapas små rum i rummen men det ska 

vara insyn i varje vrå. Ofta för att belysa en genomskinlighet för barnen och påvisa 

att saker kan vara på olika sätt beroende på i vilket sammanhang det används. En av 

lärarna påtalar att det är på grund av miljöerna som barn idag inte undersöker sig 

själva. Hur sanningsenligt det påståendet är kan vi inte uttala oss i. Vi ställer oss 

frågande till om vi med hjälp av de miljöer som byggs upp hämmar barns sexuella 

utveckling eller om vi istället lyfter olika kompetenser och påvisar ”omsorg om och 

hänsyn till andra människor […] (Lpfö 98 2010:4). 

När lärarna kommer på barnen med en lek tillsammans eller ett gemensamt 

undersökande så reagerar de genom att avleda barnen. Det här för att någon inte ska 

känna sig kränkt men vi ställer oss frågande till hur läraren kan veta vart den gränsen 

går. Ligger den gränsen betydligt ytligare än om det vore en annan lek undrar vi. 

Essa och Murray (1999) påtalar att lärare är mer osäkra när det gäller sitt 

förhållningssätt mot barns sexualitet till skillnad från hur de ska agera vid andra 

uppkomna situationer. Här tror vi att skillnaden på säkerhet i olika situationer bygger 

på att det naturligt diskuteras kring lärares förhållningssätt i allmänhet. Den naturliga 

diskussionen existerar inte när det kommer till barns sexualitet. Den osäkerhet som 

finns hos lärare om vart gränsen för kränkning går kanske skulle må bra av att 

komma upp till diskussion för att lärare här ska kunna ta hjälp av varandra. Lärarna i 

vår undersökning har många uttalat sig om att de låter barnen få undersöka varandra 

bara det sker på lika villkor. Kan den tolkningen som lärarna gör i situationen bli en 

annan i fall de är lite mer förberedda på vad som kan ske. Att vara en närvarande 

lärare är något som hela tiden diskuteras på förskolan och vad det har för betydelse. 

Att lämna barn helt utan uppsikt kan komma att få stora konsekvenser för den 

enskilda läraren ifall något händer med barnet. Här kan då föräldrar komma att ha 

synpunkter på hur lärarens arbete har bedrivits. 

Ur ett historiskt perspektiv har barn som onanerar ansetts vara onormala som sedan 

kunde förbindas med sinnessjukdom menar Ernst m.fl. (1983). En av lärarna i 

undersökningen anmärker att onani och sexualitet inte riktigt erkänns i vår kultur. Är 

det så att samhället vilket då även gäller lärarna lever kvar i en föreställning om att 

onani är något onormalt och helst i ett sammanhang tillsammans med andra. Lärarna 

ser det kanske inte som onormalt att barn onanera om det inte blir tvångsmässigt. I 
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ett sammanhang tillsammans med andra anser lärarna att det ska ske ett gemensamt 

lärande där alla är delaktiga. De här gemensamma lärandesituationerna kan ju se 

olika ut. Sitter ett barn med handen innanför byxorna under en samling behöver det 

kanske inte påverka någon annan förutom läraren och har det då någon betydelse om 

barnet onanerar? Här hävdar vi att lärarna behöver få syn på att det kan vara deras 

förhållningssätt till onani som är problemet och inte barnets beteende. Vi vill 

uppmana lärare till att diskutera vad som är onani för ett barn och njutning och 

vilken njutning som är mer värd än andra. Är den njutning som barnet får genom 

onani mindre värd mot att någon vill bli kliad på ryggen? Kroppsberöring behöver 

inte ha med sexuell njutning att göra men kan ändå vara njutningsfullt och vem avgör 

vilket som är njutning frågar vi oss. Larsson (2001) uttrycker att barn väljer att 

onanera för njutningens skull och då vid till exempel vilan.  

12.3 Lärarens sätt att samtala om barns sexualitet 

Vi upplever att det är endast när barn har frågor om sexualitet som lärarna samtalar 

med barn om det. Att samtala med barn kring deras sexualitet är kanske något som 

inte ska ligga på förskolan utan mer på föräldrarna så att de själva får avgöra hur 

mycket deras barn ska få tillgång till det här språket. Vi tycker ändå att det är viktigt 

att lärare svarar sanningsenligt på barns frågor och inte lämna över frågan till 

föräldrarna. På förskolan möter vi olika familjer som har olika värderingar och 

kulturella bakgrunder vilket vi ska respektera. Här kan det komma upp olika 

dilemman när lärare och föräldrar inte har liknande syn eller värderingar. Vi ställer 

oss då undrande om lärare i de här situationerna ska ljuga om fakta för barnet för att 

behaga familjens önskemål. Forsberg (2005) hävdar här att de mångkulturella 

mötena föder reflektioner som i sin tur kan komma att förändra värderingar och 

synsätt. Vi har fått med oss i vår ryggsäck att inte förekomma barnet, utan ställer de 

inga frågor så har de heller inga undringar. Det är nog ett vanligt påstående menar vi. 

Vi tror att lärare inte förekommer barnet just för samhällets och familjens olika syn 

på hur det här ämnet ska behandlas. Utan att lärarna tycker att de här samtalen mer 

ska ligga på familjenivå än att vara förskolans roll.  

12.4 Lärares sätt att samtala med förälder 

Samtal som sker mellan vuxna antingen om det är kollegor emellan eller lärare och 

föräldrar som diskuterar barns sexualitet så rör det sig om en uppkommen situation. 



35 

 

Det är egentligen inte sexualiteten i sig utan mer en handling som barnet har utfört 

som diskussionen berör anser vi. Både lärarna i undersökningen och Larsson (1994) 

uttrycker att tanken på vad någon annan tycker påverkar dem i både sättet att vara 

och samtala. Här menar vi att i fall diskussionen om barns sexualitet lyftes upp till 

ytan så skulle den här känslan hos lärarna försvinna. Genom samtal kan lärare få syn 

på att de kanske har liknande förhållningssätt och det finns också en möjlighet till att 

omvärdera sina egna tankar. Vi påstår att i fall lärare men också föräldrar 

tillsammans var mer öppna för diskussioner om barns sexualitet så skulle det leda till 

större förståelse men också ett gemensamt förhållningssätt. I fall lärare förde den 

öppna diskussion som vi förespråkar så skulle det här bli synligt för dem. 

Diskussionerna skulle kunna beröra samhällets syn, familjers och olika kulturers 

eventuella syn men också för att få tillgång till sin egen syn på barns sexualitet. 

Forsberg (2005) vill mena att den etiska tillhörigheten är en social konstruktion och 

inte en inneboende egenskap. Genom att då diskutera barns sexualitet skulle det 

kanske kunna gå att skapa ett gemensamt förhållningssätt gentemot barnen och deras 

sexuella utforskande. Vilket i sin tur kanske skulle resultera i att tillåtelsen inte bara 

sitter i huvudet utan också i lärarens sätt att agera hävdar vi. Även om lärare har 

olika ställningstagande så tror vi att de kan komma fram till ett gemensamt 

förhållningssätt till barns sexualitet på ett respektfullt sätt. Om nu lärare inte kan 

komma överrens vilket förhållningssätt ska då råda? Det som är mer tillåtande eller 

det förhållningssätt som är mindre tillåtande? Här kan det komma att uppstå ett stort 

dilemma bland lärarna.  Precis som Juul och Jensen (2009) påtalar har vi alla olika 

kompetenser och kunskaper om barnen och om sexualiteten som vi behöver berika 

varandra med.  

Avslutningsvis önskar vi att det blir fler diskussioner på förskolorna angående barns 

sexualitet. Forsberg (2005) hävdar att det är i mötet och samtalet tillsammans med 

andra som det skapas möjligheter till reflektion. De här reflektionerna kan i sin tur 

bidra till att omforma olika normer och värderingar men också förhållningssätt (a.a). 

Den litteratur som finns angående barns sexualitet är oftast väldigt tillåtande och 

aningslöst. Det finns ingen litteratur som motsäger det tillåtande perspektivet. Vi kan 

uppleva att den litteraturen riktar sig kanske mer till föräldrar än till lärare i 

förskolan. Litteraturen kan ändå göra lärare uppmärksamma på sina egna tankar om 

ämnet för att skapa möjligheter till reflektion. I förskolans uppdrag står det inte 
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någonstans om att vi ska göra barnen uppmärksamma på deras sexualitet. Trots det 

så möts lärare av barn som i olika former och utsträckning utforskar sin sexualitet i 

vardagen. Det är ett möte som läraren behöver samtala om och förhålla sig till.  

 

12.5 Pedagogiska implikationer 

Vi kommer inom förskolan att ge diskussionen kring barns sexualitet plats i olika 

diskussionsforum. Genom att diskutera om erfarenheter som finns bland lärarna om 

barns sexualitet så ökar vi även kunskapen hos dem. På sikt kan det här bidra till ett 

ändrat synsätt till barns sexualitet. Att vi tillsammans diskuterar fram ett mer 

gemensamt förhållningssätt än vad som finns idag så att osäkerheten försvinner. I 

den här diskussionen om barns sexualitet behöver vi också samtala om olika ords 

betydelse och innehåll som till exempel vad nakenhet är. Det blir viktigt att 

synliggöra för oss själva och våra kollegor att det är vårt förhållningssätt som kan 

skapa problem inte barnets beteende. Genom den här vetskapen skulle ett väl 

genomtänkt diskussionsunderlag kunna formas fram där frågor och dilemman kring 

det här tabubelagda ämnet komma upp till ytan. 

 

12.6 Metoddiskussion 

Vi valde att göra den empiriska undersökningen med hjälp av en enkät. Hade vi 

intervjuat våra informanter hade vi lättare kunnat ställa följdfrågor vilket inte går i en 

enkät. Under bearbetningen hade vi ibland känslan av att ha velat ställa en följdfråga. 

Kanske hade det varit så att vi hade påverkat informanterna i deras svar genom att 

ställa eventuella följdfrågor. Alla informanter fick nu genom enkäten samma 

förutsättningar tack vare att enkäterna var formulerade på samma sätt. Vi är 

medvetna om att det är ett känsligt ämne som vi har undersökt vilket vi tror gjorde att 

fler ställde upp för att de verkligen kunde svara anonymt. Nu vet vi inte vem som har 

svarat vad, vilket blir fallet vid en intervju. Vi har härmed en förhoppning om att 

informanterna verkligen har svarat sanningsenligt. Vi anser att de frågeställningar 

som vi så noga formulerade var tillräckliga och informanterna har svarat på ett 

tydligt och uttryckligt sätt. 
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På båda förskolorna som den empiriska undersökningen är utförd på arbetar det bara 

kvinnliga lärare. Hade vårt resultat sett annorlunda ut om det hade besvarats av 

manliga lärare? Vi hade ett bortfall på 20 % men vi upplever inte att det har någon 

betydelse för vårt resultat. Beror det här bortfallet på att barns sexualitet är ett 

tabubelagt och väldigt känsligt ämne eller att tidpunkten för lämnandet av enkäten 

var mindre väl vald? Vi har ändå fått in 80 % av enkäterna vilket vi trots det känsliga 

ämnet tror beror på att vi vid utlämnandet skapade en relation till var och en av 

informanterna.  

12.7 Fortsatt forskning 

En vinkling på ämnet är att göra en jämförelse på vilket sätt de manliga lärarna ser på 

barns sexualitet och vilket förhållningssätt de har till det här.  

Fortsatt forskning kan även vara att titta på ifall det ökade antalet familjer med annan 

härkomst påverkar på vilket sätt lärare förhåller sig till barns sexualitet.  
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BILAGA 1 

 

Enkät till förskollärare angående förhållningssätt till barns sexualitet i 

förskolan.  

1. Vilken kunskap har du om barns sexualitet? 

       

 

 

2. Hur ser du på barns nakenhet? 

 

 

 

3. Hur tillåtande är du till barns nakenhet bland andra barn? 

 

 

 

4. Hur tillåtande är du till barns undersökande av den egna kroppen? 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

                                                                                                  

 

 

5. Hur tillåtande är du när det gäller barns undersökande av andras kroppar? 

 

 

 

 

6. Hur tillåtande är du till lekar med sexuellt innehåll (doktorslek, gå på 

toaletten tillsammans, prata om könsorganen)? 

 

 

 

7. När upplever du att gränsen är nådd i det enskilda sexuella undersökandet? 

 

 

 

8. När upplever du att gränsen för barns sexuella undersökande tillsammans 

med andra är nådd? 

 

 

 

9. Hur benämner du flickors respektive pojkars könsorgan? 

 

 

 



 

 

10. Vilka skillnader upplever du i ditt bemötande när det kommer till flickor 

respektive pojkars sexuella utforskande?  

 

 

 

 

11. Hur tillåtande är du till barns onanerande i enskildhet? 

 

 

 

12. Hur tillåtande är du till barns onanerande bland andra? 

 

 

 

13. På vilket sätt samtalar du om barns sexualitet med barn? 

 

 

 

14. På vilket sätt samtalar du om barns sexualitet med kollegor? 

 

 

 

15. På vilket sätt samtalar du om barns sexualitet med föräldrar? 

 

 



 

 

16. Hur påverkar olika attityder dig i ditt samtal med andra?  

 

 

 

17. Vilka problem kan uppstå i mötet mellan kollegor? 

 

 

 

18. Vilka problem kan uppstå i mötet med föräldrar? 

 

 

 

19. Är det något du vill tillägga? 

 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                     Tack för din medverkan! 

                                            Maria och Elisabeth 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   BILAGA 2 

Hej! 

Vi heter Maria Karlström och Elisabeth Lorentzson och vi läser på 

lärarutbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö. Vår inriktning är lärare 

mot förskola och förskoleklass. I utbildningen ingår ett avslutande 

examensarbete om 15 hp. Ämnet vi kommer att fördjupa oss i är hur 
läraren i förskolan förhåller sig till barns sexualitet.  

Barn utforskar sin sexualitet enskilt och tillsammans med andra men 

vilket bemötande får de från lärarna i förskolan. Vi är därför mycket 

tacksamma om ni förskollärare skulle vilja bidra med era tankar och 

erfarenheter kring ämnet.  

Vi skulle gärna vilja att ni svarar på de medskickade frågeställningarna. 

Svaren på frågeformuläret återlämnas i bifogat kuvert senast den 

……………………………till………………………………………………………………………………………………… 

 

Vi garanterar er anonymitet. Vi kommer inte att lämna ut uppgifter som 

rör er som enskild lärare eller på vilka förskolor som undersökningarna 

genomförs på.  

     

Tack på förhand för er medverkan 

                    Maria Karlström och Elisabeth Lorentzson 

 


