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Titel: Hur bemöts barns sexuella uttryck i förskolan - Kvalitativ intervjustudie om pedagogers 
erfarenheter av och förhållningssätt till förskolebarns sexualitet. 

Engelsk titel: How are children´s sexual expressions met in preschool: a qualitative interview study 
of educators´ experiences of and attitudes towards preschool children´s sexuality.  

 

Abstrakt 
Syftet med detta arbete var att utifrån förskolepedagogers gruppsamtal skildra deras erfarenheter av 
små barns sexuella uttryck och hur de bemöter sådana. Vår avsikt var också att belysa vad det är 
som gör att det är så svårt att prata om detta ämne och hur det påverkar verksamheten i förskolan 
och barnen som vistas där. Vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod och genomförde 
gruppintervjuer med sammanlagt 13 verksamma pedagoger i förskolan. Intervjuerna visade att 
pedagogerna i många fall helt saknar utbildning om barns sexualitet och sexuella utveckling. Denna 
okunskap och ämnets känsliga natur visade sig påverka pedagogerna och utformningen av 
verksamheten i mycket hög grad. Resultatet visade att det finns en mycket stor brist på tillfällen 
men även ett visst motstånd från pedagogernas sida att samtala om barns sexualitet. Trots detta var 
pedagogerna mycket medvetna om vikten av att bemöta barns sexuella uttryck på ett korrekt sätt. 
Det framkom också att barns sexualitet har fått en negativ innebörd, då behovet av att skydda och 
hindra barnen från att vara nakna och utforska sina och varandras kroppar är stort. Barns sexualitet 
visade sig än idag förknippas med något skamligt och farligt så som övergrepp eller som ett tecken 
på att barnet inte mår bra. Detta visade sig även medföra att förskolans verksamhet präglas av 
förbud och regler som försvårar barnens nakna lekar och utforskandet av sin egen och varandras 
kroppar.  

 

 

 

Nyckelord: sexualitet, barn, förskola, samtal, förhållningssätt, kön 
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1 Inledning/Bakgrund 
Vårt intresse för detta ämne väcktes under vår förskollärarutbildning. Under våren 2012 läste vi om 
barns sexualitet och vi fick upp ögonen för hur komplicerat men viktigt området är. Vi blev mycket 
engagerade och intresserade, vi ställde oss snabbt frågan: varför det är så svårt att prata om barns 
sexualitet, hur vi bemöter den i förskolan och ifall vi har tillräckligt med kunskaper på området. Vi 
insåg att ämnet är tabubelagt och därför extra svårt att samtala kring. Som Kosztovics skriver i sin 
rapport för RFSU är det kanske det enda som vi vuxna inte ska lära barnen någonting om (RFSU, 
130922).  

Larsson (2001) menar att barnens sexuella beteende innefattar allt från könsidentitet, onani, 
utforskande av egna kroppen, beröring, verbala sexuella uttryck samt sexuella lekar. Men i sin 
studie såg hon att barns sexualitet inte var något man ville tala om på förskolorna. Det ansågs 
känsligt och tabu. Att man inte pratade om det ansågs mer självklart. Barns sexuella beteende 
jämförs tyvärr med de vuxnas sexualitet (Hansson 2001) men menar istället att det i själva verket är 
barnens naturliga sökande av att känna närhet, beröring och lust samt lära känna sina kroppar och 
kön. Kosztovics (2006b) menar att man som pedagog omedvetet riskerar att sätta stopp för barnens 
sexuella utveckling, bland annat genom att avbryta barnens sexuella lekar men även genom att 
exempelvis hindra de yngsta barnen från att beröra sina könsorgan vid blöjbyten. Pedagoger har 
olika värderingar och förhållningssätt till barns sexualitet; att föra samtal i arbetslaget om synsätt 
och bemötande när det gäller barns sexualitet är mycket viktigt och värdefullt för alla inblandade. 
Detta medför en ökad insikt i ämnet och den problematik som kan uppstå i förskolans verksamhet 
(Kosztovics 2006b). 

I RFSU:s artikel om Kosztovics projekt (130922) kan man läsa att man genom vägledning kan öka 
de vuxnas kompetens kring barnens sexuella utveckling så att de kan stötta och bemöta barnen på 
bästa sätt. Om man som vuxen kan samtala om kön, kropp och lust ger man även barnen en tillgång 
till ett språk som rör sexualiteten. Att som barn få ett bra förhållande till sin sexualitet ger en trygg 
identitet, en bra självkänsla och ett välbefinnande.  

Vi anade under kursens gång att kunskapen om barns sexualitet och bemötandet av barnen rörande 
detta område är knapp. Alla pedagoger har sina egna erfarenheter och åsikter och eftersom vi inte 
heller samtalar om sexualitet över lag, borde det innebära att det är upp till var och en att bemöta 
barnens sexuella uttryck så som man anser att det är lämpligt. Det finns inte heller mycket forskning 
inom området, trots att vi vet att varje pedagog i förskolan har sett och fått bemöta barn som ger 
uttryck för sin sexualitet och lust. Det visade sig vara ett relativt outforskat område som både 
berörde och engagerade oss i vårt arbete med barn i förskolan. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) nämner ingenting som är direkt kopplat 
till barns sexualitet, vilket väcker frågan om hur vi skall kunna uppträda professionellt och bemöta 
samt bekräfta barnen i deras sexuella upptäcktsfärd när vi inte har tillräckligt med kunskap och när 
det är så tabu och svårt att prata om att vi hellre väljer att vara tysta. Däremot nämner Lpfö98 rev-
10 (Skolverket, 2010) hur viktigt bemötandet är och att barnens intressen ska får vara med och styra 
hur vardagen formas. Hur går detta ihop, är det viktigt och okej även när det gäller barns sexuella 
uttryck, eller gäller andra oskrivna regler för just detta känsliga område?  

Genom detta arbete belyser vi pedagogers erfarenheter av barns sexualitet i förskolan är och hur de 
bemöter barn som ger uttryck för sin nyfikenhet och sexualitet.  
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1.1 Barns sexualitet genom tiderna 
Synen på barn sexualitet förändrats avsevärt. Enligt Hanssons artikel (2006) inträffade år 1920 en 
sexuell revolution gällande flickors inflytande och bestämmanderätt gällande sexualitet och livsstil. 
Mödrar fick även ta ett större ansvar för barnens sexuella utveckling. Man ansåg att barnens 
sexualitetsutveckling började tidigt vilket satte press på mödrarna då barn med avvikande sexualitet 
ansågs vara mödrarnas misslyckande. Vidare skriver Hansson att man år 1933 började förstå vikten 
av att ge barn kunskaper om sexualitet. Främst handlade det om att informera om, hur och varför 
man bör skydda sig mot sjukdomar och graviditeter; detta på grund av den sjukdomsvåg som svepte 
in över landet under denna tid. Men det var först år 1955 som sexualundervisning blev obligatoriskt 
i de svenska skolorna. Hansson (2006) påpekar dock att även om det blev obligatorisk 
sexualundervisning i skolan så fanns det ingen motsvarighet på lärarutbildningarna. Detta innebär 
att man inte utbildade blivande lärare i låg- mellan och högstadiet kring sexualitet. Hansson (2006) 
skriver om den förändring som skett över tid och att synen på sexualitet i perioder varit mer öppen 
och tillåtande för att sedan ändras och bli mer slutet. ”Efter varje period av öppenhet och friare syn 
på sexualiteten inträder oftast en period av förändring som får negativ inverkan” (Hansson 2006 
s.28) 

Enligt Dahlöf (2010) har sexualitet överhuvudtaget varit mycket skambelagt i hela samhället. Detta 
beror bland annat på att vi i vår kultur fortfarande inte talar om sexualitet varken i hem eller skola 
utan håller den på långt avstånd från barnen. Istället tror man att sexualiteten ska komma fram frisk 
och sund i tonåren (Langfeldt 2006). Sexualitet är något som länge har förknippats med skam och 
tabu det kan därför upplevas en brist på ord när det är dags för samtal om ämnet (Dahlöf 2010). 
Tabubegreppet används till vardags för att antyda att något är förbjudet och det finns en särskild 
laddning med ordet. I ett socialt sammanhang kan ett tecken på att ett ämne är tabuerat påvisas 
genom den laddade stämningen. ”Den som bryter mot ett tabu går över en gräns, gör något som inte 
är tillåtet” (Arnstberg 2007 s.27) I många kulturer tillhör sexualiteten det hemliga livet. I 
exempelvis muslimska familjer är kvinnorna och deras kroppar knutna till männens patriarkala 
heder. De tabuerade handlingarna som exempelvis onani och nakenhet kan se olika ut i skilda 
sammanhang, de kan både utlösa aggressivitet och hätskhet men även en pinsam tystnad. 

1.2 Förskolans uppdrag 
Enligt Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) skall förskolan se till varje individs bästa och bemöta 
barnen på ett respektfullt sätt. Inget barn skall diskrimineras och pedagogerna skall arbeta för att 
motverka de traditionella könsmönster som finns i samhället. Förskolan skall också vara en god 
förebild och arbeta för att barnen får vara delaktiga i sin vardag och får säga sin mening; barns 
intressen skall respekteras. Förskolan skall vara en trygg plats och en arena där man tillåts vara den 
man är. Pedagogerna som arbetar där skall se till varje barns och hela gruppens bästa i alla lägen. 

Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) skriver vidare att barn söker kunskap på olika sätt och att alla sätt 
skall stödjas och uppmuntras. Det står bl.a. att lek är mycket viktig och att i leken lär barnen sig att 
ge uttryck för känslor och upplevelser, de tränas i empati, kommunikation och fantasi. Förskolans 
uppdrag består i att lägga en god grund för en framtida samhällsmedborgare som lärt sig det som 
behövs för att klara sig ute i samhället på sikt. Läroplanen nämner också vikten av att barnens 
självkänsla stärks och att de får en god tilltro till sin förmåga. Förskolan skall fungera som ett 
komplement till hemmet, därför är det viktigt att kommunikationen är god mellan dess två arenor. 
Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010). 

Så enligt förskolans läroplan innebär det att alla barn har rätt att få påverka sin vardag i förskolan 
utifrån sitt och hela barngruppens behov och bästa. Barnen har rätt att bli bemötta på ett respektfullt 
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sätt av pedagoger som är goda förebilder. Stor vikt skall läggas på att få barnen att känna att de är 
bra, att de kan och duger som de är. Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) slår fast att varje barn som 
vistas i förskolan ska känna att de är bra och att de är kompetenta: ”De vuxna ska ge barnen stöd i 
att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska 
uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras”. Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010 s.4) 
Pedagoger i förskolan har ett viktigt uppdrag som kräver oerhört goda kunskaper om barnens 
utveckling och lärande samt god självinsikt och flexibilitet för att kunna bemöta alla unika barn, 
kollegor och föräldrar på ett professionellt sätt. 

1.3 Problemformulering 
Vi har i vårt yrkesliv inom förskolan uppmärksammat att barns sexualitet är ett område vi helst inte 
talar om. Förskolans läroplan Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) belyser inte vilka mål som gäller 
kring just detta, men däremot vikten av barns inflytande och betydelsen av lek och lärande i stort. 
Genom denna undersökning vill vi erbjuda kunskap om hur barns sexualitet hanteras i 
förskoleverksamheten.  

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med vårt examensarbete är att skildra förskolepedagogers samtal kring barns sexualitet med 
utgångspunkt i följande frågeställning: 

Vilka erfarenheter har pedagoger av barns sexuella uttryck i förskolan, och hur bemöter de sådana 
uttryck?  
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2 Litteraturgenomgång  

2.1 Tidigare forskning 
Det finns inte särskilt mycket forskning kring barns sexualitet. Larsson (2001) och Kosztovics 
(2006) menar att forskning kring barns egna sexualitet har hamnat i skymundan på grund av de 
pedofildebatter som förekommit i vårt samhälle det senaste decenniet.  

Savin-Williams och Diamond (2000) forskning kring sexualitet tyder på att vår sexuella attraktion 
till andra börjar i så tidig ålder som tre till fyra år. Redan när barnet är i ett- till tvåårsåldern kan de 
stimulera sitt könsorgan och bli sexuellt upphetsade men det är först vid två till tre års ålder som 
barn kan onanera sig själva till orgasm (Savin-Williams & Diamond 2000). Ju äldre barnen blir 
desto fler onanerar sig till orgasm; en del barn lär sig av syskon och vänner medan andra själv 
kommer på hur de ska onanera.  

Davies, Glaser och Kossoff (2000) intervjuade pedagoger kring barns sexuella uttryck i sin 
undersökning. De fick fram resultat som visade att pedagogerna bemötte barnens sexuella uttryck 
utifrån sina egna subjektiva föreställningar. De menar därför att det finns ett behov av mer 
utbildning baserad på empiriska observationer. De påpekar även att det är viktigt att ge pedagogerna 
utrymme för diskussioner om hur de på bästa sätt kan bemöta barnens sexuella uttryck. Det råder 
stor brist på kunskap kring barns sexualitet både i utbildningar och i den faktiska verksamheten 
(Larsson 2001). Vikten av kunskap påverkar såväl bemötandet av barnens sexuella uttryck som 
föräldrars tankar och funderingar kring barns sexualitet. 

Larsson (2001) har forskat om hur barn uttrycker sin sexualitet till vardags och i förskolan. I sin 
avhandling beskriver hon vad som anses vara barns normala sexualitet. Syftet med avhandlingen är 
att få kunskap om barn och barns sexuella uttryck. Larsson (2001) menar att synen på barns 
sexualitet skiljer sig avsevärt åt; det är inte bara kulturers värderingar och tankar som styr utan även 
vad som är accepterat i ett samhälle och det är något som förändras över tid. Genom att intervjua 
föräldrar och pedagoger på olika förskolor fick Larsson fram resultat som visade att barnen gav mer 
uttryck för sin sexualitet i hemmet än i förskolan.  

Under åren 2002 och 2003 ledde Kosztovics (2006b) ett projekt kring barns sexualitet i Malmö, där 
pedagoger på olika förskolor fick chansen att delta i diskussioner kring området. Syftet med 
projektet var att försöka hitta det glädjefulla kring barns sexualitet som enligt Kosztovics hade 
försvunnit bakom rädslan för sexuella övergrepp. Ur projektet kunde Kosztovics (2006b) dra 
slutsatser att de som arbetar inom förskolan är medvetna om barns sexualitet men de vet inte hur de 
ska förhålla sig till dem då de inte samtalar om det av rädsla för till vad andra pedagoger och 
föräldrar ska tycka. Vidare påpekar hon att man skambelägger genom att inte bekräfta sexualiteten. 
Det är barnens bästa som ska ligga i fokus och inte vad de vuxna tycker och tänker kring barns 
sexualitet. 

Larsson (2001) påpekar att vuxna som arbetar med barn behöver kunskap om den generella sexuella 
utvecklingen hos barnen. Bland annat för att veta vad som är ett förväntat sexuellt beteende men 
även för att känna igen de signaler som tyder på att ett barn inte mår bra eller far illa. Vidare skriver 
Larsson att det är viktigt att de vuxna är medvetna om sina egna värderingar, attityder och 
reaktioner på barns sexuella uttryck.  

Att vuxna vet mer om barns sexualitet idag kan ses positivt men Langfeldt (2006) anser att det även 
kan vara en nackdel för barnen. Vuxnas föreställningar om att barn blir utsatta av äldre eller mer 
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avancerade barn i barnens sexlekar gör att barnen kontrolleras eller blir hindrade i sina sexuella 
upplevelser. 

2.2 Barns sexualitet  
Diskussionen om barns sexualitet handlar inte om att sexualisera barnen menar Kosztovics (2006b) 
utan att man istället lyfter det positiva med sexualiteten och beskriver den som en styrka och en 
positiv kraft. Barns sexualitet utvecklas i tidig ålder och kommer därför till uttryck hos alla 
människor fast på olika sätt menar både Langfeldt (2006), Larsson (2001) och Aigner och 
Centerwall (1983). I förskolan är barns sexualitet en realitet där de utforskar och berör den egna och 
andras kroppar. Detta kommer till uttryck genom onani, verbala sexuella uttryck samt genom 
utforskande lekar som kan ha en sexuell innebörd. Larsson (2001) menar att man som barn, mer än i 
någon annan ålder, skaffar sig kunskap om sexualitet genom sin egen nyfikenhet, genom att 
undersöka, pröva och förkasta. Arnstberg (2007) menar att de flesta barn, i synnerhet små barn 
tycker nakenhet är naturligt och ofta att föredra framför kläder. Att de ställer närgångna frågor och 
visar nyfikenhet kring sin sexualitet behöver inte nödvändigtvis tolkas i termer av ett trauma. 
Sexualiteten är en del av en helhet, inte något isolerat. Denna helhetsupplevelse får inte ödeläggas 
för barnen vilket ofta sker, bland annat på grund av de vuxnas egna dåliga erfarenheter och den 
osäkerhet som de medfört menar Aigner och Centerwall (1983).  

Enligt Kosztovics (2006b) är nakenhet ett omstritt ämne och människor har på grund av sin 
uppväxt, sin kultur och sin samhällsklass olika inställningar till både nakenhet och nakenhet 
kopplad till sexualitet. För många har nakenheten en koppling till sexualitet men när man talar om 
den ”naturliga” nakenheten håller man isär nakenhet och sexualitet och talar om den känsla av frihet 
som innefinner sig när man är naken. Genom att få vara nakna menar Kosztovics att barnen ser att 
människor ser olika ut, både inom samma kön och i fråga om de två olika könen. Langfeldt (2006) 
hävdar att många pedagoger och föräldrar är rädda för att barnen ska skada varandra när de är nakna 
och leker doktor men erfarenheten säger att det är mycket sällan det sker några olyckor.  

Leken är ett viktigt område för barns utveckling, och enligt Kosztovics så ”leker [barn] sexuella 
lekar om de ges möjlighet” (2006b, s14). Då vuxna deltar i leken känner de sig maktlösa men när 
vuxna inte deltar ges de möjlighet att bestämma och påverka vad de vill leka och med vem. 
Samtidigt blir de medvetna om att de inte kan bestämma över varandra. I samspel med andra barn 
får barnen erfarenheter av olikheter enligt Mauritzson och Säljö (2003). Barnen behöver delta i 
olika samspel för att kunna göra erfarenheter av när och hur vi är lika respektive olika.  

2.3 Att lära 
Sandberg och Sandström (2012) menar att det allra viktigaste för ett positivt lärande är delaktighet 
och att lära i samspel med andra samt genom att få prova sig fram. Även genom lek och utforskande 
lär barnen sig i mycket hög grad, till exempel att sortera bort vad som fungerade bra och mindre 
bra. I förskolans verksamhet skall fokus ligga på lekens betydelse, eftersom leken är avgörande för 
barns lärande enligt Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) Lärandet ska präglas av samspel och 
relationer både mellan vuxna och barn, menar Sandberg och Sandström (2012). Vidare menar de att 
språk och lärande hänger samman och är beroende av varandra. Ett exempel på detta är att när man 
lär sig namnet på något så får det annan innebörd vilket ger ökad förståelse för vad det är. Det ger 
dessutom större möjligheter att kommunicera om och kring objektet. Enligt Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) ska förskolan vara barncentrerad, vilket fordrar pedagoger som har stor insikt i 
barns värld och som hela tiden ser samspelet och leken som mycket viktig för barns kunskapande. 
Pedagogen måste reflektera över såväl bemötande som barns möjlighet till lek och lärande i 
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förskolan. De poängterar vikten av ”att närvara tankemässigt och kroppsligen i det barn gör och 
uttrycker” (Johansson & Pramling Samuelsson 2007 s.229). Öhman (2003) beskriver hur själva 
pedagogen är ett läroverktyg i förskolan eftersom pedagogens människosyn blir tydlig tillsammans 
med barn. Även Jonstoij (2000) beskriver samspelets betydelse för barns lärande. Hon menar att vi 
blir till i mötet med andra och att pedagogers syn på barnen också speglar barnens syn på sig själva 
och varandra. Jonstoij (2000) skriver också om hur lärandet är en process och hur kunskap inte är 
något som finns eller saknas. Hon skriver också om hur förskolan inte alls är startpunkten i barnens 
lärande utan att de besitter en stor mängd kunskap redan när de kommer dit. Hon menar att det är de 
vuxna som skapar förutsättningar för lärandet genom att bemöta barn på olika vis, att tillåta eller 
inte. Att stoppa och hindra dem eller stötta och vägleda, är något som har oerhört stor betydelse för 
barns lärande i förskolan. Öhman (2003) beskriver vilken betydelse det har att barnen får möjlighet 
att utveckla sina rollekar efter erfarenheter, fantasi och önskemål. Då dessa lekar gör att barnen får 
möjligheter till fördjupad empatisk förståelse genom ökad inlevelseförmåga samt en starkare 
självkänsla. Detta genom att pedagoger ger barnen möjlighet och tid att leka samtidigt som de finns 
nära till hands och kan hjälpa barnen att sätta ord på känslor och uppmuntra barnen i den positiva 
rolleken (Öhman 2003).  

Den pedagogiska miljön i förskolan påverkar också barns lärande; miljön signalerar vilka lekar det 
är tänkt att barnen skall leka och vilka förväntningar pedagogerna har på barnen menar Johansson 
och Pramling Samuelsson (2003). Ett exempel på detta kan vara att miljön kan uppmuntra till rollek 
eller inte genom att material för att leka dessa lekar finns lättillgängligt. ”Det kan välkomna eller 
utesluta olikheter” (Johansson & Pramling Samuelsson 2003 s75). Miljöns utformning säger alltså 
mycket om pedagogers förväntningar på barnen och den syn de har på dem menar Johansson och 
Pramling Samuelsson (2003) Därför är även utformningen av miljön mycket viktig för barnens 
möjlighet till lärande i förskolan. 

2.4 Kunskapssyn 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att lärarens kunskaps- och barnsyn är en 
avgörande faktor för att förstå barns perspektiv. Det är lärarens kunskap, föreställningar och attityd 
som ger möjligheter eller sätter hinder för att komma nära barnens värld. Kennedy (1999) har 
reflekterat över sin syn på kunskap och lärande på följande vis.  

Som jag ser det är det två helt olika sätt att se på barn, som har att göra med vilken 
kunskapssyn man har, men också vilken typ av pedagog man väljer att vara. Om man 
väljer att i första hand se barns behov och brister, kräver det en pedagog som hela tiden 
finns till hands, berättar, förklarar, rättar till, skyddar och håller koll. Det innebär att 
man som vuxen vet allt, kan allt, måste förmedla detta till barnen. På det sättet ger man 
inte barnen möjlighet att tänka själva, ställa egna frågor och använda hela sin förmåga, 
fantasi, kompetens (Kennedy 1999 s.17) 

I läroplanen står det att förskolan ska främja lärandet. Benn (2003) påpekar att ”[k]unskap är något 
som uppstår genom individens samverkan med omgivningen och med andra människor. Kunskapen 
skapas eller konstrueras genom utforskningen av omgivningen och reflektionen över 
erfarenheterna” (Benn 2003 s.107) Hon menar därför att det är viktigt att diskutera begrepp som 
kunskap och lärande i arbetslaget. 

Emilson (2003) drar paralleller till Vygotskij när hon hävdar att människan utvecklas i en 
omgivande miljö med dialog, kommunikation och samspel. I dialog och kommunikation mellan 
förskolläraren och barnet ges barnet möjlighet att uttrycka tankar och åsikter vilket möjliggör 
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lärandet. Förskollärarens uppgift är att utmana barnen på rätt sätt och försöka fånga ögonblicken då 
barnen visar nyfikenhet och lust att lära. Langfeldt (2006) påpekar även betydelsen av att barn får 
umgås och leka med andra barn i varierande åldrar, detta på grund av att det då finns mycket goda 
möjligheter till lärande. 

Att vuxna vet mycket om barns sexualitet ses inte bara som positivt då de lättare kan styra och 
avslöja barnens sexuella lekar med varandra. Medias skriverier om sexuella övergrepp har gjort att 
föräldrar och pedagogers uppfattningar kring barnens sexualitet förändrats över tid och har 
stämplats som negativt; att sex är något farligt och skamfyllt som barnen behöver skyddas från 
(Langfeldt 2006). 

2.5 Pedagogers makt 
Alla typer av kommunikation innehåller en viss maktdimension menar Sandberg och Sandström 
(2012) och även Johansson och Pramling Samuelsson (2007) belyser detta. Sandberg och 
Sandström (2012) beskriver att den svenska förskolan är som ett minisamhälle som påverkas av den 
svenska kulturen och samhället utanför. Makt är alltid förknippat med ansvar; att vara vuxen 
innebär att ta sitt ansvar och att utifrån barnens bästa fatta beslut och planera verksamheten på bästa 
sätt för varje enskild individ som vistas där (Åberg & Lenz Taguchi 2005). Författarna (2005) 
skriver också om vikten av att ha insikt och förståelse för den maktposition man har som pedagog i 
förskolan; hur man använder makten, varför man fattar vissa beslut och på vilket sätt man förmedlar 
budskapet. Det är de vuxna sätter man ramarna för vad som är okej och inte i förskolan. Dessa 
ramar förmedlar i sin tur underliggande budskap till barnen som pedagoger många gånger inte 
reflekterat kring. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det i grund och botten handlar om en 
självinsikt gällande vilka värderingar vi har eftersom de påverkar även de val vi sedan gör. 
Sandberg och Sandström (2012) skriver att även barnens delaktighet i verksamheten hänger 
samman med hur pedagogen använder sin maktposition; det är upp till pedagogen att ge barnen 
möjlighet till delaktighet och inflytande. Detta ställer mycket höga krav på pedagogerna som utifrån 
Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) samt egna värderingar styr verksamheten barnen vistas i under en 
mycket stor del av sin uppväxt. Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) är fylld med mål och uppdrag 
som varje pedagog och arbetslag skall stäva efter. Det som komplicerar det hela är att varje pedagog 
givetvis är unik och tolkar mål och riktlinjer på sitt vis och genom sina kunskaper och erfarenheter. 
Kunskap ger ofta större medvetenhet och möjlighet till insikt och förändring. (Jonstoij 2000) 

Svaleryd (2003) beskriver makt och vilka konsekvenser det kan få för barnen om den används på ett 
felaktigt sätt. Hon beskriver de olika härskarteknikerna där makten används på ett negativt sätt; 
osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av 
skuld och skam. Dessa olika tekniker kan förekomma mellan barn-barn men också mellan vuxen-
barn och vuxen-vuxen. Svaleryd (2003) menar att varje enskild person är viktig i arbetet för 
jämställdhet och i bemötandet av barnen. Hon menar att hur man än väljer att agera när man 
bemöter barn, så har det betydelse för dem och deras självbild. Man kan aldrig frånsäga sig makten 
att påverka för det sker oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Även Johansson och Pramling 
Samuelsson (2007) beskriver hur kontroll hänger ihop med makt och styrning; att all form av 
samspel mellan människor är fyllda av makt, kontroll och hierarkier, något som vi aldrig blir fria 
från utan detta är något vi måste förhålla oss till menar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). 
De menar också att makten fyller en funktion, den är både viktig och rent av avgörande i interaktion 
med andra människor. 

Sandberg och Sandström (2012) skriver vidare att barn många gånger söker kunskap hos vuxna 
eftersom de vet att vuxna kan mycket mer än barn. Då är det pedagogens uppgift att ge dem svar på 
frågor och söka rätt på kunskap när det behövs och att ta barnens funderingar och frågor på allvar. 
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Barnen frågar för att de vill ha ökad kunskap och större förståelse, något som pedagoger också ska 
ge dem möjlighet till. Gren (2007) skriver också om hur viktiga pedagoger är som förebilder för 
barnen och om vikten av att vara ärlig både mot sig själv och mot barnen. Gren (2007) menar att det 
som vuxen och pedagog också är viktigt att inse sina brister och att kunna se på sig själv med en 
viss distans och att kunna tänka om och även svara ärligt eller kunna säga förlåt om något blev fel. 
Att vara en sann människa helt enkelt. Juul och Jensen (2003) menar att det är mycket viktigt att 
våga vara vuxen och ta på sig ledarskapet, men att göra det med insikt i vad det innebär. Att vägleda 
och samtala med barnen men samtidigt vara den vuxna som är ytterst ansvarig och som fattar beslut 
eller löser konflikter när barnen behöver hjälp med detta. Barn känner sig trygga när de vet att det 
finns pedagoger att lita på, som fattar beslut men som inte missbrukar sin auktoritet menar Juul och 
Jensen (2003) Det vi är med om som barn sätter spår på olika plan men påverkar oss som människa 
i allra högsta grad menar Jonstoij (2000). Detta gäller både positiva och negativa erfarenheter och 
upplevelser. Jonstoij (2000) skriver om vikten av att som pedagog tänka på vilka vuxna vi vill ha i 
samhället sedan, för det är dessa barn vi möter i förskolan, allas vår framtid.  

2.6 Förhållningssätt  
Kosztovics (2006b) och Dahlöf (2010) anser att den sexuella socialiseringen börjar tidigt. Samma 
förhållande gäller blygsel och skam så för att få en positivare syn på sexualitet tidigt i livet är det 
därför viktigt att prata med barnen på ett enkelt sätt när de är små. Dahlöf (2010) menar att om man 
har ett välfungerande språk när det gäller sexualitet och lust kan kommunikationen berikas och fler 
sorters historier kan berättas, vi kan på så vis få en större inblick i människors sexuella värld. Ett 
viktigt mål enligt Dahlöf är att ge alla tillgång till ett gemensamt språk så att det görs en möjlighet 
att förstå och bli förstådd.  

Även pedagogernas förhållningssätt är en viktig del i det pedagogiska mötet påpekar Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2000). Som pedagog måste man få syn på sin egen värld, man måste bli klar 
över varför man tycker och tänker på ett visst sätt och gör som man gör. Enligt författarna (2000) 
beror pedagogens syn på barnet på det kulturella inflytandet. Det ger oss ögon med vilka vi 
betraktar vår omvärld. För att öka sin medvetenhet kring sitt pedagogiska handlande måste 
pedagogen analysera grunden för sitt eget beteende gentemot barnen. Strander (1997) menar att 
barndomen inte är något man lämnar bakom sig utan snarare något man alltid bär med sig, den egna 
uppväxten är något som formar och präglar vårt eget förhållande till barn. 

Kosztovics (2006b) menar att de vuxna inte ens är medvetna om att de hindrar barn från att 
upptäcka sin sexualitet. Man agerar och hanterar olika situationer utan att tänka sig för, därför är det 
viktigt att alla vuxna blir mer medvetna om barns sexualitet genom att samtala om vilka gränser 
som gäller på förskolan. Att kunna samtala med barn om sexualitet gör att barnen känner förtroende 
för den vuxna och att de får en positiv syn på sexualitet redan tidigt i livet anser Kosztovics (2006b) 
Alla barn har behov av att känna sig accepterade och ju mer vi vuxna utvidgar normalitetsbegreppet 
desto fler barn känner sig bekräftade menar Kosztovics. 

Lärarens förhållningssätt i mötet med barnen har enligt Benn (2003) en stor betydelse då barnen är 
beroende av de vuxnas reaktioner. ”Barn är beroende av de reaktioner de får av vuxna i sin 
omgivning för att skapa en självbild eller uppfattning om sig själva ”(s.107). Bae (1998) menar att 
den vuxnas erkänsla ger ett budskap till barnet att man ser och respekterar det. Även förståelse, 
bekräftelse, öppenhet och ett demokratiskt förhållningssätt där barnen kan visa sina känslor, 
avsikter och egna tankar finns i erkänslan. ”De värderingar du själv har, de ni tillsammans har i 
arbetslaget och de uppfattningar barnens föräldrar har styr också dina reaktioner på innehållet i 
barnens lekar”. (Öhman 2003 s. 135)  
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Hur vi vuxna talar med barnen om deras kroppar och kön skiljer sig mycket åt skriver Svaleryd 
(2003) Hon menar att pojkars kön är något positivt laddat och något självklart, medan flickors kön 
fortfarande betraktas som osynligt och hemligt. Hon menar att det viktigaste av allt är att flickors 
kön har ett namn, eftersom de har ett precis som pojkars. Det är alla barns rättighet att kunna 
benämna alla sina kroppsdelar. Svaleryd (2003) menar också att känna till alla delar av sin kropp är 
mycket viktigt för självkänslan. Hon skriver också att ju bättre man känner till sin kropp desto 
mindre är risken att man ställer upp på något man sedan ångrar. Svaleryd (2003) beskriver hur hon 
studerat en sexualkunskapsbok som barn i grundskolan får ta del av. Denna ger en tydlig bild av att 
pojkars kön är förknippat med sex och njutning. Flickornas kön däremot benämns knappt och är 
snarare förknippat med menstruation och att bli mamma. Pojkarnas framtid som pappor berördes 
inte mer än hur man ska ha säkert sex. Skillnaden var mycket tydlig, ändå räknas Sverige till ett av 
världens mest jämställda länder. Enligt Statistiska centralbyrån (130921) är Sverige långt ifrån 
jämställt, det är fortfarande stor skillnad i lön mellan könen och även om pappornas föräldraledighet 
ökar så är det fortfarande inte mer än 24 % av föräldrapenningen som tas ut av svenska pappor. 
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3 Metod 
Här kommer vi att beskriva de tillvägagångssätt och de urval vi gjort för vårt examensarbete. Vi 
kommer även redogöra för metodens styrkor och svagheter. 

3.1 Val av metod 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ forskningsmetod är oftare 
inriktad på ord än på siffror menar Bryman (2011). Därför bedömde vi att det var rätt metod för oss 
då vi hellre vill kunna redogöra för resultatet genom text än genom statistik. Den kvalitativa 
forskningsmetoden har enligt Nylén (2005) till uppgift att aktivt förhålla sig till de olika 
erfarenheter man möter för att försöka förstå dem men även för att kunna jämföra erfarenheter med 
varandra och kritiskt granska dem i efterhand. Fördelar med en kvalitativ metod menar Eliasson 
(2006) är att de är flexibla och går att anpassa efter situationen, ingen intervju är den andra lik 
eftersom olika personer och arbetslag närvarar. Eliasson skriver vidare om hur gruppintervjuer kan 
göra att man får syn på interaktionen mellan personerna och hur de resonerar i grupp. Vi valde att 
göra intervjuerna halvstrukturerade, med detta menas att vi på förhand valde ut ett par frågor som 
var väsentliga att ha med, och dessa frågor ställdes till samtliga informanter. Detta anser vi stämmer 
väl med vårt syfte och vår problemformulering, vilket är anledningen att vi valde att genomföra 
kvalitativa halvstrukturerade gruppintervjuer med arbetslag i förskolan. Syftet med intervjuerna var 
att få ta del av deras syn, förhållningssätt, kunskaper och erfarenheter när det gäller barns sexuella 
uttryck i förskolan. 

3.2 Urval och presentation av informanter 
Vi frågade fem arbetslag på de förskolor där vi arbetar om de var intresserad av att ställa upp på en 
gruppintervju. Totalt har tretton stycken pedagoger intervjuats, av dessa arbetar sju stycken på 
lantligt belägna förskolor, de andra arbetar på förskolor belägna i en storstad. Pedagogerna har olika 
utbildning och olika lång erfarenhet av arbete i förskola. Samtliga intervjuade är kvinnor i åldrarna 
21-61år. Intervjuerna spelades in och utfördes i ett enskilt rum för att miljön var så god som möjligt 
för vårt samtal. Vi har valt att använda oss av fingerade namn för att de intervjuades identitet skall 
förbli anonyma. Eftersom området är känsligt och svårt att prata om var detta extra viktigt. De 
fingerade namnen tydliggör för vilket arbetslag informanterna tillhör, eftersom alla i ett arbetslag 
har namn som börjar på samma bokstav. Vi valde också att redogöra för vilken utbildning 
informanterna har, även om detta inte har analyserat ytterligare i vårt arbete. Av etiska skäl valde vi 
att inte ha med deras ålder och deras arbetslivserfarenhet då detta skulle innebära att deras 
identiteter inte längre skulle förbli anonyma. Ytterligare ett skäl till detta är att vi valt att inte 
fokusera på skillnader eller likheter mellan utbildning och ålder i vårt arbete. Däremot ansåg vi att 
det kunde finnas ett intresse i att se vilka arbetslag som arbetar på landet och i storstaden. Samtliga 
informanter har vi valt att kalla för pedagoger, detta för att det passar bra som ett samlingsnamn för 
alla som arbetar i förskola oavsett utbildning. Barnen som samtliga pedagoger arbetar med på 
förskolorna är i åldrarna ett till sex år. 

Från landet intervjuades följande:               

 

 

 

Grupp A  (130521) 

• Annika, förskollärare 
• Anna, förskollärare 
• Annelie, förskollärare 
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Från storstaden intervjuades följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
Vi valde att göra gruppintervjuer för att få igång ett samtal mellan pedagogerna samt för att starta 
en tankeprocess hos dem. Flera pedagoger i olika arbetslag blev tillfrågade om de ville ställa upp på 
en gruppintervju rörande barns sexualitet. Intervjuerna inleddes med att ta reda på deras namn ålder, 
utbildning och intressen enligt intervjumallen (bilaga 1). Detta för att skapa en avslappnad stämning 
för att sedan kunna lyfta frågor om erfarenheter och synsätt kring barns sexualitet. Intervjuerna 
genomfördes med halvstrukturerade frågor utifrån intervjumallen (bilaga 1), som sedan följdes upp 
av autentiska frågor vilket innebär att frågorna ställs på ett sådant sätt att pedagogerna inte kan 
svara med endast ett ja eller nej. De autentiska frågorna ställs för att få så beskrivande och 
förklarande svar som möjligt menar Eliasson (2006). Syftet med detta var att pedagogernas svar 
skulle bli så innehållsrika som möjligt och för att vi skulle kunna förstå resultatet på ett djupare 
plan. Eliasson (2006) menar att det är lämpligt att spela in intervjuer för att man vid 
transkriberingen ska kunna återge exakt vad som sades och för att kunna citera ordagrant i texten. 
Intervjuerna spelades in efter godkännande enligt gällande forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

3.4 Datainsamlingsprocess  
Innan vi formade vår intervjumall fördjupade vi oss i teori och tidigare forskning om barns 
sexualitet, för att få reda på hur vi skulle gå till väga samt vad vi ville få syn på genom vårt arbete. 
Efter detta utformade vi intervjumallen (bilaga 1) med de frågor som bedömdes mest relevanta 

Grupp B  (130603) 

• Boel, förskollärare  
• Bianca, Barnskötare  

	  
Grupp C  (130617) 

• Cecilia, förskollärare  
• Caroline, barnskötare 	  

Grupp D (130625) 

• Diana, barnskötare   
• Daniella, barnskötare 
• Dagmar, förskollärare  
• Dominika, förskollärare 

Grupp E (130626) 

• Evelina, barnskötare 
• Elin, barnskötare  
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utifrån syfte och frågeställning. Det visade sig också att intervjumallen var mycket betydelsefull då 
varje intervju tog olika vändningar och kom in på sidospår, vilket gjorde det värdefullt att ha mallen 
som utgångspunkt så det var lätt att hitta tillbaka igen. Alla tankar och eventuella sidospår under 
intervjuerna följdes upp med frågor för att få så beskrivande och utförliga svar som möjligt. Det 
visade sig att många av pedagogerna kom med egna erfarenheter och funderingar. Vi som 
intervjuade försökte hålla så låg profil som möjligt. Eftersom vi valde att spela in intervjuerna 
kunde vi hålla fullt fokus på samtalen. Detta gjorde att intervjuerna flöt på bra och vi var delaktiga 
på så vis att vi kunde ställa följdfrågor och kunde föra intervjun vidare om den stannade av. När 
samtliga intervjuer var gjorda transkriberade vi dem var för sig, detta genom att avlyssna det 
inspelade materialet. Vi tolkade och analyserade intervjuerna och det resultat som växte fram visade 
oss den lämpligaste struktur på vårt arbete. Vi valde att dela upp resultat, analys och diskussion i 
följande tre teman: 

• Pedagogers utbildning om och erfarenheter av barns sexualitet 

• Förhållningssätt och strategier 

• Pedagogers sätt att samtala om barns sexualitet 

3.5 Metodkritik 
Undersökningsmetoden vi har valt att använda oss av har både fördelar och nackdelar. I en 
kvalitativ intervjuundersökning menar Eliasson (2006) att intervjuaren samtalar med de intervjuade 
om frågor och ämnen som delvis bestämts i förväg. Som intervjuare ges man då möjligheter att 
påverka och följa upp de tankeprocesser som uppstår under intervjun samt förtydliga frågor som 
den intervjuade har svårt att förstå. Patel och Davidsson (2003) påpekar även att man i en kvalitativ 
undersökning kan få ny och oväntad information som kan berika undersökningen. Att genomföra 
gruppintervjuerna är enligt Eliasson (2006) en fördel om man vill få en syn på hur människor 
resonerar i arbetslag. Vad som dock är en nackdel med att använda denna metod är enligt Kvale och 
Brinkman (2009) att intervjuaren genom sin verbala och kroppsliga reaktion kan påverka de svar 
som intervjuarna ger under intervjun. Även Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007) beskriver 
svårigheter med att intervjua i grupp då det är svårt att höra vem som är vem vid inspelningen 
efteråt. Det kan dessutom vara svårt att intervjua grupper som känner varandra sen innan då 
hierarkier redan finns i gruppen. Någon blir ledaren och någon kanske hamnar utanför under 
intervjun. Genom att istället använda sig av en videoinspelning menar Björkdahl Ordell med flera 
(2007) att man får en rättare bild då man kan ta del av både gester, mimik och hållning. Tyvärr 
fanns det inte videokameror att tillgå på de arbetsplatser där vi intervjuade. 

Patel och Davidsson (2003) menar att en kvalitativ bearbetning innebär att hantera omfattande 
mängder text efter genomförda intervjuer och observationer. Att transkribera ser Eliasson (2006) 
dock som en fördel då man som intervjuare kan gå tillbaka och få ett vidare perspektiv på vad som 
framkommit under intervjun.  

3.6 Forskningsetiska övervägande 
Inför vårt arbete har vi tagit del av Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer” (2002) så att 
pedagogerna vi intervjuat upplevt en trygghet samt att vårt tillvägagångssätt i studien varit korrekt. 
Enligt forskningsetiska principer i humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning: 
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vore det närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan 
komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller 
höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna 
resurser (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vi anser att vår studie om hur vuxna i förskolan hanterar barns sexualitet är viktig då den ger 
människor en bredare kunskap och insikt om hur vi bemöter barns sexuella uttryck. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt redovisar vi det material gruppintervjuerna gett oss. Vi har valt att dela upp dem i 
tre kapitel för att synliggöra vilka delar vi sett påverkar bemötandet och hur vi samtalar kring barns 
sexualitet i förskolan. Vårt resultat utifrån genomförda gruppintervjuer kommer att redovisas 
indelade i teman, för att på ett tydligt och konkret sätt redovisa vårt resultat utifrån olika synvinklar. 

4.1 Pedagogers erfarenheter av barns sexualitet 
Här går vi igenom hur pedagogernas utbildning och kunskap om barns sexualitet ser ut. 

Endast en av de intervjuade pedagogerna hade utbildning i barns sexualitet och detta på 
högskolenivå. Tre stycken hade läst lite grann om sexualitet och då endast riktat mot äldre barn i 
skolåldern. De flesta intervjuade hade ingen utbildning alls kring barns sexualitet, utan enbart sina 
egna erfarenheter och åsikter. Ett stort antal av de intervjuade sa sig sakna kunskap inom barns 
sexualitet och önskade att de fått mer av detta under sin utbildning. ”Det berördes inte jättemycket. 
Det kanske inte hade varit så dumt, just att få verktyg i hur man faktiskt bemöter det på bästa sätt”. 
(Bianca) Larsson (2001) påvisar i sin forskning vikten av att personal i förskolan har goda 
kunskaper om barns sexualitet för att kunna bemöta barnen på ett professionellt och korrekt sätt så 
inget barn tar skada. Men också för att kunna tolka eventuella tecken på att ett barn inte mår bra 
eller far illa.  

Det samtliga pedagoger har gemensamt är att de saknar gemensamma riktlinjer och förhållningsätt 
rörande barns sexualitet. De beskrev en stor osäkerhet kring vilket bemötande som är mest lämpligt 
med tanke på barnens välbefinnande och positiva utveckling av både sin självkänsla, självbild, sin 
kropp och sin sexualitet.  

Man får inte heller göra så att det blir…om man…att något barn…om de kollar 
varandra och utforskar, man kan ju inte göra så att det blir skamkänsla över det hela. 
För då kan man förstöra för framtiden också, därför är det svårt, för hur man liksom 
ska gå in för att. (Cecilia) 

Det visade sig också råda stor variation på hur de använder sin kunskap och stor ovisshet kring 
vilka kunskaper och värderingar man faktiskt har och vad som i förlängningen förmedlas vidare till 
barnen i verksamheten, genom bemötandet och agerandet i olika situationer där barn ger utlopp för 
sin nyfikenhet och lust. 

Det visade sig vid intervjuerna också vara stor skillnad på hur pedagogerna själva lärt sig om 
kroppen och sin sexualitet som barn. Några få beskrev sig ha föräldrar som pratade öppet om 
kroppen och sex, men det största antalet pedagoger talade om en tystnad och ett ämne som är 
komplicerat och tabu, detta lärde de sig redan som små. ”Jag kommer inte ens ihåg, hemma pratade 
vi absolut inte om det. Mamma var väldigt pryd, hon hängde en grej för när vi kollade på tv”. 
Medan en annan pedagog gav en mycket annorlunda bild av sin uppväxt. ”Jag är uppväxt på 60-
talet och hade väldigt öppna föräldrar”. (Annika) 

De beskriver hur de själva fått skaffa sig kunskaper genom erfarenheter, och genom att samtala eller 
iaktta föräldrarna eller kompisarna, eller genom utforskande lekar tillsammans med kamrater eller 
syskon. Detta gör det hela ännu mer komplicerat då olika familjer har olika sätt att vara och se på 
kroppen, nakenhet och sex. Detta medför att alla har sitt bagage och sina erfarenheter att relatera 
till, vilket i förlängningen gör att alla pedagoger tänker och tycker på sitt eget sätt, präglat av 
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upplevelser under sin uppväxt. Avsaknaden av riktlinjer och verktyg gör att bemötandet och 
signalerna barnen får om vad som är okej och inte varierar väldigt mycket beroende på just den 
pedagogens uppväxt. 

Flera pedagoger beskrev även hur undervisningen i grundskolan bidragit till nya kunskaper om 
kroppen och sexualiteten för dem som unga. ”Jag tror vi hade lektioner i skolan som berättade på 
ett väldigt krasst sätt, så här går det till. Men mest så…. inte det här med kärleken till njutning och 
den biten, mer om hur ett barn blev till” (Bianca). Denna typ av undervisning sa flera av de 
intervjuade pedagogerna var mycket bra, då alla fick samma information och det var konkret och 
tydligt. Däremot sa en pedagog att denna undervisning borde kommit mycket tidigare, då man redan 
hunnit skaffa sig kunskapen och synen på sexualitet på annat sätt. 

4.2 Pedagogers förhållningssätt och strategier kring barns sexualitet 
Här går vi igenom de förhållningssätt och strategier som pedagogerna har när det gäller barns 
sexualitet och sexuella uttryck. 

4.2.1 Vara naken 
Samtliga pedagoger som arbetar på landet hade en outtalad regel som gällde barnen och deras 
nakenhet i förskolan. Det framkom mycket tydligt att de inte accepterade att barnen klädde av sig 
alla kläderna när de lekte utan de måste ha sina underkläder på. ”Här gör vi inte det, här har vi 
kläderna på oss”.(Cecilia) Detta förklarade pedagogerna berodde på att de ville minska risken för 
att barnen skadar sig eller bli kränkta av andra barn, samt för att slippa att de börjar leka 
utforskande rollekar där de rör vid varandras kön eller liknande. Även ett par pedagoger i staden 
beskrev detta sätt att förhålla sig till barnens behov, intresse och nyfikenhet kring sin egen och 
kompisarnas kroppar.  

Pedagogerna som arbetar i storstaden beskrev också att det kan uppstå svåra situationer när det 
gäller nakenhet och utforskande lekar, speciellt när det är gäller en mångkulturell barngrupp, då 
föräldrarna kan ha en annan uppfattning om vad som är okej och inte.  

Intervjuerna visade även att flera pedagoger tycker det är lättare och enklare för dem att barnen har 
kläderna på sig, då risken och sannolikheten att hamna i svåra och obekväma situationer då 
minskar, både när det gäller barnens föräldrar, andra barn och kollegor. Ett par pedagoger säger sig 
också vara rädda för något men kan inte sätta fingret på vad det är som känns farligt och svårt eller 
vad barnen skall skyddas från. Men detta sätt att förhålla sig till nakenhet beskrev de ändå kändes 
bäst utifrån allas perspektiv. 

4.2.2 Föräldrar 
Ett par pedagoger beskriver hur de valde att helt och hållet anamma föräldrarnas åsikter och 
förhållningssätt kring barnens sexuella uttryck och valde att förbjuda barnen från att gå på toaletten 
tillsammans eller leka utforskande lekar i stängda rum. ”Så ett tag ville föräldrarna till de här två 
tjejerna att vi inte skulle lämna dem ur sikte. Utan vi skulle vara nära, så när de var i buskarna 
skulle vi vara nära”.(Cecilia) 

Ett par pedagoger ger också en bild av att rädslan för nakenhet kommer från föräldrarna och 
egentligen inte från pedagogerna från första början. De flesta intervjuade pedagoger beskriver att 
det är svårt att samtala med föräldrarna om deras barns sexualitet. Detta beskriver de har att göra 
med att man har olika syn på barn och deras behov, samt att nakenheten och sexualiteten är så tabu 
och det gör det hela extra komplicerat. Vi får här intrycket av att de allra flesta pedagoger känner 
sig så pass okunniga och osäkra på barns sexualitet att de hellre undviker ämnet helt. Ett flertal 
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pedagoger beskrev för oss att de helst inte vill ha samtal med föräldrar kring barnens sexualitet. 
”Men jag har aldrig pratat med föräldrar om det på detta sättet, så jag har nog varit rätt skyddad 
från sånt här”.(Elin) 

 

4.2.3 Kulturella skillnader 
Flera av de intervjuade pedagogerna som arbetar i storstaden beskriver hur svårt det är med olika 
kulturer och religioner, då synen på barn och sexualitet skiljer sig åt. De beskrev hur konflikter 
uppstått och hur komplicerad barnens nakenhet och sexualitet kan vara. ”Föräldrarna gick i taket 
eftersom deras kultur inte tillåter det så vi fick väldigt mycket skit för det och skulle då hålla koll så 
att det inte hände och man försökte ändå prata med föräldrarna att det är naturligt att dem är 
nyfikna, men nej det var tabu och det var det ja”.(Dagmar) 

Pedagogerna från storstaden ger en bild av hur föräldrarnas olika religioner påverkar barnens 
sexualitet och nakenhet i förskolan. De beskriver att vissa eller alla barn i förskolan inte får klä av 
sig eller leka rollekar beroende på vissa av föräldrarnas tro. ”Och sen har vi faktiskt barn, vi måste 
tänka på att vi har barn från olika kulturer så där är det också lite skillnad vad som är tillåtet, för 
det ser olika ut i olika kulturer”.(Evelina) 

4.2.4 Idag och förr 
I intervjuerna kom skillnader mellan idag och förr på tal. Bland annat var det en pedagog som 
reflekterade kring barnlitteraturen nu och då, när det gäller utbudet i barnböcker som rör nakenhet 
och sexualitet. ”De där upplysningsböckerna på 70-talet, som man skämtade så mycket om. Sen 
blev de omoderna, sen har det ju inte kommit nåt nytt, det är ju synd egentligen”. (Anna) Det 
framkom också att barnens intresse för litteratur med nakna kroppar där man får se könen var 
oerhört stort, med det fanns mycket få sådana böcker. Pedagogerna gav också en bild av att dagens 
barnböcker ofta är censurerade och att man där inte visar könen i samma utsträckning. ”Våra barn 
har gillat boken; När Rut och Knut klär ut sig, där såg man rumpan, snippan och snoppen. De 
älskade den, de njöt av den, att se, de ville läsa den jättemånga gånger”.(Anna) 

4.2.5 Onani 
Med onani menar vi när ett eller flera barn stimulerar sitt kön eller sin kropp på något sätt som ger 
dem njutning. Ett par av de intervjuade pedagogerna, både i storstaden och på landet, var 
tveksamma till huruvida det är okej eller inte för barnen att onanera på förskolan. Flera beskrev att 
om barnen onanerar så är det okej men att de då bör göra det enskilt i ett annat rum. Men om själva 
onanerandet tar upp för stor del av barnens tid bör det brytas på något sätt, genom att avleda eller ta 
bort barnet från den situation eller miljö där onanin pågår. Flera av de intervjuade sa sig ha en åsikt 
om hur mycket som är normalt att onanera och inte. Ett par pedagoger beskrev också att de inte 
tycker det är okej att onanera på förskolan. ”även om jag inte tycker det är fel så uppmuntrar man 
inte det”. (Caroline) Anledningen till att pedagogerna inte ansåg det vara okej att onanera på 
förskolan var att de själva har synen att det är något som görs privat snarare än offentligt. Barnen 
bör därför tidigt lära sig att onani är något som görs hemma eller i ett enskilt rum. ”Eller säga: 
detta kan du göra i ditt rum, placera inte barnet någon annanstans inte i offentligheten. Det är inte 
så man gör”. (Bianca) 

Ett par pedagoger beskrev också att synen på barns onanerande och vårt bemötande påverkas av om 
det är pojke eller flicka som onanerar; att det är mer accepterat för en pojke att onanera än för en 
flicka. Pedagogerna gav också en tydlig bild av att det är flest flickor som tvångsonanerar, alltså 
onanerar under lång tid så att den sociala kontakten påverkas, i förskolorna där de arbetar. ”För 
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killar kan ju sitta varsomhelst på samlingen och så tjoff så är handen nere i brallerna, men inte 
sådär länge”.(Anna) 

Under intervjuerna framkom även att flera av pedagogerna förknippar barns sexualitet med faror 
och hot av olika slag. En pedagog förtydligade att det är pedofilerna i samhället som är ett stort hot 
mot barns sexualitet och nakenhet. ”Nej men det är bara att vi tänker på alla andra, de sjuka 
människorna”.(Annika) 

De intervjuade pedagogerna som arbetade i staden var mer tillåtande till att barnen onanerar på 
förskolan, även om det varierade mellan pedagogerna så var det flera av de intervjuade som tyckte 
detta var okej så länge någon vuxen befann sig i närheten och hade koll så att ingen blev skadad 
eller kränkt.  

Jag försöker vara närvarande men ändå inte närvarande... för om jag går in och 
avbryter eller lägger mig i för mycket, då tabubelägger jag någonting och det kan få 
men för livet, så länge de inte skadar sig själva så låter jag dem hålla på faktiskt. 
(Dominika) 

4.2.6 Utforskande lekar 
När det gäller barnens utforskande lekar menar vi t.ex. rollekar där ett eller flera barn deltar och där 
de klär av sig/varandra, undersöker, leker, tittar och eventuellt känner på varandra. Här beskrev 
pedagogerna mängder med olika situationer de varit med om, allt från att barnen lekt mamma-
pappa-barn lekar, byggt kojor, gått på toaletten tillsammans eller bara stängt en dörr. De 
utforskande lekarna sker utomhus och inomhus, i närheten och avskilt. Flera pedagoger beskrev 
maktlösheten de känner över att inte veta när dessa lekar sker. Här var synen och åsikterna väldigt 
skilda mellan olika personal, någon beskrev att de tillåter dem att leka så länge ingen blir skadad 
eller kränkt. ”Om de är inne i ett rum och stänger dörren, så vet man inte vad som föregår oavsett 
lek”.(Annika) Ett stort antal av de intervjuade pedagogerna beskrev vikten av att barnen lär sig att 
säga nej och att de själva ska känna efter vad de tycker känns bra och inte. De gav en bild av att 
detta är en viktig uppgift som pedagogerna i förskolan har, att hjälpa och stötta barnen så de inte 
råkar illa ut i olika situationer i verksamheten. ”Du äger din kropp, ingen annan får göra något med 
din kropp som inte du vill”.(Bianca) 

En pedagog beskrev att hon brukade gå in för att hålla leken under uppsikt, ett par gav också en bild 
av att de inte låtsades om leken utan lät barnen fortsätta leka. Ett stort antal pedagoger beskrev att 
när det gäller dessa lekar är att man extra osäker och orolig, man vet inte om barnet/barnen kommer 
gå över gränsen, och vad som kan hända då. Flera av pedagogerna gav också en bild av hur tydligt 
det är att barnen känner att de gör något som är förbjudet och fel. ”Det barnet som tagit initiativ till 
leken var väldigt hemlighetsfull. Döljde väldigt sådär, men vi gör ingenting, vadå vi gör ingenting, 
det här ska vi gömma och dölja. Hon kände att det var fel”.(Caroline) 

4.2.7 Tvångsmässigt eller normalt  
Flera av de intervjuade sa sig tycka att ett normalt sexuellt beteende är okej i förskolan. När det blir 
mer av en tvångsmässig karaktär och till exempel onanerandet tar upp mycket av barnets tid och 
fokus, samt att barnet slutar att leka och interagera med andra utan ägnar större delen av dagen åt att 
onanera. Då beskriver pedagogerna att de behöver göra något åt saken för barnets bästa. De 
lösningar pedagogerna hade på detta var att avleda, eller helt enkelt göra onanin otillåten genom 
tillsägningar och regler, så som att barnen till exempel inte tillåts klä av sig med mera. Även här 
blev det tydligt att pedagogerna kände en stor osäkerhet i hur man bör agera för att bemöta och 
avleda ett barn som onanerar tvångsmässigt. ”Vi försökte att avleda henne så hon fick 
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uppmärksamhet på något annat, vi benämnde det inte, att vi ser att du gör detta nu. Jag vet inte om 
det var rätt eller så” (Boel). Ett par pedagoger berättade att de tagit hjälp av en specialpedagog för 
att få vägledning i hur de skulle bemöta barnet på bästa sätt. De beskrev också en osäkerhet och oro 
för att de andra barnen skulle förstå vad flickan gjorde och få en negativ uppfattning av henne. De 
var också oroliga att hon skulle få en negativ bild av sig själv.  

Så hon fick gå in på toaletten och lägga sig där tills hon var färdig. Vi på förskolan 
försökte på alla sätt och vis att få henne intresserad av någonting annat, men det var 
en period då hon var helt fixerad av detta och gjorde ingenting annat. (Evelina) 

Ett par pedagoger beskriver också att de ser på vissa delar av barns sexuella uttryck som mer 
normala än andra, att man värderar olika sexuella beteenden på olika sätt. 

Man har kommit i kontakt med onani, både med händer och redskap. Ja sånt har man 
kommit i kontakt med och sen har man kommit i kontakt med barns sexualitet på så 
sätt att den inte är konstig, där den är helt normal, alltså att de vill visa och att de 
upptäcker varandras kön. (Evelina) 

4.2.8 ”Rätt” bemötande 
De flesta pedagoger ger en bild av att de är medvetna om att bemötandet av och kring barns 
sexualitet är mycket viktigt och att ett felaktigt bemötande kan ge spår för livet.  

Vi har ju ingen gemensam regel för hur vi bemöter barnens utforskanden.(Anna) Man 
tycker inte det är fel att de gör det utan att man vill inte sätta några spår att det är 
tabu. Jag tror mer det är det, det handlar om. Man vill kunna ta upp det på rätt sätt så. 
Om de är inne i ett rum och stänger dörren, så vet man inte vad som föregår, oavsett 
lek. (Annika) Ofta förekommer det hierarkier och maktspel i leken, så kan det lika 
gärna göra det i leken som gör att det blir väldigt negativa konstiga upplevelser. Det 
ska vara på lika villkor. Det är det som är så svårt, då handlar det igen om att skydda 
dem. Men från vad? (Annelie) 

4.2.9 Benämning av kön i förskolan 
Samtliga pedagoger säger att de använder sig av ordet snopp för att beskriva pojkarnas kön. Ordet 
används flitigt både av pedagoger, föräldrar och barn. De beskriver att ordet snopp är positivt 
laddat; ett enkelt ord att använda för pojkars kön som alla känner till. ”Jag vet faktiskt inte, snopp 
säger jag nog men sen vad jag säger till det andra, det vet jag faktiskt inte”.(Evelina) 

Ungefär hälften av pedagogerna använder ordet snippa för att beskriva flickornas kön. De 
resterande intervjuade pedagogerna använder olika ord så som: slida, kissen, och framstjärt eller det 
ord som barnet själv använder eller inget ord alls. ”Jag säger det som barnet själv säger, så det ord 
de använder det ordet tar jag när jag talar med det… det är något de har använt och det är något 
de känner igen.”(Daniella) Ett stort antal av de intervjuade pedagogerna beskriver att ordet snippa 
inte används lika ofta som ordet snopp. Det har inte funnits lika länge, de beskriver sig vara ovana 
att benämna flickors kön så som man benämner pojkarnas. Man använder ofta då ord som: den, 
rumpan eller torka dig, vilket inte alls är så exakt och korrekt som ordet snippa. Ett par pedagoger 
säger sig också ogilla ordet snippa men saknar ett annat ord att använda i verksamheten men är ändå 
positiva till att ha ett ord på flickornas kön. ”Snippa låter så konstigt”.(Daniella) 
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Ett par pedagoger satte ord på varför de tror att det är så svårt och ovant att benämna flickors kön 
och menade att det hänger ihop med att sexualiteten är förknippad med pojkar sedan långt tillbaka i 
tiden. Även om jämställdheten ökat mycket mellan könen i samhället idag så hänger enligt dem 
vissa äldre värderingar kvar. 

Jag tror att det är så på grund av att förr i tiden så, den gamla moralen och den 
kommer från religionen och kristendomen. Det är syndigt och fult för kvinnor är lägre 
stående, man är en dålig tjej om man gör saker med killar. Det tycker jag hänger kvar. 
(Bianca) Ja. (Boel) Det handlar om gamla fördomar.(Bianca) 

4.2.10 Skillnader på kön 
Pedagogerna beskriver att namnet på pojkarnas kön är accepterat och enkelt att tala om medan de 
inte är vana att benämna flickornas kön på samma naturliga sätt. Flera pedagoger beskrev tydligt 
skillnaden mellan synen på pojkar och flickors kön och sexualitet. När en pojke upptäcker sitt kön 
är detta något man kan prata om, och något som anses vara gulligt och okej. Samma reaktion 
förklarar de, sker inte när en flicka upptäcker sitt kön. ”Men det är ingen som säger att – åh kolla 
hon har hittat snippan”.(Dominika) Flickor möter en helt annan reaktion, som indirekt säger att det 
hon gör inte är okej. De flesta pedagogerna beskrev också att det är svårare att bemöta en flicka som 
onanerar eller utforskar sin kropp än en pojke som gör det. Ett fåtal pedagoger beskrev att detta 
hänger ihop med synen på kvinnan från förr. 

4.2.11 Samtala med barn om deras sexualitet 
Ett flertal pedagoger gav också en bild av att man idag väntar med att prata om sexualitet, den 
nakna kroppen och de kroppsdelar som är mer intima och privata. Om något av barnen i 
barngruppen ska få syskon, då brukar det i vissa fall komma på tal. Ett stort antal pedagoger 
beskrev att de inte arbetar med kroppen eller liknande utan det sker på barnens initiativ, om de 
kommer med frågor och funderingar. ”När jag pratar så ska det vara sanning i det, men jag 
undviker det nog om jag kan”.(Caroline) 

4.2.12 Avsaknad av gemensamt språk 
Gruppintervjuerna gav oss en tydlig bild av att det ser olika ut på förskolor. Varje pedagog har sitt 
språk och sitt sätt att bemöta och samtal med barnen kring nakenhet och sexualitet. Ett stort antal av 
de intervjuade pedagogerna beskrev att de inte förstår varför det är så svårt.  

Det är konstigt faktiskt, varför pratar man inte om det. Vi har levt så länge men vi kan 
ändå inte prata om det. (Annika) Det är ju det mest naturliga av alla grejer. (Anna) 
Det är det som är så underligt. (Annika) Allting om våra kroppar och beteenden i 
sociala sammanhang är ju omgärdat om alla möjliga konstiga regler. Borde räcka 
med vanligt folkvett, men det gör det ju inte. (Annelie) 

I intervjuerna kunde vi tydligt se att många av pedagogerna väljer att prata kring sexualiteten, men 
väljer sällan att använda ord som; sex och onani, utan använder istället ord som; att pilla eller det 
och den. Ämnets komplexitet blev synligt i intervjuerna genom att just de frågor som rörde 
sexualitet präglades av svar med lägre samtalston eller mycket skratt och fniss. Vi upplevde det som 
att de flesta pedagogerna hade svårt att vara helt allvarliga, då ämnet är så laddat och svårt att prata 
om. Att pedagogerna saknar gemensamma regler kom också på tal i intervjuerna och detta försvårar 
arbetet med barnen i verksamheten, hur agerar man i olika situationer vad har personalen för 
åsikter?  
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Samtliga pedagoger beskriver att de önskar mer utbildning i området barns sexualitet och att ett 
gemensamt språk och förhållningssätt i verksamheten skulle gett dem en ökad trygghet i sin 
förskollärarroll. Kunskapsbristen gör dem osäkra och tveksamma på om de tänker och agerar rätt i 
de situationer som uppkommer i verksamheten. 

4.3 Sammanfattning av resultat 
Barns sexualitet framkom som någonting som mestadels är negativt laddat i förskolan och 
förknippat med risk, fara och oro. Endast ett par pedagoger gav en positiv bild av barns sexualitet. 
Det visade sig också genom gruppintervjuerna att barns sexualitet är svår att prata om, vilket 
medför en osäkerhet hos pedagogerna. Pedagogerna påvisade också att de är fullt medvetna om att 
det är viktigt med ett korrekt och professionellt bemötande av barn som ger uttryck för sin sexualitet 
på olika vis. De beskrev också rädslan för att göra fel och bemöta barn som ger uttryck för sin 
sexualitet på ett negativt och felaktigt sätt, som i sin tur kan ge barnen men för livet.  

Men eftersom de intervjuade pedagogerna har för lite, eller ingen, kunskap alls förutom sina egna 
upplevelser och erfarenheter, kring barns sexualitet kände de sig dåligt rustade för att kunna bemöta 
barns sexuella uttryck i förskolan på ett professionellt sätt. Det visade sig också att förhållningssätt 
och strategier kring barns nakenhet och sexualitet skiljer sig åt pedagoger emellan. Detta beror på 
att alla har sina egna upplevelser och erfarenheter som i förlängningen påverkar deras syn på barn 
och deras sexualitet. I förlängningen innebär detta att varje pedagog tänker och gör som de själva 
anser är mest lämpligt utan varken stöd eller vägledning från Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) eller 
gemensamma kunskaper från utbildning eller liknande.  

Osäkerheten och rädslan visade sig ha gjort att många pedagoger helt enkelt skapat regler som 
minimerar risken att hamna i dessa svåra och obekväma situationer. Exempel på sådana regler är att 
man inte får vara naken på förskolan eller att man bara får gå på toaletten en och en, eller inte får 
lov att låsa dörren. När dessa regler följs får barnen svårt att leka doktorslekar eller undersöka och 
jämföra sina egna och varandras kroppar och kön.  



 24 

5  Analys 
I det här kapitlet kommer vi att analysera det resultat gruppintervjuerna gett oss utifrån vår 
frågeställning: 

Hur bemöter förskolans pedagoger barns sexuella uttryck? 

5.1 Pedagogers osäkerhet kring barns sexualitet 
I resultatet av våra genomförda gruppintervjuer framkom det ett tydligt mönster bland pedagogerna 
nämligen att kompetensutvecklingen i ämnet barns sexualitet i princip helt saknas. Även Larssons 
(2001) forskning påvisade samma resultat, att bristen på kunskap inom barns sexualitet är mycket 
stor. Enligt Larsson kan detta bero på att det är så självklart att vi inte behöver lära oss mer om 
ämnet, vi kan redan det som behövs. Ett alternativ menar hon är att det beror på att ämnet 
fortfarande är så tabu och svårt att prata om att vi helst undviker det. Vårt resultat gav en tydlig bild 
av att en stor andel pedagoger upplever att området är svårt att prata om. Kosztovics (2006b) menar 
att okunskapen kring ämnet ofta leder till att vuxna känner sig osäkra och otrygga; det finns en stor 
oro och rädsla för vad andra ska tycka och tro. 

Vårt resultat visade oss att den kunskap pedagoger har om barns sexualitet kommer från egna 
upplevelser under deras uppväxt samt erfarenheter från det praktiska arbetet i förskolans 
verksamhet. Larsson (2001) skriver i sin avhandling om vikten av att pedagoger har kunskap om 
barns sexualitet och sexuella utveckling. Detta för att kunna bemöta barnen på ett professionellt sätt 
men också för att kunna tolka eventuella signaler på om ett barn far illa eller behöver hjälp. Aktiva 
pedagoger i förskolans verksamhet bör ha tillräckligt med kunskap kring barns sexuella uttryck för 
att bemöta dem professionellt och med barnens bästa i fokus.  

Langfeldt (2006) ger en annan synvinkel på hur kunskapen om barns sexualitet kan påverka barnen 
negativt. Han beskriver att vuxna som har goda kunskaper om barns sexualitet tyvärr ofta använder 
denna på ett negativt sätt, genom att övervaka och överanalysera barns sexuella uttryck. Langfeldt 
(2006) menar vidare att när vuxna inte trodde att barn hade någon sexualitet behövde de inte heller 
övervaka dem utan då kunde barnen utforska och leka utan de vuxnas oro och inblandning. Detta 
förtydligar hur komplext detta ämne är, även om kunskap finns så är det ingen självklarhet hur den 
används. 

Samtliga pedagoger beskrev att de önskar mer kunskap om barns sexualitet och kring bemötandet. 
Det visade sig också att de allra flesta hade förståelse för ämnets komplexitet och att bemötandet 
och förhållningssättet är mycket viktigt för att inte barnen skall få en negativ bild av sig själv, sin 
kropp och sin sexualitet. Även pedagogernas förhållningssätt är en viktig del i det pedagogiska 
mötet, pedagogerna och deras kompetens är mycket viktig i förskolan att de har en god insikt i deras 
förhållningssätt och hur deras agerande och bemötande kan påverka barnen (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2000).  
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5.2 Pedagogers strategier kring barns sexualitet 
Vårt resultat visade att barns sexualitet i förskolan ofta är omgärdad av en varierande mängd regler 
och förbud så som att barnen inte får klä av sig nakna, onanera, gå på toaletten tillsammans eller 
låsa dörren på toaletten. Dessa regler beskrev pedagogerna beror på att de vill skydda barnen från 
att bli kränkta eller att de är rädda för att barnen ska skada sig. Langfeldt (2006) menar att det är 
mycket ovanligt att barn skadar sig när de leker avklädda, men denna rädsla beskrev ett stort antal 
pedagoger under intervjuerna. Barnen är pedagogernas ansvar under den tid de vistas på förskolan 
och givetvis är de då måna om att barnen är trygga och säkra. Enligt Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 
2010) skall verksamheten bland annat präglas av trygghet, glädje, utveckling och lärande.  

Pedagogerna beskrev också att de är medvetna om att bemötandet kring just barns sexualitet är 
extra viktigt, trots detta fanns det inget gemensamt uttalat förhållningssätt rörande vad som är okej 
och inte eller hur man hanterar olika situationer. Enligt Aigner och Centerwall (1983) blir många 
vuxna generade och osäkra när det handlar om att bemöta barns sexuella uttryck. De skriver vidare 
att deras reaktion på grund av lite kunskap och osäkerhet tyvärr lätt skickar negativa signaler till 
barnen om nakenhet och sexualitet. Ett par pedagoger beskrev också att de känner sig osäkra på 
vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt när man ska bemöta barn som leker en utforskandelek 
eller onanerar. Aigner och Centerwall (1983) förtydligar att det är de vuxnas reaktioner som är 
problemet och som gör det hela så komplicerat och inte barnens sexualitet i sig. Vuxna har en 
tendens att sexualisera barns sexualitet, att man jämställer barn sexualitet med vuxnas, vilket de 
menar inte alls är samma sak. Barns sexualitet handlar i grund och botten om att barnen lär känna 
sig själva, upptäcker och utforskar sin egen och varandras kroppar. Barnen ser skillnader och 
likheter samt tränas i fantasi genom bland annat utforskande rollekar. Även samspel, empati, 
demokrati, språket samt möjlighet att uttrycka och sätta ord på känslor har barnet möjlighet att 
utveckla vid dessa lekstunder tillsammans med andra barn på förskolan menar Larsson (2001). 

Ett stort antal pedagoger beskrev att de hade en outtalad regel att barnen inte får klä av sig nakna på 
förskolan. Kosztovics (2006b) skriver om motståndet som finns för att barnen skall klä av sig och 
att det grundas i vår egen osäkerhet och rädsla för barns sexualitet. Resultatet visade oss att denna 
regel gjorde att de utforskande lekarna samt barnens onanerande minskade eftersom de inte kunde 
klä av sig kläderna på förskolan. Ett par pedagoger sa att de inte vill att barnen ska klä av sig för att 
det kan finnas sjuka vuxna som barnen behöver skyddas från. Vi kan inte låta vår rädsla hindra 
barnen från att leka och utforska, däremot är det ännu viktigare att barnen får lära sig om sin kropp 
och att sätta ord på känslor och kunna säga nej (Hansson 2006). 

Ett par pedagoger beskrev att vissa föräldrar reagerat kraftigt på barnens sexuella uttryck och krävt 
att pedagogerna skall se till att barnen inte leker utforskande lekar på förskolan. Eftersom 
pedagogerna är relativt okunniga i ämnet, samt att förskolan Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) ska 
vara ett komplement till hemmet medför detta ofta att föräldrars krav och åsikter tillgodoses utan att 
reflektion görs om vad som är barnets bästa. Kosztovics (2006a) beskriver detta och menar att 
pedagogers uppgift är att stå upp för barnen och deras rättigheter, men samtidigt respektera 
föräldrarna och bemöta dem på ett professionellt sätt. (2006a) skriver vidare att alla föräldrars 
önskemål och krav inte kan styra verksamheten i förskolan, pedagoger har en lång utbildning och 
har en läroplan att följa när det gäller den pedagogiska verksamhetens utformning. Men å andra 
sidan skriver läroplanen för förskolan följande ”Arbetslaget ska beakta föräldrars synpunkter när det 
gäller planering och genomförande av verksamheten”. Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010 s. 13) 
Enligt läroplanen ska pedagogerna ha ett nära samarbete med föräldrarna som självklart har 
huvudansvaret för sina barn, men samtidigt inte låta dem styra, utan i alla lägen utgå ifrån uppdraget 
i läroplanen och varje enskilt barn samt barngruppens bästa. Kosztovics (2006a) skriver också om 
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vilken trygghet det är som pedagog att ha gemensamma förhållningsregler som bygger på 
erfarenhet och utbildning, just när en förälder ifrågasätter verksamheten.  

Vårt resultat visade också att ett par pedagoger uppmärksammat skillnader mellan pojkars och 
flickors onanerande i förskolan. De gav en bild av att när pojkarna onanerar så uppmärksammades 
det inte i samma utsträckning som när flickorna gjorde det. Däremot när någon flicka onanerade 
beskrev pedagogerna att det ofta blev på ett annat sätt, mer intensivt och tvångsmässigt. De hade 
även reflekterat över deras olika synsätt och reaktioner kring detta. Pedagogerna beskrev att det 
kändes mer okej och naturligt att en pojke hade handen i byxan än när en flicka gnider sitt kön mot 
någon möbel eller leksak. De gav oss en bild av att de helst ignorerade eller avledde speciellt flickor 
som onanerar. Enligt Kosztovics (2006b) räcker det med att inte bekräfta barnens sexualitet för att 
ge dem en känsla av skuld och skam och att det de gör eller känner inte är okej eller inte finns. 
Läroplanen för förskolan Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) belyser vikten av att i förskolan inte 
göra skillnad på barnen utifrån vilket kön de har och att förskolans uppgift är att motverka de 
traditionella könsmönstren som finns i samhället. Enligt Kosztovics (2006b) är det viktigt att i 
diskussioner om barns sexualitet i förskolan tänka på barnen i första hand. Barnen bästa skall alltid 
ligga i fokus. Även Gren (2007) beskriver hur barnets första skall sättas främst och hur varje 
pedagog ska se till varje barns unika behov och bemöta alla på ett individuellt plan, på ett 
professionellt, respektfullt och kärleksfullt sätt oavsett situation.  

5.3 Att samtala om barns sexualitet 
Enligt våra gruppintervjuer sker samtal med barnen om deras kroppar eller deras sexualitet mycket 
sällan i förskolan. Ämnet sexualitet kom i princip endast på tal om något barn tog initiativet genom 
frågor. Sexualitet och nakenhet är inget som pedagogerna på eget initiativ väljer att arbeta med i 
verksamheten. Det visade sig också finnas stora brister i språket när det gäller barns sexualitet. Det 
är ytterst stor vikt att ha ett välfungerande språk när det gäller sexualiteten, ett språk som alla 
känner till för att barn och vuxna ska kunna kommunicera om ämnet utan svårigheter (Dahlöf 
2010). 

Vårt resultat visade tydligt att flickornas kön benämndes olika och det fanns inga uttalade 
gemensamma förhållningssätt i arbetslaget eller på arbetsplatsen för hur man bemöter barns 
sexuella uttryck. Alla barn har rätt att få ett namn på sitt kön oavsett om man är pojke eller flicka. 
Att som barn känna till alla delar på sin kropp samt kunna benämna dem är mycket viktigt för deras 
självkänsla (Svaleryd 2007). Kosztovics (2006b) skriver att det är svårt att förstå varför det är så 
stort motstånd till att använda ordet snippa som nu finns i Svenska akademins ordlista som ett ord 
på flickors kön. (2006b) skriver vidare att ett ord på flickors kön är oerhört viktigt för att kunna 
samtala om alla delar på kroppen och för att barnen ska känna en stolthet över sitt kön och sin kropp 
samt få en positiv syn på sig själv som individ. Enligt Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) hänger 
språk och lärande även ihop med barnets identitetsutveckling. Även Mathiasson och Thorbert 
(2006) skriver om barnets identitetsutveckling och att det är av oerhört stor vikt att vuxna bemöter 
barnen genom att bekräfta dem och visa att de är bra och duger som de är. Hon skriver vidare om 
vikten av att prata med barnen om deras sexualitet och deras kön redan som små, extra viktigt är det 
menar hon för flickor, vars sexualitet och kön ofta glöms bort och inte benämns i samma 
utsträckning som pojkars. Detta skulle kunna medföra att vi i framtiden lättare kan benämna 
flickors kön och sexualitet och att det blir lika normalt som det faktiskt är. Kosztovics (2006b) 
menar att alla barn har ett behov av att känna sig accepterade, hon skriver också att ju bredare vår 
syn på vad som är normalt är desto fler barn kommer känna sig accepterade och värdefulla.  

Langfeldt (2006) ger en bild av att det är just ämnet sexualitet som vi i vår kultur försöker hålla 
borta från barnen, detta är något som de får lära sig om på egen hand. Men genom att inte samtala 
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och prata med barnen om detta finns det risker att de får en mindre positiv bild av sin kropp och 
sexualitet, från annat håll. Hansson (2006) skriver om fördelar och nackdelar med internet och den 
mängd med information som finns lättillgänglig där för alla. Därför menar hon att kunskapen 
barnen får om sin sexualitet oerhört viktig, att vi rustar barnen med goda kunskaper om sig själva, 
sin kropp och sin sexualitet så att de är bättre rustade att sortera ut och kritisera det de ser och hör 
utanför förskolans väggar. 

Även Mathiasson och Thorbert (2006) menar att det är av stor vikt att pedagoger i förskolan pratar 
om barns sexualitet. Att barnen får lov att visa och prata om känslor och kunna sätta gränser, samt 
att som förebild ge dem namn på könen som alla kan förstå och använda. Genom lärares olika 
bemötande och språkbruk får barnen reda på vad som förväntas av dem (Larsson 2001). Vi skickar 
omedvetet signaler till barnen genom vårt sätt att agera och uttrycka oss. Kosztovics (2006a) 
belyser också vikten av att öppet kunna lyfta frågor och funderingar om barns sexualitet i 
arbetslaget. Detta för att i förlängningen lättare kunna samtala om man har funderingar kring ett 
barns sexualitet eller misstanke finns att något barn blivit utsatt för sexuella övergrepp, detta skulle i 
praktiken kunna innebära att fler barn skulle kunna få hjälp snabbare. 

Vårt resultat visade också hur svårt många pedagoger tycker det är att prata med föräldrar om barns 
sexualitet. Enligt Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) skall förskolan vara ett komplement till hemmet 
och relationen skall därför värnas om. Det står också att föräldrarna ska ha inblick i förskolans 
verksamhet och vad som händer där. Därför menar vi att det borde vara självklart att samtala om 
barns sexualitet om barnet ger utlopp för sin sexualitet i förskolan. Men eftersom ämnet är tabu så 
är det viktigt att gå varsamt fram då man inte på förhand kan veta hur föräldern tar informationen 
om sitt barn. Det är också viktigt att beskriva att barns sexualitet är en del av barnets identitet och 
helt normalt. Eftersom denna stora okunskap om barns sexualitet finns bland pedagoger med 
flerårig utbildning på högskolenivå finns det med största sannolikhet mängder med oroliga, osäkra 
och okunniga föräldrar med behov av någon att samtala med kring dessa frågor. Därför är dessa 
samtal desto viktigare med fokus på barnets bästa och utveckling både i förskolan och i hemmet. 
Förskolans status och pedagogers roll idag har gjort att pedagogerna i förskolan har blivit en 
förebild för dagens många gånger osäkra föräldrar (Juul och Jensen 2003). En möjlighet att fråga 
om råd och hjälp vid svåra situationer som uppstår. Kosztovics (2006a) skriver om hur jobbigt och 
svårt det kan kännas för en förälder att prata om sitt barns sexualitet. Därför är det viktigt att 
pedagogen tar sin roll professionellt och värnar om ett gott och öppet klimat dem emellan.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi föra ett resonemang kring vårt resultat samt vår analys av de 
gruppintervjuer vi gjort utifrån vår frågeställning: 

Hur bemöter förskolans pedagoger barns sexuella uttryck? 

6.1 Bemötande av barns sexualitet i förskolan 
Vårt arbete har tydligt visat att bristfällig kunskap om barns sexualitet skapar osäkerhet bland 
pedagoger. Denna osäkerhet har medfört en del praktiska konsekvenser för barnen i förskolan. 
Konsekvenser så som regler och förbud som vi anser skickar negativa signaler till barnen om deras 
kroppar och sexualitet. Även om utbildning inom barns sexualitet i större utsträckning helt saknas, 
så saknar inte pedagogerna andra kunskaper och kompetenser, samt kunskaper genom erfarenheter 
och upplevelser. Denna kunskap varierar dock från person till person och medför att pedagoger 
nästan bara har sin egen erfarenhet att förhålla sig till. Barnen får olika bemötande beroende på 
vilken pedagog som är närvarande i situationen som uppstår. Men eftersom Lpfö98 rev-10 
(Skolverket, 2010) skall genomsyra verksamheten och fokus enligt den skall ligga på barnens bästa 
samt på att det är genom leken och den sociala samvaro barnen lär sig och utvecklas ställer vi oss 
väldigt frågande till om det är okej att varje pedagog bemöter barnen så som de anser att det är 
lämpligt när det gäller barns sexuella uttryck. Alla pedagoger i förskolan har ett uppdrag och vad 
gör man om man känner sig okunnig inom andra ämnen så som svenska eller matematik? Jo man 
läser på, fast inte när det gäller barns sexualitet, detta märkte vi mycket tydligt. Den bild vi fick av 
pedagogerna var ändå att de var mycket medvetna om att bemötandet barnen får när de ger uttryck 
för sin sexualitet kan vara avgörande för barnens framtid. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2000) belyser hur betydelsefull varje pedagog är och beskriver även vikten av att den personen har 
den kunskap som krävs för att kunna bemöta barnen professionellt. Resultatet visade hur pedagoger 
väljer att bortse från just denna bit av barnens utveckling. Det visade sig att pedagogerna i förskolan 
ofta både undviker och ignorerar barn som ger uttryck för sin sexualitet och kroppsglädje. 
Sexualiteten är medfödd och inte någonting som bara sker i tonåren utan det är en process genom 
livet, sexualiteten är en del av individen påpekar Kosztovics (2006b). 

Att ignorera barns behov och intressen, att inte svara på barns frågor eller att skuld- och 
skambelägga barn som ger uttryck för sin sexualitet är enligt vårt resultat några av de 
härskartekniker som tyvärr alltför ofta används av pedagoger i förskolan (Svaleryd 2002). Däremot 
är dessa handlingar enligt vårt resultat inte något som sker med medvetenhet från pedagogernas sida 
utan snarare av okunskap, rädsla och osäkerhet. 

Vi ser avsaknaden av samtalstillfällen på arbetsplatser och i arbetslag som en stor brist. Om 
förskollärarna skulle börja samtala och diskutera hur man tycker och hur man bemöter eller inte 
bemöter barnen skulle pedagoger få en större inblick i varandras synsätt och tankegångar. Detta 
skulle även kunna resultera i ökade kunskaper om vad kollegorna tycker, vilket i sin tur skulle 
kunna medföra en ökad trygghet när det gäller att samtala om och bemöta barns sexuella uttryck. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) belyser vikten av att man som pedagog i förskolan har 
god insikt i sina åsikter, värderingar och kunskaper samt varför man agerar som man gör. Ökade 
samtalstillfällen och kunskaper om barns sexualitet skulle också innebära att vi tydligare skulle 
kunna se och tolka signaler på om ett barn far illa eller behöver hjälp på något sätt. Även Larsson 
(2001) beskriver detta; att ökade kunskaper skulle göra det enklare för pedagoger att kunna se och 
hjälpa de barn som visar tecken på att de far illa i större utsträckning. 
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Att barns nakna kroppar är något naturligt och självklart verkar inte prägla verksamheten i dagens 
förskolor. Förskollärarna i vår undersökning beskrev barns nakenhet och sexualitet som något fyllt 
med regler, risker och faror. De beskrev att de känner ett stort behov av att skydda barnen från att 
råka illa ut, bli skadade, kränkta eller utnyttjade. De kände också ett behov av att undanhålla 
kunskap från barnen; pedagogerna beskrev att de väljer att inte lyfta frågor som rör kroppen och 
nakenhet om inte barnen frågar. Langfeldt (2006) menar att det beror på att vår kultur fortfarande 
inte talar om sexualitet i hem och skola utan håller den på långt avstånd från barnen. 

Vi har fått syn på vilken stor skillnad det är på dagen förhållningssätt kring barns sexualitet idag 
jämfört med på 70–80-talet. Dahlöf (2010) ger oss en bild av hur sexualiteten idag förknippas med 
skuld och skam, medan barnen som växte upp på 70- talet uppmuntrades att vara nakna och leka 
utforskande lekar då man såg det som något naturligt och varje människas rättighet (Arnstberg 
2007).  

Dagens syn på barns sexualitet verkar ha medfört en rädsla hos pedagoger och att de vill göra det 
som anses rätt och riktigt, ingen vill sticka ut och verka ha en udda syn på sex. Risken finns att 
kollegor och föräldrar börjar ifrågasätta pedagogens egen syn på sexualitet, när det i själva verket 
handlar om att barnen genom utforskande och lek kan hitta sig själv och sin identitet. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) belyser lekens betydelse för barnens utveckling och lärande. 
Genom utforskande lekar kan barnen se skillnad på kön, hur olika och lika vi ser ut, få möjlighet att 
bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor. Enligt läroplanen för förskolan Lpfö98 rev-10 
(Skolverket, 2010) är leken det absolut viktigaste för barnens utveckling och förskolans verksamhet 
skall locka och stimulera barnen att lära genom leken. Vi ställer oss frågan om detta gäller alla typer 
av lek, eller bara den påklädda leken? Bland annat skriver Lpfö98 rev-10 (Skolverket, 2010) att 
förskolan skall vara en trygg och säker plats där alla barn skall få vara den de är samt att leken är 
oerhört viktig och att det är i leken barnen lär sig att ge uttryck för känslor och upplevelser, de 
tränas i empati, kommunikation och fantasi. Vi ställer oss frågande till varför barnen inte får klä av 
sig på förskolan utan endast hemma med tanke på att många barn spenderar en stor del av sin vakna 
tid på förskolan, vilket ger lite tid för barnen att få lov att vara avklädda och utforska sin kropp eller 
leka utforskande lekar. Berg (2007) påpekar att de flesta barn, i synnerhet små barn tycker nakenhet 
är naturligt och ofta att föredra framför kläder. Det problematiska enligt vårt arbete är att 
pedagogerna inte ser det på samma sätt. Pedagogers makt över verksamhetens utformning samt över 
de lekar som miljön uppmuntrar barnen, påverkar barnens möjligheter till utforskanden kring den 
egna kroppen och sin identitet. Åberg och Lenz, Taguchi (2005) menar att det är de vuxna som 
sätter ramarna för vad som är tillåtet och inte, vilket också visar barnen vilka värderingar vi vuxna 
har. Öhman (2003) beskriver att när barn leker svåra lekar och vi har svårt att veta hur vi som 
pedagoger och vuxna ska hantera och bemöta barnen så kan man ställa sig frågan varför är leken 
svår för mig, vad är det som gör att jag tycker det känns svårt? Öhman (2003) skriver vidare om 
vikten av självreflektion och medvetenhet kring hur pedagogens bemötande och agerande påverkar 
barnen. Att man som pedagog kan tänka; varför ska jag avbryta den här leken och för vem gör jag 
det och på vilket sätt är det mest lämpligt utifrån barnens bästa? 

Ett par pedagoger beskrev svårigheter i verksamheten med att vissa föräldrar med annan religion 
eller etnicitet hade en särskild inställning och åsikt kring just barns nakenhet och deras sexuella 
uttryck. Men någonting som alla föräldrar har gemensamt är att när deras barn går i förskolan är det 
läroplanen som styr verksamhetens utformning och förskollärarna kan inte låta varje enskild 
förälders önskemål och åsikter styra verksamheten.  

Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 
påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll 
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är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. 
(Skolverket, 2010 s.13) 

En verksamhet som präglas av tydliga mål och riktlinjer även gällande ämnet barns sexualitet skulle 
ge tryggare pedagoger som lättare skulle kunna bemöta föräldrarna i situationer som uppstår då det 
inte längre endast är den pedagogens åsikt utan något som verksamheten bestämt utifrån de mål 
som står i läroplanen för förskolan.  

 

Att besvara barns frågor och funderingar om kroppen och sexualiteten behöver inte vara så svårt, 
enklaste sättet anser vi vara att utgå ifrån sanningen. Men eftersom vi inte är vana att prata om sex 
varken med andra vuxna eller med barn innebär detta ett stort hinder. Vi har inget gemensamt språk, 
ingen arena där det passar att ta upp ämnet. Dahlöf (2010) skriver just om vikten av att ha ett 
gemensamt språk kring barns sexualitet samt namn på könen då detta underlättar för samtal och 
diskussioner mellan kollegor om och med barnen. 

Vårt resultat visade tydligt hur många pedagoger känner sig blyga och illa till mods av att prata om 
något så dolt och privat som sexualitet och kroppen, även om det rör barnet och inte deras egen.  

För oss är det självklart att alla barns kön skall ha ett ord och att flickors kön skall benämnas med 
ordet snippa som finns i Svenska akademins ordlista och som Nationalencyklopedin beskriver som: 
”vardagligt namn på kvinnans yttre könsorgan[…]”(130916). Vi hoppas att snippa med tiden 
kommer att vara ett lika självklart ord att använda som snopp både i förskolans verksamhet och i 
samhället. 

Vi ser också att varje pedagog inte kan vara expert inom varje område och att en viss okunskap inte 
alls behöver betyda att man samtalar om sexualitet på ett felaktigt vis. Vi menar att man som 
pedagog håller sig till så sanningsenlig information som möjligt räcker långt. Saknar man 
information för att svara på barns funderingar ser vi det som en styrka att pedagogen svarar just så. 
Man kan alltid söka information och lära sig nytt tillsammans med barnen. 

Vårt arbete visade också att samtal kring sexualiteten med andra vuxna var komplicerad. I 
utvecklingssamtalen var detta inget pedagogerna tog upp om de inte var tvungna till exempel om 
barnet onanerar tvångsmässigt eller då pedagogerna anser att barnet inte följer den ”normala” 
sexuella utvecklingen. Här ställer vi oss också mycket frågande till hur man kan bedöma vad som är 
ett normalt sexuellt beteende när vi vet att kunskap om barns sexualitet saknas bland pedagoger. 
Vad grundar man då detta på?  

Vi ser pedagogernas roll som samtalspartner till föräldrarna som oerhört viktig, eftersom de har en 
nära och daglig kontakt med såväl barn som föräldrar. Pedagogerna är föräldrarnas stöd och många 
gånger vill föräldrarna fråga om råd och hjälp när svåra situationer uppstår menar Juul och Jensen 
(2003). Vi ser att pedagogerna har en oerhört viktig roll i mötet och i samtal med föräldrarna, 
speciellt när det gäller barns sexualitet som är så tabu och nedtystat i samhället. Om vi inte kan 
prata om det i förskolan som något av det mest naturliga som finns och som en del av barnets 
identitetsutveckling, när ska vi då kunna prata om det? 

6.2 Pedagogiska implikationer 
Vi kommer både omedvetet och planerat att delge vår nya kunskap till pedagoger på våra olika 
arbetsplatser. Vi känner oss manade att lyfta både vikten av benämning och gemensamma ord för 
barnens kön men också att påvisa vad barns sexualitet är och lyfta ämnet för ökad insikt och 
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kunskap genom samtal och diskussion på arbetsplatserna. Detta som ett led i att få ett mer öppet 
klimat mellan kollegor, vilket förhoppningsvis också kan leda till en större medvetenhet och 
öppenhet kring barns sexualitet. 

6.3 Metoddiskussion 
Våra kvalitativa gruppintervjuer gjorde att vi fick ta del av deras åsikter, synpunkter, diskussioner, 
individuella och gemensamma erfarenheter. Intervjuerna var givande på många sätt men också 
komplicerade på flera plan. Genom att intervjuer gjordes där vi arbetar innebar detta att vi har en 
relation med pedagogerna på olika sätt som också kan ha påverkat resultatet vi fått. Det hade 
eventuellt varit bättre att mer slumpmässigt intervjua pedagoger vi inte har någon relation till, 
samtidigt som vi upplevde att vår relation också kan ha medfört att de faktiskt vågade vara öppna 
och ärliga i sina svar. Detta har vi inget svar på, utan kan bara spekulera kring.  

Ett par pedagoger upplevde inspelningen av intervjun som lite besvärande men samtliga gav ändå 
sitt samtycke. Motivet för att spela in intervjuerna var att vi som genomförde intervjun skulle kunna 
fokusera helt på diskussionen och i efterhand kunna analysera intervjun samt ha möjlighet att citera 
de intervjuade. Området visade sig vara känsligt och svårt och en viss oro att olämplig information 
ska läcka fanns. Detta ger än en gång en bild av hur laddat ämnet sexualitet är. Det är tabu och svårt 
att prata om, vilket gjorde att våra gruppintervjuer enligt flera pedagoger öppnade deras ögon för 
vilken problematik ämnet för med sig, det visade sig att vi sått ett och annat frö hos ett par kollegor. 
Det hade varit oerhört givande att följa upp de intervjuade efter ett tag för att se hur de tänkt och 
agerat efter intervjun, om de fått ett annat sätt att bemöta barnen eller om de uppmärksammat 
beteenden och svårigheter i efterhand. Det visade sig att tack vare intervjun har det blivit lättare att 
samtala kring ämnet, eventuellt för att pedagogerna fått syn på hur de andra kollegorna tycker och 
tänker kring barns sexualitet.  

6.4 Fortsatt forskning 
Vårt arbete gav endast en bild av hur de kvinnliga förskollärarna ser på barns sexualitet. Det hade 
varit mycket intressant att se hur manliga förskollärare tänker kring detta ämne, samt om deras 
synsätt och bemötande skiljer sig från de kvinnliga förskollärarna. 

Sedan skulle även forskning på hur barn påverkas av det bemötande de får i förskolan vara av stort 
intresse liksom att observera och intervjua barn om deras syn på sexualitet. 
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Bilaga 1 - Intervjumall 
Barns sexualitet 

• Gruppintervju med: 

 

• datum 

 

• Vi förklara kortfattat varför vi gör denna intervju och detta arbete 

 

• Vad heter ni?  

 

• Vad har ni för utbildning? 

 

• Vilka erfarenheter av förskolans verksamhet har ni? 

 

• Era intressen? 

 

• Syn på förskolan idag och er roll som pedagoger samt som arbetslag: 

 

• På vilket sätt har ni kommit i kontakt med barns sexualitet i förskolan? 

 

• Hur hanterar ni det? 

 

• Hur ser ni på barns sexualitet? 

 

• Hur var det för er när ni var barn? 

 

• Samtalar ni med föräldrar om barns sexualitet, i så fall hur och varför? 

	  

 


