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Titel: Barns rätt till en egen sexualitet - En kvalitativ studie om vilket synsätt som 

används i förskolan för bemötande av barns sexualitet. 

 
Engelsk titel: Children's right to their own sexuality - A qualitative study on which 

approach is used in the treatment of preschool children's sexuality. 

 

Abstrakt 

 
Syftet med detta självständiga arbete var att utifrån bildande av en fokusgrupp kunna 

representera och skildra förskollärares erfarenheter och tankar kring små barns sexuella 

uttryck och hur de bemöter sådana. Avsikten var att samla ihop material för att kunna 

skildra och belysa vad som gör ämnet så tabubelagt och svårt att bearbeta. Genom detta 

även lyfta fram barns rätt till integritet. Intresse fanns även av att få fram vilken sorts 

kunskap som används och vilken som egentligen krävs för att tillgodose barns sexuella 

utveckling på bästa sätt. Utöver fokusgruppen användes ett intervjuunderlag som 

formulerats utifrån syftet med arbetet och som två förskolechefer svarade på. Detta för 

att få en grund till vad som präglar verksamheternas arbete med barns sexualitet. Det 

fanns en vilja kring att belysa hur detta ämne lyfts från ledningshåll och hur 

förskolecheferna ser på detta. Två kvalitativa forskningsmetoder har följaktligen 

använts för att få tillstånd ett material som resultatet är baserat på. Det hela mynnade 

sedan ut i två olika resultatdelar som sammanfogades både i analys- och diskussions 

avsnitt. Resultatet visade på att förskolecheferna bekräftade det som fokusgruppen lyfte 

angående avsaknaden av fortbildning i ämnet. Barns sexualitet upplevdes vara lika 

anonymt att diskutera för såväl ledning som ute på de olika förskolorna. Detta trots att 

förskollärarna verkar vara medvetna om att det är en viktig del av barns utveckling. 

Förskolecheferna visade på att det mest såg ämnet som något som kan leda till en 

problematik och de ansåg att de bara behövde vara ansvariga att lösa det först då. 

Resultatet pekade mot att det synsätt som regerade i bemötandet av barns sexuella 

uttryck var erfarenhetsbaserad och normstyrd.  
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1 Inledning 
 

Sexualitet i allmänhet är ett ämne som vuxna ofta kan tycka är känsligt att prata om och 

när barns sexualitet diskuteras reagerar vi människor väldigt olika. Helt klart lämnas 

ingen oberörd inför den mänskliga sexualiteten, utan det är något som människan måste 

förhålla sig till på ett eller annat sätt. Ska man då tala om sex överhuvudtaget? Bara 

begreppet sexualitet väcker skilda känslor, det står för intimitet och är ett icke- verbalt 

ämne i mångt och mycket. Ordet sexualitet innefattar såväl kroppsliga som psykiska 

upplevelser vilket kan vara svårt att klä i ord. Hur skall vi då bemöta barns beteende- 

och frågor kring deras sexualitet som uppkommer i vardagen? Hur kan vi bejaka deras 

känslor och bevara barnens värdighet utan att vi speglar vår osäkerhet i ämnet? Vi vill 

genom detta Självständiga arbete ta reda på hur förskolan och dess ledning förhåller sig 

till detta specifika område. Detta gör vi genom att belysa hur utvalda förskollärare- och 

förskolechefer bemöter barn och föräldrar när det gäller barns sexualitet. Vi är även 

nyfikna på att lyfta frågan om vilken sorts kunskap som egentligen krävs för att kunna 

inneha ett bra förhållningssätt gentemot barns sexualitet. Vad gör ledningen i 

verksamheterna för att utveckla sin personal gällande detta ämne?  

 

1.1 Bakgrund 

 

Intresset för ämnet barns sexualitet väcktes under vårterminen 2013 då vi läste om det i 

kursen Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling i vår utbildning till förskollärare. 

Medan vi läste om barns sexualitet väcktes många tankar och funderingar, det var allt  

ifrån hur man bemöter barns sexualitet i förskolan till om man överhuvudtaget samtalar 

med barn om sexuella frågor. En undran startades om hurvida arbetslagen 

återkommande samtalar om hur de bemöter barn kring detta utan att skambelägga dem. 

Desto mer vi funderade och diskuterade detta, desto mer övertygade blev vi om att 

kommunikationen kring barns sexualitet i förskolan är mycket begränsad. Hur kommer 

detta sig? Beror det på en känsla av kunskapsbrist om ämnet? Tycker förskollärarna att 

det är skrämmande att tala om det med sina arbetskamrater/barn och i så fall varför? Det 

kanske rentav handlar om en rädsla hos arbetslaget för hur föräldrarnas reaktion blir om 

ämnet lyfts i förskolan. Kosztovics (2006) anser att den eventuella rädslan kan ha sin 

utgångspunkt i att förskollärare kontra föräldrar inte alltid har samma syn på barn och 

barns sexualitet. Vidare betonar hon vikten av att förskollärare verkligen äger en 

förtrogenhet om barns sexualitet. Hon lyfter betydelsen av att ha den kunskap som 

krävs, för att i samtal med föräldrarna kunna kommunicera och bemöta barns sexualitet 

utan att skambelägga. Vid sådana möten eller samtal kan förskollärare med fördel 

relatera till förskolans läroplan och lyfta fram barns rätt att utvecklas (Kosztovics 2006). 

 

Vad säger våra styrdokument om barns sexualitet? Det finns inget uppenbart om barns 

sexualitet i läroplanen för förskolan (Lpfö98 rev.2010), men det framgår tydligt att barn 

i förskolan ska få möjlighet till att utveckla sin identitet och alla sina förmågor. De ska 

även få möjlighet att känna trygghet till sin identitet. Identitetsutveckling har även att 

göra med att bejaka sin sexualitet. I en enkätundersökning som utfördes av Kostovicz 

och Leveau (2009) åt RFSU, visades det på att innehav av en bra sexuell självkänsla är 

något som stärker identiteten. För att barn ska kunna utveckla självkänsla och få skydd 

för sin sexuella integritet så behöver barn bli medvetna om vilka rättigheter de har, går 

att utläsa i FN:s konvention om barns rättigheter läsbar i skriften Överenskommet! 

(1999). Både enligt den och Diskrimineringsombudsmannens;  Lika rättigheter i 

förskolan (2012) kan man läsa att barn har rätt till att utveckla alla sina förmågor. Enligt 
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förgående texter pekas det också på att förskolor har ett viktigt uppdrag att se till så att 

det i förskolan skapas rätt förutsättningar. Sexualiteten är en stor del av barns 

självutveckling! Hur kommer det sig att det inte mer ingående uttrycks 

i styrdokumenten? 

 

Vad vi har förstått och utifrån en kartläggning som RFSU (2004) har gjort av Sveriges 

lärarutbildningar så studeras ämnet barns sexualitet inte i någon vidare omfattning. Vår 

egen erfarenhet av utbildningen är att vi som tidigare nämnt bara var inne och snuddade 

på ämnet under kursen Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling. Vilket ledde oss 

till att börja ifrågasätta varför detta ämne inte bearbetas mer under utbildningen och 

varför förskollärare ute i tjänst inte får fortbildning i detta? Vi har genom våra 

arbetslivserfarenheter aldrig blivit ombedda att fortbildas i ämnet barns sexualitet. Då 

har vi båda ändå varit ute i tjänst som barnskötare i väldigt många år, en av oss i 25 år. 

Detta upplever vi märkligt då med tanke på att barn under sin tid i förskolan leker lekar 

som kan innehålla sexuella inslag. Bara detta att vi i vardagen synligt stöter på barns 

uttryck för sexualitet i olika former såsom exempelvis onani. Förskollärare kan även 

möta barn som är utsatta för sexuellt övergrepp. Om inte barns sexualitet lyfts till 

diskussion i verksamheterna hur ska de vuxna kunna veta hur de ska bemöta och 

hantera situationer av sexuellt slag? Hur ska i sin tur barn våga börja prata om något 

som de inte har fått verktyg för? Avsaknaden av att införskaffa begrepp för 

sammanhanget försvårar självklart såväl kommunikation som relationsskapandet för att 

få till stånd en öppenhet. 

 

Barn ska få glädjas åt sin egen kropp, upptäcka hela den och de sexuella känslor som 

kan uppstå i kroppen. Lär sig barn att känna sin egna kroppsliga integritet så får de 

kunskap om vad som känns bra och inte bra när det gäller sexualitet. En positiv känsla 

till sin egen kropp genererar i att barn lär sig vad som är okej och inte (Rhenström 

2009). Barn behöver få sin sexualitet bekräftad och det blir lättare för barn att berätta 

om de varit med om något som inte känts bra om de får ord på funderingar som det har 

gällande sexualitet. Rhenström (2009) menar vidare att barn får ett skydd mot övergrepp 

om vuxna ger dem ord på sina könsorgan. Det ligger på vuxna att lära barn de gränser 

som finns kring sexualitet, det kan bland annat handla om vad som är privat och 

kroppslig integritet. Vuxna ska tänka på att vara försiktiga i sitt förhållningssätt, barn 

ska aldrig behöva få en känsla av skam eller skuld när de gäller sexualitet (RFSU 2011).  

  

Vilken påverkan har media på hur vuxna ser på barn och dess sexualitet? Kan media 

inverka på att män känner en uttalad bävan för att arbeta i förskolan? Detta blir frågor 

som uppkommer med tanke på texter i tidningar angående sexuella övergrepp och 

pedofiler. Beaktansvärd i sammanhanget är den danska filmen Jakten som handlar om 

en manlig förskollärare som blir oskyldigt anklagad för sexuellt övergrepp. En film som 

i högsta grad är viktig för att den belyser problematiken från olika perspektiv. 

Kosztovics (2006) skriver i sin artikel att män kan känna en rädsla för att i sitt utövande 

bli anklagade för sexuellt övergrepp. Vidare menar hon att den rädslan är skälig, myntad 

av vetskapen att en enda individs påstående eller misstanke kan komma att förändra 

hela livet hos den utpekade. Skräcken som finns i dagens samhälle gällande pedofiler 

och sexuella övergrepp, har lett till att det finns en rädsla kring att samtala om sexualitet 

med barn och om barns sexualitet i allmänhet (2006). 

 

 
1.2 Utbildning/fortbildning 
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Kunskap om barns sexualitet är bristande hos förskollärare menar Kastboom (2010) och 

det menar även psykologen Åsa Landeberg i en artikel i Svenska dagbladet (2008). Det 

med anledning av att de under sin utbildning inte fått lära sig något eller väldigt lite om 

barns sexualitet. Kostovicz & Leveau (2009) menar i en rapport att förskollärare har en 

positiv inställning till att få medverka i fortbildning kring barns sexualitet. I samma 

rapport står det att läsa att det som de menar är att det behövs mer lärdom i förskolan 

om detta ämne. RFSU (2011) skriver i en vägledning att förskollärare på grund av 

bristande kunskap kan få svårt med att tolka beteenden hos barn som kan se ut som 

sexuella uttryck. Det kan leda till att förskolans personal blir oroliga för barn, vilket i 

sin tur kan leda in tankarna på att barn kan vara sexuellt utnyttjat. Denna orolighet är 

skapad av media anser den danska journalisten och författaren Anna Lousie Stevnhoj i 

en artikel från Söndagsavisen (2014). Hon menar vidare att det har lett till att förskolan 

blivit osäkra på hur de ska hantera barns sexualitet och anser därför att de behöver bli 

mer medvetna att det är en naturlig del av barndomen. RFSUs vägledning beskriver 

även att kunskap eller information om barns sexualitet inte enbart handlar om att tolka 

beteende, utan det handlar även om hur förskollärare på bästa sätt kan bemöta och stötta 

barn i deras sexuella utveckling (2011). 

I Kostovicz & Leveau (2009) rapport om barns sexualitet står det att läsa att 

förskollärare önskar att de kunde få fortbildning eller vidareutbildning. De vill även få 

möjlighet till att kunna diskutera barns sexualitet med sina arbetskamrater. Tidigare 

nämnda projektledare anser att en utbildning kring barns sexualitet ska ha sin 

utgångspunkt i föreläsningar och samtal som är handledda. Det för att kunna jämna ut 

de olikheter som verkar finnas i förskolor kring hur förskollärare kan bemöta och 

förhålla sig till barns sexualitet (2009). 

I en kartläggning som RFSU (2004) har gjort över Sveriges lärarutbildningar står det att 

läsa att blivande lärare inte får tillräckligt med vetskap så att de känner sig trygga i 

ämnet när de är färdigutbildade. Oftast får blivande lärare bara ett smakprov av barns 

sexualitet så att de inte är helt villrådiga om de skulle få frågor rörande sexualitet. Ett 

problem som kan ses enligt RFSU är att kunskap om sexualitet oftast rörs ihop med 

kunskap om genus. En fördel som man kan se med det är att lärarutbildningar har börjat 

inse att genus är en del av sex- och samlevnad, risken är att det enbart kan komma att 

handla om jämställdhetsfrågor. Fast i den rapport som Kostovicz & Leveau (2009) 

gjorde åt RFSU går det läsa att det är viktigt för förskollärare att få diskutera barns 

sexualitet ur ett genus perspektivet med sina arbetskamrater. Det för att kunna reflektera 

över om man som förskollärare bemöter barnen som pillar på sitt kön på olika sätt 

beroende på om det är en flicka eller pojke som gör det.  

 

För att kunna skapa en förståelse för bildande av normer och värderingar om ämnet har 

vi sökt oss bakåt i tiden. Genom detta kan vi få en inblick på hur de styrande makterna i 

samhället präglade människors syn på saker och ting och så även synen på människans 

sexualitet. 

 

1.3 Historik kring barns sexualitet 

 

Forskaren Ingbeth Larsson (1994) visar på att det stegvis genom historien vuxit fram en 

samhällssyn som gjort att barn och dess behov blivit synliga och det har skapats en 

beredskap för att försöka tillgodose varje barns unika situation. Det är dock viktigt att 

tänka på att kunskap inte är statisk, barns plats i samhället är inte alltid given. Vi ser på 

historien med skepsis gällande dåtidens tankar och ser det som okunskap med dagens 
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mått mätt. Men idag blir också gårdagen så småningom och vi gör rätt i att inta 

perspektiv på dagens tro och tänkande (1994). 

 

Sexualitet som begrepp är inte speciellt gammalt, under senare delen av 1800-talet växte 

sexologin som vetenskap fram och ett sammanfattande begrepp om människans 

könsliv- och drift bildades. Ord som skuld och skam är något som kan kopplas ihop 

med sexualitet angående samhällets normer och regler historiskt sett. Samhällets strävan 

att styra upp de utom- och föräktenskapliga relationerna slog oftast hårdast mot 

kvinnorna och de utomäktenskapliga barnen som blev socialt utdömda (Larsson 1994) 

 

Samma forskare som ovan lyfter även Foucaults tankar om sexualitetens historia. Han 

menade på just detta att samhälliga maktstrukturer formar sexualiteten och förändras 

vartefter makten förflyttas. Under århundranden styrde kyrkan över individens 

sexualitet men genom en ökad likgiltighet för religion under 1800-talet och framåt 

förflyttades makten från kyrkan mer och mer. Det blev istället vetenskapen som tog 

plats och profession inom medicin och undervisning tog över, de kunde därigenom 

analysera sexualiteten ur ett annat perspektiv och göra en precisering av barns sexualitet 

men även inneha kontrollen av sexualmoralen. 

1700-talet präglades av att sexualiteten blev alltmer privat och barn ansågs könslösa och 

skulle just därför inte äga eller pådyvlas någon kunskap i ämnet. I slutet av 1800 - talet 

glorifierades den lilla kärnfamiljen som norm och all sexualitet förvisades till 

sängkammaren. Detta innebar att allt prat om sexualitet skulle anses farligt eftersom 

samhället ville förhindra ett brett erotiskt tänkande (Larsson1994). 

 

1.4 Barns sexualitet 

Ingbeth Larsson (1994) menar att det är barnets omgivning och de rådande normer i 

samhället som formar barns sexualitet och dess olika beteenden i detta. Det är inte så 

mycket genom samtal som genom indirekt och omedveten kommunikation som denna 

påverkan sker. Utveckling av den grundläggande könsidentiteten sker alltså snarare 

genom imitation, identifikation och inlärning av ett skäligt könsrollsbeteende. Båda 

könen utgår från sig själva och undersöker först sin egen kropp och finner 

lustupplevelser utan att det handlar om sexualitet ur ett vuxenperspektiv. Här handlar 

det mer om begrepp som sensualism för att förklara den aktivitet som barn utövar. Med 

tiden blir de även intresserade av varandra och lekarna vidgas till att innehålla även ett 

sexuellt innehåll, titta på varandras genitalier och gosa, kelas och även då smyga undan 

de vuxnas närvaro. Detta ska likställas med all annan rollek och är en del av 

socialisationsprocessen där barn provar - och lär av varandras beteenden. Barn speglar 

sig genom andra i leken, vilket både kan ge bekräftelse och göra så att de lär sig att sätta 

gränser. Barn möts tidigt av olika bemötande beroende på vilket kön de har. Det finns 

skillnader på hur vi benämner och samtidigt i hur vi inte alls namnger våra könsorgan. 

Flickans genitalier har länge varit utan en officiell benämning och ofta benämnts i 

negativa termer. Vuxna har ofta framtill nu visat på för flickan att det är orent att 

vidröra sitt könsorgan samtidigt som det har ansetts mer naturligt att pojkarna rör sin 

snopp vid urinering. Detta har gjort det mer skambelagt för flickorna att vidröra sitt 

underliv då det signaleras att hennes sexualitet inte är rumsren på samma vis som 

pojkarnas. Pojkens snopp får redan från början en rad positiva benämningar och som 

sagt är det för pojken mer legitimt att vidröra sin snopp. Hans könsidentitet präglas 

såklart på ett positivt sätt genom detta bemötande. Barns sexualitet kan inte isoleras 

ifrån andra inlärningstillfällen i livet, för annars kan det hända att den genitala 
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sexualiteten förstoras upp. Viktiga sidor som tillhör sexualiteten kan då negligeras i 

sammanhanget såsom olika känslor, men även då samhällsnormer och könsperspektiv. 

Detta är sådant som påverkar vårt förhållningssätt till barns sexualitet. Barn- och 

vuxensexualitet skiljs åt på många sätt medan det andra gånger är likheten som 

framhävs (1994). 

1.5 Problemformulering 

Genom vårt yrkesliv som pedagoger har vi uppmärksammat förskolans svårigheter att 

ringa in vad barns sexualitet står för och att den lämnas att bemötas fritt utan stöd 

varken från ledning eller utifrån styrdokument. Vi upplever att barns sexualitet är ett 

tabubelagt ämne som är svårt att diskutera i arbetslaget. Vi tycker oss se en bristande 

förståelse i verksamheterna inför barns vilja att söka vägen till sig själv angående sin 

sexualitet, vilket vi anser begränsar barnens rätt till integritet. 

Vi vill med denna undersökning belysa vad som präglar förskolans förhållningssätt till 

barns sexualitet. 
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2 Syfte 
 

Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur förskolan förhåller sig till barns 

sexualitet och barns integritet som är en del av sexualiteten. Vårt intresse ligger i att 

belysa hur förskolan bemöter barn och föräldrar när det gäller barns sexualitet. För att 

därigenom kunna synliggöra hur kunskap om barns sexualitet kommer till uttryck. Vi 

undersöker det synsätt som förmedlas för att se vad det präglas av och om den leder till 

barns rätt till en integritet gällande sin egen sexualitet. 

 

2.1 Frågeställning  

 

Vilket synsätt präglar förskolans förhållningssätt gentemot barn och deras föräldrar när 

det kommer till barns sexualitet?  

 

2.2 Begrepps definition 

 

Sexualitet 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram en definition av sexualitet som 

innefattar både barn, män och kvinnor. Innebörden av den är att sexualitet är ett 

grundbehov som ingår i varje människas personlighet och nedan lägger vi in hela texten 

med anledning av att Världshälsoorganisationens (WHO) definition är så välformulerad 

och svår att formulera om så att definitionen inte blir missvisande. 

 

“Världshälsoorganisationen (WHO) har formulerat följande definition: 

Sexualiteten är en integrerad del av varje människans personlighet, och 

det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och 

en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra 

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

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

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

sexualitet. Sexualiteten är mycket mer: den finns i energin som driver oss 

att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att 

känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten 

påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår 

psykiska och fysiska hälsa” (Nationalencyklopedin, 20140522). 

 

Världshälsoorganisationens definition kan tolkas på olika sätt och det beroende på vart i 

livet man befinner sig. Vår tolkning av deras definition är att sexualitet inte bara är 

något som är biologiskt utan det är även något som är sociologiskt och kulturellt. 

 

Löfgren-Mårtenson (2013) menar att varje individ går igenom en socialisations- och 

sexualiseringsprocess under uppväxten. Under den perioden skapas den bakgrund och 

de åsikter som man sedan har om sexualitet. I denna process lära man sig även hur, när 

och var man kan vara sexuell och med vem. Hur man som individ sedan kommer att 

förhålla sig till sexualitet, både den egna och sexualitet i allmänhet beror på om man är 

man eller kvinna. Även generationsskillnader och ålder har en vis betydelse när det 

gäller synen på sexualitet. Det beror på att handlingar av sexuella slag tolkas på olika 

sätt och vis i olika sammanhang och under olika perioder.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Samlag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orgasmer
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Tittar man på sexualitet ur ett kulturellt perspektiv så kan kulturens sexuella tro ge en 

spegelbild av de normer och värderingar som samhället har på sociala relationer. Med 

andra ord kan man säga att synen på sexualitet beror på vilken kultur som finns i 

samhället, det kan vara allt ifrån att man genom makt vill ha full kontroll över 

sexualiteten till att individers egenvärde, ens eget ansvarstagande och ens unika identitet 

betonas (2013).  
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3 Tidigare forskning 
 

Det finns tyvärr inte så mycket tidigare vetenskapligt arbete kring barns sexualitet och 

det tycker Larsson (2001) och Edvardsson (2001)  är konstigt. Det med anledning av att 

det i dagens samhälle faktiskt finns behov av forskning kring barns sexualitet och hur 

man som vuxen kan bemöta barns sexuella uttryck. Sciaraffa & Randolph (2011) anser 

utifrån sin kvalitativa undersökning att det inte finns så mycket forskning för att det 

finns en attityd i samhället som gör att vuxna känner sig illa till mods när de hör 

kopplingen barn och sexualitet. 

 

Under kommande rubrik låter vi läsaren ta del av det material som vi hittat i ämnet. 

Detta ger en möjlighet att jämföra vårt resultat med tidigare vetskap i ämnet. 

 

3.1 Bemötande av barns sexualitet 
 

Sexualiteten existerar redan vid födseln och hur den kommer att utvecklas för barn har 

stor betydelse för hur de sedan kommer att utveckla relationer till andra. Barn utforskar 

sin kropp och sin sexualitet under hela deras uppväxt. Detta utforskande tror vuxna runt 

omkring att de ibland kan styra över genom att använda sig av kontroll och rådande 

samhällsnormer när de ser barn söka efter sin sexuella identitet (Larsson 1994). 

 

Langfeldt (2006) anser att det är viktigt att vuxna tänker på hur de reagerar när de ser 

barn utforska sin egen sexualitet. För känner barn sig otrygga gällande sin egen 

sexualitet kan de få problem längre fram i livet och det kan leda till att de kan komma 

att skada både sig själva och andra. Det har i många år funnits en stark oro i samhället 

beträffande sexuella övergrepp och pedofiler som har gjort att många föräldrar känner 

en stark oro kring barns sexualitet. Toss (2004) menar att det lätt glöms bort att barn har 

en sexuell utveckling som måste få fortgå. Därför är det viktigt att vuxna försöker vända 

på oron som de kan ha gällande barns sexualitet och istället lägga fokus på vad som kan 

behöva utvecklas hos barn för att de ska kunna utveckla en sund sexualitet (2006).  

 

Sciaraffa & Randolph (2011) anser utifrån sin forskning att vuxna kan tycka att det är 

svårt att bemöta barns frågor om sex och barns sexualitet. Det kan upplevas pinsamt om 

man kan något om barns sexuella utveckling eller om man skulle behöva be någon om 

hjälp för att få mer lärdom om det. För sexualitet handlar om så mycket mer än bara 

samlag, sexualiteten innefattar bland annat identitet, beteenden och värderingar. Barn 

lär sig tidigt om detta, medvetet eller omedvetet med hjälp av vuxna. Förskollärare och 

även föräldrar behöver lära sig att känna sig bekväma och bli kunniga i ämnet för att 

kunna stödja barn i deras sexuella utveckling menar Chrisman & Couchenour (2002). 

Tyvärr finns det fortfarande en inställning i samhället som säger att barn i förskolan inte 

behöver lära sig något om sexualitet och barn ignoreras ofta när de frågar någon vuxen 

en fråga av sexuellt slag. Vilket kan leda till att barn kan komma att skämmas för att 

fortsätta ställa sådana frågor. Att barn än idag ignoreras när det frågar något om sex 

beror på att många människor inte tycker att sexualitet är ett ämne som man talar med 

barn om. Detta förstärks genom att vuxna fortfarande använder andra ord istället för 

”snopp” och “snippa” när de ska benämna ett barns könsorgan (2002). Vuxna ska svara 

barn om de ställer frågor gällande sex, för barn har rätt att få ärliga och tydliga svar på 

sina funderingar. Samtalar vuxna med barn om de frågor som handlar om sexualitet så 

får barn ett språk som i sin tur kan leda till att de får ord på det som de tänker och 

känner. Barn behöver även få ett ord på sitt könsorgan och få veta att det är helt 
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acceptabelt att prata om sitt kön. Det är angeläget för barn att ha kunskap om sin kropp, 

vilket i sin tur kan leda till att barn utvecklar en bättre självkänsla. Barn ska även kunna 

värdera och prata om sitt kön utan att behöva känna skam, vilket är betydelsefullt även 

för den personliga integriteten. Vuxna som är positiva och öppna mot barn gällande 

deras sexualitet hjälper dem att utveckla en sund attityd till sin egen kropp. Barns 

upplevelser om hur det är att vara pojke eller flicka formas i bemötandet och samspelet 

med andra individer (Svaleryd 2003). Denna process pågår alltid, för barn utforskar och 

testar olika sätt att handla och vara på. Hur barn kommer att se på sitt handlande beror 

helt på hur de vuxna reagerar på det som barnet gör. Det är betydelsefullt för barn att 

vuxna tänker på vad för slags budskap de förmedlar genom sitt handlande när de ser 

barn göra något av sexuellt slag. För det i sin tur kan komma att spegla sig i hur barn 

kommer att se på sig själv och vilka känslor barn kan komma att känna för sin egen 

kropp (2011). 
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4 Teori 
 

Vårt syfte med det självständiga arbetet är att försöka belysa och förstå vad som 

påverkar förhållningssättet när det uppstår situationer i förskolan som kan innehålla 

sexuella inslag. En viktig del i detta är hur man kommunicerar, för bemötande och 

förhållningssätt handlar i grund och botten om kommunikation. Det handlar även om att 

ha förmågan att kunna inta barnperspektiv och den betydelsen vill vi lyfta fram genom 

att titta närmre på människosyn/barnsyn och självet. 

 

4.1 Förhållningssätt och bemötande 

 

Just vikten av kommunikation för barns utveckling var något som Vygotskij 

förespråkade. Han framhöll innebörden av barns interaktion med sin omvärld för dess 

lärande och identitetsskapande. I detta samspel har det talande språket likaväl språket 

som visas genom kroppen stor betydelse. Kommunikationen sker i en linjär process 

mellan sändaren och mottagaren som tolkar budskapet. Denna dialog mellan barn och 

vuxen såsom reflekterandet och iakttagelsen är det som hjälper upp för att förstå barns 

handlingar och uttalanden. I denna dialog behövs även föräldrarna för att skapa 

sammanhang och en helhetsbild av barnet. När förskolläraren är lyhörd för att lyssna in 

barnet kan denne också förstå dess sammanhang och barnets agerande och uttalanden 

blir då logiska och meningsfulla. När barn på detta vis blir sedda och även hörda stödjer 

vuxenvärlden dess utveckling av en identitet som en viktig lärande och social individ. 

Genom att ge möjligheter till utforskande, undersökande, reflektion och samvaro hjälper 

vi barn att hitta vägen till att bli sig själv (Johansson & Pramling Samuelsson 2003). 

I boken Självkänsla (2002) trycker man på att en viktig drivkraft för att barn ska komma 

vidare i sin utveckling är nyfikenheten och barn behöver då omgärdas av nyfikna vuxna. 

Småbarn vill dela sina upptäckter med andra, när små barn ser något som fångar dem 

vill de få andra att också uppmärksamma och bekräfta detsamma. På detta vis skapas 

kunskap och tillitsfulla relationer. Vad händer då med barn som inte får gensvar av sin 

omgivning eller som ständigt missförstås eller hindras? När barn ofta blir missförstådda 

eller feltolkade påverkar det dess självbild i högsta grad beroende av att barn speglar sig 

i andra människor. Det bemötande och tolkande som man får upprepande gånger blir 

varje gång till en pusselbit till hur man kommer att uppleva sig själv. Blir man som barn 

ofta uppfattad som en som stör ordningen, när det egentligen handlar om ett utforskande 

tillika nyfikenhet och lusta frambringar det istället ett destruktivt beteende från barnets 

sida. Det förbjudna kan skapa stort intresse hos barn just för att det är förbjudet och att 

det skapas stort uppseende kring det. Men självklart kan allt inte vara av godo för barn i 

dess önskan att följa sitt intresse. Det är i viss mån också nyttigt att möta motstånd för 

barn och att få uppleva och hantera de känslorna som då uppkommer är en viktig del i 

dess liv. När barn hindras från något som för det självt upplevs lustfyllt och spännande 

utmanar det barnets självhävdande. Detta väcker således barnets ilska och det mynnar i 

kamp eller också skäms barnet så att det helt sonika upphör med aktiviteten. Stoppas 

barn utan ord och mening allt för många gånger börjar det så småningom tvivla på sig 

själv att följa och utforska sina intressen och blir hämmade inför sin nyfikenhet och 

initiativförmåga. Detta ständiga osammanhängande stoppande kan medföra ett raseri 

och utbrott ifrån barn för minsta motstånd i dess vardag. När detta förbjudande sker 

alltför ofta i barns vardag bör man se över hur miljön är anpassad och vilka normer och 

värderingar som lyfts bland de vuxna. Miljön ska vara tillåtande och väcka intressen 

som är tillåtna att vidareutveckla (Brodin & Hylander 2002). 
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Begreppet skam är något som också förknippas med det förbjudna. Skameffekten har 

utvecklats för att hjälpa oss att inse när vi ska sluta med ett visst beteende och prova ett 

annat bättre fungerande sätt. Idag vet man att skamkänslan frambringar olika slags 

försvarsbeteenden. Det är när vi skambelägger barn för mycket eller ger utlopp för vår 

egen ilska som det uppstår ett avbrott i interaktionen. Detta bemötande från 

professionen leder aldrig till ett lärande utan enbart till att barn känner sig kränkt 

(Normell 2004).  

 

Det är verksamheten som ska anpassas utefter barnen och inte tvärtom. Det är ett sådant 

tankesätt som kan bidra till att barn får respekt och att de får en god bild av sig själv. 

Barn behöver bli bekräftade och få ge utlopp för sina känslor. Detta i sin tur gynnar 

barns självkänsla och upplevelsen av att vara viktig och känslan av att jag är någon 

infinner sig (Juul & Jensen 2009). 

 

4.2 Barnperspektiv 

 

Johansson (2003) uttrycker att inta barns perspektiv är något som man gör genom att se 

på det som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. 

Samtidigt menar hon på att denna förståelse kan vara svår att få tag på och lyfter även 

frågan om hur vuxna ska närma sig barns värld utan att det upplevs integritetskränkande 

för barn. Genom kommunikationen och det hållna samtalet tolkar vi inte bara in orden 

som uttrycks utan då måste även gester, tonfall och kroppsspråket i övrigt räknas in och 

bilda en helhet. Vi kommunicerar genom att ta del av och rentav delta i varandras olika 

livsvärldar. Samtalet ger oss människor en strävan att sätta oss in i den andres tankar 

och existens men likväl kan vi aldrig fullt ut förstå en annan människa. Vi kan inte som 

människa kliva ur oss själva och in i en annan person därför finns det alltid kvar något 

där som vi aldrig kan få tillgång till. Vi kan bara tolka den andre utifrån vår egen 

erfarenhetsvärld. Det finns alltså en begränsning för att fullt ut inta barns perspektiv och 

den kunskap vi kan erhålla är aldrig fullständig utan måste ses i sitt sammanhang. För 

att en något så när användbar tolkning ska infinna sig så krävs en närvaro och lyhördhet 

inför vad barn visar på och uttrycker. Den vuxne måste knyta an en relation, att bli 

accepterad och visat engagemang är nyckeln till barns livsvärldar. Samtal med barn 

måste ske utefter deras villkor och med visat intresse samt en öppenhet där barns 

förfarande tolkas in men inte värderas är av stor vikt. Det som gäller är alltså att kunna 

förflytta sig till det perspektiv som gör att barn öppnar upp i dialog. Det framhölls även 

i samma skrift att bara för att man som vuxen umgås med barn så är det inte sanningen 

att man då får ta del av deras tankar. Det krävs såväl en närvaro som närhet och 

sensibilitet samt respekt. Det som gäller i stort är tid, det för att skapa en relation med 

barn och lära känna dem för att kunna vinna deras förtroende. Tid för reflektion för att 

förstå och kunna analysera barns tankar. För att en närhet ska uppstå krävs tid för att 

den vuxne ska kunna bidra i samtalet med sina egna erfarenheter. Detta måste innebära 

en självgranskning av den vuxnes tankar och egen förståelse, för att se till vilka möten 

med barns perspektiv som vuxna bidrar till eller hindrar (2003). 

Det är när vuxen kontra barn tar olika saker för givet som det knastrar i 

kommunikationen. Människan har utefter egna erfarenheter byggt upp en förståelse för 

saker och ting. För att kommunikationen ska flyta på måste barn och vuxna i samtalet ta 

samma saker för givna eller ha förmågan att komma på den andres perspektiv på det 

hela. Det som pedagogen kan anse som självklart kan bli just det som barnet ser som 

obegripligt just för att det har ett annorlunda förgivettagande, uppkommet utefter vad de 

erfarit i sitt liv hittills. Även det som pedagogen uttrycker och tar för givet ska gälla i 
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vissa situationer tar barn med och tolkar in i andra sammanhang, vilket naturligtvis kan 

leda till såväl tokigheter som svårigheter för barn att förstå sin omvärld (Doverberg & 

Pramling Samuelsson 2000). 

 

4.3 Människosyn/Barnsyn 

 

Hundeide (2005) anför att hur barn definieras eller uppfattas av omsorgsgivaren 

kommer att ha stor betydelse i hur den bemöts. Vad kan då påverka omsorgsgivarens 

bestämda definition av barn? I detta hänvisas till ”viktiga andra” vilka kan ha stort 

inflytande över hur omsorgsgivaren kan påverkas i sin uppfattning kring barnet (2005). 

Emilson (2003) lyfter pedagogikens tre fundamentala infallsvinklar då man ser på 

begreppet barnsyn; människosyn, kunskapssyn samt samhällssyn. Att utse ett perspektiv 

gör att tillvaron blir lite enklare och mer begripligt möjlig att förhålla sig till. Då man 

ska se på uttryck som barnet i centrum och det kompetenta barnet är just reflektionen 

för läraren viktig. Lärarens grundantaganden kring i hur den ser på och förhåller sig till 

sin näste, kunskapen och samhället styr ibland omedvetet hur denne sedan väljer 

perspektiv och förhållningssätt i sin pedagogiska verksamhet. Människan lever i en 

växelpåverkan gentemot samhället som en aktiv varelse som tänker och handlar i ett 

samspel med sin omvärld. Hon har såväl möjligheter att påverka som att påverkas av 

samhället men det finns också möjligheter därigenom att reflektera över denna 

ömsesidiga påverkan. En grund för synen på människan som självt aktiv kan hittas inom 

socialpsykologin t.ex. både hos Mead och Vygotskij. Välkända teorier som bl.a. lyfter 

aspekter om att vi speglar oss i varandra och vikten av dialogen i samspel med andra 

och omständigheternas betydelse för utvecklingen (2003). 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) pekar ut sociokulturella perspektivet som det 

som senast har gjort sig mest gällande i debatten kring pedagogiska sammanhang. Detta 

är ett perspektiv som starkt förknippas med just tidigare nämnda teoretikern Vygotskij. I 

det sociokulturella perspektivet är interaktionen mellan människor helt avgörande för 

allt lärande. Människans strävan efter kunskap ska förstås som direkt knuten till 

argumentation och eget handlande i sociala sammanhang. Alltså är ökad kunskap och 

lärande ett direkt resultat av ett aktivt försök att se, hantera och förstå sin omgivning på 

ett visst sätt. Det är genom att föra ett resonemang och utveckla nya diskurser om 

omvärlden som gör att människan, läs här barnet, samlar nya erfarenheter och omskapar 

verkligheten för sig själv (2003). 

 

4.4 Självet 

 

Brodin & Hylander (1998) framhåller psykoanalytikern och spädbarnsforskaren Daniel 

Stern som en som starkt medverkat till bilden av det kompetenta barnet. Det har han 

gjort genom att både titta till barns yttre beteende och samtidigt skapa hypoteser om vad 

som sker i barns inre, och hur barn upplever sig självt och sin omvärld. Han skiljer inte 

på biologi och psykologi, mellan kropp och själ eller mellan arv och miljö utan får nya 

kunskaper genom att låta de olika områdena gå i vart annat. Han ser kropp och själ som 

en helhet och menar att vi styrs av arv och miljö. Detta sker i ett ömsesidigt och ett 

oändligt fortlöpande samspel. Ett av hans antaganden är att barn är någon redan från 

början, sannolikt redan i fosterstadiet. Alla barn föds olika och det blir föräldrarnas 

uppgift att inte forma dess personlighet utan tvärtom att möta samt bekräfta varje barns 

unikum. Barn som ingen ser blir vaga både för sig självt och inför andra. För att 
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utveckla sina förmågor till fullo är det kompetenta barnet beroende av samspelet med 

andra. Det som Stern vill framhålla är att genom ett bekräftande samspel med andra blir 

barn sig själv, tydlig för sig själv och tydlig för andra. Självet ska ses som något äkta 

och något som inte är förställt. Det ska vara det självklara att vara sig själv man ska inte 

behöva anstränga sig eller känna anspänning på något vis. Olika känsloupplevelser och 

en känsla av självet uppträder och läggs samman med vart annat under barnets första 

fyra år. När en ny upplevelse av självet förkovras läggs den till de andra och utvecklas 

parallellt och de upplevelserna av självet fortsätter växa och vara aktiva hela livet. Hela 

livet har vi möjlighet att utnyttja dessa olika erfarenheter av själv som vi anskaffat. Vi 

förnimmer dem ideligen och skiftar mellan dem i olika kontexter när vi är för oss själva 

eller när vi samspelar med andra människor. Vad vuxna tror och förväntar sig av barn 

har stor betydelse av hur barn faktiskt kan utveckla olika förmågor och vad de verkligen 

klarar av. Framförallt också på hur barn ser på sig själv som individ (1998). 

 

4.5 Integritet 

 

Ordet integritet härstammar ifrån det latinska ordet integer som betyder oskadd. Enligt 

svenska akademins ordlista är definitionen av integritet: oberoende, okränkbarhet och 

orubbat tillstånd. Juul menar att “integritet förstås som förmågan att handla 

självständigt, ärligt och i överensstämmande med sina moraliska principer” (2002:38). 

En persons integritet kan delas upp i två delar, inre och yttre ansvarstagande kallar Juul 

dem för.  Innebörden av det inre ansvarstagandet handlar om det ansvar som man som 

enskild människa har, alltså ens egna känslor, de behov man har och sina egna gränser. 

Vidare handlar det om att var och en har ansvar över sitt eget liv, för ingen annan kan ta 

ansvar över någon annans liv eftersom man känner sig själv bäst. Det yttre 

ansvarstagandet handlar om de värden som ligger utanför människan och som bygger på 

olika teorier, tankar och lärande. Med andra ord kan man säga att det yttre 

ansvarstagandet handlar om att man som människa är tvingad att lyda de traditioner och 

värden som finns i samhället (2002). 
 

4.5.1 Barns integritet 

 

Ett av de grundläggande värdena som man enligt läroplanen för förskola (Lpfö98 

rev.2010) ska arbeta med i förskolan är integritet och det kan man koppla samma med 

självbestämmande. I Integritet och autonomi i små barns världar står det att läsa: 

“integritet innebär alltså att barn har rätt att uppleva sig själv som en hel och 

sammanhållen person. Att vara integrerad i förskolan handlar om att uppfatta sig som en 

hel person delaktig i ett sammanhang” (Öhman 2012:2). Integritet kan beskrivas som att 

varje barn har rätt till ett eget privat område som är skyddat ifrån insyn eller hot. Var 

denna gräns går varierar från barn till barn och ett hot kan upplevas olika beroende på 

hur ett barn uppfattar det. Ett barn avgör alltid helt själv var gränsen går och ingen 

annan har rätt att göra intrång på den gränsen. Vidare menar Öhman att man inte kan 

tala om integritet utan att nämna autonomi, vars innebörd är att själv kunna välja hur 

man vill behandlas av någon annan människa. Tar man ner det på ett barns nivå så 

handlar det om hur de själva utforskar det egna bestämmande över sig själva genom 

olika beslut som de fattar och hur de väljer, planerar och slutför olika projekt. Ett barns 

bestämmande över sig själv måste alltid ställas i relation till det behov av tillit och 

trygghet som barn har, speciellt vid tillfällen då barn kan känna sig pressade (2012). 

 

Integritet kan delas in i flera olika områden exempelvis kroppslig och personslig 

integritet. En aspekt av integritet handlar om kroppen, vilken kallas för kroppslig 
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integritet. Öhman (2012) menar att det kan uppstå situationer där barn kan komma att 

känna sig blottade och situationer som det är svårt att hjälpa barn utan att beröra dem. 

Exempel på situationer som barn kan bli berörda och blottade i är toalettbesök och av- 

och påklädning. Hon menar att förskollärare bör fråga sig själva hur de kan handla i 

dessa situationer utan att ett barns integritet kränks. Den andra aspekten av integritet 

handlar om ens personliga utrymme, alltså personlig integritet. Öhman (2012) anser att 

barn själva har rätt att avgöra vem som får komma nära dem och hur nära någon får 

komma.    
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5 Metod 
 

Vi kommer i detta kapitel att skriva en redogörelse över de tillvägagångsätt som vi har 

valt att använda oss av för att uppnå syftet med det självständiga arbetet. Nedan 

kommer vi även att göra en beskrivning av informanterna, genomförande och de 

svagheter och styrkor som valda metoder har.  

 

5.1 Val av metod 
 

Utifrån det syfte och den frågeställning som vi formulerade gjorde vi valet att inta ett 

hermeneutiskt förhållningssätt genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

Det för att en kvalitativ forskningsmetod oftare är “inriktad på ord än på siffror” och för 

att vi ville tolka materialet utifrån våra egna erfarenheter (Bryman 2002:249). Vi 

bedömde att det var den metod som passade bäst då vi ville att informanterna svarade 

med egna ord på de frågor och de dilemman som vi beskrev för dem när de deltog i en 

fokusgrupp eller i en skriftlig intervju som vi även använde oss av. Orsaken till att vi 

använde oss av två olika tillvägagångssätt vara att några av informanterna tyvärr inte 

kunde delta i fokusgruppen, men vi ville ändå ha deras syn på hur man i förskolan 

bemöter barns sexualitet (Patel & Davidsson 2003). Vi valde därför att intervjua de 

deltagarna skriftligt eftersom tiden till att göra en muntlig intervju inte fanns. 

 

Vi valde att använda oss av en fokusgrupp för vi ville få igång en diskussion mellan 

informanterna om barns sexualitet som är det ämne vi valt att skriva om. Vi tyckte att 

det var den bästa formen för att få svar på vår frågeställning, för att vi ville skapa en 

förståelse till varför informanterna tycker som de gör om ämnet barns sexualitet. Det får 

man en möjlighet till när man använder sig av en fokusgrupp anser Bryman (2002). 

Informanterna får även en möjlighet till att utforska varandras tankar och det är det som 

gör en fokusgrupp mer intressant än vad en intervju kan vara. Informanterna kan under 

tiden som fokusgruppen pågår själva lyfta fram det som de själva anser är viktigt, för 

målet med vår fokusgrupp är att få fram informanternas synsätt gällande hur man i 

förskolan bemöter barns sexualitet. Ledaren för en fokusgrupp ska inte vara för 

styrande. Släpper man som fokusgruppsledare kontrollen till informanterna så kan det 

som är mest betydelsefullt att få reda på om barns sexualitet och hur man kan bemöta 

barns sexuella uttryck komma upp till ytan (Bryman 2002). Börjar informanterna att 

spåra ur från ämnet så behöver ledaren försiktigt gå in och ta kontrollen över 

diskussionen igen. 

 

Även i den skriftliga intervjun ville vi få in informanternas tankar och synsätt gällande 

barns sexualitet. Vi valde därför att göra den skriftliga intervjun med en hög grad av 

standardisering men med en låg grad av strukturering. Det innebär att vi gav 

informanterna en stor möjlighet till att svara helt fritt på de frågor och dilemman som vi 

mailade till dem (Patel & Davidsson 2003). 

 

5.2  Urval och presentation av informanter 

 

Bryman (2002) anser att en fokusgrupp ska bestå utav minst 4 personer. Vi valde därför 

att tillfråga flera förskollärare inom samma skolområde via brev (se bilaga A) om de 

kunde tänka sig att delta i en fokusgrupp. Vi frågade även några förskolechefer från 

olika skolområden om de ville delta. De förskollärare som tackade ja, var de som fick 
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delta i fokusgruppen. Det var 5 förskollärare ifrån 3 olika förskolor inom samma 

skolområde som vi själva arbetar inom. Ingen av förskolecheferna som tillfrågades 

kunde delta i fokusgruppen, de deltog i stället genom en skriftlig intervju. 2 

förskolechefer kom att delta i den skriftliga intervjun och de är förskolechefer på de 

förskolorna där förskollärarna arbetar. Barnen på förskolorna är i åldrarna 1-5 år och 

förskolorna ligger på landet. Två av förskolorna består av varsin avdelning och på den 

tredje finns det fyra avdelningar.  Förskollärarna som deltog som informanter har olika 

lång erfarenhet av att arbeta i förskolan och det är kvinnor mellan 20 – 64 år. 

Förskolecheferna som deltog är även de kvinnor mellan 56 - 63 år och de har olika lång 

erfarenhet av att arbeta som förskolechefer. Innan de började arbeta som förskolechefer 

så arbetade en av dem som förskollärare och den andra har arbetat både som 

barnskötare, förskollärare och andra yrkestitlar inom barnomsorgen.   

 

I fokusgruppen deltog: 

Anna, förskollärare 

Beata, förskollärare 

Cilla, förskollärare 

Denise, förskollärare 

Eivor, förskollärare 

 

I den skriftliga intervjun deltog: 
Frida, förskolechef 

Gunvor, förskolechef   
 

5.3 Genomförande 
 

Vi valde att använda oss av en fokusgrupp för att vi ville få till en diskussion mellan 

förskollärarna om barns sexualitet. Flera förskollärare tillfrågades via brev en vecka 

innan beslutat datum (se bilaga A) om de kunde tänka sig att ställa upp som 

informanter. Fokusgruppen inleddes med att vi talade om för informanterna att vi 

kommer att spela in det som sägs. Bryman (2002) menar att spelar man in diskussionen 

så kan man som ledare i stället ha fokus på informanternas kroppspråk. Vilket kan vara 

bra att ha med sig när man sedan skriver ut diskussionen. Vi berättade även varför vi 

valt att skriva om barns sexualitet. Informanterna fick sedan berätta vad de heter, var de 

arbetar, och vad de har för utbildning (se bilaga B). De fick några minuter till att läsa 

igenom de frågor och dilemman som vi formulerat utifrån vårt syfte. Innan vi hann 

ställa den första frågan som de skulle diskutera, började de själva att tala om olika 

upplevelser som de haft och som man kan koppla till barns sexualitet. Detta ledde sedan 

vidare till fortsatt diskussion kring våra frågor och dilemman. 

 

De informanter som deltog i den skriftliga intervjun, mailades. Vi tog tillvara på några 

av de dilemman och frågorna som fokusgruppen fått och använde oss av dem när vi 

skrev ihop den skriftliga intervjun. Vi formulerade även några nya frågor och dilemman 

(se bilaga C) utifrån vårt syfte och vår frågeställning. När informanterna som deltog i 

den skriftliga intervjun svarat på våra frågor och dilemman mailade de svaren till oss. 

 

Data som vi fick genom de två olika tillvägagångssätten gick vi igenom utifrån tre olika 

synvinklar; utbildning/erfarenhet, hur defineras barns sexualitet och bemötande av 

barns sexualitet som vi sedan använde som rubriker när vi skrev vårt resultat. När 

resultatet var färdigställt satte vi oss ner och förde en diskussion om det. Det med 
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anledning av att vi gemensamt ville få fram vad vi såg och hur det kan förstås utifrån 

det teoretiska ramverk som skrivits.  

 

5.4  Metodkritik 
 

Det finns både nackdelar och fördelar med de metoder som vi valt att använda oss av för 

att få fram ett resultat. En sak som kan ses som en fördel och som Bryman (2002) anser 

är av stor nytta med de metoder som vi valt, är att vi kan få fram informanternas synsätt 

om det ämne som vi skriver om och det är ett viktigt drag inom kvalitativ forskning. Det 

är exempelvis informanternas diskussioner i fokusgruppen som ger oss en möjlighet till 

att komma närmre deras synsätt och i den skriftliga intervjun är det de öppna frågorna. 

En ytterligare fördel med skriftlig intervju är att informanterna kan vänta med att svara 

på frågorna tills de läst igenom och funderat över dem. Det kan även ses som en nackdel 

om man inte skulle få in den skriftliga intervjun i tid. Det finns en del nackdelar med att 

ha en fokusgrupp och som vi behövde ta ställning till innan vi använde oss av den som 

metod för att få fram ett resultat. Bryman (2002) menar att man som ledare inte kan ha 

full kontroll över diskussionens utveckling, vilket kan leda till att det blir svårt att veta 

hur engagerad man ska vara. Vidare anser han att det kan vara svårt att organisera en 

fokusgrupp och det med anledning av att det kan vara svårt att få individer att ställa upp, 

helst när det gäller ett känsligt ämne. Det finns även en viss risk att det uppstår vissa 

gruppeffekter, exempelvis kan någon informant ta stor plats vilket kan leda till att de 

andra inte får komma till tals (2002). 

 

Bryman (2002) menar att man genom fokusgrupp kan få in mycket data. Den kan vara 

svår att analysera och använder man sig inte av bra utrustning kan det bli svårt att höra 

vad deltagarna säger när man skriver ut data som man fått in. Det tar även mycket tid att 

skriva ut data, eftersom det kan vara svårt att höra vem som säger vad. När det gäller 

utskrift av data man fått in så kan frågan om validitet bli aktuell. För det är 

fokusgruppensledarens uppgift att skriva ut den muntliga data och när det görs så finns 

det en viss risk att ledaren gör sin egen tolkning av det som deltagarna säger och ändrar 

på meningar så att det blir lättare att läsa och tolka. De tolkningar som sedan görs, bör 

göras så att läsaren själv kan bilda en uppfattning om resultatet är trovärdigt (Patel & 

Davidsson 2003). 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 

Innan vi påbörjade det självständiga arbetet tog vi del av de “Forskningsetiska 

principerna” från Vetenskapsrådet (2002). Det med anledning av att de informanter som 

ställer upp ska kunna känna sig trygga under tiden då vi skriver vårt arbete. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet är de 

fyra kraven som vi har satt oss in i. Informanterna som deltog blev informerade om 

syftet med vårt arbete innan de kom att delta i en fokusgrupp. Det genom att vi skickade 

ett brev till dem där vi inbjöd dem att delta i fokusgruppen. Informanterna blev även i 

detta brev informerade om att de själva och de förskolor som de arbetar på kommer få 

fingerade namn, så att de kan förbli anonyma. Informanterna informerades om att de 

själva kan avbryta sitt deltagande om de inte vill vara med längre och att det är helt 

frivilligt att delta. I slutet av brevet fick informantera veta att materialet enbart kommer 

att användas till det självständiga arbetet. Vi informerade även att vi kommer att hålla 

materialet konfidentiellt medan vi skriver och redovisar det självständiga arbetet. 

Samma information som deltagarna i fokusgruppen fick via brev, gav vi även 
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informanterna som deltog i den skriftliga intervjun i det mail som vi skickade till dem 

(2002). 
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6 Resultat 
 

I följande kapitel kommer vi att redogöra materialet från fokusgruppen och de skriftliga 

intervjuerna. Vi har valt att dela upp resultatet i två olika delar eftersom det är två olika 

yrkesgrupper som har medverkat med material till vårt självständiga arbete. Varje del 

kommer att bestå av tre underrubriker skapade utifrån syfte/frågeställning. Som 

avslutning i varje del kommer det en sammanfattning av resultatet.   

 

6.1 Resultatdel/förskollärare 
Vi kunde i fokusgruppen se att förskollärarna gav intryck av att de tyckte det var 

pinsamt och jobbigt att prata om barns sexualitet, genom att de ofta talade runt dess 

sexualitet. Det upplevdes lite tabuaktigt om någon använde sig av ord som exempelvis 

snopp, snippa eller onani, för då fnissade de lite eller sa ”att det får ni censurera”. 

Genomgående kan man säga att de istället använde sig av ord som det, detta eller greja 

för att fylla i för eventuella “pinsamheter” under diskussionen. 

 
6.1.1 Utbildning/erfarenhet av barns sexualitet 

 

Det var bara en av förskollärarna ifrån fokusgruppen som hade läst om barns sexualitet 

under sin utbildning till förskollärare. De andra förskollärarna kunde inte minnas att de 

hade läst om barns sexualitet under sin universitets utbildning. Den förskollärare som 

hade läste om barns sexualitet kände att hon hade saknat diskussioner om hur det 

verkligen kan vara i förskolan gällande barns sexualitet. RFSU (2004) menar att det är 

vanligt att blivande lärare bara får ett smakprov av barns sexualitet under utbildningen 

och det för att de inte ska vara ha helt villrådiga om de ställs inför något som handlar 

om barns sexualitet. “Jag kan ju säg under utbildningen att jag fått en del men jag har 

saknat just det om dilemman” (Eivor) förklarar hon efter att fokusgruppen diskuterat ett 

dilemma som kan uppstå i förskolan. En av de andra förskollärarna som deltog i 

fokusgruppen hade läst lite om barns sexualitet när hon gick barnskötarlinjen, men då 

hette det sexuella avvikelser: ”då var allt som hade med sexualitet att göra i princip 

avvikelser” (Cilla).  

 

När det gäller förskollärarnas utbildning/erfarenheter så finns det en osäkerhet bland 

dem när det kommer till barns sexualitet. Utgångspunkten till denna osäkerhet kan ses i 

att förskollärarna inte fått någon utbildning i ämnet utan de utgår bara ifrån sin egen 

erfarenhet och man diskuterar aldrig ämnet barns sexualitet med sina arbetskamrater. De 

menar att man i förskolan skulle behöva diskutera barns sexualitet likväl som man 

diskuterar barns språk och då diskutera barns sexualitet ur ett värdegrundsperspektiv. 

Kostovicz & Leveau (2009) anser att förskollärare behöver få möjlighet till att diskutera 

barns sexualitet, det för att kunna skapa en samsyn i förskolan gällande hur man som 

förskollärare kan bemöta och förhålla sig till barns sexualitet.  

 

Man vill gärna ha ytterligare kunskap i ämnet barns sexualitet och inte bara tillförlita sig 

på sina egna erfarenhet. En sak som informanterna var överens om: “att man behöver 

prata mer om det över huvudtaget[...]kanske på arbetsplats träffar, med sitt arbetslag, 

hur tänker vi” (Denise). “Man kanske sätter på sig dem här ögonen och plockar på sig 

lite fall och plockar på sig lite liksom hur ska vi göra här” menar (Beate) när de 

diskuterar hur någon reagerat i ett sammanhang där barns sexualitet förekommit. 
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6.1.2 Hur definieras barns sexualitet  

 

Förskollärarna som deltog i fokusgruppen säger aldrig rent ut vad barns sexualitet är för 

dem och de anser att man i princip aldrig talar om barns sexualitet eller deras sexuella 

utveckling i förskolan. “En del barn har väl princip ingen alltså och en del är jätte 

liksom ihärdig” (Cilla) säger en av förskollärarna när de samtalar om det verkligen finns 

någon norm kring barns sexualitet. En av de andra förskollärarna menar på att “det här 

vad man har med sig asså innan vad har man ööö hur ställer man sig själv till det är 

med sexualitet” (Denise).  

 

När förskollärarna samtalar om barns sexualitet så är det mestadels pojkar som de talar 

om “helst pojkar, hos oss de går gärna och håller handen i byxorna [...] en del är det 

det tänker jag mer än det är flickor”(Anna). “Kan hålla handen i byxorna hur länge 

som helst” (Anna). 

 

De har alla varit med om att barn på ett eller annat vis uttrycker sig sexuellt, antingen 

via lek “då var det lite doktorslek och såhär och då blev man ju lite sådär” (Denise) 

eller när barn inte vill att vuxna ser “jag tänker mest det här när de går undan och är 

själv i rum” (Beata). Larsson (1994) anser att ovanstående nämnda uttryck är en del av 

barns sexualitet. Även om förskollärarna inte ordagrant benämner begreppet barns 

sexualitet, är de ändå inne på det spåret under diskussionen.  
 
En av förskollärarna menar att “behoven finns ju alltid att ja göra detta så det e så vi 
utforskar och det gör dem på ett eller annat sätt” (Denise) 

 
6.1.3 Bemötande av barns sexualitet 

 

Vi kommer nedan att redogöra hur förskollärarna bemöter barns sexuella uttryck och 

hur de bemöter föräldrar när det gäller kommunikation runt barns sexualitet. 

 

Barn 

 

Förskollärarna är medvetna om hur de ska handla när de ser barn som uttrycker sig 

sexuellt, men när de samtalar om olika situationer som de varit med så har de inte riktigt 

handlat på det sätt som de själva säger att man ska göra för att barn inte ska kränkas. 

”Vad signalerar man när man skriker; Dom är nakna![...]” (Cilla). ”Nä vad skulle jag 

göra hon hade redan skrikit, vad skulle jag säga till barnet[...]ta på er trosorna! Det är 

ingen fara liksom” (Beata). Sciaraffa & Randolph (2011) anser att det är av betydelse 

för barn i förskolan om förskollärare tänker över vilket slags budskap som de förmedlar 

genom sitt sätt att handla gentemot barn när de ser barn som uttrycker sig sexuellt. Detta 

var något som förskollärarna även förde en diskussion om och de kom fram till att man 

inte alltid vet varför man reagerar som man gör när det gäller barn och sexualitet. Under 

denna diskussion var de överens om att “man vill ju inte att de ska känna att de är ett 

beteende som inte” (Beata) “Man ska inte skämmas för att man är nyfiken [...] ååå det 

är ju lätt om man blir bemött med om nån blir chockad ååå” (Cilla) “Hispig” (Beata). 

 

Utifrån det material vi fick ifrån förskollärarna kan vi även se att de handlar på olika sätt 

när det kommer till att barn exempelvis går in på toaletten för att utforska varandra. 

“Jag går gärna in och stör, nä jag vet inte men jag vill gärna ha koll liksom!” (Beata) 

“Ja, man knackar lite” (Anna) “Ja, man knackar lite och - jaha är ni färdiga här inne! 

Eller?” (Beata).  
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I en diskussion om att det är stora fönster så att man ser in i varje rum utan att behöva 

öppna dörren, blir det för oss synligt att de tycker att man måste ha koll på vad barnen 

gör så att ingen kommer till skada. “Jag tänker mest det här när de går undan och är 

själva i rum och man står och tittar på dom men det är ju bra med fönsterna då” 

(Beata) “Koll måste man ha!!! (Beata) “Då är det väldigt bra det här (pekar på 

fönsterna) vi som pedagoger kan se vad som händer det är viktigt!” (Cilla) 

 

Alla förskollärarna tycker att det är viktigt att man visar barn att det är okej att ha en 

integritet. ”NÄÄ tyvärr det är min rumpa den liksom där går min gräns och det säger 

jag tydligt det är inte okej alltså” (Beata). De är även överens om att det är viktigt att 

man lyssnar på de små signaler som barn kan uttrycka, man ska även respektera deras 

vilja. “Men sen är det väl ändå viktigt att vi som pedagoger ändå visar på att det här 

liksom, det här med integritet att det liksom gått för långt asså att man har en gräns 

bestämmer över sin kropp” (Denise). 

 

Ett dilemma som förskollärarna diskuterade var hur de hade handlat i en situation så att 

ett barns integritet inte hade behövts kränkas och de menade allihop på detsamma som 

en av förskollärarna säger: “Då får man respektera det ju...hur liten han än e och han 

har ju en vilja och han vill inte...det får man förstå tycker jag” (Denise). 

 

Föräldrar 

 

Under diskussionens gång återkommer frågan upprepande gånger i hur man bemöter 

föräldrarna angående ämnet barnets sexualitet. En förskollärare i fokusgruppen 

beskriver “ett fall” där hon när hon ser tillbaka anser sig kunna ha lyft saker med 

föräldern men inte gjort det. ”[...]men hur kan vi veta vad som är rätt- ett beteende som 

helt normalt nyfiket -lite översexuell kanske ibland” hon fortsätter “[...]Så det är 

jättesvårt![...]man skulle ju aldrig vilja anklaga någon eller vilja starta något.[...]det är 

ju tabuaktigt, det är svårt att börja prata med förälder om det också! Det är ett 

jätteproblemområde om man börjar misstänka något.” (Cilla). Dessa rader beskriver 

den osäkerhet som våra informanter förmedlar när det kommer till föräldrakontakten 

angående barns sexualitet i denna fokusgrupp. 

 

De är också oense om man verkligen ska lyfta ämnet Barns sexualitetet överhuvudtaget 

för enskilda föräldrar. Detta ska i så fall ske rent allmänt på ordnade sammankomster 

med föräldrarna, kommer de fram till under diskussionen. De är rädda att sätta igång 

något hos föräldrarna och medger som orsak att de själva saknar tillräckligt med 

kunskap i ämnet. En uttryckt anledning i att inte lyfta barnets sexuella beteende är, att 

om man misstänker något så får förskolan inte ta det med föräldern. “Är det något som 

man misstänker så är det ju anmälan som gäller[...]då kan man ju inte prata” (Beata).   

 

De uttrycker att det hade varit bra om man kunde lyfta med föräldrarna, hur man tänker 

kring dessa frågor i förskolan. Samtidigt kommer de i gruppen inte fram till någon bra 

form för det. De tror sig veta att alla har sin hemkultur och därför kan det bli svårt att 

visa på hur man bemöter uppkomna situationer i förskolan. Nakenhet i förskolan lyftes 

som något som ibland upplevs vara laddat för föräldrarna. Informanterna menade att 

detta påstående var mer en egen upplevd erfarenhet än diskuterad i sina arbetslag. 

 

De var även överens om att det stora medieutbudet om exempelvis pedofili skapar en 

oro bland föräldrarna. Hur bemöts då föräldrarnas eventuella frågeställningar kring 

ämnet enligt diskussion: ”Viktigaste är att vara öppen och kommer de med frågor får 
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man försöka svara, får inte tabubelägga det på något sätt” (Denise). De menade vidare 

att ”även om vi har lite avvikande åsikter[...]lite olika gränser” (Cilla) - kan ändå 

pedagoger berätta om vad de sett och hur de agerat gentemot barnet under dagen. Det 

kan uttryckas som att man lyfter och definierar det som en vanlig lek för föräldrarna i 

tamburkontakten, kom de fram till. 

 

Det som kan vara svårt enligt fokusgruppen, är när föräldrarna är av den uppfattningen 

att pojkar och flickor inte ska leka alls med varandra. ”[...]jag förstår inte hur vi kan 

integrera det med våra demokratiska värderingar” (Cilla) ”- och vår läroplan!” 

(Beata). De menar att här måste man förklara att hemma kan de uppmana sina barn till 

det men i förskolan leker alla med alla. 

 

Förskollärarna diskuterade om det möjligtvis kan finnas en rädsla kring att barn bemöts 

fel enligt rådande normer. “[...]det är kanske en rädsla för om vad barnet säger när det 

kommer hem” De lyfter vidare i gruppen om hur viktigt det då är att ha “kött på benen 

själv” (Eivor) så att man kan försvara det man uttryckt till barnen inför föräldern. Det 

kom i fokusgruppen även upp att det skulle vara intressant att ta upp ämnet på ett 

föräldramöte. På det dela upp föräldrarna i grupper med olika tänkta dilemman om 

barns sexualitet som utgångspunkt. En del av dem i gruppen är dock skeptiska om hur 

det skulle gå till och tror inte på att inleda med just en sådan typ av föräldraträff; “man 

kanske inte ska ta det som första föräldramötet” (Beata). De diskuterade om att barns 

sexualitet inte är det första som förskolan ska lyfta för föräldrarna. De menade på att när 

man ser till vad en förälder förväntar sig av förskolans värld är det nog inte det som de 

först vill bli informerad om. “Sexualitet liksom!? kom ju precis ut - barnet!!” (Cilla).  

 

Det konstaterades i gruppen att de flesta redan för några år sedan arbetat med 

genusprojekt genom sin likabehandlingsplan. Föräldrarna var först avigt inställda och 

det var mest papporna som reagerade och antog att killarna inte skulle få vara just killar 

längre på förskolan. “Vi fick försvara varför vi ville jobba så och då hade vi inte ens 

nämnt sexualitet egentligen utan bara det här om att alla ska få utvecklas till vad dom 

vill oavsett kön” (Cilla).  

 

De diskuterade vikten av att förmedla saker på rätt sätt till föräldrarna och eventuellt 

bemöta dem beroende efter vilken typ av föräldragrupp man har. De menade att en del 

förskolor som har högutbildade föräldrar, kan använda sin retorik som makt över andra 

och argumentera för sin sak. “Man får passa sig för vad man säger” (Beata).  De lyfte 

olika sociala förutsättningar för barnet utifrån vilket sorts hem de kom ifrån, utifrån om 

föräldrarna bar språksvårigheter, var hög- eller lågutbildade och i vilket område man 

levde: “ [...]Så här lantligt, och alla känner alla och idyll, idyll liksom” (Cilla). De 

menade att detta hängde ihop med i hur man kunde lyfta barns sexualitet på ett bra sätt 

eller inte. 

 
6.1.4 Sammanfattning av resultatdel/förskollärare  

 

Det var endast en av fokusgruppens fem deltagare, den yngsta informanten som menade 

på att hon läst ämnet i sin lärarutbildning. Hon saknade dock ett lärande i 

diskussionsform vilket hon trodde skulle ge mer utbyte än att enbart lägga det som 

självstudier. En annan minns att på gymnasienivå, program barnskötarlinjen, lyftes 

barns sexualitet men då som sexuella avvikelser.  
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Fokusgruppen uttryckte en osäkerhet kring ämnet barns sexualitet, det var inte riktigt 

bekvämt att tala om det. Det framkom att det är inget som man vanligtvis funderar över 

eller talar om inom förskolans väggar. Förskollärarna som deltog funderade alla en liten 

stund innan de trevande började diskutera. De var samstämmigt överens om att detta 

ämne skulle behöva diskuteras mer återkommande inom varje arbetslag i hela skolans 

värld. 

 

Våra informanter hade svårt att definiera barns sexualitet. Ingen vågade sig på att 

förklara begreppet och vad det stod för utifrån sig själv. De beskrev det mer utefter 

situationsbundna händelser i förskolan. Men de var överens att det syns mer hos vissa 

barn än andra och det språkas mer om det angående pojkars beteende än flickornas på 

förskolan. De konstaterade ändå att “behoven” finns hos alla barn och att barnen 

utforskar dessa behov på olika sätt redan i tidig ålder. 

Något som tydligt framgick var att alla informanter hade en medvetenhet och vision om 

hur man skulle bemöta barn i sammanhang där barnets sexualitet yttrade sig. Under 

samtalets gång blev det dock ganska tydligt att vision och handling gick skilda vägar 

allt för ofta. De bemötanden som de lyfte gick mycket ut på att värna om barns 

integritet, samtidigt som det var viktigt att “ha koll”. De hade förståelse för varför de 

vuxna reagerade olika gentemot barns sexualitet, för alla hade olika ryggsäckar att bära. 

Det var samtidigt viktigt att förskolläraren inte förmedlade något så att barnen kände 

skam över sin nyfikenhet. 

Det framkom även från samtliga i gruppen att det var ett ämne som var svårt att lyfta i 

samtal med barnens föräldrar i förskolan. Förslag och idéer om hur det kunde ske fanns, 

men finns alltså ingen vidare beprövad erfarenhet kring det bland informanterna. En 

svårighet som nämndes var att denna kommunikation måste ske på olika vis med 

hemmet, beroende på de sociala förutsättningarna som barnet har. 

I resultatet syns det genomgående en rad osäkerhetsfaktorer kring barns sexualitet, så 

som att det är svårt att kommunicera ämnet med barn, föräldrar och arbetskamrater. I 

detta med att kommunicera barns sexualitet med föräldrarna ser vi ytterligare rädslor 

som hur media kan påverka föräldrars inställning till barn sexualitet. Föräldrarnas 

status, deras retorik är även “rädslor” som syns i resultatet och som man kan koppla till 

att kommunicera ämnet med föräldrar. Det finns en outtalad press ifrån förskolecheferna 

som lyser igenom i förskollärarnas diskussion när de talar om att man måste “ha koll". 

Utöver dessa faktorer kan vi se att det finns en rädsla över vad barnen kommer att säga 

och förmedla hemma. Det med anledning av att förskollärarna är rädda för hur 

föräldrarna kommer att reagera på det som barnen uttrycker.  

 

Alla berörda i fokusgruppen kunde se att fortbildning, eventuellt i form av 

diskussionstillfällen kring barns sexualitet, var något som var väsentligt att kunna tillgå. 

 

6.2 Resultatdel/förskolechefer 

 
6.2.1 Utbildning/erfarenhet av barns sexualitet 

 

Förskolechefen Frida hade fått utbildning i ämnet barns sexualitet när hon gick 

kompletterande kurs om Barn- och ungdomspsykologi och hon anser att det viktigt att 

förskollärare får fortbildning i ämnet. Det för “att kunna arbeta med förskolans 

komplexa uppdrag” (Frida).  Hon menar även på att man från ledningshåll först 
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aktualiserar ämnet barns sexualitet om någon händelse har inträffat och hon anser att 

man behöver bli bättre på att lyfta ämnet i pedagogiska sammanhang.  

 

Den andre förskolechefen ville minnas att hon tagit del av barns sexualitet som 

ämne endast i, “en liten del under barnskötarutbildningstiden “.  Hon har inte kopplat 

ämnet till ett direkt behov utav fortbildning utan anser att vid avvikande beteende finns 

specialpedagog, psykolog att tillgå, “något avvikande beteende som att barnet 

exempelvis onanerar i vissa situationer helt öppet”(Gunvor).  

 

Hon anser sig inte ha något svar på varför det inte lyfts angående barns sexualitet i 

ledningsstyrda pedagogiska sammanhang i hennes område. Hon menar samtidigt att 

vore det nödvändigt att lyftas i verksamheten av någon anledning är det självklart att 

göra det som chef. “För mig är det inte tabu men om det är det för andra som arbetar i 

verksamheten och det var tvunget att lyftas så skulle det vara självklart att göra det. 

Barnets bästa i fokus!” (Gunvor). 

 
6.2.2 Hur definieras barns sexualitet 

 

En av förskolecheferna anser ”att barns sexualitet är en del av dem som individ och 

något som vi måste diskutera och respektera. Att se det som en del i barns utveckling 

likväl som exempelvis språklig, motoriskt m.m.” (Frida).  

 

Den andre förskolechefen svarar att hon sätter den i samband med den egna 

värdegrunden, i hur man ser på barns sexualitet. Men hon anser ändå att det självklart 

finns en sexualitet hos barn även om de inte alltid muntligt uttrycker den. “Det viktiga 

anser jag är att vi möter den på ett naturligt sätt och inte lägger värderingar i den som 

hemskt, snuskigt[...]” (Gunvor). Hon menar på att barns sexualitet kan hämmas av 

oförstående vuxna. 

 
6.2.3 Bemötande av barns sexualitet 

 

Nedan kommer vi att redogöra hur förskolecheferna ser på förskollärares bemötande av 

barns sexuella uttryck och hur de ser på bemötandet av föräldrar när de uttrycker 

funderingar kring detsamma. 

 

Barn 

 

Förskolechefen Frida tror att förskollärarnas egna värderingar många gånger lyser 

igenom när de ska bemöta barn som uttrycker sig sexuellt trots att de ska förhålla sig till 

det som står i läroplanen. Hon menar att det finns flera olika mål i läroplanen som man 

kan koppla till barns sexualitet och som man som förskollärare ska följa. Ett mål som 

hon lyfter är ifrån normer och värden ”Förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning”. Hon anser även att 

förskollärare ska “tro på barns kompetens, vara lyhörd och bemöta barn så att de får 

tilltro till sin egen förmåga genom att vara en närvarande och engagerad pedagog” 

(Frida). 

 

Förskolechefen Gunvor är helt säker på att det är den enskilde lärarens inställning och 

värdegrund som styr dess förhållningssätt gentemot barns sexualitet. ”Ser jag det som 

skamligt, onormalt eller annat så är det ju så för mig. Därför kanske det borde lyftas 
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mer än vad det görs!?” Hon menar även på att om det finns något “aktuellt” kring detta 

ämne som personalen behöver hjälp med, kan hon koppla in expertis i området “[...]för 

att ge råd i hur vi ska möta barnet i dessa situationerna”(Gunvor). 

 

Föräldrar 

 

En av förskolecheferna menar på att man i förskolan ska bemöta föräldrars oro om de 

kommer till en med funderingar kring exempelvis lekar av sexuella inslag: “Viktigt att 

tillsammans (förskolechef, pedagog, förälder) ha ett samtal kring detta för att kunna ta 

reda vad oron bottnar i och hur situationen kan lösas” (Frida). Vidare menar hon att 

det är viktigt att det inte ska ha skett någon kränkning, för har det gjort det så behöver 

situationen behandlas utifrån planen om kränkande behandling. Den andre chefen tyckte 

också att det var viktigt att bemöta föräldrarnas eventuella oro kring barns sexualitet. 

Det är viktigt att ha respekt för föräldrarnas synpunkt och ta dem på allvar. Hon menar 

att hon själv skulle föra en dialog med föräldrarna och lugna dem, ”precis som 

pedagogerna förklara att barn inte lägger värderingar [...]som vi kanske gör. I leken 

gör de som de sett vuxna göra inte med tanke på något sexuellt inblandat.” Sedan skulle 

hon återkomma till föräldern efter att ha ställt viktiga frågor till sin personal angående 

den aktuella situationen, ”Har det varit uppmärksammat av pedagogerna som haft koll 

på vad som hänt, skulle jag frågat pedagogerna om. Har det skett utan att vuxna sett? 

Tycker detta är viktigt att veta om föräldrarna är oroliga.” Hon antyder vikten av att 

det inte skett någon form av kränkning av barnet. Hon menar att hon själv fortfarande 

lutar sig gentemot utvecklingspsykologin i sitt arbete men att hon är medveten om att i 

dag handlar det om så mycket mer, ”Att finna lösningar på hur vi möter barnet, kunna 

stödja inte bara barnet utan även familjen ibland som ett led i att stötta barnet i sin 

utveckling.” (Gunvor).  

 
6.2.4 Sammanfattning av resultatdel/rektorer 

 

Den ena chefen hade fått utbildning i det aktuella ämnet i en psykologikurs, medans den 

andra fick minnas sig tillbaka om att det aktuella ämnet bara nämnts i en tidig 

utbildning hon gått. En av dem ansåg att det var viktigt att förskollärare fick utbildning i 

ämnet. Den andre kopplade det inte till fortbildning utan betonade vikten av att kunna ta 

in expertis utifrån till verksamheten om så behövdes. 

 

Bägge cheferna anser att barns sexualitet finns hos barn tidigt, att det är en del av dem 

och deras utveckling. Den ene trycker på att det är viktigt att diskutera och även den 

andra är inne på att vuxna inte ska lägga några egna värderingar i det. 

 

Förskolechefen Frida poängterar förskolans uppdrag i varje punkt och menar på att det 

är den som är viktig att förhålla sig till i bemötandet av barn. De är överens om och 

betonar i sina intervjuer att de trots allt mer tror på att det är just individens inställning 

och värderingar som lyser igenom när de bemöter barns sexualitet. Frida och Gunvor 

lyfter i vardera intervju att det är av vikt att reflektera över dessa frågor i arbetslaget, 

kanske i form av värdegrundsdiskussioner. Förskolecheferna uttrycker på olika vis att 

det är ett ämne som oftast lyfts till ytan enbart vid specifika händelser i ämnet. Båda 

visar också på att det är viktigt att respektera barnen som individer och värna om deras 

integritet, inga kränkningar får ske. 

 

Förskolecheferna menar på att det är viktigt att deras personal och de själva respekterar 

föräldrarnas åsikter och att de bemöter deras eventuella oro tillsammans på bästa sätt. 
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I förskolechefernas intervjuer finns det några osäkerhetsfaktorer som lyser igenom i 

deras svar på frågorna om barns sexualitet. Det handlar exempelvis om rädslan av att ett 

barn ska ha blivit kränkt för att förskollärarna inte ha haft “koll på” barnen. Ytterligare 

en sak som kan ses som en klar osäkerhetsfaktor och som syns tydligt är att de uttrycker 

att förskollärarna bemöter barnen på olika sätt trots att de ska förhålla sig till det som 

står i läroplanen. 
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7 Analys 
 

Vi kommer i detta kapitel att analysera och jämföra de osäkerhetsfaktorer kring barns 

sexualitet som genomgående går att se i våra resultatdelar. Genom detta ska vi kunna 

belysa vilket synsätt som råder i förskolans värld och därav svara på vår frågeställning.  

 

Vilket synsätt präglar förskolans förhållningssätt gentemot barn och deras föräldrar när 

det kommer till barns sexualitet?  

 

I vårt resultat finns det ett genomgående mönster av olika osäkerhetsfaktorer som 

informanterna på olika sätt och vis uttrycker och som tydligt hämmar bemötandet av 

barns sexualitet. Den första som kom till uttryck var den tydliga ängslan för att 

kommunicera ämnet, både med varandra men även med barn och föräldrar. 

Tveksamheten som finns kring att kommunicera sexualitet med barn, leder till att 

förskolan saknar ett verktyg som de behöver ha för att kunna hantera och stötta barns 

identitetsutveckling. För som Vygotskij framhäver så är kommunikationen viktig för att 

det ska kunna uppstå en interaktion med barn (Johansson & Pramling Samuelsson 

2003). Det som kan ses med att kommunikation saknas i förskolan är att barn inte får 

ord på det som de tänker och känner. Vilket i sin tur kan leda till att barn kan komma att 

sakna en kunskap som hjälper dem att få en bättre självkänsla (RFSU 2011).  

 

En stor osäkerhetsfaktor som uttrycks både hos förskollärarna och hos förskolecheferna 

i de olika resultatdelarna, är kommunikationen med föräldrarna angående barns 

sexualitet. Det finns ingen struktur som visar på att man ska informera förebyggande 

om barns sexualitet. Läroplanen ses som något diffus i detta ämne vilket gör att 

förskolecheferna inte anses sig behöva lyfta det specifikt som ett ämne till fortbildning. 

Detta i sig utgör det som bidrar till osäkerheten menar Kosztovics (2006), det och att det 

inte finns en samsyn i arbetslaget kring ämnet och en tveksamhet över att inte ha samma 

syn på barn och barns sexualitet som föräldrarna. Hon betonar vikten av att kunna 

konsten att i samtal med föräldrar kommunicera och bemöta ämnet utan att 

skambelägga. Hon menar vidare att i dessa sammanhang kan läroplanen med fördel 

faktiskt lyftas in, genom bland annat att titta på bitarna kring identitetsutveckling och 

målet att skapa en tillitsfull relation med hemmet (2006). 

I vårt resultat såg vi även att förskollärarna förmodar att media påverkar föräldrarnas 

inställning till barns sexualitet. Detta bidrar till ångesten att lyfta ämnet och som de 

uttrycker ”sätta igång” något hos föräldrarna. Det finns en rädsla att föräldrarnas oro för 

vad som uttrycks inom medievärlden, ska skapa en misstro till personalens avsikt när de 

är tillåtande för barns nakenhet och dess utforskande av sin sexualitet. Kosztovics 

(2006) tar upp i en artikel om våndan som finns ute i verksamheterna att bli anklagad 

för sexuellt övergrepp. Hon menar vidare att farhågorna är förståliga på så vis att det lätt 

kan uppkomma misstankar när barns och även vuxnas utsago ska tolkas utav andra. En 

feltolkning som kan komma att förändra den utpekades liv fullständigt. Denna skräck 

för vad som kan hända fylls på av mediautbudet och det blir som en följd att det blir 

obekvämt att samtala och reflektera kring sexualitet med barn (2006). Hudeide (2005) 

framhåller att det har stor betydelse hur omsorgsgivaren ser på barnet och att det beror 

på hur de definierar barn överhuvudtaget. Han menar att förskolan kan ses som ”viktiga 

andra” som i sin tur kan prägla även hur föräldern uppfattar sitt barn. Det är viktigt att 

förskolan är väl förtrogen med begreppet barns sexualitet för att kunna medverka till att 

ämnet inte förblir tabubelagt och öppet kommunicera det med såväl barn som förälder 

(2005). I detta ligger just undran över vad barnet säger hemma som kom fram i 
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resultatet som en av de uttalade ”rädslorna”. Återigen visar detta på vikten av att ha 

uppnått målen angående 2.4 Förskola och Hem i läroplanen. Strävan att skapa en 

tillitsfull relation med föräldrarna måste gå genom att sätta barnets bästa i fokus. För att 

uppnå målen måste det till en öppen kommunikation såväl med varandra i arbetslag som 

med barn och föräldrar (Lpfö98 rev.2010). I denna strävan se till att inta barnperspektiv, 

som Johansson (2003) menar är något som ska ske genom att titta på det som visar sig 

för barnet, dess erfarenheter, föresatser och det dem ger uttryck för (2003). 

Förskollärarens relation med barnet grundar sig i interaktion genom en god dialog. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) uttrycker att i denna dialog behöver även 

föräldrarna vara delaktiga för att en helhetsbild av barnet ska komma tillstånd. Det är 

när barnet får detta omslutande vuxenstöd som dess identitetsutveckling kan komma till 

att få en bild av sig själv som en viktig självständig individ (2003). 

Vi tolkar i vårt resultat att en del av förskolans osäkerhet av att kommunicera 

tabubelagda ämnen såsom barns sexualitet med föräldrarna beror på en känsla av att inte 

veta vad den andre står i fråga om ämnet. Till detta kommer känslan av att mottagaren i 

kommunikationen äger en större retorisk förmåga än sändaren. Förskolläraren kan i sin 

känsla av kunskapsbrist i ämnet känna sig underlägsen en högutbildad förälder enligt så 

som diskussionen avlöpte i fokusgruppen. Informanterna lyfter även det motsatta 

förhållandet som en svårighet i föräldrakommunikationen, då förskolläraren som 

sändare ställer sig över mottagaren rent språkmässigt. I invandrartäta områden kan 

kulturkrockar och språksvårigheter göra det svårt att mötas kring ett sådant här ämne. 

Denna belysta del av fokusgruppens diskussion, mynnar då ut i en tanke kring att 

aktuell samhällsklass och den sociala status som barnet innehar skulle vara avgörande 

om ifall det skulle få rätt förutsättningar för att kunna utforska och utveckla sin egen 

sexualitet. Emilsson (2003) visar på pedagogikens tre väsentliga förfaranden för att 

tillägna sig en tjänlig barnsyn. Det att se till och reflektera över både sin människosyn 

som kunskapssyn och även då synliggöra samhällssynen för sig själv. Förskollärarens 

grundläggande syn på och handlande gentemot sin medmänniska, kunskapen och 

samhället styr, om så ibland omedvetet dennes val av perspektiv och förhållningssätt i 

sin yrkesutövning. Samma författare menar vidare att vi människor lever med en 

möjlighet att både påverka samhälliga normer som att låta oss påverkas av dem. Hon 

påpekar att både Mead och Vygotskij lyfter i sina teorier tankar kring vikten av att 

människor speglar sig i varandra och trycker på dialogen i samspelet som en 

stor betydelse för utveckling (2003). 

Överhuvudtaget kan vi i resultatdelarna se att enligt vad som uttrycks är kommunikation 

ett nyckelord för att tillägna sig kunskaper i ämnet barns sexualitet. I fokusgruppen var 

den enda önskan att mer använda sig av handledning i form av presenterade dilemma 

riktade mot barns sexualitet i dess vardag. Ett upplägg som de ville ha i form av 

fortbildning, utförd i arbetslag eller i olika nätverk. Det är det sociokulturella 

perspektivet som framträder som rent användbart kring detta ämne vilket är föga 

förvånande. Idag anses det nämligen vara det mest framträdande perspektivet i 

pedagogiska sammanhang, enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2003). Samma 

författarduo menar utefter Vygotskijs grundtankar att samspel och relationskapande är 

obestridlig för allt lärande. Människans bemödande efter kunskap rörande allt i livet 

kretsar kring att människan självt måste vara aktiv. Argumentation tillsammans med det 

egna handlandet i sociala kontexter kan direkt knytas till människans strävan efter ökad 

kunskap. Genom att vara öppen att ta till sig andras resonemang som vidgar sitt eget, 

samlas nya erfarenheter in och ombildar på det sättet den kanske invanda realiteten för 

oss människor (2003). 
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Att “ha koll” syns som en osäkerhetsfaktor i de båda resultatdelarna och det visar 

sig som en uttryckt oro både hos förskollärarna och förskolecheferna. Ser man på 

osäkerhetsfaktorn att “ha koll” ur förskolechefernas perspektiv så syns där en bävan om 

att barn kan ha blivit kränkt om förskollärarna inte haft “koll” på dem. Där syns även en 

fruktan om att föräldrarna kan gå vidare till anmälan om att det skett en kränkning för 

att förskollärarna inte haft “koll” på vad barnen gör. Hos förskollärarna ses det däremot 

som en outtalad press ifrån förskolechefernas håll om att de då inte kan stå till svars för 

vad som hänt ett barn, både gentemot föräldrarna och förskolecheferna. Men också som 

en press från sig själva om att inte kunna värna om barns rätt till integritet för att man 

har för mycket “koll “på dem. För barn har rätt till att ha ett eget privat område som 

man inte ska ha för mycket insyn i (Öhman 2012). Hon menar samtidigt att detta måste 

ställas emot barns behov av trygghet och tillit, helst vid situationer som kan vara 

pressade för dem (2012). 

 

Langfeldt (2006) lyfter vikten av att tänka på sin reaktion när man i förskolan ser 

sexuella uttryck hos barn. I resultatet ses det att det var något som förskollärarna var 

väldigt medvetna om att de måste göra. Samtidigt syns det en tvivelaktighet hos dem 

gällande hur de verkligen reagerar och agerar när de ser sexuella uttryck i förskolan. 

Rådvillheten som finns hos förskollärarna kan leda till att barn kan komma att känna sig 

missförstådda vilket i allra högsta grad påverkar hur de kan komma att se på sig själv 

(Brodin & Hylander 2002). Normell (2004) anser därför att förskollärare behöver vara 

professionella i sitt bemötande när de ser sexuella uttryck i förskolan. Vi tolkar att 

förskolecheferna även anser detta när de uttrycker att förskollärarna bemöter barn på 

väldigt skilda sätt trots att de ska förhålla sig till det som står i läroplanen. För barn ska 

aldrig behöva få en känsla av skam genom att förskollärarna reagerar på olika sätt som 

grundar sig i deras osäkerhet kring barns sexualitet (Normell 2004). 

 

Kastboom (2010) anser att förskollärare har en bristande kunskap om barns sexualitet. 

Det med anledning av att förskollärare har läst väldigt lite eller ingenting alls om barns 

sexualitet under sin utbildning. Detta syns klart och tydligt även i vårt resultat, på så vis 

att alla de osäkerhetsfaktorerna som vi belyser grundar sig på en bristande kunskap av 

det aktuella ämnet. En kunskapsbrist som vi tolkar att samtliga förskollärarna i 

fokusgruppen upplever sig ha. Denna okunskap hos förskollärarna generar även i att de 

inte riktigt kan definiera begreppet barns sexualitet. Trots att ingen av dem uttrycker 

någon definition förnekar ingen till att barn har en egen sexualitet. Det tolkar vi som att 

det ändå finns en medvetenhet hos informanterna om att barns sexualitet existerar även 

om de inte sätter ord på vad det innebär som begrepp. 

 

Förskolecheferna definierar däremot begreppet och likställer det med andra 

utvecklingsområden och kopplar dessa till läroplanen. Detta säger oss att 

förskolecheferna är medvetna om att sexualiteten är en del av barn som man inte kan 

särskilja ifrån den socialisationsprocess som barn går igenom (Larsson 1994). Trots 

detta och att det i resultatet syns att förskollärarna är i behov av fortbildning i ämnet så 

är det inget som förskolecheferna erbjuder i förebyggande syfte. Det tolkar vi som att 

förskolcheferna enbart ser på sin roll som att de mest behöver komma in vid specifika 

händelser och då ta in experthjälp av exempelvis specialpedagoger.  

 

Sciaraffa & Randolph (2001) menar i sin forskning att förskollärare kan uppleva det 

pinsamt om de skulle kunna något om barns sexualitet när de samtalar om det med 

andra. Detta ses i vårt resultat på så sätt att var det någon som exempelvis sa "snippa" så 

fnissade man som att det var lite förbjudet och skamfullt att uttrycka sig på det sättet. 
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Tidigare nämnda forskare lyfter även att de sett ett behov av att man i förskolan behöver 

lära sig att bli bekväma i att tala om barns sexualitet. För när man väl talar om ämnet, så 

görs det oftast med genans och osäkerhet. Vilket både förskolecheferna och 

förskollärarna uttrycker när de själva lyfter kommunicerandet av barns sexualitet i 

resultatet. Vi tolkar det som om att de skulle vilja kunna diskutera fram ett gemensamt 

förhållningssätt som gynnar barns sexuella utveckling. Vilket Juul & Jensen (2009) 

anser är viktigt för att verksamheten skall kunna anpassas efter de behov som barnen ses 

ha.   

 

Alla de osäkerhetsfaktorerna som syns i resultat grundar sig i en rädsla som 

förskollärarna själva inte riktigt är medvetna om. Rädsla handlar i sin tur om att komma 

till skam exempelvis rädslan för vad barn kommer att säga hemma leder till att 

förskollärarna känner skam både gentemot föräldrarna och mot arbetskamraterna. I 

resultatet syns det ändå att de själva tycker att något gott kan komma ut ifrån den 

rädslan/skammen som de omedvetet uttrycker när de själva reflekterar över barns 

sexualitet (Normell 2004). Det synsätt som förskollärarna uttrycker att de har är 

baserade på egna erfarenheter och värderingar och de syns även att de känner att sin 

kännedom inte är tillräcklig för att på bästa sätt kunna bemöta barns sexuella uttryck 

utan att skamlägga dem. RFSU (2011) menar i en vägledning att det inte enbart handlar 

om att bemöta på bästa sätt utan det handlar även om att kunna tolka barnets beteende 

när de uttrycker sig sexuellt. Kunskapsbrist om ämnet kan leda till att förskollärare 

istället kan komma att misstolka barnens beteende vilket i slutändan kan bli fel för att de 

inte vet hur de ska hantera barns sexualitet på grund av för lite kunskap (2011). 
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8 Diskussion  
 

I detta kapitel kommer vi att föra en diskussion kring varför vi fick de svar som vi fick 

när vi gjorde våra undersökningar av vilket synsätt som präglar förskolans bemötande 

av barns sexuella uttryck. Vi fördjupar oss i vad vi själva anser om vad som bör tillföras 

angående kunskapsbiten i denna fråga på förskolan och väger det mot vårt teoretiska 

ramverk. Vidare kommer vi även att diskutera de metoder som studien baserar sig på 

och om vi hade kunnat få ett annat resultat om vi använt oss av en annan metod. 

 

8.1 Resultatdiskussion 
 

Svaren som vi fick från förskollärarna och förskolecheferna baseras på hur de själva ser 

på barns sexualitet och byggs till största del på egna erfarenheter och eget tyckande. Vi 

upptäckte även att generationsskillnaden på de medverkande lyste igenom när de 

diskuterade ämnet, vilket kan ha en viss påverkan på hur vi kom att tolka deras syn på 

barns sexualitet och deras försök till att definiera begreppet.  Det blev för oss synligt att 

kunskap om barns sexualitet finns på förskolorna, men den verkar enkom utvinnas från 

egen erfarenhet och styrs tydligt av de normer som härskar i förskolan.  

 

Barn utforskar sin kropp och ger uttryck för sexualitet under hela sin uppväxt, vilket är 

en viktig del i barns utveckling. Barns sexualitet är något som vuxna tror sig kunna 

styra genom kontroll utifrån de rådande samhällsnormerna i sitt bemötande av barnets 

utforskande av sig själv (Larsson 1994). Förskolan kan inte ringa in vad sexualiteten 

står för när det gäller barn, mycket beroende av att den just lämnas till att bemötas fritt 

utan stöd i vare sig från ledning som ifrån läroplan. Detta syns som något i barns 

utveckling som faller mellan stolarna på något vis. Samtidigt som både vi, 

förskolecheferna och fokusgruppen lätt kan koppla den till våra styrdokument i många 

olika bitar. Det upplevs som att det måste till att ämnet lyfts och att det ges tid till 

reflektion för det i en fortlöpande process från ledningshåll. Det som krävs menar vi är 

att betona vikten av barns sexualitet för barns utveckling och att det är något som 

behöver luftas om och om igen.  

 

Vi ser i vårt arbete att kommunikationen har en stor roll i hurvida man kan förmedla och 

lyfta barns sexualitet. Småbarn vill omgärdas av lyhörda vuxna som ger dem bekräftelse 

och sätter ord på det som de uppmärksammar. När vi ger oss in i deras perspektiv och 

visar på att alla deras upptäckter är intressanta skapas tillitsfulla relationer (Brodin & 

Hylander 2002). I läroplanen läser vi under normer och värden att varje förskollärare 

ska ansvara för; ”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får 

uppleva sitt eget värde,”(Lpfö98 rev.2010). Detta med att ge barnen verktyg för att 

kunna förmedla sina känslor och känslouttryck måste vi i förskolan se som viktigt. Vi 

menar att om dialogen om barns sexualitet startas upp i arbetslaget kommer detta att 

gynna barns identitetsutveckling, så tillvida att förskollärarna kommer att hitta nyckeln 

till att även samspråka med barnen kring dess sexualitet på ett naturligt sätt. Vi måste 

skapa ett klimat där vi intar attityden om att det är verksamheten som ska anpassas 

utifrån de barn som befinner sig i den och inte det motsatta förhållandet. När vi så 

kommer dithän att vi på riktigt intar barnperspektivet även angående barns sexualitet får 

barnet den respekt som det har rätt till. Vi ska vara där och bekräfta och hjälpa barnet 

till ett anskaffande av en god självbild. Först då kan barnets självkänsla växa och 

känslan över att jag är någon viktig, får lov att komma fram hos barnet (Juul & Jensen 

2009). 
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När förskolläraren är öppen för att barn behöver skapade miljöer för att utforska sig 

själv och andra är den också på god väg att hitta en definition på vad barns sexualitet är. 

Detta ser vi som ett bryderi för våra informanter i deras diskussion angående den press 

de känner både från föräldrar och förskolecheferna om vad som innebär med att “ha 

koll”. Vi menar att denna “press” oftast mynnar i en osäkerhet hos personalen självt och 

att de antar att detta krävs av dem om något avvikande sker och att de då ska hållas 

ansvariga av både föräldrar och förskolechefer. Men vi vill istället trycka på vikten att 

som förskollärare ta till sig det som en av förskolecheferna uttrycker, om i hur hon 

tycker att förskolans förhållningssätt ska luta sig emot angående bemötandet av barns 

sexualitet; “tro på barns kompetens, vara lyhörd och bemöta barn så att de får tilltro till 

sin egen förmåga genom att vara en närvarande och engagerad pedagog”(Frida). I 

detta ligger så till vida en nöt att knäcka angående att just vara en närvarande och 

engagerad pedagog, utan att för den skull i detta specifika sammanhang kränka barns 

integritet. Vi ser det som att så länge förskolans verksamheter försöker skapa en miljö 

där de hela tiden har full uppsikt över barnen, begränsar de också barnens rätt till en 

integritet. Vi måste som förskollärare känna tillit till barnets förmåga att upptäcka sig 

själv och sina egna begränsningar istället. Hindras barn ifrån det som de upplever 

lustfyllt allt för ofta, börjar de tvivla på sin egen förmåga att utforska och följa sitt 

intresse vilket hämmar dess initiativförmåga, nyfikenhet och självkänsla. Detta 

återkommande och för dem osammanhängande ”stoppande” kan istället framkalla 

frustration och ilska för minsta motgång i barnets vardag. Här måste förskollärare 

istället gå till sig själva och se både till den omgivande miljön och till vilka normer och 

värderingar som egentligen råder. Miljön ska enligt vårt uppdrag vara tillåtande, 

utvecklande och intresseväckande (Brodin & Hylander 2002). Barns beskrivna miljö 

innefattar även de människor som finns i den, vilket är en viktig aspekt att ha med sig i 

professionen anser vi. 

Alltså istället helt enkelt överlåta till barnet självt att hitta sig själv och låta dem 

använda de inre verktyg som finns. Såsom bara till exempel låta dem upptäcka vad 

känslan att komma till skam egentligen ska handla om. Normell vill framhålla att 

skameffekten har en från grunden biologisk funktion att få oss att inse när vi ska 

upphöra med ett visst handlande och med ens prova ett snarlikt mer fungerande sätt just 

för situationen. Det är något som kommer inifrån sig självt när barnet får tid och 

utrymme för att reflektera över sitt eget handlande. Hon vidhåller att skamkänslan gör 

att barnet går i försvar och att det låser relationskapandet när den vuxne skambelägger 

barnet. Något som enbart leder till att barnet känner sig kränkt utan att någon som helst 

förståelse uppbringas hos densamme (2004). Förskolans pedagoger måste få tillfällen 

till att kunna reflektera för att få förståelse för vikten av att se till att värna om barns rätt 

till att själva få lov att söka vägen till sig självt, detta är något som vi velat förmedla 

med detta arbete. Vi anser att förskolan även i detta avseende ska se till det kompetenta 

barnet. Detta som genom Sterns teorier att inte skilja på kropp och själ och inte heller 

särskilja arv och miljö. Utan istället låta allt stå i betydelse för varandra, att se det i en 

helhet. För att barnet ska utveckla alla sina förmågor fullt ut måste det ske i ett samspel 

och i det samspelet blir barnet sig självt. Människan har hela livet möjlighet att utnyttja 

sina anskaffade erfarenheter, goda som dåliga. Hur vuxna ser på barnet har betydelse för 

vilka förmågor som utvecklas och framförallt på hur det ser på sig själv. Vi vuxna har 

till uppgift att bemöta och bekräfta varje barns olikheter på bästa sätt (Brodin & 

Hylander 1998).  -” Som du ser mig blir jag”- fritt uttryckt utefter Meads teori om 

spegeljaget som visar på hur vi speglar oss i varandra och samtidigt trycker på 

betydelsen av dialogen i samspel med andra för barns utveckling (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2003). 
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8.2 Pedagogiska implikationer 
 

Vårt självständiga arbete har visat på att barns sexualitet är något som uppmärksammas 

så gott som dagligen inom förskolans verksamheter men likväl är det inget ämne som 

fortlöpande lyfts till diskussion av personalen. Genom vår fokusgrupp blev det för oss 

synligt att detta med att anordna smågrupper som kan vara handledda av ledare för att 

föra samtal kring olika dilemman eller vardagliga situationer, hade varit en bra form för 

att lyfta upp detta ämne till ytan. Det kan i sin tur leda fram till ett gemensamt 

förhållningssätt kring hur barns sexuella uttryck kan bemötas på bästa sätt. Vi har i vårt 

resultat sett att det finns stora skillnader på hur förskollärare hanterar barns sexuella 

utforskande både av sig själva och andra. Dessa olikheter kan jämnas ut om man får 

tillfällen till att diskutera dem menar Kostovicz & Leveau (2009). Vi känner att vi 

genom detta arbete kan skapa ringar på vattnet genom att försöka föra sådana 

diskussioner på våra respektive arbetsplatser. Vi vill då föra fram budskapet att varje 

barn måste ha rätt att undersöka sin sexualitet utan att vuxna skambelägger dem på 

något vis. För skapas det ett öppet klimat i förskolan kring att samtala med barn om 

detta ämne så får de ett verktyg som de har stor nytta av när det gäller deras sexuella 

utveckling.   

 

Vi vill lägga ansvaret på förskolans pedagoger att skapa möjligheter till att vara lyhörda 

för varje barns integritet. Genom att försöka skapa en vilja hos förskollärarna att 

förkovra sig i ämnet. Men samtidigt trycka på ledningen angående betydelsen av att de 

betonar vikten av kunskap om barns sexualitet för barns välbefinnande och utveckling 

på förskolan. Vi har redan fått förfrågan av förskolechefer om vi vill vara med och 

skapa fortbildningstillfällen för personal i två områden. Vi är i detta lyhörda för vad 

fokusgruppen önskade angående upplägget med att i smågrupper diskutera olika 

dilemman angående barns sexualitet i förskolans värld. Vilket vi tror på som en ingång 

till att kunna skapa ett intresse och en uppmärksamhet för detta viktiga ämne. Vi känner 

också att ett sätt att arbeta med barns sexualitet i förskolans värld är att utgå från WHOs 

definition av sexualitet, bena upp vad den står för och föra en värdegrundsdiskussion i 

sammansatta grupper. Genom att ta sig an ämnet på detta vis anser vi att en vidgande 

dialog kan leda till ett större kunnande och förståelse för vad barns sexualitet inbegriper. 

 

8.3 Diskussions avslutning  
 

Vår studie visar på att bemötandet av barns sexualitet präglas av rådande normer och 

värderingar, både de inom förskolans väggar och i övriga samhället. Vi har sett att det 

finns en medvetenhet om hur man borde handla kring detta ämne men den 

medvetenheten rimmar inte alltid med det verkliga handlandet gentemot barns uttryck 

för sin sexualitet. Det att äga en förtrogenhet om barns sexualitet ser vi som vägen till 

den kunskap som vi här eftersöker som betydelsefull i bemötande av barns sexuella 

uttryck. För oss är inte kunskap något objektivt. Vi ser det som att all kunskap måste 

varje människa få göra till sin egen för att den ska få sitt egentliga värde.  

 

Vi anser att Barns rätt till en egen sexualitet handlar om att vuxna inser värdet i att 

barn själva får lov att finna vägen till sig själv. Alltså i detta se till det kompetenta 

barnet.  

 

8.4 Metoddiskussion 
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Resultatet som vi fick fram utifrån de metoderna som vi använde oss av hade med 

säkerhet kunnat bli annorlunda om vi använt oss av enskilda intervjuer eller 

observationer, fast det kan man ju aldrig förutsäga. Det som vi ser som en nackdel med 

fokusgrupp som metod, är transkriberingen av den mängden data som vi fick. För 

materialet tog lång tid att transkribera, det för att det ibland var svårt att höra vem som 

sa vad under diskussionen. Men samtidigt fick vi igång en diskussion om ämnet som vi 

kanske inte hade kunnat få om vi valt en annan slags metod. Vi hade kanske fått mer 

konkreta svar om vi hade intervjuat varje deltagare enskilt, men vi tror att det hade blivit 

en torftigare data för oss att gå igenom. En sak som vi har kommit på så här i efterhand 

är att vi under fokusgruppens gång skulle ha tänkt på att vi skulle fått informanterna till 

att ha svarat enskilt på alla de frågor som vi hade formulerat. Det med anledning av att 

vi inte fick konkreta svar på alla de frågorna som vi ville ha och det generade i att det 

blev svårare för oss att jämföra svaren från fokusgruppen med de skriftliga intervjuerna. 

En annan anledning till detta kan vara att vi råkade medverka lite för mycket i 

diskussionen istället för att bara vara fokusgruppsledare som såg till att alla våra frågor 

blev besvarade. I efterhand har vi kommit på att alla inte riktigt fick komma till tals för 

att vi inte fullt ut var fokusgruppsledare, vilket Bryman (2002) kallar för gruppeffekt. 

Trots att vi hade med oss det i tankarna när vi intog rollerna som fokusgruppledare 

lyckades vi inte helt med att låta alla få lika mycket taluttrymme. Vi känner samtidigt att 

det var bra att vi inte var för styrande som fokusgruppledare, för när vi gick in i 

diskussionen som deltagare kunde vi lättare få informanterna till att lyfta fram sin tankar 

om barns sexualitet (2002).  

 

Den andra metoden som vi använde oss av var skriftliga intervjuer via mail. Vi kan i 

denna metod se både fördelar och nackdelar om vi jämför den med fokusgruppen. En 

nackdel som vi ser är att vi gick miste om informanternas kroppsspråk som hade varit 

bra att ha med sig när vi tog hand om data. Det för att verkligen kunnat få en helhetsbild 

av vad de tycker om ämnet, för det hade kunnat ge oss en annan syn på materialet som 

vi fick ifrån dem. En fördel som vi kan se är att svaren var mer konkreta. Vi tror att de 

kunde ge oss mer konkreta svar för att vi gjorde frågorna med en hög grad av 

standardisering men med en låg grad av strukturering (Patel & Davidsson 2003). Vi 

diskuterade även kring att vi inte kunde ställa några följdfrågor för att få ett mer 

fördjupat svar, som vi så här i efterhand ser som en nackdel med metoden. 

 

8.5 Fortsatt forskning 
 

Vårt självständiga arbete gav bara bilden av hur den kvinnliga delen i förskolan 

upplever frågorna kring barns sexualitet. Det hade varit intressant att även lyssna in den 

manliga delen. Vi eftersöker forskning av hur barn i förskolan själva upplever och 

påverkas av bemötandet av deras sexuella identitet. Vi blev även nyfikna på att ta del av 

föräldrars syn på- och kunskaper i ämnet.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A 

 

Inbjudan till fokusgrupp 

 

Hej! 

Vi heter Malin (Nya Wekalyckans förskola) och Ellinor (Steninge förskola) och vi 

utbildar oss till förskollärare. Vi skriver nu på vårt självständiga arbete som handlar om 

barns sexualitet. Vi undrar om du skulle vilja delta som en informant i vårt arbete? Vi 

inbjuder in dig och några andra förskollärare från Havderdals verksamhetsområde att 

komma till Nya Wekalyckans förskola Tisdagen den 24/6 kl. 17.00. Vi kommer då att 

föra en diskussion om hur vi bemöter barn och barns sexualitet genom att du deltar i en 

fokusgrupp. Som tack för ditt deltagande kommer vi under kvällen att bjuda på kaffe 

och fralla.  

 

I och med detta brev vill vi även passa på att informera om de forskningsetiska 

principerna som vi använder oss av i och med vårt skrivande av det självständiga 

arbetet. Du väljer själv om du vill delta och du kan själv avbryta ditt deltagande under 

tiden som diskussionen pågår om du känner för det. Materialet som vi får under kvällen 

kommer vi bara att använda vid skrivande och redovisandet av det självständiga arbetet 

och vi kommer att hålla materialet konfidentiellt under denna tid. När vi skriver vårt 

arbete kommer vi att använda oss av fingerade namn både på dig och på den förskola 

som du arbetar på, det för att du ska kunna förbli anonym.  

 

Om du är intresserad av att delta denna kväll så meddela då någon av oss senast den 

19/6 så att vi vet hur många vi blir.  

 

Med vänlig hälsning  

Malin Elverskog   

Ellinor Bengtsson   

 
 

 

 



  
 

II 

Bilaga B  

 

Intervjuguide 
 

Datum: 

Namn på deltagare: 

Vart arbetar du? 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Utbildning? 

När utbildade du dig? 

Hur kan man bemöta barn för att de ska utvecklas? 

Har du någon utbildning/kunskap om barns sexualitet? 

- Om ja, känner du att den är tillräcklig? 

- Om nej, skulle du vilja ha mer kunskap om det? 

Hur ser du på barns sexualitet?  

Hur samtalar du med föräldrar om barns sexualitet? 

 

Dilemman?  

Håkan 3:0 - Har bajsat och ska få en ren blöja, Karin 2:5 kommer in i skötrummet och 

vill vara med när Håkan får en ren blöja. Pedagogen som ska byta blöjan tycker att det 

är okej, men Håkan vill inte att Karin är med inne i skötrummet. Pedagogen ber Karin 

gå ut till de andra pedagogerna, men hon börjar då att gråta så pedagogen låter henne 

stanna trotts att Håkan har sagt att han inte vill att Karin är med inne i skötrummet. Det 

hela slutar med att pedagogen byter blöja på en gråtandes Håkan med Karin ståendes 

jämte sig.  

 

Hur hade ni handlat i denna situation så att Håkans integritet inte hade behövt kränkas? 

 

Kajsa 5:0 - Hon och en och samme pojke ses ofta ligga på varandra och imiterar 

samlagsrörelser. De vill gärna stänga in sig och leka avskilt och personalen har då ingen 

översikt.  

 

Greta 4:0 - Leker mycket ompysslande doktorslekar såsom att föda barn mm. Vid ett 

tillfälle undersökte hon och två jämnåriga pojkar ingående varandras genitalier. Både 



  
 

III 

hon och de bägge pojkarna blev väldigt generade och rodnade när de vuxna upptäckte 

dem. 

 

Agnes 2:6 - Hon deltar i doktorslek som några större pojkar initierat. De drar ner 

byxorna, tar tempen i stjärten, drar upp tröjan och lyssnar på hjärtat. Agnes tycks trivas 

med att få vara med i de större barnens lek. Hon har observerats onanera vid enstaka 

tillfällen (vid vilan och matsituationen). Agnes har inga beteendeavvikelser. 

 

Bosse 4:0 - Han benämns ofta som “besvärlig” av personalen. Ofta hoppar han fram och 

klämmer på bröst och nyps även i rumpan. När han sitter i knät så stoppar han in handen 

under personalens tröja och vill gosa med brösten. Han springer ofta förbi och slår på 

mäns skrev. Han har för övrigt inga andra sexuella uttryck direkt men har jobbigt med 

sig själv i relation med de andra barnen och är tillsynes väldigt aktiv.  

 

Frågor till dilemman: 

Hur tänker ni här?        

Normalt eller avvikande?  

Hur bemöter ni dessa situationer? 

Ser ni skillnad på pojkar och flickors lekar med sexuella inslag? Bemöts de olika? 

Hur skulle ni bemöta föräldrar om de har frågor och funderingar kring lekar av sexuella 

inslag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C 
 

Hej! 

Vi vill börja med att tacka för att du ställer upp som en av våra informanter i vårt 

självständiga arbete om barns sexualitet. Vi vill även informera om de forskningsetiska 

principerna som vi använder oss av i och med skrivande av det självständiga arbetet 

innan du svara på våra frågor. Du väljer själv om du vill delta och du kan själv avbryta 

ditt deltagande om du känner för det. Materialet som vi får in från dig kommer vi bara 

att använda vid skrivande och redovisandet av det självständiga arbetet och vi kommer 

att hålla materialet konfidentiellt under denna tid. När vi skriver vårt arbete kommer vi 

att använda oss av fingerade namn både på dig och på den förskola som du arbetar på, 

det för att du ska kunna förbli anonym. 

 

Hur länge har du arbetat som förskolchef?  

Vad arbetade du med tidigare?  

Utbildning? 

När utbildade du dig? 

Hur kan man bemöta barn för att de ska utvecklas? 

Har du någon utbildning/kunskap om barns sexualitet? 

Hur ser du barns sexualitet?  

Vad i läroplanen kan man koppla till barns sexualitet, tycker du?? 

Hur ser ni på vikten av fortbildning ang. ämnet barns sexualitet? 

Varför lyfts aldrig denna fråga i pedagogiska sammanhang som ledningen arrangerar för 

personalen? 

Vad är det som styr personalens förhållningssätt gentemot barns sexualitet idag, tror 

nu? 

 

Almas föräldrar ringer till dig och berättar att Bertil alltid drar ner byxorna på Alma och 

de vill att du som förskolechef reagerar eftersom de inte får gehör från Almas pedagoger 

som anser att båda barnen tillsammans leker doktorslek och att det är helt normalt. 

 

Hur skulle du bemöta föräldrar om de kommer till dig med frågor och funderingar kring 

lekar av sexuella inslag?  

 



  
 

V 

Håkan 3:0 - Har bajsat och ska få en ren blöja, Karin 2:5 kommer in i skötrummet och 

vill vara med när Håkan får en ren blöja. Pedagogen som ska byta blöjan tycker att det 

är okej, men Håkan vill inte att Karin är med inne i skötrummet. Pedagogen ber Karin 

gå ut till de andra pedagogerna, men hon börjar då att gråta så pedagogen låter henne 

stanna trotts att Håkan har sagt att han inte vill att Karin är med inne i skötrummet. Det 

hela slutar med att pedagogen byter blöja på en gråtandes Håkan med Karin ståendes 

jämte sig.  

 

Hur tycker du att pedagogen skulle handlat i denna situation så att Håkans integritet inte 

hade behövt kränkas? 

 

Vi vill avsluta med att tacka ytterligare en gång för ditt deltagande. 

Malin Elverskog och Ellinor Bengtsson  

 


