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Sammanfattning 
I den här studien behandlas barns sexualitet i förskolan. Studien synliggör hur förskollärare 
resonerar och beskriver hur de arbetar med barns sexuella utforskande. Barn är nyfikna på sin 
egen och andras kroppar och de undersöker gärna genom leken. Förskollärare bemöter barns 
utforskande genom egna erfarenheter om barns sexualitet. Det som ligger till grund för studien 
är hur förskollärarna arbetar med barns sexuella utforskande. 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar och beskriver hur de arbetar med 
barns sexuella utforskande i förskolan och för att förhindra sexuella övergrepp.   

Metod  

I studien har en kvalitativ metod använts. För att få svar på studiens syfte har sju utbildade 
förskollärare som arbetar på en 3-5 års avdelning intervjuats. Alla förskollärare har olika lång 
yrkeserfarenhet. 

Resultat  

I studien framkommer det att förskollärarna har olika synsätt på vad sexualitet kan innebära för 
barn. Förskollärarna är överens om att barns sexualitet är synlig i verksamheten. Barnen 
undersöker sina och andras kroppar på olika sätt och förskollärarna har olika synpunkter på vad 
de tycker gränsen går för barns utforskande i förskolan. Det framkommer dessutom att många 
av förskollärarna känner att de inte har tillräckligt med kunskaper om ämnet. De känner sig 
osäkra på hur de ska resonera och arbeta tillsammans i arbetslaget runt barns sexuella 
utforskande. Det framförs i studien att majoriteten av förskollärarna vill ha mer kunskaper och 
tips på hur de kan agera i olika situationer.  
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INLEDNING  

Larsson (2002, ss. 26-27,40) berättar att sexuellt utforskande är en viktig och naturlig del av 
livet och barns utveckling. Det påverkar hur de mår som barn och vuxen och den sexuella 
utvecklingsprocessen pågår under hela livet. Innebörden av begreppet sexualitet syftar på att 
vara pojke eller flicka. Sexualitet och kön är förbundna med varandra. Människor lär sig att 
vara sexuella individer såsom pojke eller flicka. Sexualiteten är en del av barns utveckling 
däremot är det ett ämne som väcker många olika känslor och åsikter bland människor i 
samhället. Att vara barn kopplas till mycket risker i dagens samhälle och det kan vara allt 
möjligt som exempelvis farliga människor runt barnet. Denna syn påverkar barns sexualitet och 
deras utveckling. Det är viktigt att förskollärare skaffar sig kunskap om normalt och onormalt 
sexuellt beteende för att kunna se om barn har problem i sin tillvaro. 

RFSU (2011) intygar att barns sexualitet tystas ner på förskolor. Detta kan bero på att det är ett 
laddat ämne som vuxna känner osäkerhet inför hur det ska hanteras. För barn handlar sexualitet 
om att utforska sin kropp och jämföra sig med andra. Barns sexualitet kan vara allt från känslor, 
samspel, beröring av kropp, gränser och upplevelsen att vara flicka eller pojke. Det handlar 
dessutom om utforskande lekar såsom doktorslek och dockvråslek. Jonassen och Ringsted 
(2008, s.56) beskriver att barns sexualitet inte ska förväxlas med vuxnas sexualitet som oftast 
uppfattas snävare och förknippas med samlag. Genom lek kan barn utforska varandras gränser 
och sin individuella integritet. De har rätt till att utforska sin sexualitet och få svar på sina frågor 
och vuxna bör vara ärliga med sina svar och tala på en nivå som barn förstår (RFSU 2011). 
Kosztoviz (2014) belyser att ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget behövs på grund av 
människors olika uppfattningar och syn på barns sexualitet.  

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, ss.8-9) redogörs för att förskolan ska sträva efter 
att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga till att leka och lära. Varje barn 
ska ges möjlighet att känna trygghet med sin identitet samt få sina behov respekterade. De ska 
få möjlighet att skapa förståelse för sig själva och få uppleva sig betydelsefulla. Förskolan ska 
vara en plats där barn har rätt till att upptäcka och få svar på livsfrågor.   

Under utbildningen har vi stött på flera svårhanterade situationer där det har funnits osäkerhet 
huruvida situationen ska hanteras på ett professionellt sätt. Ett exempel är när barn har dragit 
ner byxorna på varandra och undersökt varandras kön. Genom vår undersökning hoppas vi på 
att få mer kunskap inom området som vi senare kan ta med oss ut i arbetslivet. Vi anser att det 
är ett aktuellt ämne därför att sexualitet finns i människans grundbehov. RFSU (2011) beskriver 
att sexualitet kan betyda så mycket mer än bara det erotiska. Det handlar om sökandet av kärlek, 
närhet och kontakt. Sexualiteten kan dessutom handla om tankar, känslor och handlingar (RFSU 
2011).   
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar och beskriver hur de arbetar med 
barns sexuella utforskande i förskolan och för att förhindra sexuella övergrepp.  

Frågeställningar  

Hur bemöter förskollärarna barns sexuella nyfikenhet i praktiken?  

Vilka kunskaper har förskollärarna kring barns sexualitet?   

Sker det samtal och diskussioner i arbetslaget kring barns sexuella utforskande?  

Begreppsdefinitioner  

I studien förekommer en del centrala begrepp och i denna del beskrivs två utav dessa.  

Barns sexualitet  
”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet och det gäller såväl man som 
kvinna som barn. Det är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas 
från andra livsaspekter. Sexualiteten är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida 
vi kan ha orgasmer eller inte, och är 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” (Världshälsoorganisationen WHO, 
2016).  

Skambelagt och tabu  
Skam kan vara en känsla där en människa kan uppleva att något är fel med sig själv. 
Skamkänslan handlar om sådant som personen inte kan påverka, där en person utifrån kan säga 
något som får personen att känna skamkänsla. Detta kan bidra till en negativ syn på sig själv 
där föreställningen om att andra också har en negativ syn kan finnas. Det som inte anses vara 
okej att göra eller prata om kan betecknas som tabu (UMO 2017).  

 

 

 

 
 
 



 

3 
 

BAKGRUND  
I detta avsnitt framförs tidigare forskning som är relevant för studiens forskningssyfte. Avsnittet 
börjar med en redogörelse för förskolans uppdrag till följt av sexualiteten ur ett historiskt 
perspektiv, skambelagt och tabu, definitionen av vad barns sexualitet kan innebära, vuxnas 
förhållningssätt, barns utforskande i leken och slutligen barn som far illa.  

Förskolans uppdrag 
I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) redogörs för att förskollärarna ska se till att alla 
barn blir respekterade och de ska ta hänsyn till barnens olika behov och förutsättningar. Inget 
barn i förskolan ska utsättas för diskriminering och förskollärarna ska arbeta för att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster som finns överallt i dagens samhälle. Pojkar och 
flickor ska ha rätt till samma möjligheter till att pröva sig fram och utgå från sina intressen utan 
begräsningar. Inget barn i förskolan ska utsättas för orättvis behandling när det gäller sexuell 
läggning och förskollärarna ska se till att arbeta på ett demokratiskt förhållningssätt. Förskolan 
ska vara en trygg plats för barnen och alla ska känna sig trygga tillsammans i gruppen. 
Förskollärarna ska arbeta med att bygga upp hållbara relationer med barnen i gruppen och 
barnen har rätt till att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den.  

Sexualitet ur ett historiskt perspektiv  

Langfeldt (2007, ss. 11-16) redogör för sexualitetens historia där den under 1800-talet 
förknippades som något negativt, där onani ansågs var hälsofarligt, homosexualitet kriminellt 
och sexuell lust som syndigt. Dr Bekker som var en Schweizisk läkare blev upphovsmannen 
till begreppet onani. Begreppet onani förknippades med sjukdom och flera avhandlingar 
publicerades under 1700-talet om onanins skadeverkning på människan. En man vid namn 
Jean-Jacques Rosseau som engagerade sig för pedagogik, politisk filosofi och författarskap lade 
mycket fokus på barns villkor och ansåg att barn ska ses som rena och orörda. Rosseau menade 
på att sexuella upplevelser i deras unga ålder skulle komma att påverka dem i vuxen ålder. 
Under mitten av 1800-talet benämns onani som en bidragande faktor till sinnessjukdom vid 
flera psykiatriska sjukhus. Flera föräldrar blev under denna tid rädda för att barn skulle vidröra 
sina könsorgan och därför utvecklades det en speciell apparat som skulle skydda dem ifrån att 
göra detta. Apparaten utvecklades av läkare och var gjord av metall som skulle skydda 
könsorganen och sitta runt höfterna på barnet.  

Bäckman (2002, ss.21-22) redogör för att det har varit mycket regler, tabun och förbud om 
sexualiteten under historiens gång i Sverige. Det har varit krav på sexualupplysningar sedan 
1700-talet på grund av sjukdomar och ett stort problem med alla sjukdomar under ett sent 1800-
tal, speciellt i Stockholm. Det sågs som en fara att människorna njöt av sexualiteten.  Inte förrän 
under 1900-talet uppkom en politik om sexualitet. Syftet var att uppnå ett visst sexuellt 
beteende. Det uppkom ett nytt begrepp, nämligen sexualiteten. De beskrev sexualiteten som en 
avgränsad, bestämd grupp av känslor och handlingar som ansågs vara en grundande del av varje 
individ. Sexualiteten blev en del av välbefinnandet. Redan under 1930-talet började det 
diskuteras om att utforma en sexualundervisning för barn i skolorna. Samma år kom det ut en 
lärobok om undervisning i sexualkunskap. År 1955 blev Sverige först ut i världen om att utföra 
obligatorisk sexualundervisning för barnen. Larsson (2001) beskriver att barns sexualitet är tabu 
i Sverige även idag. Det finns mycket frågor om ämnet, sexuella övergrepp och att det finns 
behov av forskning om sexuella beteenden. Det diskuteras mycket om vad som är ett 
acceptabelt sexuellt beteende hos barn och att det ser olika ut i olika tidsperioder och samhällen. 
Barn utvecklas av omgivningen och i samspel med andra (Larsson 2002, ss. 25-26). Langfeldt 
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(2007) beskriver hur barns sexualitet kan synas i förskolan. Han nämner att de lär sig om 
sexualitet med hjälp av äldre barn och kamrater. Under barns lek kan det förekomma att de 
leker doktor eller mamma, pappa och barn och i dessa lekar kan de ge uttryck för sin sexualitet. 
Barn kan under leken bli sexuellt upphetsade och ibland kan det även leda till onani (Langfeldt 
2007, ss.31-35).  

Skambelagt och tabu 

Larsson (2001) beskriver att barns sexualitet har varit ett tabubelagt område i Sverige under 
historien och fram till idag. Welin (2010) som deltar i en artikel från Sydsvenskan beskriver att 
vuxnas brist på kunskaper om barns sexualitet bidrar till att tabu framförs. I artikeln beskrivs 
det att förskollärare och vårdnadshavare måste sluta förknippa barns sexualitet med en vuxens 
sexualitet. Många vuxna har svårt att uttrycka sexuella begrepp kopplade till barns sexualitet 
eftersom de oftast förknippar det på en vuxen nivå. Det skrivs även att vuxna ofta signalerar till 
barn att det är fult och skamligt när barn upplever njutning eller sexuellt utforskande. Anna 
Kosztovics som deltar i artikeln från Sydsvenskan är socialpedagog och undervisar i sexologi 
på Malmö Högskola. Hon har i tio år drivit frågan om att personal på förskolor måste skaffa sig 
mer kunskap om barns sexualitet. Kosztovics berättar att hon inte kan förstå varför barns 
sexualitet är så skrämmande. Hon har kämpat i flera år för att lyfta barns sexualitet för att den 
tabu som finns om ämnet ska försvinna. Vidare berättar hon att det finns en stor risk att vuxna 
bidrar till skamkänsla hos barn som kan påverka barnets sexualitet längre fram i livet. 
Förskollärare och vårdnadshavare bör därför tänka sig för innan de ber barnet att ta upp handen 
ur byxan för att det inte ska bli skambelagt.  

När barns sexualitet inte bekräftas kan det innebära skam. Det är inte bara barnets sexualitet 
och kropp som skambeläggs utan hela barnet. Detta beror på att barn har svårt att skilja på om 
de gör fel eller om det är dem själva det är fel på (Kosztovics & Leveau 2009). I dag har ämnet 
om barns sexualitet blivit tabu i Sverige (Larsson 2001), barns sexualitet tystas dessutom ner 
på förskolorna. Det kan bero på att det är ett laddat ämne och att vuxna är osäkra på hur de ska 
hantera det i olika situationer (RFSU 2011). Genom att diskutera öppet om barns sexualitet kan 
vuxna lära sig att bekräfta och hantera deras uttryck och nyfikenhet (Kosztovics & Leveau 
2009). 

Barns sexualitet  

Förskollärare och vårdnadshavare samtalar med barn om vad som är rätt respektive fel, 
värderingar och normer. Det talas mycket om att barn inte får säga fula ord, slåss eller ta 
leksaker från varandra. Vuxna förklarar för dem hur de ska göra för att vara en bra kompis, och 
det samtalas mycket om konflikter, det finns dock ämnen som förskollärare och vårdnadshavare 
har svårare att samtala om med barnen. Det handlar om sexualitet, vad barn inte får och får göra 
med andras kroppar och kroppens privata områden. Det finns många bra och viktiga skäl till att 
vuxna bör våga samtala öppet med barnen om gränser och kroppen. Genom samtal försäkras 
barn till att det är okej att tala öppet om sexualitet. Får barn själva bestämma över sin kropp 
bidrar det till ökad trygghet och bättre självkänsla (Rädda Barnen 2013). Genom samtal med 
barn när de är små kan de dessutom få en positivare syn på sexualiteten (Kosztovics & Leveau 
2009). Barns sexualitet är inte kopplat till vuxnas sexualitet. När det gäller barns sexualitet kan 
det vara närhet, samspel med andra, gränser, beröring, känslor och att de får uppleva pirr i 
kroppen. Barns sexualitet är en naturlig del av deras utveckling. Det handlar om att få utforska 
sin kropp genom lek och att jämföra sig med andra barn. Genom lek får barn lära sig att känna 
andras och sin egen gräns. Sexuellt utforskande sker under hela uppväxten men på olika nivåer. 



 

5 
 

Det beror både på utvecklingsfasen och hur gammalt barnet är. De barn som känner trygghet, 
har kunskap och förståelse om sexualitet och kroppen kan lättare respektera andra och tycka 
om sig själv. De får också en förutsättning att få en hälsosam sexualitet senare i livet. För att 
barn ska bli tryggare och få mer kunskap om sexualitet behöver vuxna samtala med barnen vid 
flera tillfällen och inte bara göra det vid ett tillfälle vilket då kan leda till att ämnet blir stelt och 
laddat (RFSU 2011). I dagens samhälle påverkas barn mycket av internet, tv och filmer. Det 
barnet har sett återskapar de sedan i sin lek. Det är viktigt att det finns en vuxen som håller koll 
på vad barnen tittar på för filmer och vad som görs på internet. Barn som känner sig rädda, 
ångestfyllda eller ensamma kan använda sig av onani både på förskolan och i hemmet som ett 
sätt att slappna av (Larsson 2002, s. 47). Barn kan i tidig ålder onanera vilket betyder att de 
rytmiskt stimulerar sitt kön. De vanligaste sätten när barn onanerar är att de gnider sig mot 
stolar eller gosedjur. En del barn onanerar inte alls, men de flesta barn rör sitt könsorgan eller 
stimulerar det på ett eller annat sätt emellanåt. Det finns dock tvångsmässig onani hos barn, det 
tar barnet till när han/hon känner sig otryggt (Kosztovics & Leveau 2009).   

Fisher, Broughton, Houston och Shafran (1998) genomförde en studie om barns sexuella 
beteende. Studien utfördes genom att låta kvinnliga rådgivare och mödrar observera barn. I 
resultatet av Fisher, Broughton, Houston och Shafran studie framgår det att barns sexuella 
beteenden varierar efter deras ålder. De sexuella beteendena som var vanligast bland barn var 
onani och att visa sitt könsorgan eller klä av sig naken. Sexuella beteende hos pojkar och flickor 
nådde sin topp när barnet var fem år gammalt. Olika beteenden hos barn måste relateras till 
barnets familjesituation och bakgrund, detta gäller även deras sexuella beteenden. Fler variabler 
som var relaterat till barns sexuella beteende var mödrarnas attityd och utbildning. De mödrar 
som hade attityden att sexuellt beteende hos barn var normalt kunde observera mer av dessa 
beteenden hos sina barn. På förskolan går barn tillsammans med andra och då är det högst troligt 
att de stöter på barn med familjer som har helt andra inställningar till sexualitet än vad deras 
egna har. Barn kommer från olika bakgrunder och med olika erfarenheter som påverkar deras 
sexuella beteende. Forskarna i studien menar att barns sexuella beteende kan relateras till hur 
många timmar de befinner sig på förskolan då det finns flera chanser att de stöter på andra barn 
med olika relationer till sexuella beteenden (Fisher, Broughton, Houston & Shafran 1998). 

Förskollärares och vårdnadshavares förhållningssätt gentemot 
barns sexualitet   

Barn har rätt att utforska och få svar på sina frågor om sexualitet. Att samtala om sexualitet 
leder till att barn kan sätta ord på det de känner och tänker. Förskollärare och vårdnadshavare 
ansvar är att vara ärliga mot barnen och förklara på ett barnvänligt sätt så de förstår. De måste 
dessutom våga visa öppenhet, uppmuntra och ge plats för frågor och funderingar. Det är viktigt 
att tänka på att vuxnas förhållningssätt till sexualiteten ligger som grund för deras normer och 
värderingar. För att inte diskriminera någon bör vuxna tänka igenom sina värderingar och vad 
de signalerar till barnen. Människor förmedlar ofta omedvetet vad de tycker är rätt och fel 
(RFSU 2011). Förskollärare och vårdnadshavare bör inte uppmana barn till att kramas, sitta i 
knät eller pussas. Det är viktigt att fråga barn om de vill eller inte vill. De måste få säga nej 
även till de personerna de tycker om. Förskollärare och vårdnadshavare bör förklara för barnen 
om någon vill göra eller gör något med barnets kropp som han/hon inte vill, då måste de säga 
nej och gå till en vuxen och berätta (Rädda Barnen 2013).  

I en undersökning som genomfördes av Balter, Alice-Simone; van Rhijn, Tricia; Davies, Adam 
(2016, ss. 30-40) observerade förskollärare och lärare barns sexualitet. Sexualitet kan synas i 
barns lek, vid toalettbesök eller när barn berör sig själva. Studien visade att flera av de 
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deltagande uttryckte oro kring ämnet, där lämpligheten med sexualundervisning för yngre barn 
diskuterades. Lärare och förskollärare uttryckte även behov av mer kunskap och kompetens 
inom området. Det framgår även i studien att människor, omgivningen och de sammanhang 
människan befinner sig i påverkar sexualiteten. Vårdnadshavares attityd och syn på barns 
sexualitet påverkar också deras sexuella utveckling. Larsson och Svedin (2001, s. 437) styrker 
detta argument ytterligare då de belyser hur barn kan känna sina föräldrars attityder gentemot 
sexualiteten.  

Barns sexualitet och vuxnas förhållningssätt diskuteras i ett radioprogram (Bildningsbyrån, 
2013) där Anna Kosztovics är gäst. I programmet beskrivs föräldrars och förskollärares oro om 
hur de ska agera när barn uttrycker sexuella beteenden. Kosztovics framför vikten av samtal 
om sexualitet och att föräldrar och personal på förskolor bör skaffa sig ett förhållningssätt till 
barns sexualitet. Barn bör få upptäcka och utforska sina kroppar utan att det ska ses som negativt 
beteende.   

Kosztovics (2014) genomförde en studie där hon undersökte förskollärares förhållningssätt till 
barns sexualitet i Malmö. Förhållningssättet som förskollärarna har kan skilja sig både i 
arbetslag och mellan olika förskolor. Förskollärarna berättar att de är i behov av utbildning 
inom området och även att det förs mer diskussioner i arbetslaget för att hitta ett gemensamt 
förhållningssätt i arbetet. Kosztovics identifierade vad det var som är orsaken att förskollärarna 
inte kan arbeta med barns sexualitet så som de hade velat göra. Förskollärarna uttrycker en 
rädsla för negativa reaktioner från föräldrar och kollegor. Ytterligare orsaker är kunskapsbrist 
om barns sexualitet och dessutom osäkerhet på vilket förhållningssätt som är mest gynnsamt 
för barn. I studien genomförd av Kosztovics (2014) framkom det att nästan alla förskollärare 
lät barn fortsätta onanera även fast de hade iakttagit dem. De hade dock somliga begränsningar 
där de avbröt barn och detta kunde bero på att andra barn i förskolegruppen inte skulle se. 
Många berättade att de kände sig osäkra på hur de skulle förhålla sig i dessa situationer och att 
de inte ville göra en stor sak av det hela.  

Langfeldt (2007, s 34) beskriver att förskollärare och föräldrar ibland kan få syn på barns 
sexuella lekar. I dessa lekar kan de exempelvis visa sitt eget könsorgan eller ta på någon annans. 
Det finns även förskollärare och föräldrar som har observerat när barn ligger ovanpå varandra. 
När detta sker har de vuxna svårt att veta hur de ska bemöta och vad de ska säga till dem. Vuxna 
har en rädsla för att vi människor kan bli översexuella eller att den kan leda till oroligheter. Det 
beskrivs vidare att människor inte kan bli översexuella och att de vuxna inte bör oroa sig över 
detta. Alla människor oavsett ålder, unga som gamla behöver utforska sin sexualitet. 
Förskollärare och vårdnadshavare har en avgörande roll för hur barn ser på sexualitet.  Iakttar 
de barn under sexuella lekar, kan det leda till en negativ tolkning hos barnet om sexualitet. 
Istället bör dessa lekar bli bemötta positivt så att barn därefter kan se på sexualitet som något 
gott och bra. 

Barns sexuella utforskande i leken  

Barns sexualitet förknippas mycket med utforskande av sin egen och andras kroppar. 
Beröringar, frågor och skillnader väcker stor nyfikenhet hos barn, speciellt hos 3-5 åringar. 
Barn i den åldern deltar ofta i sexuellt relaterade lekar tillsammans och det är en normal sexuell 
utveckling hos barn. Leken är för det mesta spontan, tillfällig och lättsam (Larsson 2002, s. 29).  

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016, s. 6) framförs att leken är viktig för barns lärande 
och utveckling. I leken kan barn få tillfälle att uttrycka och bearbeta känslor, erfarenheter och 
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upplevelser. Lek är handlingar och ord som är frivilligt och lustbetonade. Den är pedagogisk, 
psykologisk och betydelsefull socialt. Leken är också ett sätt för barn att lära sig kunskaper. 
Barn lär sig exempelvis konflikthantering, hantera problem, relationer, normer och rollspel. 
Genom leken utvecklar de dessutom sin självkänsla, identitet och fantasi (Hwang & Nilsson 
2011, s. 221). Leken skiljer sig beroende på hur gammalt barnet är. Treåringar leker ofta i 
mindre grupper, det handlar mycket om låtsaslek i relation till vuxenvärlden. De använder sig 
av fantasilek som är kopplad till vardagen. I den åldern leker de oftast korta stunder tillsammans 
då det ofta bli konflikter mellan dem, konflikterna handlar för det mesta om leksaker. När 
barnen är mellan 4-5 år blir lekarna mer och mer invecklande och styrs av olika regler. Rollekar 
börjar bli populärt och det innebär att barnen låtsas vara olika karaktärer och personer som finns 
i deras närhet. Det är vanligast att barnen vill vara föräldrar. Genom rollekar lär sig barnen hur 
de förhåller sig till andra och att samarbeta med varandra (ss. 223-224).   

RFSU (2011) redogör att leken handlar mycket om att utforska sin kropp och jämföra sig med 
andra. Genom exempelvis doktorslek får barn chansen att ta reda på mer om sexualitet och sin 
egen kropp. Doktorslekar sker framförallt med barn som är i ungefär samma ålder. Kosztovics 
& Leveau (2009) beskriver att doktorslek exempelvis kan innebära att de pussar på snoppen för 
att de ska bli friska från febern. Barns sexualitet kan också handla om att leka mamma, pappa, 
barn eller att de går in på toaletten tillsammans och känner och tittar på varandras kroppar. När 
de leker mamma, pappa, barn kan det innebära att de klär av sig kläderna för att mamman måste 
föda. RFSU (2011) beskriver vidare att leken handlar mycket om att få utforska kroppen och 
lära sig gränser, både andras och sin egna. Barn lär sig i tidig ålder att lekar som har med 
sexualitet att göra skiljer sig från andra lekar. Blir de upptäckta under lekens gång kan de bli 
generade. Barn lär sig de sociala koderna fort när det gäller sexualitet, dock kan det vara bra 
som vuxen att lära dem vilka gränser som finns. Sciaraffa och Randolph (2011) beskriver att 
barn lär sig om sexualitet genom lek och leksaker och de utforskar gärna sexualiteten genom 
att leka med varandra och med dockor. Förskollärarna bör införskaffa rekvisita och material så 
att barn har möjlighet till att utforska, det kan vara allt från dockor med båda könen och 
utklädningskläder. Genomtänkta material kan bidra till att barn får chansen att utforska fysiska 
könsskillnader. När de är i fem årsåldern börjar de jämföra sig med vuxna och äldre barn, de 
utforskar genom rollspel och barn i den åldern blir nyfikna på födelse och graviditeter. Det ställs 
mycket frågor om detta till förskollärarna och andra vuxna. De lär sig dessutom att ta ansvar 
för sin egen kropp och att säga nej till oönskade föreställningar. Förskollärarna bör ta till vara 
på barns frågor och nyfikenhet om sexualitet. Förskollärare och vårdnadshavare kan läsa böcker 
som behandlar graviditet, kön, sexualitet och olika familjeförhållande med barn som är 3-5 år.    

Psykodynamisk lekteori  

Enligt Hwang och Nilsson (2011, ss. 221-222) finns det olika lekteorier om vilken betydelse 
leken har för barn. En av dem är den psykodynamiska lekteorin. Freud menar att barn använder 
leken för att de ska få chans att uppfylla behov och önskningar. Framförallt rör sig behoven och 
önskningarna om sexuella och aggressiva impulser. Detta kan bero på att barn behöver komma 
till rätta och behärska olika situationer och händelser som exempelvis har varit känslomässigt 
svåra för dem. Erikson stödjer delvis Freuds teori och han uppfattar leken som en viktig del för 
barns psykosociala utveckling. För att barn ska kunna utveckla sin identitet bör de kunna 
hantera svåra situationer. Får de möjlighet att leka under utvecklingskrisen kan det leda till att 
de blir starkare inombords och lär sig mer om sin omvärld och sig själv. 
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Barn som far illa  

Barn är väldigt sårbara och beroende av vuxnas omsorg. På förskolan överlämnar 
föräldrarna sina barn i hopp och förtroende om att deras barn är säkra. Förskollärarna bär ansvar 
att anmäla vid misstanke eller kännedom om ett barn tar skada inom förskolans eller skolans 
verksamhet (Eidevald 2016, s. 133). Larsson (2000) beskriver att sexuella uttryck kan vara 
symptom hos barn som utsatts för sexuella övergrepp. Hon berättar vidare att övergrepp kan 
störa den sexuella utvecklingen hos barn som sedan kan visa sig i beteendet. Barn i 
förskoleåldern är särskilt sårbara i beteendet om det sker något oroväckande i deras liv och detta 
beror på att de har brist på begrepp eller inte har tillräckligt med språkfärdigheter. Därför är det 
viktigt som förskollärare att vara uppmärksam på plötsliga förändringar i barnets beteende 
(Larsson 2002, s.40). Därför ansågs det viktigt att belysa även detta i studien.  

I FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen (2009, § 34) beskrivs det att 
konventionsstaterna ska skydda barn mot alla former av sexuella övergrepp och utnyttjanden. 
Regeringen i Sverige uppdaterade handlingsplanen mot sexuella övergrepp, människohandel 
och exploatering som ska gälla under åren 2016-2018. Planen utgår ifrån FN:s Barnkonvention 
och målet är att inget barn ska bli utsatt. I regeringens handlingsplan behandlas flera åtgärder 
där samordning och effektivitet ska ökas hos statliga myndigheter som påverkas. Hela tiden ska 
ett förebyggande arbete bedrivas för att bekämpa brott mot barn och även att det ska ske 
ytterligare kunskapsutveckling inom området. Barn ska slutligen få det stöd som de behöver. 
För att genomföra åtgärderna när det gäller sexuella övergrepp mot barn har regeringen valt att 
finansiera Centrum for Andrologi och sexual medicin. De arbetar för att förhindra övergrepp 
mot barn genom att behandla individer som uppvisar ett beteende som kan leda till sexuella 
övergrepp mot barn (Socialdepartementet 2015/16:192).  

Sexuella övergrepp kan definieras som handlingar där vuxna utnyttjar en minderårig sexuellt. 
Den vuxna förgriper sig ofta på barnet för att de önskar att tillfredsställa sina egna sexuella 
behov (Svedin 2002, s.58). Utsätter en vuxen ett barn i beroendeställning för handlingar som 
den inte kan förstå, inte med insikt kan ge samtycke till eller är moget för, så kränker detta 
barnets integritet och det kan då kallas för ett sexuellt övergrepp mot barn. Sexuella övergrepp 
mot barn kan både ske icke fysiskt och fysiskt. Ett icke fysiskt övergrepp kan handla om att 
barnet blir smygtittat på när det är avklätt, tvingas titta på en annan persons könsorgan eller visa 
ens egna privata kroppsdelar. Icke fysiska övergrepp kan även innefatta om gärningsmannen 
talar till barnet på ett sexuellt sätt och även utsätter barnet för pornografiska böcker, filmer eller 
bilder. Ett fysiskt övergrepp däremot kan exempelvis vara när barnet tvingas till samlag, blir 
berörda på privata kroppsdelar eller tvingas beröra en annan människas könsorgan (Rädda 
Barnen 2013). Om ett barn blivit utnyttjat sexuellt kan det uppkomma avvikelser i den sexuella 
utvecklingen, detta syns genom förändringar av barnets beteende, att något inte står rätt till. Det 
är en mycket viktig signal att hålla utkik efter som förskollärare och andra vuxna (Larsson 2002, 
s.40). Upptäckten av sexuella övergrepp kan upptäckas på många fler sätt än på bara barnets 
beteende. Nilsson & Svedin (2002 ss. 119, 123) beskriver att ett avslöjande kan komma genom 
att barnet råkar försäga sig eller att det upptäcks på medicinska undersökningar. Det är oftast 
vuxna som har daglig kontakt med barnet som kan väcka misstankar att något inte står rätt till 
och se de olika signalerna. Barn har lättare att berätta vem gärningsmannen är om han/hon finns 
utanför familjen.   

I en expertrapport gjord av Larsson (2000) redogör hon för sexuella beteenden som ett symptom 
för att barn utsatts för sexuella övergrepp. Beteenden som det kan handla om är exempelvis 
onani som ständigt upprepas eller andra beteenden som är relaterade till sexualitet. Andra 
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symptom är när barnet avskärmar sig och att de sexuella beteendena tar över andra aktiviteter 
och att barnet kan tvinga in kamrater i samma beteende. Dessa symptom bidrar ofta till att vuxna 
i barnets närvaro reagerar med oro. Larsson (2000) berättar vidare att det finns behov av 
kunskap hos vuxna för att kunna skilja på ett normalt och ett avvikande sexuellt beteende hos 
barn.  

Eidevald (2016, ss. 115-116) beskriver att det är svårt att veta exakt hur många barn som utsätts 
för sexuella övergrepp. Detta kan bero på att de flesta övergrepp som sker mot barn förmodligen 
inte anmäls. Att inte alla övergrepp anmäls kan vara på grund av att en del barn inte vill berätta 
om det eller att de själva inte är medvetna om att de har utsatts för ett sexuellt övergrepp. 
Cederborg, Hellner Gumpert och Larsson Abbad (2012, s. 9) har skrivit en intervjubok som 
vänder sig till personer som i sitt arbete möter barn med neuropsykiatriska och intellektuella 
funktionshinder. Författarna själva arbetar med handikappvetenskap och psykiatri. I boken 
beskrivs det att barn med funktionshinder löper större risk för att utsättas för sexuella övergrepp. 
Larsson, Svedin och Warfvinge (2002, ss. 106-107) förklarar att detta kan bero på att dessa barn 
är mer lättrekryterade än andra och att de är i behov av ett stort antal vårdare. Det vanligaste är 
att gärningsmannen finns i barnets närmiljö. De barn som riskerar att bli utsatta för sexuellt 
utnyttjande utanför hemmet är de barn som inte har tillsyn av någon vuxen, de som är rädda att 
bli straffade och de som inte vågar säga nej (Larsson, Svedin & Warfvinge 2002, ss. 103-104). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

10 
 

TEORETISK RAM  
I detta kapitel redogörs för två teorier som är relevanta för innehållet och ämnet i studien. Nedan 
beskrivs Freuds psykoanalytiska teori som handlar om lust och att sexualiteten är medfödd och 
Bowlbys anknytningsteori som handlar om att det är viktigt att barnen behöver en trygg 
anknytning till någon vuxen. Freuds psykoanalytiska teori valdes på grund av att den lyfter 
barns sexualitet som medfödd och det var en infallsvinkel som fanns innan studien startade. 
Denna teori beskrivs vara en naturlig del av barns utveckling och därför har stor betydelse. 
Bowlbys teori om anknytning valdes på grund av att den inspirerades och utvecklades med 
hjälp av Freuds psykoanalytiska teori och båda belyser barns utveckling. 

Freuds psykoanalytiska teori  

Sigmund Freud var inte den första att komma med teorin om barns sexualitet. Han inspirerades 
snarare av redan befintliga idéer som han sedan sammanställde i en teori som han gav namnet 
psykoanalysen. En föreställning som många har är att sexualiteten inte finns hos små barn utan 
att den först under pubertetsåldern börjar ta form. Freud menar på att denna syn är orsaken till 
brist på kunskap om sexualiteten och vad som ligger till grund för den (Freud 1983). Freuds 
teori är en ny syn på den psykologiska vetenskapen och på psykologin. Dessutom innefattar 
psykoanalysen en speciell metod, nämligen den terapeutiska metoden. Den går ut på att hjälpa 
människan att bearbeta problem, konflikter och att öppna upp sig. Freud beskriver att 
sexualiteten är en viktig aspekt för barns utvecklingsfas. Han har dock fått mycket kritik för 
detta då barns sexualitet ofta ses om tabu. Det framkommer i teorin att det är viktigt att blivande 
pedagoger blir insatta i Freuds teori eftersom den har med utvecklingsfasen att göra (Jonassen 
& Ringsted 2008).  

Freuds teori om barns utveckling beskrivs i tre olika faser. De faserna är inriktade på den psyko 
sexuella utvecklingen. Varje utvecklingsfas beskrivs av en dominerande lustkälla. Den första 
är oralfasen och den betraktas som den viktigaste fasen då barnet suger på nappen, bröstet eller 
nallen. Freud beskriver att det är tydligt att barn vill suga även fast hen är mätt och att det är 
viktigt att barnet får mat från mammas bröst. Det är lustkänslan som tillfredsställs när barn 
suger. Första fasen går barnet igenom när hen är ca 0-1,5 år. Den andra är analfasen. Freud 
beskriver att utvecklingsfasen hänger samman med att barnet tar emot fastare föda och i sin tur 
får en fastare avföring. Barns muskler utvecklas och kan därmed kontrollera sina muskler kring 
ändtarmen och det kan leda till att barnet kan känna tillfredsställelse genom att kunna detta och 
den fasen sker när barnet är ca 1,5-3 år. Den tredje är fallisk fas som barnet går igenom när de 
är mellan 3-5 år. Under denna fas är barnet allmänt nyfiken på könsorganets utseende, funktion 
och hur barn blir till. Det är sambandet mellan den psykiska och fysiska utvecklingen som 
påverkar barnets lustkänsla. Barnet går igenom alla faserna och utvecklas så småningom mot 
den vuxnas sexualitet (Jonassen & Ringsted 2008). 

Bowlbys anknytningsteori  

Bowlby (2010) utvecklade anknytningsteorin och den har sitt ursprung från psykoanalysen. 
Anknytning är ett medfött behov och är en process där barnen söker kontakt med föräldrarna 
för att få sina behov tillgodosedda. Teorin utgår från att barnen skapar intima känslomässiga 
band med andra människor. Att knyta känslomässiga band är ett grundläggande behov i barnens 
utveckling. Föräldrarnas viktigaste roll i anknytningsteorin är barnens inflytande på deras 
utveckling och hur de behandlar, tröstar och vårdar sitt barn. Det är under barndomen som 
grunden till anknytningen avgörs om den blir trygg eller otrygg. En trygg anknytning definieras 



 

11 
 

som ett tillstånd där barnen är tacksamma, glada och litar på sina föräldrar att de alltid finns 
tillgängliga. Barnen som har en otrygg anknytning blir gärna besvärliga, gnälliga och blir osäkra 
på om föräldrarna kommer vara tillgängliga. Detta kan leda till att barnen inte visar att de är 
behov av trygghet och framstår som mer självständiga individer. Beteendemönster är ett 
begrepp inom anknytningsteorin. Jerlang (2008) beskriver att begreppet motsvarar människans 
identitet och beteende. Barnens behov är att söka skydd, närhet och omvårdnad när de känner 
sig rädda eller ledsna. Deras beteende märks genom att de följer efter och klänger på den vuxna 
och när de protesterar om de blir lämnade ensamma. Beteendet är naturligt, normalt och en sund 
del av utvecklingen.  Bowlby (2010) beskriver att beteendemönstret påverkar barnen senare i 
livet, om de haft en otrygg anknytning kan det otrygga beteendet upprepas och bidra till att 
individen blir sårbar. Jerlang (2008) berättar att det framkommer olika vägar som barn går 
igenom i deras utveckling. Han ersatte Freuds olika faser med begreppet utvecklingsvägar. 
Vägarna visar möjligheter till en sund utveckling eller risker för en otrygg och osund 
utveckling. Utvecklingsvägarna beror på vilken anknytning föräldrarna har till barnet. Barn 
med reagerande och känsliga föräldrar kan utvecklas längs en sund och trygg väg. De barn vars 
föräldrar är avvisande eller okänsliga är benägna att utvecklas längs en otrygg och osund väg. 

Både Freuds psykoanalytiska teori och Bowlbys anknytningsteori går hand i hand och går att 
koppla till barns sexualitet. Freud beskriver att barn går igenom olika utvecklingsfaser i sin 
sexuella utveckling medan Bowlby beskriver att barn går igenom olika utvecklingsvägar, som 
grundar sig i Freuds olika faser. Bowlby (2010) redogör för att anknytningen till föräldrarna är 
grundläggande för att barn ska utveckla en trygghet i sin sexualitet. Kosztovics och Leveau 
(2009) beskrev tidigare i studien att barn som inte har en trygg anknytning eller känner sig 
otrygga kan använda sig av en tvångsmässig onani. Både Freuds och Bowlbys teori är 
viktiga för barns utveckling och utforskande av sin sexualitet. 
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METOD  

I detta avsnitt redogörs genomförande, intervju som metod och de urval som har gjorts i studien. 
Här beskrivs även begreppen validitet, reliabilitet och de olika forskningsetiska principerna i 
relation till studiens kvalitativa metod.   

Val av metod    

I studien användes intervju som metod för att ta reda på hur förskollärarna resonerar och hur de 
arbetar med barns sexuella utforskande i förskolan och för att förhindra sexuella övergrepp. 
Intervjun som forskningsmetod är ett samtal med ett tydligt syfte och som har en bra struktur. 
Forskarna ställer frågor och lyssnar in för att få nya kunskaper. Det är även de som kontrollerar 
och definierar intervjun vilket bidrar till att samtalet inte blir likställd mellan parterna. 
Forskarna gör en introduktion av ämnet innan de börjar ställa frågor och följer sedan kritiskt 
upp vad de har fått för svar av respondenterna. Kvalitativ forskningsintervju går dessutom ut 
på att få information och erfarenheter från andra och förstå från deras synvinkel hur de 
resonerar. Forskarna får samtalsfärdigheter genom att ställa frågor till andra. Det är en aktiv 
process att genomföra intervjuer där forskarna och respondenterna får kunskaper genom sin 
relation (Kvale och Brinkmann 2009, ss.17,19,34). Hwang & Nilsson (2011, s.85) beskriver att 
det som utmärker en kvalitativ studie är att forskarna beskriver en händelse och teorin följer det 
insamlade resultaten. Kvalitativ forskning lägger en större vikt på ord än på siffror och hur 
individen tolkar och uppfattar sin sociala verklighet (Bryman 2011, ss.41,340 ). Därför valdes 
en kvalitativ metod i denna studie för att kunna redogöra resultatet genom ord i text och inte 
genom siffror i statistik. Studien bygger på ett hermeneutiskt synsätt som Larsson (1986, s. 10) 
beskriver och handlar om texttolkning. Inom hermeneutiken finns ett begrepp som benämns 
som den hermeneutiska cirkeln och den handlar om hur delarna och helheten av en text läggs 
samman och utifrån detta görs en tolkning. Vid analys av intervjuerna bröts den ner till mindre 
delar för att kunna finna eventuella samband. I slutet granskades även helheten av det 
transkriberade intervjumaterialet.    

Intervju som redskap ansågs passa bäst för att genomföra studien och för att få information om 
hur förskollärare resonerar och arbetar med barns sexualitet. Om observation som metod hade 
valts istället, hade troligtvis inte syftet blivit besvarat lika snabbt. Fler förskolor hade behövt 
besökas och under den tiden är det inte säkert att det hade varit synligt hur förskollärarna arbetar 
med barns sexuella utforskande. 

Urval  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes ett urval av alla förskolor i en medelstor stad i Södra 
Sverige. Därefter skickades missivbrev ut (se bilaga 1) till tretton förskolechefer i kommunen. 
I missivbrevet förklarades studiens syfte och etiska överväganden. De fiktiva namn vi har 
använt oss av i studien är Anna, Filippa, Lisa, Margareta, Moa, Sofia och Åsa.   

Urvalets process  

I föreliggande forskningsstudie valdes det att fokusera på förskollärarens syn och resonemang 
om barns sexualitet i en intervju. Totalt intervjuades sju förskollärare från fem olika förskolor 
i kommunen. Undersökningens fokus var att intervjua utbildade förskollärare och därför 
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uteslöts barnskötare. Detta val gjordes då intresset för den tidigare kunskapen som 
förskollärarna har med sig från utbildningen var relevant för studien och dess syfte.  

I studien gjordes även urvalet att fokusera på förskollärare som arbetar i barngrupper i åldrarna 
3-5 år. Denna avgränsning gjordes då vi utifrån egna erfarenheter upplevt mest nyfikenhet, 
frågor och utforskande i denna åldersgrupp. Ytterligare ett argument för detta urval är att äldre 
barn har ett mer utvecklat språk där förskolläraren kan föra diskussioner tillsammans med barn.   

Vid urval av förskolor och förskollärare som kunde tänkas delta i studien användes ett så kallat 
sannolikhetsurval. Bryman (2011, s. 179) förklarar sannolikhetsurvalet som ett sådant sätt som 
görs slumpmässigt där forskaren i förväg anser att vi kommer få ett representativt urval med 
hjälp av att denna metod. Innan de slumpmässiga urvalen kunde göras var vi tvungna att ta 
hänsyn till två olika principer för de deltagande. Den medverkande respondenten skulle vara 
utbildad förskollärare och arbeta i en barngrupp med åldrarna 3-5 år. Vi turades om att välja en 
siffra som motsvarade en förskola som fanns i kommunen som sedan skulle kontaktas. Tretton 
förskolor kontaktades via mail där ett missivbrev (se bilaga 1) bifogades.  

Genomförande och beskrivning av pilotstudie 
Intervjuerna genomfördes enskilt med sju olika förskollärare. En pilotstudie genomfördes för 
att se om frågorna var bra strukturerade eller om de behövde omformuleras beroende på hur de 
tolkades av respondenterna.  

När intervjuerna genomförs förekommer det tolkningar, vilket kan leda till att respondenten 
under intervjun gör egna tolkningar av frågan som bidrar till att intervjuaren inte får svar på 
frågan så som den avsiktligen var menad. På grund av detta kan intervjufrågorna inte vara helt 
färdigkonstruerade innan en pilotstudie genomförts eftersom respondenterna kan tolka frågorna 
olika (Larsson 1986, s. 27).   

För att undersöka validiteteten och testa intervjufrågorna utfördes en pilotstudie på en av 
respondenterna (se bilaga 2). Pilotstudien genomfördes på en utbildad förskollärare i 
kommunen. Frågorna var nästan klara innan pilotstudien började och en färdigkonstruerad 
intervjuguide fanns med som hjälpmedel. Intervjun startades med en uppmjukningsfråga som 
lät respondenten förklara varför hen ville bli förskollärare och därefter följdes intervjufrågorna. 
Som förberedelse inför pilotstudien bestämde vi vilken roll var och en av oss skulle spela under 
intervjun, där en ställde frågorna och den andra antecknade kroppsspråk i ett block. Spontana 
följdfrågor ställdes från oss båda för att få ett längre svar på varje fråga. Vår första pilotstudie 
fungerade bra och den bidrog till att vi fick öva på att aktivt lyssna som samtidigt gjorde oss 
bekväma i rollen som intervjuare. Bryman (2011, ss. 258-259) berättar att en pilotstudie kan 
vara en fördel för att få en bra helhet av sin undersökning. Forskarna kan under pilotstudien 
hitta problematik eller svårigheter med frågorna och då finns det tid till åtgärder. Det kan 
exempelvis vara i fel ordningsföljd eller att det är frågor som respondenten inte vill svara på. 
Respondenten tolkade och besvarade frågorna som de var menade att bli besvarade. Under 
intervjun kom vi fram till att några frågor blev besvarade redan i början av intervjun och på 
grund av detta raderades någon fråga och ordningen ändrades en aning. Larsson (1986, s. 27) 
berättar att om intervjufrågorna är helt låsta och färdigkonstruerade kan det vara svårt att veta 
vad respondenten har svarat på och det kom vi till insikt med under pilotstudien. Det var lättare 
att lyssna till det som respondenten berättade och att ställa spontana följdfrågor på detta.  

När pilotstudien var avslutad valde vi att fråga respondenten hur den upplevde intervjun och 
om det var något som saknades i innehållet. Eftersom det inte blev några större förändringar 
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bland intervjufrågorna efter pilotstudien så övervägdes det att även denna intervju skulle finnas 
med i resultatet.   

Genomförande av intervjuer   

Intervjuerna pågick i ungefär 30 minuter vardera och platsen där intervjun ägde rum valdes 
tillsammans med förskolläraren som bäst känner till förskolan. Det enda kravet vi som 
intervjuare hade var att platsen skulle vara i ett enskilt rum där risken för avbrott var ytterst 
liten. Svaren antecknades på papper och spelades även in med hjälp av två mobiltelefoner, efter 
godkännande från respondenten. Bryman (2011, s.428) beskriver att inspelningar av intervjuer 
bidrar till att forskarna kan lyssna flera gånger om. De kan kontrollera respondenternas svar 
och tolkningar och minnet blir bättre när de återigen kan lyssna och pausa. Dessutom bidrar 
tillvägagångssättet till att forskarna kan följa upp intressanta synpunkter och lyssna på hur 
respondenterna resonerat och vad de har sagt. Det inspelade materialet transkriberades och 
därefter började analysarbetet.   

Vid genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide och ett protokoll med samtals- 
frågor (se bilaga 2) som stöd. En intervjuguide är ett manus som formar samtalsförloppet. 
Guiden kan innehålla endast några rader om det som ska samtalas om eller vara mer detaljerad 
med färdigställda formulerade intervjufrågor (Kvale och Brinkmann 2009 s. 146). Bryman 
(2011, s. 445) beskriver att om forskarna använder sig utav en intervjuguide får den inte vara 
för strikt eller strukturerad. Den ska vara skriven så att forskarna kan vara flexibla när de 
intervjuar och ställer frågorna.     

Reliabilitet och Validitet  

Kihlström (2007, ss. 231-232) redogör för att reliabilitet rör sig om tillförlitlighet och 
trovärdighet. Det handlar om att resultatet forskarna har fått fram är tillförlitligt och 
trovärdigt.  Den som håller i en intervju bör vara påläst inför uppdraget. Är det fler än en som 
intervjuar blir tillförlitligheten högre. Vid intervjutillfället kan en av forskarna hålla i intervjun 
och den andra observera genom att skriva anteckningar. Forskaren hinner inte skriva ner allting 
som sägs under intervjun, det kan därför vara bra att spela in hela samtalet för att inte missa 
något. Inspelning under intervjuer höjer dessutom tillförlitligheten.  

För att stärka tillförlitligheten vände vi oss mestadels till olika förskolor för att inte 
förskollärarna skulle kunna prata ihop sig och det skulle kunna leda till att det påverkar studien 
resultat. Vi var väl pålästa inför intervjun för att vi skulle kunna ha ögonkontakt med 
respondenten under hela samtalet och få ett bättre flyt på samtalet.  Vi deltog under samtliga 
undersökningar där en höll i intervjun och den andra observerade kroppsspråk, antecknade 
stödord och ställde följdfrågor. Vi turades om att hålla i samtalet för att det skulle bli jämt då 
det är ansträngande att hålla i en intervju och tar på krafterna.  Dock kan det vara en nackdel att 
det är fler än en som håller i intervjun, respondenten kan känna sig obekväm när det är två 
stycken forskare med under samtalet (Kihlström 2007).  Det var dock inget som märktes på 
respondenterna under samtalen eftersom de blev informerade från början om att vi var två 
stycken som skulle hålla i intervjun. För att resultatet skulle bli så trovärdigt och tillförlitligt 
som möjligt spelades intervjuer in. Genom inspelningarna kunde vi lyssna upprepade gånger 
på intervjuerna och upptäcka viktig information. Skulle det enbart antecknats skulle all den 
viktiga informationen inte komma med och likaså alla pauser. Vi delade upp intervjuerna och 
lyssnade på hälften var inför transkriberingen för att spara tid då det är en lång process. När en 
studie genomförs bör den alltid hålla en viss kvalité för att tillförlitligheten ska vara strak. 
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Hermerén (2011, s. 40) beskriver att det finns olika utgångspunkter och förutsättningar för olika 
studier och att detta måste motiveras. En förutsättning som fanns i föreliggande studie är 
begränsningen på tid innan allt ska sammanställas. På grund av denna förutsättning har vi inte 
hunnit intervjua så många personer som vi hade önskat. 

Validitet rör sig om studiens giltighet och forskarna bör hålla sig till syftet under hela 
undersökningen. Metodredskapet ska vara tillämpligt och bör testats innan undersökningen 
börjar. Giltigheten ökar om någon granskar redskapet och ger förslag på eventuella 
förbättringar. En god validitet bygger på att både respondenten och andra läsare ska kunna följa 
resultatet (Kihlström 2007, s. 231). För att undersöka validiteteten utfördes en pilotstudie på en 
av respondenterna. Genom den kunde intervjun analyseras och se om syftet gav svars på. Vi 
frågade dessutom respondenten under pilotstudien om det var något som saknades under 
intervjun eller om någon av frågorna var oklara för att vi skulle kunna göra förbättringar. Vi 
höll oss till studiens syfte under hela samtalet och förbättrade frågorna efter pilotstudien. I 
analysarbetet uteslöts alla egna tolkningar. Inspelningar användes för att stärka validiteten och 
för att inte missa viktiga delar som respondenten tog upp under samtalet. 

Etiska överväganden  

Hermerén (2011) beskriver hur etiken är en del av moralen som handlar om att vara medveten 
och att kunna reflektera. Under studiens gång bör forskaren alltid ha etiken i åtanke. Varje gång 
nya frågor, nya metoder eller nytt material kommer fram så stöter forskaren på nya etiska 
problem och behöver därför göra nya etiska överväganden.  

Etiska frågor rör huvudsakligen integritet, anonymitet, frivillighet och konfidentialitet för de 
personer som deltar och är inblandade i studien (Bryman 2011, s.131). Vetenskapsrådet (2002) 
beskriver att när en forskningsstudie genomförs ska forskarna ta hänsyn till de olika etiska 
principerna. I föreliggande studie togs det hänsyn till Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskarna ska informera respondenterna om deras deltagande. 
De har rätt att avbryta när de vill under studien och de ska bli informerade om att deltagandet 
är frivilligt. Samtyckeskravet betyder att de berörda ska ge sitt samtycke till att delta i studien 
och att det är på deras villkor. Konfidentialitetskravet går ut på att alla som medverkar i studien 
ska vara anonyma och alla uppgifter byts ut, ingen utanför studien ska veta vem eller vilka 
personerna är (Vetenskapsrådet 2002). Förskolecheferna kontaktades genom mejl och ett 
missivbrev bifogades där syftet för studien presenterades och de fick sedan ge sitt samtycke till 
att intervjuerna fick genomföras. Förskolecheferna bifogade vidare missivbrevet (se bilaga 1) 
till förskollärare som var intresserade att ställa upp på en intervju. I missivbrevet togs det 
dessutom upp om de olika etiska principerna för att förskollärarna skulle veta vad de har rätt 
till om sitt deltagande. Respondenterna fick själva bestämma över sin medverkan, det skedde 
på deras villkor och de fick avbryta när de ville.  Alla uppgifter och inspelat material förvarades 
väl så ingen obehörig skulle komma åt materialet och personuppgifterna och förskolorna byttes 
ut till andra namn så respondenterna och förskolorna skulle bli helt anonyma. 

Allt vårt insamlade material är endast till för forskningsändamål. Ljudinspelningarna, 
sammanfattningarna och transkriberingarna kommer förstöras när studien har bedömts som 
godkänt. Uppgifterna används enbart till studien och får endast användas till 
forskningsändamålet vilket Nyttjandekravet förklarar (Vetenskapsrådet 2002, s. 14) 
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Analys och Bearbetning av det insamlade materialet  
 
När varje intervju var klar satte vi oss ner för att bearbeta och transkribera de sju genomförda 
intervjuerna. Allt som sades i det inspelade materialet antecknades ordagrant, även kroppsspråk 
och eventuella pauser. Trost (2010 ss. 147,149) beskriver att när forskaren har samlat in allt 
material från intervjuerna är det dags att analysera och tolka materialet. Genom att analysera 
intervjuer läser forskaren igenom det som har skrivits ner och funderar på vad som har setts och 
hörts. Genom det kan forskaren få fram många olika och intressanta tankar. Vid inspelat 
material bör forskaren lyssna igenom flera gånger och det är mycket tidskrävande.  
 
Efter transkriberingen sammanfattades materialet för att minimera texten och göra den mer 
lättöverskådlig innan analysarbetet påbörjades. Begreppet analys betyder upplösa och innebär 
att en text, ett fenomen eller ett sakförhållande bryts ner till mindre beståndsdelar. Genom att 
bryta ner texten i mindre delar blir den lättare att hantera och på så sätt kan den tolkas och bidra 
till en slutsats (Dysthe, Hertzberg & Lokensgard Hoel 2011, s. 120).    

Thornberg och Forslund Frykedal (2015, ss. 48-51) beskriver att i början av en analysprocess 
bör forskaren se på det insamlade materialet i sin helhet för att ta reda på vad som faktiskt 
redogörs. Det går aldrig att veta hur en annan människa tänker och därför försöker forskaren 
göra en tolkande förståelse av det insamlade materialet. Frågan som ställdes i början av 
analysen var vad som egentligen hände i materialet och hur det kunde kopplas till syftet i denna 
studie. Efter detta började kodningen av det transkriberade intervjumaterialet och de koder som 
framkom jämfördes med varandra och med studiens empiriska material. Koderna granskades 
för att finna likheter och skillnader. Likheter som framkom under kodningen var att 
förskollärare använde sig utav samma begrepp, exempelvis skam och tabubelagt. Skillnader 
som uppmärksammades var bland annat att förskollärarna valde att dra gränsen för barns 
sexuella agerande olika. När kodningen var klar granskades dessa för att finna passande 
kategorier. Thornberg & Forslund Frykedal (2015, s. 51) förklarar att en kod kan bli en kategori 
när ord kan förklara vad som utmärker innehållet i den. 

För att underlätta analysen gjordes en tabell där kategorierna placerades längst upp i kolumner 
och därefter fördes utsagor från respondenterna in som passade in i de olika kategorierna. I 
analysen framkom sju olika kategorier och dessa var Läroplanens beskrivning av barns 
sexualitet. Skambelagt och tabu, Upptäckande och utforskande, Tillåta/avbryta barn, 
Förhållningssätt i arbetslaget, Förskollärarnas kunskap och till slut Förebyggande arbete 
för att förhindra sexuella övergrepp.  
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RESULTAT  

I denna del av studien presenteras det empiriska materialet och de olika kategorier som 
framkommit under kodningen. Resultatet presenteras utifrån de sju kategorier som framkom i 
analysarbetet. Kategorierna är Läroplanens beskrivning av barns sexualitet. Skambelagt 
och tabu, Upptäckande och utforskande, Tillåta/avbryta barn, Förhållningssätt i 
arbetslaget, Förskollärarnas kunskap och Förebyggande arbete för att förhindra sexuella 
övergrepp. De fiktiva namn som beskrivs i resultatdelen är Anna, Filippa. Lisa, Margareta, 
Moa, Sofia och Åsa.  

Läroplanens beskrivning av barns sexualitet 

Majoriteten av alla förskollärare är osäkra på vad det egentligen står om barns sexualitet i 
Läroplanen. Det förklaras i Läroplanen att inget barn i förskolan ska utsättas för diskriminering 
på grund av kön eller sexuell läggning. Moa beskriver att hon inte har tänkt på om det står något 
om barns sexualitet i Läroplanen men att det är naturligt och att det tillhör livet.   

"Jag har för mig att det står något om sexualitet, men är osäker" (Margareta)   

Anna berättar att hon tycker barns sexualitet är tydlig i Läroplanen. Hon samtalar om de olika 
sexuella läggningarna, att det är många föräldrar på avdelningen som varit gift och skilt sig och 
blivit tillsammans med en samkönad. Det var inte så öppet förr som nu, det har blivit väldigt 
öppet berättar förskolläraren.   

"Läroplanen om barns sexualitet är väldigt tydlig. Barn får absolut inte diskrimineras 
på något sätt, barnen ska accepteras oavsett vad de har för sexuell läggning eller 
kulturell läggning. Ingen har rätt att trampa ner eller döma någon, utan alla är lika 
värda. Där är Läroplanen väldigt tydlig" (Anna)  

Åsa benämner att hon inte kan svara på om Läroplanen tar upp något om barns sexualitet. Efter 
lite diskussion om Läroplanen berättar Åsa att det står om sexuell läggning. Detta menar hon 
blir allt vanligare och barn har mycket frågor.  

"Barnen pratar mycket det och en del av dem har deltagit i en Pride parad. Efter detta 
har barnen haft funderingar och ställt frågor. Detta har också med sexualitet att göra. 
Det blir mer och mer naturligt att prata om" (Åsa)  

Filippa berättar att hon samtalar mycket med barnen om att människor av samma kön kan tycka 
om och älska varandra. Detta menar hon är ett samtalsämne som spontant kan dyka upp bland 
barnen och detta tror hon är en sorts sexualitet. 

Skambelagt och tabu  

Det som förekommer gemensamt bland svaren är att nästan alla förskollärare sägs mena att 
barns sexualitet är ett tabu och skambelagt ämne. Många beskriver att de har sett barn som 
smyger när de exempelvis onanerar eller utforskar sin kropp på toaletten. Förskollärarna 
berättar att de märker på barnen att de är medvetna om att de gör något som de inte får göra. 
Det räcker med att en förskollärare tittar på barnen så slutar de.  
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”Man märker att barnen vet att det är något lite hemligt. Sådant som man inte 
gör inför öppen ridå utan man smyger. Det är lite skambelagt med varandras 
kroppar” (Filippa)  

Filippa berättar om varför hon tror att barnen känner att det är skambelagt och hon tror att det 
beror på att barnen får med det hemifrån eftersom ämnet inte berörs i förskolan förrän det 
uppkommer. Förskolläraren berättar att hon har observerat barn som har legat på vilan och 
gnidit sig mot gosedjur och att hon tror att detta kan vara ett sätt för barnet att slappna av men 
att det är tabubelagt.  

Åsa beskriver att barns sexualitet och upptäckande av sin egen och andras kroppar är något som 
har förändrats med tiden och som påverkas av det yttre om hur tabu det är. Vidare berättar Åsa 
att på 90-talet var benämnandet av kroppsdelar väldigt tabu och idag är det mer legalt. Hon  
berättar vidare att det pratas mer om sexualitet och att det är lättare att samtala om det idag än 
vad det var förr. Hon tror att det överhuvudtaget är öppnare idag och att mer obekväma frågor 
lyfts och att även familjer idag vågar lyfta dessa frågor.  

Upptäckande och undersökande 

Gemensamt mellan de förskollärare som intervjuades är att alla beskriver att upptäckande och 
utforskande av kroppen handlar om att se att vi människor ser olika ut. Då hänvisar många till 
skillnaden mellan att vara pojke och flicka. Förskolläraren Lisa beskriver att barn är intresserade 
av kroppen och att de ställer frågor.   

”Jag ser att barnen upptäcker skillnader mellan pojkar och flickor. Barnen 
samtalar mycket om hur man ser ut, speciellt är det barn som ska börja 
förskoleklassen som pratar om pojkar och flickors kroppar och dess skillnader” 
(Anna)   

Förskollärarna berättar att de vid tillfällen har observerat barn som smyger in på exempelvis 
toaletten och tittar på sig själva och andra barn. Några av förskollärarna som intervjuades 
förklarar att upptäckande och utforskande av kroppen är naturligt. Ingen förskollärare beskriver 
att det inte tillåter barns utforskande av kroppen men att de däremot har olika gränser för hur 
långt de låter barnen utforska.   

”Barnen upptäcker kroppen genom att känna på sig själva och det tycker jag är 
naturligt” (Margareta)  

En förskollärare berättar att barn tycker det är spännande att titta på varandra på toaletten men 
att förskollärarna inte alltid hinner med att uppmärksamma dessa händelser.  

Flera förskollärare förklarar att det inte är vanligt förekommande med barn som utforskar sin 
sexualitet men att de flesta ändå har varit med om någon situation där barn exempelvis onanerar. 
Åsa berättar att hon inte tror att sexualiteten finns i barnen utan att den kommer senare när 
barnen har nått skolåldern.   

Förskollärarna berättar om skillnaden mellan att upptäcka sin sexualitet och sin kropp. Flera 
anser att det sexuella inte förekommer särskilt ofta på förskolan utan att det mer handlar om 
upptäckande av ens egen och andras kroppar. Anna berättar om skillnaden och hon berättar att 
sexualiteten har med känslor att göra medan upptäckandet av kroppen handlar om hur de ser ut 
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och deras identitet. Moa framhäver att onanera är en form av sexualitet och även när barnen 
ligger på varandra.  

Tillåta/avbryta barn 

Några av respondenterna i intervjun berättade vad de ansåg vara accepterat beteende för 
barnen att göra när det gäller sexuellt utforskande på förskolan. Tre förskollärare berättar att 
så länge det inte stör någon annan eller att något annat barn blir tvingad så är det okej att 
utforska kroppen. En förskollärare beskriver att hon tycker det är svårt eftersom barn måste få 
uppleva att det finns olika kön, men att förskolläraren samtidigt måste tänka på integriteten. 
En del förskollärare berättar att det är viktigt att inte göra en stor grej av en situation där barn 
utforskar sin sexualitet. Att förskolläraren får akta sig för att inte storma in för snabbt eller 
skam belägga barnet. Majoriteten av förskollärarna lyfter betydelsen av att andra barn runt 
omkring inte ska bli drabbade och indragen i något som de inte vill.   

"Det är viktigt att pedagogerna talar om för barnen i tidig ålder att det är din 
kropp och att det är du som bestämmer, det är ingen av kamraterna som kan 
tala om för något annat barn att den ska ta av sig byxorna" (Sofia)  

Samtliga förskollärare hade en gräns för hur långt de kunde tänkas tillåta barns sexuella 
utforskande gå på förskolan. Svaren från förskollärarna skiljer sig lite, där tre anser att barns 
sexuella utforskande går för långt när de börjar klä av sig sina kläder och att åtminstone trosor 
och kalsonger ska behållas på. Moa som är förskollärare berättar däremot att det är lätt att 
reagera snabbt när barn står med nerdragna byxor men att förskolläraren i dessa lägen får 
stanna upp och tänka till. En förskollärare menar att utforskandet enligt henne går för långt 
när barnet ligger med händerna innanför byxorna. Vidare beskriver en annan förskollärare att 
det inte är okej om barnen på förskolan ligger och tar på varandra. Flera av förskollärarna var 
överens om att det gick för långt när det blev tvingande för ett annat barn eller kränkande.  

”Tycker upptäckande av kroppen går för långt när barnen börjar klä av sig 
kläderna och när det upplevs kränkande för någon annan. Ta av sig kläderna 
får barnen absolut inte göra på förskolan, då säger de alltid stopp” (Anna)  

Alla förskollärare berättar att de försöker avleda barnen och bjuda in till någon annan aktivitet 
när de känner att utforskandet av kroppen och sexualiteten har gått för långt enligt dem. En 
del förskollärare berättar att de gör på detta sätt för att barn inte ska känna sig skuldbelagda. 
Några anser att barn inte ska utforska sin kropp mitt i barngruppen på grund av att alla barn 
inte är mogna för det på förskolan.   

Förskollärarna berättar att de inte vill förstöra för barnen så det blir något negativt att utforska 
sin kropp och inte heller så att de känner sig kränkta. Därför väljer många av förskollärarna att 
bjuda in till annan aktivitet för att avleda barnet.  

Förskollärarna berättar att de observerat att barnen upptäcker sin egen kropp genom att 
onanera under vilan och i leken. Anna berättar att onani kan vara när pojkar lägger sig på 
mage och gnider och flickor gnider mot stolkanten.   

"Vi vill inte göra en stor grej av det, vi försöker istället hitta på något annat till barnet 
som exempelvis en massageboll i handen istället" (Sofia)  
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Förhållningssätt i arbetslaget  

Majoritet av förskollärarna beskriver att de arbetar mycket med att stärka barnets jag, att alla är 
lika mycket värda och att de ska känna sig lika mycket betydelsefulla. De brukar ta stöd av 
specialpedagogen och checka av med vårdnadshavarna hur de ska samtala och agera i vissa 
situationer. Förskollärarna upplever att det är en trygghet att samtala med specialpedagogen 
och vårdnadshavarna när det gäller barns sexuella utforskande. Förskollärarna berättar att 
förhållningssättet i arbetslaget är viktigt och att en bra och öppen kommunikation behövs i 
arbetslaget. De arbetar också med att arbetslaget försöker göra på samma sätt och stärka barnens 
identitet.   

"Arbetslaget arbetar mycket med Värdegrunden för att stödja barnen i deras frågor och 
tankar" (Anna)   

Flertal av förskollärarna förklarar att de inte samtalar i arbetslaget om hur de ska förhålla sig 
till barns frågor och tankar till sexualitet. De gånger förskollärarna samtalar om ämnet är när 
det uppstått en speciell situation eller händelse i barngruppen så att de måste diskutera hur de 
ska gå vidare. Margareta berättar att de inte pratar om sexualitet särskilt ofta, utan de arbetar 
med ett förhållningssätt så att barnen ska känna sig värdefulla. Hon benämner att barnen får 
lära sig det i sociala samspel med andra kamrater, genom turtagande, ömsesidighet och 
samförstånd. Hon tror att förskollärarna sällan samtalar om sexualitet för att det ingår i andra 
termer och deras identitet.   

"Inte en så vanlig fråga i arbetslaget. Samtalar om det dyker upp en händelse" (Åsa)  

Två av förskollärarna berättar att de använder sig av mycket böcker för att få stöd och hjälp i 
arbetet med barns sexualitet. Lisa förklarar att hon använder sig utav dockor som hjälpmedel 
för att på ett lättare sätt möta barns frågor och funderingar om hur exempelvis barn blir till.   

Förskollärarnas Kunskap 

Majoriteten av alla förskollärare känner att de inte har tillräckligt med kunskaper inom ämnet. 
De kan inte minnas att de fick med sig någon kunskap alls från deras förskollärarutbildning. 
Förskollärarna använder sig av mycket hjälpmedel såsom litteratur, fortbildningar och 
specialpedagog i verksamheten. Två av förskollärarna använder sig av materialet i handboken 
Stopp! Min kropp! från Rädda Barnen och berättar att det är ett tydligt och bra material. De fick 
dock materialet nu under de senaste två åren. Anna nämner att hon har gått flera fortbildningar 
nu under senare tid som har hjälpt henne då hon inte fick någon kunskap från 
förskollärarutbildningen.   

"Jag minns i stort sätt ingenting, det ämnet berördes knappt. Jag kan inte minnas att 
det fanns någon litteratur eller någon speciell föreläsning" (Filippa)  

Förskollärarna belyser att de skulle velat ha mer kunskap, forskning och tips inom ämnet under 
utbildningen. Många förskollärare känner sig osäkra på hur de ska handla och agera i vissa 
situationer. Filippa benämner att hon i utbildningen hade velat få exempel på hur man bemöter 
barnen i deras utforskande och sedan ha diskussioner om vad man själv hade gjort.  

"Jag känner mig inte trygg i hur jag ska agera om det händer något" (Sofia)  
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Förskollärarna framhäver också att de har märkt att sexualiteten har gått ner mycket i åldrarna 
än förr, att det är mer legalt, och att det pratas mer i familjen om ämnet idag. Några av 
förskollärarna berättar att det säkert blir vanligare och vanligare då barnen ser mycket på tv och 
filmer. Anna berättar att det kan bero på att barnen är mer upplysta nu i dagens samhälle.  

"Jag märker att det har gått ner mycket i åldrarna med sexualiteten, det kan beror på 
att barnen är mer upplysta nu i tidigare ålder än när man själv var barn" (Anna) 

Förebyggande arbete för att förhindra sexuella övergrepp  

Många av förskollärarna tänker mycket på hur miljön är uppbyggd i verksamheten och att 
förskollärarna ska vara uppmärksamma, lyhörda och observanta på fysiska tecken. De 
utvärderar med jämna mellanrum så att det inte ska ske sexuella övergrepp eller kränkande 
behandlingar. Vi berättar att 20 % av alla barn både internationellt och i Sverige utsätts för 
sexuella övergrepp. Majoriteten av förskollärarna förklarar att det är en hög procent och 
beskriver att det inte är många av de som har upptäckt eller misstänkt sexuella övergrepp på 
förskolan och behövt anmäla.  Moa, Åsa och Filippa berättar att pedagogerna måste ha missat 
och släppt igenom många övergrepp på grund av den stora procenten. Majoriteten säger att det 
inte är bra att ha många små rum utan ett större rum där förskollärarna har full koll hela tiden 
på vad barnen gör. Anna berättar att hon tror att det kan vara en skam för många barn vad de 
har varit med om, att de håller tyst om det för att barnen vill skydda sina nära och kära för att 
deras trygghet finns hos dem.   

"Förskolan har väldigt stora lokaler, vi har inte några rum där man kan stänga in sig 
i” (Margareta)  

Det är också viktigt att vikarier inte blir lämnade ensamma med barnen eller hjälper barnen på 
toaletten eller byter blöja påpekar en del av förskollärarna. Detta är på grund av att det inte ska 
ske några övergrepp och att förskollärarna vill lära känna vikarien och veta vad det är för person 
berättar två av förskollärarna. Åsa förklarar att det är många förskolor som har tagit bort 
dörrarna från toaletterna och satt dit skynken istället.   

"Vikarier får inte följa med barnen in på toa eller byta blöja de första dagarna. De får 
även inte lämnas ensamma med barnen" (Filippa) 

Sammanfattning av resultatet   

Majoriteten av förskollärarna upplever att de inte har någon uppfattning om vad som står i 
Läroplanen om barns sexualitet. Två av dem kopplade barns sexualitet till sexuell läggning som 
redogörs i Läroplanen för förskolan.  

Många förskollärare i denna studie berättar att de har observerat barn som smyger när de 
utforskar kroppen och att de tycks märka att barn vet att det är något som är skambelagt och 
tabu. Deltagarna har olika syn på vad de tillåter barn att utforska. Alla vet var de drar gränsen 
för hur långt de kan tänkas tillåta barns utforskande. Några menar att det går för långt med 
utforskandet när något annat barn blir tvingad och en del berättar att gränsen istället går när de 
börjar klä av sig kläderna på förskolan. En stor del av förskollärarna uppger att de försöker 
avleda barnen och bjuda in till annan aktivitet när de anser att upptäckande går för långt. Detta 
gör de så diskret som möjligt så att barnen inte ska känna sig skuldbelagda eller kränkta.   
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Förskollärarnas arbete med barns sexualitet varier där några endast samtalar om ämnet när det 
har uppstått en speciell situation eller händelse. Medan andra arbetar med värdegrunden och 
barns identitet som ett sätt för att arbeta med barns sexualitet.  

Förskollärarna uppger att de inte kan minnas att de fick med sig någon kunskap från 
förskollärarutbildningen om barns sexualitet. Däremot beskriver många att de hade velat han 
mer kunskaper och idéer om hur de ska bemöta barns sexuella utforskande. I resultatet redovisas 
det dessutom att förskollärarna känner rädsla för att de möjligtvis har missat sexuella övergrepp 
under sin yrkesverksamma tid. Flera nämner vikten av att vara lyhörd inför barnen och även att 
miljön är viktig som en förebyggande faktor för att förhindra sexuella övergrepp. 
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DISKUSSION  

En koppling mellan tidigare forskning, teori och resultatet visar att barns sexualitet och 
sexualitet överlag tystas ner och är tabubelagt. Ur ett historiskt perspektiv har sexualiteten varit 
ett tabubelagt område med många förbud och regler (Bäckman 2002). När Freud kom med sin 
teori om barns sexuella utveckling blev han utsatt för en del kritik eftersom ämnet ansågs vara 
tabubelagt (Freud 1983). RFSU (2011) menar på att barns sexualitet tystas ner på förskolor och 
detta kan bero på att det är ett laddat området som vuxna känner sig osäkra på hur de ska hantera. 
I studien framkom det att flera förskollärare tycker sig märka att barn är medvetna om att 
utforskandet av kroppen och sexualiteten är förknippat med skam och tabu eftersom en del barn 
väljer att smyga med dessa handlingar på exempelvis toaletten. Langfeldt (2007) berättar att 
barn som blir iakttagna av vuxna under sexuella lekar kan tolka sexualiteten som något negativt 
på grund av detta. Eftersom många barn valde att smyga med dessa handlingar kan det peka på 
att barn har blivit iakttagna av vuxna och därefter förknippat handlingen som skam och tabu. 
En förskollärare trodde att barn fick med sig uppfattningen om att sexualiteten är tabu och 
skambelagt hemifrån men att det ändå idag är öppnare och lättare att samtala om det. Genom 
att jämföra Freud, forskning och resultatet från undersökningen framgår det att sexualiteten 
överlag är ett ämne som tabubeläggs. I resultatet framgår det bland flera förskollärare att ämnet 
oftast inte berörs förrän det sker en händelse eller så berörs den i andra termer som exempelvis 
barns identitet. Detta tyder möjligtvis på att det fortfarande är ett tabubelagt område som inte 
berörs förrän det uppstår en situation då det är nödvändigt att arbeta med det. Arbete med barns 
sexualitet sker inte kontinuerligt och tolkas utifrån resultatet som ett svårarbetat och mindre 
prioriterat området på förskolan.   

I resultatet av studien framkommer det att förskollärarna saknar kunskaper och hjälpmedel för 
att bemöta barns sexualitet i förskolan. Jonassen & Ringsted (2008) hävdar att det är viktigt att 
förskollärarna är förtrogna med Freuds psykoanalytiska teori eftersom att den är viktig för barns 
utvecklingsfas. Förskollärare uttryckte i resultatet att de önskade att de hade mer kunskaper och 
idéer inom området och att de upplevde svårigheter i att bemöta barns sexualitet. Tidigare 
forskning visar att förskollärare finner det svårt att förhålla sig till barns sexualitet på ett 
professionellt sätt och att detta bland annat kan bero på brist på kunskap (Kosztovics 2014). 
Langfeldt (2007) berättar om vuxna som har påträffat barn i sexuella handlingar där de haft 
svårt att veta hur de ska bemöta dem i dessa situationer. Både forskning och resultat i denna 
studie stärker resonemanget om att vuxna har svårt att bemöta barns sexuella utforskande och 
där kunskaper och hjälpmedel inom området efterfrågas  

De deltagande förskollärarna i studien hade lite varierade resonemang om när sexualiteten 
började yttra sig hos barn. Någon förskollärare menade att den börjar redan i barns tidiga ålder 
medan en annan trodde att sexualiteten uppkom senare i skolåldern. Förskollärarna i studien 
uppvisar ett varierat resonemang om när barns sexualitet yttrar sig och framkommer hos dem. 
Freud (1983) menar att många har föreställning om att sexualiteten inte uppkommer förrän barn 
når tonåren och att detta är en orsak till vår brist på kunskap om sexualitet. Resultatet visar att 
förskollärarnas syn på när sexualiteten yttrar sig hos barn kan vara en bidragande effekt till 
bristen på kunskap inom området.  

Freuds teori belyser att barn går igenom en utvecklingsfas när de undersöker sin kropp. Barn 
betar av olika faser när de upptäcker och undersöker kroppen. Freud menar på att när barnen är 
mellan 3-5 år utforskar de gärna sitt könsorgan och ställer mycket frågor om hur barn blir till. 
Barn upptäcker dessutom att de ser olika ut, detta är något som är normalt och som alla barn 
går igenom (Jonassen & Ringsted 2008). Larsson (2002) beskriver precis som Freud att det 
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väcks mycket nyfikenhet och frågor hos barn i den åldern. Barn deltar mycket i sexuellt 
relaterade lekar vilket är en normal utveckling hos dem. Langfeldt (2007) beskriver också att 
det är vanligt i leken att barn visar sitt könsorgan eller tar på någon annans. Resultatet av 
intervjuerna visar på att barn upptäcker skillnader mellan flickor och pojkar när de är runt 4-5 
år. De pratar mycket om hur de ser ut och upptäcker genom att känna på sig själva. Ibland går 
de in på toaletten för de tycker det är spännande att titta på varandra. Förskollärarna menar på 
att det är normalt att barn undersöker sin kropp. Jämförs Freuds teori, tidigare forskning och 
resultat syns det att barns utforskande av kroppen är normalt och att nästan alla barn går igenom 
den fasen där de har mycket frågor om sexualitet att göra. Vuxna kan dock ha svårt att veta hur 
de ska bemöta barnen när de utforskar kroppen (Langfeldt 2007). Det framkom även i resultatet 
av intervjuerna att det var många av förskollärarna som är osäkra på hur de ska agera och 
bemöta barnen i sådana situationer.   

Bowlby beskriver i sin teori att begreppet beteendesystem täcker människans identitet och 
beteende. Barn har behov av att söka närhet, skydd och omvårdnad när hon/han är ledsen 
(Jerlang 2008). Eidevald (2016) beskriver att barn är sårbara och är beroende av vuxnas omsorg. 
Om ett barn blivit utnyttjat sexuellt kan det framkomma avvikelser hos barnets utveckling, och 
detta kan synas genom deras beteende. Larsson (2002) beskriver att det är en viktig signal att 
hålla utkik efter som vuxen. Beteendet kan handla om att barn onanerar ofta eller att barnet 
avskärmar sig (Larsson 2000). Bowlby (2010) tar dessutom upp i sin teori att barn söker kontakt 
med vuxna för att få sina behov tillgodosedda om de har en trygg anknytning.  Avskärmar sig 
då barnet som Larsson nämner kan det vara ett tecken på att något är fel. På förskolan är det 
viktigt att förskollärarna är uppmärksamma på barns avvikande beteende. I resultatet av 
undersökningen kom det fram att förskollärarna måste vara lyhörda, vaksamma och 
uppmärksammande på olika tecken eller avvikelser. Förskollärarna märker fort om något barn 
ändrar beteende då de är på förskolan i princip varje dag. Eidevald (2016) hävdar att det är svårt 
att veta hur många barn som utsätts för sexuella övergrepp, det kan bero på att de flesta 
övergrepp som sker mot barn inte anmäls eller upptäcks. Resultatet visar att många erfarna 
förskollärare aldrig har behövt anmäla något misstänkt övergrepp, det kan bero på att de har 
missat eller inte lagt märke till barnens avvikande beteenden. 

Resultatet av intervjuerna visar att majoriteten av förskollärarna inte känner till vad som står i 
Läroplanen om barns sexualitet. De är osäkra på om det ens finns med. Begreppet barns 
sexualitet står inte med i Läroplanen, det finns inga riktlinjer som stödjer arbetet med barns 
sexualitet. Det finns dock andra mål som går att koppla till barns sexualitet. Lpfö 98 (rev.2016) 
redogörs för att inget barn ska utsättas för diskriminering av kön eller sexuell läggning, varje 
barn ska få utveckla sin identitet och känna trygghet till den. Barn ska ges möjlighet att samtala 
och reflektera om sina frågor med vuxna och förskolan ska vara en trygg plats där barn tillåts 
utforska och få kunskaper. Det står dessutom mycket om hur förskollärarna ska bemöta barnen, 
vilket är viktigt för barns sexuella utforskande eftersom det är en del av barns utveckling. Det 
var en förskollärare som var osäker på om det stod med något om barns sexualitet i Läroplanen. 
Det kan vara för att ämnet barns sexualitet glöms och inte nämns lika ofta som de mål som finns 
med i Läroplanen. Det kan leda till att förskollärarna blir osäkra på om det står med eller inte. 
Förskollärare bör alltid ha med Läroplanen i baktanke då den innehåller riktlinjer som måste 
följas och mål att sträva emot.  

Resultatet visar att förskollärare är väl medvetna om var de drar gränsen för barns sexuella 
utforskande. Gränsen för vad förskollärarna inte tillät barnen att göra skiljde sig en del. Någon 
ansåg att det gick för långt när kläderna åkte av medan andra ansåg att det gick för långt när 
barn hade händerna innanför byxan, låg på varandra eller att det blev påtvingat av något annat 
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barn. RFSU (2011) framför att människor omedvetet förmedlar vad de tycker är rätt och fel 
exempelvis verbalt eller genom handlingar. En tolkning av detta är att människans egna 
värderingar och erfarenheter ligger till grund för vad de tillåter. Därför kan egna värderingar 
och erfarenheter bidra till vart förskolläraren väljer att dra gränsen för barns sexuella 
utforskande. Enligt Langfeldt (2007) bör barns sexuella lekar bli bemötta positivt så att barn 
förknippar sexualiteten som något bra. Bemöts barns sexuella lekar istället negativt så kan detta 
leda till att barn tolkar det som att sexualiteten är något dåligt. Flera av förskollärarna i studien 
berättade att det är viktigt att inte storma in och göra en stor grej av situationen så att barn 
känner skam känslor. Förskollärarna visar att de är medvetna om att inte reagera negativt i dessa 
situationer för att barn inte ska känna någon skam. Welin (2010) beskriver att den vuxna måste 
tänka sig för innan den säger till ett barn att ta upp händerna ur byxan och för att det inte ska 
bidra till en skamkänsla hos barnet. En av förskollärarna som intervjuades berättade att det är 
viktigt att tänka sig för innan man reagerar för snabbt i vissa situationer. En annan förskollärare 
menade däremot att händerna i byxan inte var acceptabelt och att det då satte stopp för detta i 
förskolan. Genom att reagera som den sistnämnde förskolläraren kan det som det beskrivs av 
Welin (2010) bidra till att barn känner skam. Detta kan visa att det finns brist på kunskap inom 
området och att bemötandet mot barns sexualitet skiljer sig bland förskollärarna.  

I resultatet berättar flera förskollärare att de avleder barn när de anser att deras sexuella 
utforskande går för långt. I Bowlbys anknytningsteori redogörs utvecklingsvägar som barn går 
igenom. Antingen kan barn utvecklas längs den sunda vägen om föräldrar är reagerande och 
känsliga. Medan barn med föräldrar som är slarviga, avvisande och okänsliga kan gå mot den 
osunda vägen (Jerlang 2008). Många barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan och får 
därför anknytning till en eller flera förskollärare. En tolkning av detta är att förskollärarnas 
attityder likt föräldrarnas också har betydelse för barns val av väg när det kommer till den 
sexuella utvecklingen. Alla förskollärare reagerar genom att avleda barnet när utforskandet går 
för långt och enligt Bowlbys utvecklingsväg behövde vuxna vara reagerande för att barn skulle 
gå mot den sunda utvecklingsvägen. Å andra sidan berättar Langfeldt (2007) att alla människor 
oavsett ålder behöver utforska sin sexualitet och där de vuxna har en avgörande roll för hur barn 
ser på sexualitet. Genom att förskollärarna väljer att avleda vissa handlingar begränsas barns 
utforskningsmöjligheter. Samtidigt finns en förståelse för att inget annat barn ska bli kränkt 
eller utsättas för något som hen inte vill.   

Koszotvic (2013) beskriver att förskolor bör skaffa sig ett förhållningssätt till barns sexualitet, 
där samtal om sexualitet både inom personalen och med vårdnadshavare är viktigt. Barn bör få 
upptäcka och utforska sin kropp utan att det ska ses som ett beteende som är negativt. RFSU 
(2011) belyser att förskollärarnas och vårdnadshavarens ansvar är att vara ärliga mot barn och 
förklara på ett sätt så de förstår. Vuxna och förskollärare måste våga visa uppmuntran och ge 
plats för frågor och de funderingar som barn har om sin kropp. Resultatet visar att några av 
förskollärarna arbetar med att stärka barnets jag, att alla ska känna sig betydelsefulla och är lika 
mycket värda. Förskollärarna brukar ta stöd från vårdnadshavarna och specialpedagogen hur de 
ska samtala med barn om sexualitet och hur de ska resonera och agera i vissa situationer. 
Förskollärarna upplever en trygghet när de har någon att samtala med om barns sexuella 
utforskande och hur de ska arbeta med det i verksamheten. Ett fåtal av förskollärarna samtalar 
inte i arbetslaget hur de ska förhålla sig till barns tankar och frågor om sexualitet. Förskollärarna 
samtalar om ämnet när det har uppstått en speciell händelse eller situation som har med barns 
sexualitet att göra. Förhållningssättet i arbetslaget är viktigt för att det kan betyda väldigt 
mycket för barn. Förskollärarna bör förklara och samtala med barn om någon gör eller vill göra 
något med ens kropp som barnet inte vill. Då är det viktigt att barnet säger nej och säger till en 
vuxen (Rädda Barnen 2013). Det framkommer i Bowlbys anknytningsteori att barns beteende 
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täcker deras identitet. Barn är i behov av att söka närhet, skydd och omvårdnad av en vuxen när 
de är ledsna eller rädda (Jerlang 2008). Det kan kopplas till det Rädda Barnen nämnde, att om 
något barn gör något mot hans/hennes kropp som barnet inte vill måste han/hon säga nej och 
berätta för en vuxen. Då är det viktigt som förskollärare att följa upp och samtala med barnet 
om hen kände sig ledsen eller rädd. Anknytningen är en viktig del mellan barn och vuxna för 
att barn ska våga säga till om hen råkat ut för något som känns obehagligt.   

Vuxna bör föra ett större samtal med barnen kring vad ordet lyssna innebär och det är viktigt 
att respektera och lyssna på vad andra barn vill och säger. Barn som lär sig de olika signalerna 
leder till att de kan lyssna på andras och sina egna gränser. När någon säger jag vill inte eller 
nej får barnet inte fortsätta, han/hon kan då bli rädd eller ledsen. När barnet är mellan 4-6 år är 
det bra om vuxna samtalar med barnet om att det finns människor som gör dumma saker. Det 
är tyvärr vanligt att barn utsätts för sexuella övergrepp, vanligtvis av någon i deras närhet som 
de tycker om. Det viktiga är att inte skrämma upp barnet, utan samtala på ett bra sätt som är 
åldersanpassat. 

Kunskap om barns sexualitet behövs delvis för att kunna arbeta efter målen i Läroplanen. Barns 
sexualitet är fokus i denna studie och våra förhoppningar är att föra vidare kunskap om ämnet. 
Genom mer kunskap om barns sexualitet hoppas vi att förskollärare och andra vuxna ska bli 
säkrare i hur de ska bemöta barns sexuella beteende och deras frågor och tankar som berör 
ämnet.  

Metoddiskussion  

Valet av intervju fungerade bra och var lämpligt för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Genom att använda sig av intervju kunde respondenternas resonemang och 
uppfattningar om ämnet träda fram. Respondenterna kunde själva berätta hur de arbetar och 
bemöter barns sexuella nyfikenhet. Ytterligare ett argument till varför intervju valdes var för 
att respondenterna kan berätta om sina erfarenheter. Kihlström (2007, s. 48) framhäver att 
respondenternas erfarenheter påverkar hur de tänker och därför kan det vara bra att låta dem 
berätta något som den har varit med om. Intervjufrågorna medverkade till att respondenterna 
gavs utrymme till att berätta om sina erfarenheter. Detta var betydelsefullt att få reda på 
eftersom det enligt Kihlström (2007) påverkar hur de resonerar och tänker om ämnet. Barns 
sexualitet kan i sig vara svårt att samtala om och det styrkte även flera förskollärare som deltog 
i denna studie. Uppfattningen om respondenterna under intervjun var att de kunde berätta 
väldigt öppet och fritt. Det är svårt att veta om respondenten berättade allt eller om det fanns 
något som de inte vågade berätta. I slutet av intervjun fanns det utrymme för respondenten att 
tillägga något som de kände saknades. En del förskollärare valde att berätta lite mer medan 
andra inte hade något ytterligare att tillägga.  

Intervjuerna genomfördes enskilt med förskollärarna men innan denna metod valdes fanns en 
fundering om att göra gruppintervjuer med flera förskollärare samtidigt. Genom att använda sig 
av gruppintervjuer fanns tanken om att respondenterna kunde diskutera tillsammans och 
därigenom tilldela varandra mer erfarenhet och mer synvinklar på ämnet. Detta hade möjligtvis 
kunnat ge denna studie fler infallsvinklar. På grund av tidsaspekten och svårigheter med att 
arrangera gruppintervjuer valdes denna metod bort och enskilda intervjuer utfördes istället. 
Några av respondenterna uttryckte att det hade varit bra om intervjufrågorna (Bilaga 2) hade 
skickats ut innan intervjun skulle genomföras. Detta för att hon skulle kunna tänka igenom 
frågorna och vara förberedd. Tanken att göra på detta sätt fanns, där några exempelfrågor kunde 
skickas ut till respondenterna. Detta genomfördes inte eftersom att det fanns oroligheter att 
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respondenterna skulle kunna tänka igenom sina svar alldeles för mycket och ge ett svar som 
hon trodde att vi var ute efter 

Didaktiska konsekvenser  

Vi har uppmärksammat i studien att förskollärarna är medvetna om att barn har en sexualitet 
och att det förekommer och syns i förskolan. Det framgår dock att förskollärarna har för lite 
kunskaper om hur de ska förhålla sig och arbeta med barns sexualitet. Förskollärarna hade 
många olika förhållningssätt på hur de resonerar och beskriver arbetet med barns sexuella 
utforskande i förskolan vilket påverkas av hur säkra de känner sig om ämnet. Genom att samtala 
mer om barns sexualitet i arbetslaget bidrar det till att kunskapen blir högre och att 
förskollärarna känner sig tryggare hur de ska förhålla sig till ämnet om alla har liknande 
förhållningssätt.  

I studien har det uppmärksammats att förskollärarna tolkar begreppet barns sexualitet på olika 
sätt. Det talas dels om att alla är lika värda, barns utforskning av kroppen, att upptäcka sin 
kropp, att alla ser olika ut och onani. Någon förskollärare talade om sexuella läggningar och att 
det är vanligare idag att föräldrarna skiljer sig och gifter om sig med samma kön. Som 
förskollärare är det då viktigt att lyfta upp detta i barngruppen att familjeförhållandena kan se 
olika ut från familj till familj och att det finns många böcker att låna om det idag på biblioteket. 
Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) redogörs för att verksamheten ska utgå från barns behov och anpassas 
till alla barn. Förskollärarna ska samspela med föräldrarna och barn för att få förtroende av 
varandra. Vistelsen på förskolan ska bli ett positivt stöd för de barnen med svårigheter. Detta 
är viktigt som förskollärare att tänka på, då det kan vara svårt i början för barnet med det nya 
familjeförhållandet.   

Det var många av respondenterna som ifrågasatte varför det valdes att undersöka om barns 
sexualitet i förskolan. Vi tolkar det som att det är ett ämne som oftast vals bort på grund av att 
det inte pratas högt om barns sexualitet lika ofta som andra ämnen. Med vår studie hoppas vi 
att förskollärarna ska våga tala mer öppet om barns sexualitet och läsa på mer om ämnet om de 
känner sig osäkra på hur de ska resonera och arbeta med barns sexuella utforskande. Det är ett 
viktigt ämne att ha kunskap om, eftersom det ingår i barns utveckling att utforska sin och andras 
kroppar då det ses som naturligt och är medfött. För att få mer kunskap bör förskollärarna läsa 
på mer om forskning, gå fortbildningar och diskutera öppet med varandra i arbetslaget. Alla lär 
sig av varandra.   

Förskollärares egna attityder och förhållningssätt till barns sexualitet kan påverka deras 
bemötande mot barn i dessa situationer. Det kan även påverka deras inställning och vilja till att 
söka kunskap. Barnets bästa bör alltid komma i första hand och därför bör förskollärare lägga 
sin egen inställning och attityd åt sidan för att de ska utvecklas. I vår kommande yrkesroll vill 
vi sprida vidare våra kunskaper till de förskollärare som känner sig osäkra på hur de ska 
resonera och arbeta om barns sexuella utforskande i förskolan och för att förhindra sexuella 
övergrepp.  I vår förskollärarutbildning saknades det kurser om barns sexualitet i förskolan. Vi 
hade önskat att det var mer föreläsningar om ämnet för att vi skulle få den kunskap som behövs 
för att känna sig säkrare i kommande yrkesliv.  

Förslag till fortsatt forskning  

Vi önskar och har förhoppningar om att barns sexualitet ska bli ett mer uppenbart ämne som 
förskollärarna vågar samtala om öppet. Skulle begreppet barns sexualitet finnas med som ett 



 

28 
 

mål i Läroplanen kan det förhoppningsvis leda till att förskollärarna automatiskt blir mer pålästa 
och får kunskaper om ämnet. Det kan leda till att det blir fler diskussioner i arbetslaget hur de 
ska arbeta och resonera om barns sexualitet. Skulle begreppet lyftas fram mer är vi övertygade 
om att förskollärarna skulle bli tryggare i hur de ska hantera situationer som har med barns 
sexualitet att göra. RFSU (2011) försöker undervisa och informera föräldrar och förskollärare 
om barns sexualitet. De har erbjudit kurser inom ämnet och nu har de även släppt en uppdaterad 
kort version av "snippor och snoppar" som ska fungera som en vägledning för såväl föräldrar 
som förskollärare. Ett förslag kan vara att ha en sådan bok tillgänglig för förskollärarna för att 
de ska kunna få mer kunskaper och arbeta med barns sexualitet. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi heter Madeleine Lindström och Angelica Svensson. Vi läser vår sjunde och sista termin på 
förskollärarutbildningen i Borås.  
 
Vi har just påbörjat vårt examensarbete med inriktning på barns sexualitet i förskolan. Vårt 
syfte med studien är att undersöka hur förskollärarna resonerar och beskriver hur de arbetar runt 
barns sexuella utforskande. 
 
Intervjuerna kommer pågå under perioden v.16-19, vi bestämmer dag och tid tillsammans. 
Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Vi önskar att få mejladress och telefonnummer till de 
förskollärare som vill ställa upp på en intervju.  
 
När vi genomför vår studie kommer vi utgå från Vetenskapsrådets olika forskningsetiska 
principer.  
 
Ni kan läsa om de olika principerna på Vetenskapsrådets hemsida: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
Vi hoppas på så många som möjligt vill delta för att vi ska kunna genomföra vårt arbete.  
 
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna eller vår handledare.  
 
Madeleine Lindström – Förskollärarstudent  
 
Email-  
 
Angelica Svensson – Förskollärarstudent 
 
Email- 
 
Ann-Sofie Karlsson – Handledare 
 
Email-  
 
 
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar Madeleine och Angelica 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide (För oss) 

1. Intervju med (påhittat namn)  
2. Datum vid intervjutillfället 
3. Vi informerar kortfattat om deras anonymitet. 
4. Förklara vårt syfte med vårt arbete och varför detta ämne är viktigt för oss. 
5. Fråga om tillåtelse vid inspelning och hur det inspelade materialet kommer att 

hanteras.  
6. Anteckna under tiden. 

 
Intervju frågor 

1. När blev du klar med din utbildning? 
2. Kan du beskriva dina upplevelser och tankar kring barns upptäckande av sin egen och 

andras kroppar? 
3. Hur skulle du beskriva en situation när det sexuella upptäckandet går för långt? 
4. Hur resonerar och handlar du som förskollärare om barnen nått den gränsen? 
5. Berätta gärna skillnaden mellan att upptäcka sin egen kropp och sin sexualitet? 
6. Beskriv några situationer där barns sexualitet varit tydlig. 
7. Hur agerade du i dessa situationer? 
8. Vilka kunskaper från förskollärarutbildningen fick du med dig inför arbetet med barns 

sexualitet? 
9. Beskriv arbetslagets arbetssätt för att stödja barnen i deras frågor och tankar om 

sexualitet. 
10. Hur skulle du säga, att Läroplanen tar upp barns sexualitet? 
11. Det uppskattas att ungefär 20 % av alla barn utsätts för sexuella övergrepp både 

internationellt och i Sverige (Rädda barnen). Kan du berätta om förskolans arbete med 
att undvika att barn utsätts för sexuella övergrepp? 

12. Något mer du vill ta upp? 
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