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Bakgrund 

Vår erfarenhet är att barns sexualitet är ett ämne som sällan diskuteras i förskolans 

verksamhet. Det är ett ämne som påverkas av det kulturella och sociala sammanhanget. 

Studier visar att barn undersöker och är nyfikna på sin egen och andra barns kroppar. 

Nyfikenheten visar barn genom olika beteenden i leken. Vuxna kan möta dessa beteenden 

utifrån sina egna föreställningar och erfarenheter om vad barns sexualitet är. Hur vi bemöter 

och förhåller oss till barns sexuella beteenden ligger till grund för detta arbete. 

 

Syfte 

Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur åtta pedagoger och två specialpedagoger 

beskriver sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan. Därigenom kan vi få en 

uppfattning av hur förhållningssättet till barns sexualitet ser ut i förskolans verksamhet. 

 

Metod  

Vi har valt att använda oss av två metoder i vår studie. Vi har intervjuat två specialpedagoger. 

Vi har också använt oss av metoden selfreport, en slags skriftlig intervju i berättarform, där 

pedagoger i förskolan berättar om sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan.  

 

Resultat 

I vår studie framkom att pedagogerna är medvetna om att barns sexualitet finns synligt i 

förskolans verksamhet och att barns undersökande av kroppen ses som en naturlig del i 

barnets utveckling. Det framkom även att det inte är enkelt att tala om barns sexualitet och att 

det kan uppstå olika dilemman kring barns sexuella lekar. Olika erfarenheter och okunskapen 

i ämnet gör pedagoger osäkra i hur de ska förhålla sig till barns sexualitet. En problematik är 

att pedagoger av olika anledningar inte prata om barns sexualitet med varandra och därför inte 

når fram till ett gemensamt förhållningsätt. Det har framkommit att samhället påverkar 

pedagogers förhållningsätt, bland annat finns en försiktighet till barn och deras användning av 

internet på förskolor. 
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Inledning  
Hör barn och sexualitet ihop? Larsson (1994, s.12) skriver att vuxna reagerar olika när det 

gäller sexualitet och speciellt när det gäller sexualitet och barn. Det är, enligt författaren, ett 

ämne som människor förhåller sig antingen positivt eller negativt till, men aldrig likgiltigt. 

Ämnet berör ett känsligt område som vuxna sällan vill prata om, då de känner sig obekväma. 

Vi vill genom denna studie undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till barns 

sexualitet. Detta gör vi genom att ta del av pedagogers berättelser och upplevelser kring 

ämnet.  

 

Genom förskollärarutbildningen lyssnade vi på en föreläsning under kursen 

Specialpedagogiska perspektiv som inspirerade oss. Den handlade om barns sexualitet och de 

uttryck som den kan ha. Vi fick rannsaka oss själva; Var står jag? Hur bemöter jag barnet i 

dess frågor och sexuella aktiviteter? Kosztovics (2009) hävdar att en öppen diskussion om 

barns sexuella uttryck bidrar till att man tillsammans lär sig hantera och bekräfta den. 

  

Vi kom fram till att vi aldrig eller sällan, tagit upp ämnet i arbetslagen på våra försklor och 

funderade på varför det är ett ämne som ofta är svårt att diskutera. Även i detta ämne borde 

reflektioner och förhållningssätt vara viktiga. När vi ser bakåt i tiden finns en period på 

sjuttiotalet då barns sexuella handlingar var väldigt tillåtande och pedagoger var öppna med 

att tala om sexualitet med barnen. Det fanns mysrum och fortbildning där pedagoger kunde 

lära barn som onanera att få mer njutning. Men sedan händer något och det blir tabubelagt att 

tala om barns sexualitet, både med barn och inom personalgrupper. Fokus lades istället på att 

uppmärksamma sexuella övergrepp.  

 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev.2010, s. 4-9) står det att vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle. Men även att arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska 

dilemman och livsfrågor. Pedagoger i förskolan förväntas kunna bedöma barnets beteende 

och vidta åtgärder. De förväntas också kunna lyfta frågor med föräldrar på ett professionellt 

sätt. För att pedagoger ska kunna leva upp till dessa egenskaper fordras kunskap om barns 

sexualitet. Vi anser att vår studie behövs för att lyfta ämnet barns sexualitet. Ambitionen är att 

den ska bidra till kunskap, diskussioner och reflektioner som ger en trygghet i hur läsaren 

bemöter barnet i dess livsfrågor och sexuella handlingar. Det är en utmaning att göra 

handlingar talbara och skapa en positiv inställning till kroppen. 
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Syfte 

Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur åtta pedagoger och två specialpedagoger 

beskriver sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan. Därigenom kan vi få en 

uppfattning av hur förhållningssättet till barns sexualitet ser ut i förskolans verksamhet. 

Frågeställningar: 

 Hur beskriver pedagoger sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan? 

 

Begreppsdefinitioner 

Med begreppet ”barns sexualitet” menar vi i denna studie det sexuella beteende hos barn där 

barn genom utforskande lekar ser skillnad på kön och hur lika och olika vi ser ut. Barn hittar 

sig själv och sin identitet genom att utforska kroppen.  

 

Med pedagoger i vår studie menar vi de som arbetar i förskolans verksamhet, såsom 

förskollärare och barnskötare. 

 

Specialpedagoger arbetar inte ute i verksamheten i samma utsträckning som övriga 

pedagoger. De är oftast verksamma i ett område med flera förskolor och skolor. 

Specialpedagoger är ett komplement till förskolans pedagoger och kan ge dem vägledning och 

stöd i deras arbete med ett särskilt barn eller en barngrupp.  
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Bakgrund 
För att kunna förstå pedagogers förhållningssätt till barns sexualitet, behöver vi se på 

fenomenet ur ett historiskt perspektiv. Synen på vad som är ett normalt samt avvikande 

sexuellt beteende har ändrats och utvecklats över tid, men även sett olika ut beroende på 

kultur. I detta kapitel redogör vi hur synen på ämnet barns sexualitet har förändrats samt 

teoretiska perspektivet på barns utveckling. 

 

Centervall (2005, s. 125) skriver att de flesta som arbetar i förskolan har sett barn uttrycka sin 

sexualitet och kärlek. Det kan handla om de sexuella orden, sexuella handlingar eller om att 

”tycka om” någon väldigt mycket. Fortsättningsvis skriver författaren att vuxnas rädsla att 

blanda ihop begreppen barn och sexualitet, kan vara en anledning till att vuxna i allmänhet har 

svårt att tala om barns sexualitet. Vuxna anser att sexualitet hör till vuxenvärlden.  För 

yrkesgrupper som arbetar med barn uppstår situationer kring barns sexualitet där pedagoger 

förväntas kunna hantera, bemöta och åtgärda situationerna.  

  

Larsson (2001, s.7) hävdar att inte kunna bemöta och besvara barns sexuella nyfikenhet och 

göra det osynligt leder till att barn blir förvirrade och försöker att på egen hand hitta 

information för att förstå sin sexualitet.  

 

De yrkesgrupper som arbetar med barn i förskolan är medvetna om barns sexualitet och att 

barn leker många sexuella lekar. Pedagoger förnekar inte att sexualiteten finns även hos barn. 

Problemet att pedagoger inte vågar prata om det med varandra. De är rädda för vad de andra 

pedagogerna och föräldrarna ska tycka (Kosztovics 2009). 

 

Från förnekelse till öppenhet 

På 1700-talet ansågs barn vara könlösa, sexualitet var något som kom först med puberteten. 

Barn fick ta del av de vuxnas liv och sexualitet, inget doldes för dem då det ansågs att barn 

inte förstod. Under industrialismens framväxt under 1800-talet ansågs barn vara i behov av 

skydd, kontroll och sträng uppfostran.  Sexualitet ansågs tillhöra fortplantning och kopplades 

till vuxna medan barnet fortfarande ansågs vara könlöst. Läkare varnade för barn som 

onanerade. Det sågs som ett hälsoproblem som kunde leda till följdsjukdomar. Barn som 

onanerade skulle bära vantar, äta särskild kost och ha händerna på täcket.  

 

Langfeldt (1987, s.8) anser att skam, ångest och osäkerhet är sexualitetens värsta fiende. 

Barndomen har stor betydelse för hur vi kommer att fungera sexuellt. Vi lär oss tidigt hur vi 

ska förhålla oss till kroppskontakt och beröring, Författaren hävdar att den vuxne avvisar 

barnets sexualitet både direkt, genom att inte tala om det och indirekt genom att den vuxne 

inte skaffa sig kunskap om det.  

 

Under 40- och 50-talets debatt om barns sexualitet ansåg man att barns onani skulle 

accepteras, men åsikterna hur man som vuxen skulle reagera gick isär. En del ansåg att barnet 
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skulle lämnas ifred men erbjudas en annan sysselsättning. Några menade att barns 

uppmärksamhet skulle avledas från kroppen eller medan andra tyckte att man skulle talade 

öppet om det olämpliga beteendet. (Larsson1994, ss.18-21) 

 

För ca sextio år sedan infördes ämnet ”sex och samlevnad” i den svenska skolan. Sexualiteten 

blev mycket mer öppen vilket också märktes i den tidens daghem där personalgrupperna 

diskuterade barns naturliga och sunda sexualitet. I boken Sexuell utveckling (Olsson & Risán, 

1978) uppmanades daghemspersonalen att på ett naturligt sätt vara nakna tillsammans med 

barnen genom t.ex. badaktiviteter. Barnens kärleksliv (Aigner& Centerwall, 1983) var en bok 

som gavs ut till stöd för personal inom barnomsorgen. Den beskrev frimodigt barns sexualitet 

och gav bland annat personalen rådet att hjälpa barn som onanerade genom att lära dem bättre 

teknik för mer tillfredställelse.  

 

Samhällets öppna inställning ändrades dock när aids uppmärksammades. Sexuella övergrepp 

mot kvinnor och barn ledde också till att personalgrupperna istället diskuterade 

övergreppsfrågor. För att öka kunskapen om sexuella övergrepp på barn hölls seminarier och 

kurser och en mängd litteratur fanns om ämnet. Detta kan ha gjort att personal av rädsla, blivit 

försiktiga med att tillåta sexuella uttryck bland barn (Larsson 1994, ss.88-90). 

 

Under de senaste åren har barnets lekar och aktiviteter med sexuella inslag ses som ett sätt att 

lära känna sin kropp och sina känslor och även uppleva hur andra känner. Till skillnad från 

tidigare när onani sågs som ett hälsoproblem, uppmärksammar man andra saker på senare år 

t.ex. har man insett att barn i förskoleåldern också behöver svar på livsfrågor och frågor om 

sex och samlevnad.  

 

”Barn som får sina frågor besvarade utelämnas inte till samhällets bild av sex. Därför 

behöver de svar på sin egen nivå. De behöver ord för kön och känslor, liksom ord som kan 

hjälpa dem att berätta för någon vuxen om de blir utsatta för något obehagligt.” 

                                                                                           (Thelander & Löf 2006, s.4) 

 

Barns könsidentitet 

Från födseln finns sexualiteten med hos barn och som under barnets uppväxt behålls genom 

att barnet undersöker och upptäcker sin kropp. Langfeldt (1987, s.8) beskriver att barns 

sexualitet är betydelsefull för hur barn ska förhålla sig till sin egen kropp och känslor för att i 

vuxen ålder kunna ge uttryck åt sin sexualitet. I rapporten Sexuality and family planning står: 

 

 ”Sexualitet börjar i barndomen. Barn uppvisar sexuella reaktioner redan före födelsen. 

Onani och sexuella lekar är sunda och normala aktiviteter hos barn. Men i de flesta länder 

är barn utsatta för sexuella förtryck. Omgivningens attityder och reaktioner har ett 

betydande inflytande på barnets sexuella utveckling. De bestämmer i vad mån det kommer 

att uppstå sexuella problem. Barn och vuxna behöver stödjas i sin sexualitet, så att de kan 

känna glädje över sig själva som sexuella individer.”  
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Kön och sexualitet är två ord som sammankopplas med varandra. Könets betydelse gör att 

barn redan i 2-3 årsålder vet om de är pojke eller flicka. Pojkar får i tidig ålder uppfattning om 

att deras penis är en viktig del av deras kropp genom att vuxna ofta bekräfta pojkar när de i 

olika sammanhang visar upp sin penis. Flickors könsorgan får mindre uppmärksamhet för att 

deras vagina är mer osynlig.  Beroende på om det är en pojke eller flicka får barn under sin 

uppväxt höra vilket beteende som är tillåtet utifrån vilket kön de tillhör. Genom att flickor och 

pojkar uppfostras att se sexualitet från olika synvinklar blir deras syn på sexualitet olika 

(Larsson 2002).  

 

Centerwall (2005, s.128) framhäver att flickor och pojkar blir uppdelade i förväntade 

könsroller. I samspel och lek med varandra som anspelar på det sexuella där pojkar och 

flickor byter de förväntade könsrollerna med varandra kan det bli dramatiskt och ifrågasatt av 

vuxna som anser det opassande. Fortsättningsvis skriver författaren att det är förskolans 

skyldighet att stödja barnen i deras handlingar och identitetsutveckling. 

  

Askland och Sataøn (2014, ss.157-158) beskriver att social och kulturell inverkan har 

betydelse för vilket kön som pojkar eller flickor anses tillhöra. När barn börjar prata särar de 

på vilka vuxna som är mamma och pappa. Kvinnor blir mamma och män blir pappa. Barn 

letar först likheter och skillnader i båda könen därefter går barn vidare till att leta likheter och 

skillnader i varje kön för sig. 

 

Kunskap om barns sexualitet är betydelsefull för vuxna som möter och arbeta med barn. 

Kunskap och medvetenhet om barns sexuella beteende om vad som är normalt och onormalt 

är viktigt för att barn ska kunna förstå sin egen sexualitet (Larsson 2001, s.7). Barn lär sig i 

tidigt ålder innebörden av närkontakt med andra barn och vuxna. Om vuxna bär på en rädsla 

och osäkerhet för sin egen kropp kan ett barn tolka och ta efter det beteendet. Hur barn som 

vuxna yttra sin sexualitet, påverkas av hur samhället och vårdnadshavare bemött barn i dess 

sexualitet under barnets uppväxt (Langfeldt 1987, s.8). Förskolan är ett exempel där man ser 

att barn lär av pedagoger och av varandra. Barnet lär sig att visa hänsyn och respekt, förmåga 

att förstå andras känslor.  

 

Barns lekar 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 6) är leken den viktigaste faktorn för 

barns lärande och utveckling. Förskolan ska genom leken erbjuda barnen möjligheten till att 

utforska, lära och stimuleras. Miljön ska vara en trygg plats som möjliggör uttryck för känslor 

och upplevelser. Öhman (2003, ss. 134-136) framhåller att barn återspeglar det som de har 

varit med om, så som upplevelser och erfarenheter i lek. I leken kan de även uttrycka och 

uppleva det som de skulle vilja veta mer om i livet så som död, kärlek, smärta och lycka. 

Öhman skriver också att det är viktigt att barn får leka lekar som krig och sexlekar, då det som 

kan anses hemskt eller förbjudet blir begripligt för dem. Pedagoger ska ha fokus på hur barn 

leker istället för vad de leker. Försättningsvis skriver författaren att vuxna reagerar olika på 

barns beteende utifrån sina egna uppfattningar, värderingar, kultur och erfarenheter. De sätter 

ramar och styr vad som är tillåtet och inte. Relationer till föräldrar och arbetslaget påverkar 
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pedagogers reaktioner och innehållet i barns lekar. Ibland kan leken för pedagogen kännas 

obegriplig och svår att bemöta och hantera, vilket gör att pedagogen ingriper och stoppar 

leken. I sådana situationer är viktig att pedagogen reflektera över sin agerande och beteende. 

Det är väsentligt att pedagogen ställer sig frågan varför leken känns svår? För vems skull 

avbryter jag barnen? När är det bäst att avbryta utifrån barns bästa? Hundeide (2001, s. 81) 

skriver att när barn leker rollekar följer de det moraliska koder som de upplever i vardagslivet 

och av omgivningen. De lär sig vad de får göra och inte göra och återskapa dessa etiska regler 

till sina egna uppfattningar. Det ingripandet och regleringen som pedagogen gör för att hindra 

att barn kommer till skada ska ske på sådana sätt att det inte påverka det positiva och den 

bekräftande atmosfären som finns i leken. 

 

Sciaraffa och Randolph (2011) lyfter upp vikten av barns rollekar och skrivet att det är 

normalt att barn utforska skillnader mellan flickor och pojkar i doktorslekar med kamrater 

eller dockor. Pedagoger ska skapa möjligheter till utforskandet genom material som t.ex. 

utklädningskläder och dockor med båda könen och på så sätt ge barn förutsättning att utforska 

könsroller och fysiska könsskillnader. 

 

Barns sexualitet- en angelägenhet för förskolan 

Det finns lite forskning om barns sexualitet, det är ofta återkommande namn som syns i det 

sammanhanget och ett av dem är Anna Kosztovics som är socialpedagog och har lång 

erfarenhet av att arbeta med barns sexualitet. Kosztovics blev medveten om att barns 

sexualitet var ett svårt ämne för pedagoger i förskolan. Det började med att Kosztovics ansåg 

att det saknades ett ord för flickors kön, men hon förstod snart att barns sexualitet 

överhuvudtaget var tabubelagt. Kosztovics ansåg att pedagogerna skulle förhålla sig bättre till 

barns sexuella uttryck om de samtalade om ämnet med varandra i personalgruppen. Därför 

genomfördes ett projekt som hon gjorde tillsammans med Malmö stad. Syftet med projektet 

var att initiera samtal om barns sexualitet i förskolans personalgrupper. Man ville att 

pedagoger i förskolan skulle bli mer positivt inställda till barns sexualitet, till barnens frågor 

om sexualitet och till lekar med sexuellt innehåll. Projektet föll väl ut och resultatet var 

upplyftande. De pekade på att stora förbättringar skett i pedagogernas kommunikation med 

varandra. Ett tillåtande, gemensamt förhållningssätt till barns sexualitet hade ökat. 

Pedagogerna hade blivit tryggare i sin egen och kollegornas syn på barns sexualitet och 

därmed mer säkra på hur de skulle hantera eventuella situationer. Det visar vikten av att 

samtala och diskutera ämnet i personalgruppen. Kosztovics (2009) framhäver att om man 

grundlägger en öppenhet kring sexualitet när barnen är små behöver det aldrig bli så 

besvärligt när de blir stora. 

 

Kosztovics (2009) skriver utifrån en rapport om barns sexualitet, att förutom utbildning och 

ökad kunskap om barns utveckling, behöver pedagoger mer styrka i sin yrkesroll för att i 

mötet med föräldrar kunna argumentera och förklara hur barn kan påverkas om man 

skambelägger deras sexuella beteende. Pedagoger ses som experter med kunskap om barns 

utveckling och behov. Därför är en ökad kunskap om barns sexualitet betydelsefull för 

personalen. I sin rapport skriver författaren att de flesta pedagoger inte har någon, eller för lite 
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kunskap kring barns sexualitet. Detta har lett till att pedagogers förhållningssätt grundas på 

deras egna föreställningar och erfarenheter kring ämnet, därmed skiljer det sig mycket mellan 

pedagogers förhållningssätt till ämnet på förskolor och i personalgrupper. Författaren skriver 

vidare att en ökad kunskap har betydelse för att få ett gemensamt förhållningssätt inom 

arbetslaget, kunskap om barns sexuella utveckling är en viktig del i en förskollärares yrkesroll 

och det krävs utbildning för att pedagogen ska känna sig bekväm och trygg i ämnet. 

 

Vikten av pedagogens bemötande av barns sexualitet är återkommande i flera studier och 

artiklar. Fraiberg (1996) anser att pedagoger bör vara medvetna om att deras synsätt och svar 

på barnets frågor påverkar barnets självkänsla, hur barnet värderar sig själv och hur det 

förhåller sig till sin kropp.    

 

 Pedagogers behov av kunskap kring barns sexuella beteende 

Ett annat återkommande namn är Ing- Beth Larsson som bland annat skrivit en rapport i syfte 

att belysa barns sexualitet.  Larsson (2001) anser att frågan om vad som är ”normalt” eller 

”avvikande” och problematiskt sexuellt beteende hos barn har under åren blivit viktigare pga. 

övergrepp och pedofili. Hon hävdar att flera yrkesgrupper som arbetar med barn ställs inför 

situationer där de förväntas kunna bedöma barnets beteende och vidta åtgärder. Larsson anser 

därför att det är viktigt att minska osäkerheten i att tolka barnets beteende och istället öka 

medvetenheten. Vidare påpekar Larsson att det som anses vara sexualiserat beteende kan bero 

på att barnets utsatts av övergrepp, men det är viktigt att vara medveten om att ett liknande 

beteende kan bero på andra orsaker. 

 

I studier och artiklar från USA talar man om skillnaden på en sund sexuell utveckling och en 

ohälsosam sexualitet hos barn. Det talas om vikten i att stödja barnet i en sund sexuell 

utveckling. Även här finns okunskap och tabu och pedagoger är rädda att deras okunskap ska 

leda till problem. Det finns i USA relativt lite fakta om barns sexuella utveckling. Det beror 

dels på det svåra ämnet, men också svårigheterna med att bedriva forskning om barns sexuella 

utveckling (Wardle & Moore-Kneas 1995). 

 

Wardle och Moore-Kneas (1995) hävdar att ett dilemma är, att man traditionellt i förskolor 

har fokuserat på att upptäcka sexuella övergrepp på barn och hur det ska hanteras. Sexuella 

övergrepp på barn syns i USA ofta i media och används även som anklagelser mellan parter i 

vårdnadstvister. Många yrkesverksamma pedagoger ser därför barns sexuella beteende som en 

stark indikator på sexuella övergrepp. Det kan leda till missförstånd och felaktiga anklagelser. 

Författarna anser att alla som studerar till förskollärare bör få en utbildning angående frågor 

som rör barns sexuella beteende.  

 

Vuxna som är öppna och positiva hjälper barnet att utveckla en sund inställning till sin kropp. 

Doktorsleken är en typ av lek som är spontan, ömsesidigt, och en normal och frisk del av 

barns sexuella utveckling.  Vuxna kan då se en möjlighet att lära barnet att det har rätt att säga 

nej till oönskade inslag (Sciaraffa & Randolph, 2011). 
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Edvardsson (2001,rev.2011) lyfter att det är brist på forskning och litteratur om barns 

sexualitet. I en litteraturundersökning som gjordes på 90-talet fann han många artiklar om 

sexuella övergrepp, medan artiklar om det normala barns sexualitet fanns inga. Författaren 

anser att det bör forskas mer inom detta område. Han anser att det verka som att 

forskningsvärlden anpassa sig efter samhällets syn och det kulturella sammanhanget.  

 

Vuxnas bemötande 

Vuxna kan göra barns sexualitet osynlig och inte bemöta och besvara deras nyfikenhet. Detta 

leder till att barn blir förvirrade och försöker att på egen hand förstå sin sexualitet. Bristen på 

information om sin egen kropp leder till att barn blir mer sårbara och riskerar att utsättas för 

någon form av övergrepp då de inte har en förståelse över vad som är ett normalt sexuellt 

beteende. Därför är kunskapen om fysiska och emotionella uppfattningar viktiga för barns 

positiva utveckling av sin kropp (Larsson 2001, ss.7-8).  

 

Kosztovics (2009) beskriver och redovisar utifrån en enkätundersökning som gjorts på flera 

förskolor, att ämnet barns sexualitet är ett tabubelagt och svårt ämne för pedagoger att 

diskutera. Samtidigt är de medvetna om barns sexualitet och att de leker sexuella lekar. De 

sexuella övergrepp som diskuteras och förekommer i samhället har lett till att pedagoger 

begränsar och hindrar barns lekar där nakenhet förkommer. Genom vuxnas agerande lär sig 

barn tidigt vilka handlingar som är tillåtna eller inte tillåtna. Barn har inte förmågan att förstå 

om det var handlingen i sig som var felet eller hela barnets personlighet. Därför är det viktigt 

att prata med barn på ett enkelt sätt och tidigt i livet, så att de får ett positivt synsätt på 

sexualitet och vågar tala om sina känslor och upplevelser.   

 

Langfeldt (1987, ss. 45-47) framhåller att det sätt vuxna utrycker sin sexualitet på är ett 

resultat av den erfarenhet de bär med sig från sin barndom. Positiva erfarenheter med sunda 

relationer ger en trygg sexualitet i vuxenlivet, medan negativa erfarenheter och relationer ger 

en osäkerhet kring sexualitet som ofta leder till negativa konsekvenser.  

 

Barnen påverkas av sin omgivning och den syn som de vuxna har på sexualitet, öppenheten 

och inställningen. Att påverka barnen till att känna en rädsla eller skam för ämnet ger en 

negativ syn på den egna kroppen och motverkar självutvecklingen.   

 

Min kropp är min 

Det är det viktigt att pedagoger, vårdnadshavare och andra vuxna i barns närhet vet vilka 

sexuella beteenden som är normala och vilka varningssignaler som finns. För barn är det 

viktigt att lära sig vad integritet är. Alla barn har inte en förälder som lär dem integritet, det 

kanske till och med är föräldern som är förövaren. Vem har då ansvaret för att lära och skydda 

barnet? I Lpfö 98 (rev.2010, ss.8 -9) står att varje barn i förskolan ska få sina behov 

respekterade och få uppleva sitt egenvärde. Det står också att pedagoger ska tala om och 

problematisera etiska dilemman och livsfrågor. Som pedagog i förskolan har man ett ansvar 

att inte bara att ”skydda” barn, utan också att lära barn om integritet. 
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Elaine Eksvärd (2016) blev sexuellt utnyttjad som barn och hävdar, att om det funnits en 

vuxen i hennes närhet som lärt henne om integritet hade hon antagligen förstått tidigare att det 

hennes pappa gjorde var fel. Vidare anser Eksvärd att om barn tidigt lär sig integritet är det ett 

sätt att förbygga och skydda dem mot sexuella kränkningar och övergrepp. Det är viktigt att 

berätta för barn vilka delar som är privata, de som du ska respektera hos andra och andra hos 

dig.  Eksvärd riktar sig till förskola och skola när hon pratar om vikten att lära barn om 

intigritet. Hon anser att pedagogers roll är viktig, både för att lära barn integritet och upptäcka 

om något barn har ett avvikande sexuellt beteende. 

 

  

 ”Precis som ni jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor så bra, ska ni även prata om 

barnens privata delar. Att de ska respektera varandras och förstå sina egna privata delar, att 

de alltid ska berätta för en vuxen om någon vuxen eller barn rör dem. I skolan har man 

brandövning en gång per termin. Eftersom varje klass har tre sexuella bränder är det rimligt 

att barnen på ett naturligt och odramatiskt sätt lär sig integritet två gånger per termin. ”                    

                                                                                                                         (Eksvärd 2016).   

 

 

RFSU (2013) anser i upplysnings materialet Barns sexualitet, att de barn som har en inre 

trygghet och självkänsla kring kroppen, också har bra förutsättningar för att längre fram i livet 

få en hälsosam sexualitet och kunna njuta av den. Respektera och låt barnet säga nej om det 

inte vill ge en kram eller sitta i knät på någon, även som pedagog i förskolan. Det är ett sätt att 

lära barnet integritet och att det har rätt till sin egen kropp. 

  

Lär barnet skillnad mellan bra och dåliga hemligheter. Att prata om bra och dåliga 

hemligheter är ett bra sätt att få barn att berätta om otäcka saker som de varit med om och som 

någon sagt att de inte får berätta om. Bra hemligheter är t.ex. födelsedagspresenter, 

överraskningar, sådant som man blir glad av. Bra hemligheter berättar man inte för någon 

annan. Dåliga hemligheter är sådant man blir ledsen eller får ont i magen av. Dåliga 

hemligheter får man berätta, även om någon sagt att man inte får det. (Rädda barnen 2013). 

 

I Rädda barnens Stopp min kropp (2013) skriver man betydelsen av att barnet förstår att deras 

kropp är värdefull och viktig, den bestämmer barnet själv över. Ingen får röra kroppen på ett 

sätt som barnet inte vill, barnet får då säga nej och ska berätta händelsen för en vuxen. Man 

bör vara tydlig med vissa, mer eller mindre uttalade koder och regler, att barn inte rör vid eller 

visar sina privata kroppsdelar hur som helst eller när som helst. Lär barnet att man även får 

säga nej till någon man tycker om. Genom att de själva får bestämma över sin kropp stärks 

deras självkänsla och modet att säga nej. I förskolan kan pedagoger skapa en trygg närhet 

genom att ha en god och nära fysisk kontakt, men också markera tidigt att det finns gränser 

även för den. När någon säger nej, jag vill inte, får man inte fortsätta. Om barn lär sig lyssna 

på andras signaler, kommer de senare kunna lyssna på sina egna känslor och sätta gränser för 

sig själva. Det är viktigt att förtydliga för barnet även när det är tillåtet för en vuxen att röra 

barnets kropp t.ex. vid ett läkarbesök eller om barnet behöver hjälp med att rengöra ett 

smutsigt sår.  
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Sammanfattning 

Forskningen visar att synen på barns sexualitet har ändrats över tid. Forskare vi nämnt i vår 

studie anser att barn bör få utforska sin kropp och att det är en naturlig del av utvecklingen. 

Hur barn förhåller sig till sin sexualitet är av betydelse för hur de i vuxen ålder kommer att ge 

uttryck för den. Öppenhet och ärliga svar på barns frågor ger barn en förståelse för sin kropp 

och sig själva och gör dem mindre sårbara. 

 

Barns sexualitet är ett ämne som är svårt för pedagoger att tala om, något som påverkar 

pedagogers förhållningsätt är kunskap i ämnet. Det skiljer det sig mycket mellan pedagogers 

förhållningssätt till ämnet på förskolor och i personalgrupper. Forskning visar att pedagoger 

behöver kunskap och fler tillfällen till diskussion för att få gemensamt förhållningsätt. En 

ökad kunskap om barns sexuella utveckling och vad det kan innebära, gör att pedagoger blir 

tryggare i sin yrkesroll och säkrare i bemötande mot barn och föräldrar.  
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Teoretiska utgångspunkter      
Vårt syfte är att belysa pedagogens förhållningssätt i mötet med barns sexualitet. Ett gott 

förhållningssätt handlar i botten om hur vi kommunicerar och talar med varandra. Även om vi 

inte har för avsikt att studera kommunikationen mellan barnet och pedagogen, så vill vi ändå 

poängtera vikten av att kunna kommunicera i ord och handling. Språket är en viktig faktor 

och en grund som påverkar människors bemötande och förhållningssätt. Det handlar även om 

hur vuxna ser på barnet och hur de försöker förstå hur barnet uppfattat och upplever sin 

situation. Nedan lyfter vi upp betydelsen av dessa och titta närmare på förhållningssätt och 

barnsyn.  

  

Kommunikationens betydelse och förhållningssätt 

Säljö (2000, ss. 65-69) som är inspirerad av Vygotskys sociokulturella perspektiv lyfter upp 

teorin och skriver att i ett sociokulturellt perspektiv är språk och kommunikation kärnan och 

en mekanism för att barn ska kunna forma sina tankar. De är även ett hjälpmedel för att få en 

förståelse om sin omvärld och kunna agera i den, men är även en resurs för att kunna ge, ta 

och dela med sig. Barn lär sig och tillägnar sig resurser och blir delaktiga i samhället, 

färdigheter blir möjligt genom interaktion och samspel med andra. Det verbala språket är en 

länk mellan det inre tänkandet och den yttre interaktionen. I samspelet mellan barn och vuxna 

skapas ett sammanhang och en bild av hela barnet, vilket gör att barnet bli sett och hört. 

Språket ger barn möjlighet att klä sina tankar och upplevelser och gör dem tolkbara för 

omgivningen, det skapas även en förutsättning för diskussion (Säljö 2000, ss. 105-115).  

I ett sociokulturellt perspektiv är språkliga redskap av betydelse för hur människor uppfattar 

varandra. Olika sätt att tala och agera ger olika perspektiv på händelser, vilket gör att det blir 

svårare eller lättare att förstå och uppfatta andra. Därför är det viktigt att kunna formulera och 

begripa verkligheten (Säljö 2000, ss. 97-101).  

 

Informationen som vuxna sänder till barn, språket vi använder är väsentligt, och hur dessa 

komponenter uppfattas och tolkas av barn är avgörande för att vuxna ska kunna komma nära 

barns tankar. Ibland kommunicerar barn utifrån en bild av ett sammanhang som skiljer sig 

från vuxnas, vilket gör att barnet inte kan få fram sin mening och sitt budskap då detta kan 

leda till ett missförstånd. Vuxnas interaktion, samspel och lyhördhet är livsviktig för barns 

mentala och sociala utveckling (Askland & Sataøen 2015, s. 42).  

 

Barns självutveckling 

Brodin och Hylander (1998) belyser den amerikanska småbarnsforskaren, Daniel Sterns teori 

om barns självutveckling. Stern menar att barns utveckling hänger ihop med språk, 

tankeförmåga och samspelet mellan människor, barn och vuxna. Han betonar att vuxnas 

uppfattning och förståelse om barns inre upplevelser, samt samarbete och kommunikation 

med barnet har stor betydelse för hela utvecklingen. Detta ömsesidiga samspel och lyhördhet 

är ännu viktigare när barns verbala språk inte är utvecklat. Vad är det barnet vill? Hur ska 

pedagoger förstå barnets djupa upplevelser som barnet upplever om sig själv och omvärlden? 
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utforskandet och nyfikenheten är drivkraften för barns utveckling. Nyfikna barn behöver 

mycket lyhörda, intresserade och uppmärksamma föräldrar och pedagoger för att få svar på 

sina frågor om sig själva och andra. Vad händer med barn som inte blir sedda och hörda, barn 

som ständigt blir avbrutna och missförstådda, när deras handlingar strider mot samhällets 

normer? Fortsättningsvis betonar författarna att pedagogers negativa agerande mot barns 

sexuella handlingar ger barnet en signal och känsla av skam, vilket gör att samspelet och 

ömsesidigheten bryts. Barn får en känsla av misslyckande när vuxna blir arga eller ser 

ogillande ut. Det är pedagogernas viktiga uppgift att lyfta fram varje barns speciella resurser 

för att de ska kunna utveckla sin kompetens fullt ut.  

 

Vikten av att bli bekräftad 

Hylander och Brodin (1998, ss. 20-23) framhåller den bilden som Stern beskriver om det 

kompetenta barnet. Att barn är en egen person och är någon som från början har en kropp, 

känner, upplever, rör sig och kan sätta ord på sina känslor. Trots att barn växer, förändras och 

utvecklas, fortsätter deras personlighet och egenskaper att vara densamma, de förblir sig 

själva. Upplevelser och erfarenheter som barn får ligger kvar som grund, men som parallellt 

med nya intryck och upplevelser utvecklas. Barn har tillgång till dessa upplevelser och skiftar 

mellan både gamla och nya upplevelser när de är för sig själva och när de samspelar med 

andra. Inom pedagogiken innebär detta att det är viktigt att barn får en känsla av att det går att 

tala om känslor, upplevelser och bemöta det med respekt och öppenhet. Det handlar om att 

barn får en trygghet, stolthet och positiv känsla över sig själva och över sin kropp. Sterns teori 

ger även oss pedagoger en förståelse och medvetenhet till hur de bekräftelser som barn får 

påverkar hela deras liv och möjliggör att de uppfattningar som barn har om sig själva, så som 

förmågor, i samspel med oss vuxna kan utvecklas till det bättre.   

 

Hundeide (2001, ss.74-76) hävdar att en positiv bekräftelse är viktig för att ge barn ett stärkt 

självförtroende, vilket gör att barn kan förstå sin värld och skapa mening i den. Däremot leder 

negativa kommentarer till att barn tappar sin motivation och lust till samarbete. Den dagliga 

interaktionen och samspelet med barn så som beskrivningar och förklaringar på det som vi 

upplever, gör att känslorna och upplevelserna blir begripliga och leder till att barnet gradvis 

får en förståelse om den gemmensamma kulturens värderingar.  

 

Barnsyn 

Hundeide (2001, s.16) lägger tyngd på hur barn av omsorggivaren uppfattas som en individ 

med avsikter och önskningar som har betydelse för barns utveckling. Ibland kan barn 

uppfattas som ting, som något som omsorggivaren inte har ett förhållande till. Vad och vilka 

faktorer påverkar omsorggivarens syn och förhållningssätt på barnet? Det finns tre 

pedagogiska utgångspunkter när man ska möta ett barn, nämligen människosyn, samhällssyn 

och kunskapssyn. Vilken av dem man väljer har betydelse och är avgörande när vi ser på 

begreppet barnsyn. Att uppta ett människoperspektiv innebär att förstärka barns tillvaro, 
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stödja och göra livet enklare och begripligt för barnet. Det innebär att sätta barnet i centrum 

och se på det kompetenta barnet som är nyfiken, öppen för världen med meningsfulla 

önskningar, eller att se på barnet som en varelse som är fylld av behov och är beroende av 

vuxna. Fortsättningsvis skriver författarna att en samhällssyn innebär att ta hänsyn till den 

sociala och kulturella arenan som barnet befinner sig i och är en del av. Att se på individen 

som en medspelare i den sociala kontexten och ha möjlighet att påverka och bli påverkad av 

omgivningen.  

 

Ser vi på kunskapssynen ligger tyngden mycket på pedagogen. Hur denne tolkar och ser på 

barn är ett sammansatt resultat av både pedagogens kunskap om barns utveckling och sina 

egna livserfarenheter och upplevelser som varje pedagog bär med sig. Dessa tolkningar som 

ofta görs omedvetet har påverkan på hur individer ser på andra. Det är betydelsefullt att när 

pedagoger bemöter och gör bedömningar på barn, reflekterar över vilka underliggande 

uppfattningar som ligger som grund för bedömningen och synen på barnet. Även relationer 

till föräldrar och kollegor påverkar synen och kvalitén i samspelet med varje enskilt barn. 

Barnets utvecklingsförlopp handlar om personer som ser, samspelar och observerar barnet 

lika mycket som själva barnet (Askland & Sataøen 2014, ss.217-224). 

 

Sammanfattning 

Eftersom vi har lyft upp Vygotskys sociokulturella perspektiv och Sterns, barns själv 

utveckling, ligger mycket av vikten på interaktion och samspel med barn. Kommunikation 

och samspel med andra, och betydelsen av att bli bekräftad för barns utveckling och lärande 

betonas i teorierna. En viktig del för pedagoger i förskolan handlar om att skapa 

förutsättningar för den ömsesidiga kontakten och kommunikationen med barnen för att 

bedriva en god och pedagogiskt verksamhet, detta är den viktiga grunden inom förskolan som 

pedagoger inte kommer någonstans utan. Att sätta ord på det barn gör och att ha förmåga att 

se och höra barnen och ge en positiv bekräftelse till alla, är viktigt för barns fortsatta 

utveckling. Det ger barnen en positiv bekräftelse då barn känner sig respekterade och 

bekräftade. Det språk pedagoger använder och det sätt man bemöter barn på, har betydelse för 

hur barn uppfattar sig själv. En samspelad och interagerad pedagog som är lyhörd och som ser 

barns behov och signaler, är det barn behöver. Det är betydande även för de barn som har ett 

stort ordförråd, då även de kan ha svårt att förstå andra människors avsikter. Språket är ett 

redskap för barn då de vill berätta om sina djupa upplevelser och får svar på sina frågor om 

sig själv och andra.  
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Metod  
I detta kapitel presenterar vi de två metoder vi använt i undersökningen, intervju och 

selfreport, för att uppnå syftet. Vi kommer att presentera genomförandet och hur vi har gått 

tillväga, tillförlitligheten och giltigheten i studien, samt resultatet och analys. 

Med selfreport som verktyg 

Davidsson (2007) skriver att utöver intervju som metod för att undersöka ett fenomen kan 

man be olika personer som deltar i studien att skriva en berättelse, bild eller uppsats, där 

fenomenen eller händelser som man är interesserad av hamnar i fokus. Denna så kallade 

metod, selfreport, är ett användbart verktyg där man kan få kunskap om andras upplevelser 

och erfarenheter. Det samlade data materialet består av texter eller bilder som analyseras för 

forskning. I en selfreport är formuleringen av frågorna betydelsefull eftersom de påverkar 

svaren och innehållet, samt att möjligheten till följdfrågor minskas. 

  

Metoden hindrar även forskarens möjlighet att komplettera eller påverka informationen. Det 

positiva med selfreport är att de som deltar i studien får god tid på sig att formulera sina 

berättelser, tänka igenom frågorna och kunna reflektera över dem. Eftersom vi upplevde att 

ämnet barnsexualitet kan vara känsligt att ta upp genom en intervju ansåg vi att detta är de 

bästa metod där deltagande har tid på sig att skriva ner sina uppfattningar och upplevelser.  

 

Bachelor och Joshi (1993, s. 17) hävdar att det insamlade materialet bör återspegla individens 

egna ord, upplevelser och erfarenheter. I en kvalitativ undersökning är skriftliga beskrivningar 

och det verbala de viktigaste grundläggande delarna. Det som hämtas från texterna i selfreport 

utgör den viktigaste delen av datasamlingen. Dessa material ger undersökningen en större 

förståelse och insikt över de individuella upplevelserna. Genom att vi använder selfreport, ges 

respondenterna möjlighet att beskriva sina erfarenheter och upplevelser av situationer utifrån 

studiens ämnen genom text.  

Intervju som metod 

Vi har använt oss av intervju som redskap i vår studie för att undersöka fenomenet 

barnsexualitet från två olika synvinklar. Kihlström (2007) skriver att intervju är ett viktigt 

redskap där man kan ta reda på vilka uppfattningar och föreställningar individer har om ett 

fenomen. En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal med skillnaden att den har ett bestämt 

syfte. Viktigt med kvalitativ intervju är att intervjuaren håller sig till ämnet, inte styr och 

ställer, samt att bortse från sina egna förutfattade meningar. Detta för att finna innebörden i 

respondenternas svar och istället se studiens fenomen. För att ge respondenterna möjlighet till 

att berätta om sina erfarenheter krävs det att frågorna har en svag struktur. Fortsättningsvis 

skriver författaren att viktigt för tillförlitligheten är att forskaren intervjuar någon som har 

erfarenhet av det studiens ämne. Detta på grund av att svaren beskrivs utifrån de erfarenheter 

och upplevelser som de har varit med om. Lantz (2000, ss. 21-27) hävdar att i en intervju ska 

fokus sättas på respondenternas verbala utryck men beroende på intervjuns syfte, även på det 

icke -verbala som kroppspråk och skiftande ansiktsuttryck. Detta är viktigt och en del av 

analysen och är ett underlag för att kunna dra slutsatser. Det är betydelsefullt att i en intervju 
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kunna formulera frågorna så att syftet med undersökningen hamnar i fokus och blir tydlig för 

deltagarna. Varför det är intressant att undersöka just det ämnet och varför frågan har ett 

offentligt intresse. Vi kommer att använda oss av öppna frågor kopplade till studiens syfte, 

där frågorna har en svag struktur och ger möjlighet till följdfrågor. Vi ställer frågorna i samma 

följd till båda respondenterna. 

 

Urval 

Åtta selfreports lämnades till åtta pedagoger på fyra olika förskolor. Förskolorna ligger i tre 

olika kommuner i södra Sverige. De pedagoger som vi lämnat selfreporten till består av 

utbildade barnskötare och förskollärare. Vi valde att ge till båda yrkesgrupperna för att vi 

anser att barns sexualitet berör alla som arbetar med barn i förskolan. Pedagogerna har mellan 

15- 40 års arbetslivserfarenhet inom förskolan och de arbetar eller har arbetat med olika 

åldersgrupper. Vi anser att under pedagogernas långa erfarenhet bör flera situationer ha 

uppstått kring barns sexualitet. Dessa pedagoger bör även ha erfarenhet av hur bemötandet 

gentemot barn har förändrats över tid.  

 

Den andra metoden vi använde oss av är intervju. I ett samtal om barns sexualitet med en 

specialpedagog kom det fram att de ibland blivit kontaktade i frågor om ämnet. Därför valde 

vi valde att intervjua två specialpedagoger för att få ytterligare en synvinkel på barns 

sexualitet. Genom att intervjua två specialpedagoger fick vi en insyn i hur specialpedagogen 

kan vara ett komplement i förskolans verksamhet. Båda är utbildade till förskollärare och har 

sedan studerat till specialpedagog. De har arbetat som specialpedagog i tio respektive sexton 

år.  

Genomförande 

Vi började med att formulera fyra frågor i en selfreport som vi ansåg vara relevanta till vår 

studie. Dessa använde vi sedan i en pilotstudie för att säkerställa oss om frågornas 

formulering. Bryman (2008, ss. 258-259) beskriver att en pilotstudie är betydelsefull när det 

inte finns en utfrågare som kan förklara frågorna. Författaren menar att en pilotstudie 

synliggör om respondenten har förstått frågorna och om formuleringen på frågorna är tydliga. 

Vi lämnade ut pilotstudien till en pedagog som arbetar inom förskolan. Pedagogen svarade på 

selfreporten och vid återlämnandet av den gav pedagogen också sina synpunkter på frågorna. 

Utifrån pedagogens synpunkter ändrade vi formuleringarna på frågorna i kommande 

selfreport (bilaga 1).  

 

Vi kontaktade åtta pedagoger och berättade om vår studie, därefter frågade vi om de var 

intresserade av att delta i vår undersökning. Vi informerade om att selfreporten innehåller fyra 

frågor och att vi även lämnar ut ett missivbrev (bilaga 2) i samband med frågorna. 

Missivbrevet innehöll syftet med vår undersökning, en kort förklaring av innebörden med en 

selfreport, samt hur vi kommer att använda pedagogernas berättelse i vårt arbete. I 

missivbrevet skrev vi också det datum när selfreporten skulle hämtas eller mailas tillbaka. 

Respondenterna blir i missivbrevet informerade om att de har en vecka på sig att svara på 

frågorna. Vi lämnade personligen ut sju selfreports, den åttonde skickades via mail. Två av 



 

16 

 

oss delade personligen ut tre selfreports vardera. En av oss delade ut en personligen och en 

skickades via mail. Vi lämnade selfreporterna personligen för att vi skulle kunna informera 

och svara på eventuella frågor. Efter en vecka hämtade vi in sju selfreports, den åttonde 

skickades tillbaka via mail. Vi fick tillbaka alla åtta selfreports vi hade lämnat ut.  

 

 I vår andra undersökningsmetod kontaktade vi två specialpedagoger och frågade om de var 

intresserade att medverka på en intervju om barns sexualitet. Vi berättade om vårt syfte med 

vår undersökning och informerade om att vi kommer att spela in intervjun. Båda 

specialpedagogerna ville delta i vår undersökning genom intervju. Vi överlämnade ett 

missivbrev (bilaga 3) en vecka innan intervjuerna skulle äga rum. Missivbrevet innehöll vårt 

syfte med vår undersökning och hur vi kommer att använda oss av svaren i vårt arbete.  

 

Efter att ha frågat den ena specialpedagogen om det gick bra att vi var två intervjuare, 

genomfördes den första intervjun på specialpedagogens kontor med två av oss. En ställde 

frågor medan den andra antecknade. Intervjun tog ca 36 minuter. Den andra intervjun 

genomfördes med endast en av oss som intervjuare. Intervjun ägde rum på specialpedagogens 

kontor och tog ca 23 minuter. Intervjufrågorna bestod av åtta frågor (bilaga 4). Vi ställde även 

följdfrågor under intervjuerna. Under genomförandet av intervjuerna spelades de in för att få 

med allt som specialpedagogerna sa. Detta för att säkerställa att vi uppfattat det som sades 

korrekt. 

 

Analys/ bearbetning 

I följande stycke redovisar vi hur vi gått tillväga med insamling och bearbetning av de åtta 

selfreports och de två intervjuerna. Vi beskriver också hur vi använt oss av Giorgris 

analysmodell (Bachelor & Joshi 1993, ss. 27-28). 

 

Selfreport 

Vi inspirerades av Giorgris analysmodell som består av fem steg; 

1. I första steget läser forskaren igenom texten för att kunna förstå dess helhetsbetydelse, 

för att kunna återge den så troget som möjligt.  

2. I andra steget avgränsar forskaren texten för att hitta specifika drag av respondentens 

upplevelse i förhållande till det man vill studera. 

3. I tredje steget avgränsar forskaren texten i teman och sorterar bort det överflödiga för 

att undvika upprepningar. I detta steg behåller man respondenternas egna ord.   

4. I fjärde steget reflekterar man över de karakteristiska dragen man finner, för att hitta 

kärnan i dem. Här omformulerar man respondenternas egna ord med vetenskapligt 

språk.  

5. I femte steget sammanställer vi resultatet till en löpande text, genom att formulera 

svaren så att de ger en helhetsbild av vår undersökning. Här fokuserar man på det 

gemensamma och variationer är inte intressanta.    

 

Analysarbetet påbörjades enligt nedan:  
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Vi började med att analysera det insamlade datamaterialet genom att fånga textens 

helhetsbetydelse. Detta innebär att vi läste igenom texterna för att skaffa oss en helhetsbild av 

dess innehåll.  Efter det sorterade vi ut det som var relevant i texterna och gjorde en enskild 

sammanställning av varje selfreport. Det innebar att viktiga inslag i texten kom i fokus. Vi 

valde bort det som var överflödigt i texten, som upprepningar och sådant som inte var relevant 

i förhållande till vårt syfte i vår undersökning. I resultatet använde vi oss av citat från 

respondenternas texter och använder oss därmed av deras egna ord, detta för att öka 

tillförlitligheten.  

 

I analysmetodens fjärde steg skulle undersökningspersonernas egna ord omformuleras med ett 

vetenskapligt språk. Detta gjordes inte i studien eftersom vi var intresserad av själva 

upplevelsen hos respondenten, samt för att läsaren ska kunna ta del av respondenternas egna 

berättelser. Det innebär att analysmetodens fjärde och femte steg inte blev exakt som 

analysmetoden påvisade. Vi använder fingerade namn på de åtta pedagoger som deltagit, Åsa, 

Sanna, Fanny, Birgitta, Malin, Ulrika, Karin och Astrid. 

Intervju 

Vi börjar med att transkribera intervjuerna, som bestod av åtta frågor, genom att skriva ner allt 

ordagrant som yttrades under inspelningarna. Intervjuerna hade 36 minuter respektive 23 

inspelningsminuter. När vi transkriberat dessa resulterade det i ca sex sidor skriven text, tre 

sidor per intervju.  Materialet blir mer lättarbetat att gå igenom när det är nedskrivet och vi 

kan lättare hitta det som är framträdande i svaren. Vi bearbetar och sammanställer 

intervjusvaren från båda specialpedagogerna för att hitta kärnan i deras utsaga som vi kan 

koppla till studiens syfte. I redovisningen använder vi oss av fingerade namn, Jenny och 

Lotta. Citaten använder vi för att förstärka trovärdigheten i studien.     

 

Tillförlitlighet och giltighet  

Tillförlitligheten handlar om trovärdighet och att resultatet i vår studie ska bli likvärdigt om 

en annan forskare genomför en liknande studie, samt att svaren och texten från studien ska 

vara tillgängliga så möjlighet finns att se om vi tolkat och förstått innebörden och svaren på 

rätt sätt (Kihlström 2007). Berättelserna från selfreporten och intervju svaren från vår studie 

finns tillgängliga, om någon begär åtkomst till dessa. 

 

Viktigt för tillförlitligheten är också noggrannheten vid formuleringen av den text eller den 

uppgift som ges respondenterna (Davidsson 2007). För att öka tillförlitligheten spelas 

intervjuerna in och transkriberas sedan till skriven text.  

 

Kihlström (2007) skriver att giltigheten handlar om att studera det man avser undersöka. 

Därför vill vi innan vi genomför undersökningarna vara säkra på att vi formulerar frågorna 

tydligt och beslutar oss för att genomföra en pilotstudie. En förskollärare får svara på 

selfreports frågorna och lämna synpunkter på dessa. Vi såg då att vi skulle få det material vi 

eftersöker och ansåg därför att metoden passar vår studie. Efter några justeringar genomförde 

vi sedan undersökningen med selfreports. På så sätt ökar vi giltigheten i metoden selfreport. 
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Forskningsetik 

Enligt Löfdahl (2014, s. 34-35) är ett examensarbete inte forskning på samma sätt som när 

den görs på ett universitet av lärare eller professorer. Högskolelagen betonar dock att 

”vetenskapens trovärdighet och god forskningssed ska värnas i högskolornas verksamhet” (1 

kap. 3a§ högskolelagen). Löfdahl beskriver vidare hur man brukar skilja på forskningsetik 

och forskarens etik. Forskarens etik innebär hur vi som intervjuar använder oss av de 

forskningsetiska frågorna i praktiken, före, under och efter intervjun. Hermerén (2011, ss. 66- 

69) förklarar fyra viktiga begrepp som vi ska ta hänsyn till när det gäller etiken i 

undersökningen; sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Resultat och analys 

av intervjuerna kommer att finnas med i vårt arbete och eventuellt citat från dem. Vi 

respekterar att de pedagoger vi intervjuar inte nämner några namn eller på annat vis berättar 

något som kan röja en identitet. Vi kommer inte att fråga efter personliga uppgifter eller 

dokumentation som röjer anonymiteten på den person vi intervjuar eller platsen där intervjun 

sker. Konfidentialitet innebär att vi ska skydda pedagogernas identitet och använda materialet 

på ett sådant sätt att inte identiteter avslöjas (bilaga 2 och 3). 
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Resultat 
Nedan redovisas de gemener vi funnit i pedagogernas berättelser och specialpedagogernas 

intervjusvar. Vi har delat in texterna efter de ämnesområden som varit mest tydliga i 

respondenternas berättelser; Barns undersökande av kroppen, Barns sexuella lekar, Samhällets 

påverkan, Olika erfarenhet, olika förhållningsätt och Pedagogers förhållningssätt i arbetslaget. 

 

Barns undersökande av kroppen 

Gemensamt för alla pedagogers och specialpedagoger är att de beskriver barns sexualitet när 

barn undersöker sin kropp för att upptäcka, utforska, se likheter och olikheter. Pedagogerna 

ser det som en naturlig del i barnets utveckling och är något som förekommer då och då i 

förskolan. 

 

”Spontant tänker jag att alla har en medfödd sexualitet. Man har ju sett att 

spädbarn njuter eller känner av sin sexualitet. Tänker på 70-80- talet när 

man själv var ute i förskoleverksamheten, att barn lekte doktor, som man 

säger och att det varit hysch hysch kring det.” (Lotta specialped.) 

        

 

Vi konstatera att alla pedagoger har tankar och erfarenhet av barns sexualitet. De har sett barn 

onanera eller upptäcka en ”skön känsla” och en nyfikenhet att undersöka sin egen kropp och 

andras. Flera pedagoger har också sett barn utforska sina och andras kroppar och på så sätt 

upptäckt skillnaden mellan flicka och pojke. Det kan ske vid t.ex. blöjbyte eller toalettbesök.  

 

 

”Vissa barn kan bli stående vid skötbordet och nyfiket granska, för mig då 

blöjbytet, men för det granskande barnet säkert något annat.” (Sanna ped.) 

 

 

Flera pedagoger har uppmärksammat att barnen undersöker varandra och ser olikheter på 

varandras kön och att de benämner dem med orden snopp och snippa.  Pedagogerna upplever 

att det har varit och fortfarande är tabu och att sexualitet inte är något som man talar om.  

Jenny berättar om barns sexualitet ur en annan aspekt, nämligen svårigheter som kan uppstå 

när det handlar om barn med särskilda behov. Hur ska man t.ex. bemöta ett barn med 

utvecklingsförsening som onanerar? När barnet inte har de sociala spärrarna och det är svårt 

att kommunicera och avleda. 

 

”Det kan vara svårt att prata med ett barn som är fem år, men som är som 

en ettåring, då får du ju tänka som ett barn som är ett år. Hur hade du gjort 

då? Då kan man inte använda så mycket ord utan måste avleda och ersätta 

med något annat.” (Jenny specialped.) 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla pedagoger och specialpedagoger är 

medvetna om och har erfarenheter av att bemöta barns sexualitet i förskolan. De ser 

den som en del av barns utveckling och ett sätt för barnet att upptäcka sin egen och 

andras kroppar. 

 

Barns sexuella lekar- avvakta eller avbryta? 

Alla pedagoger och specialpedagoger berättar att de varit med om att barn visar sexuella 

beteende under leken eller vilan. Som t.ex. att barn drar ner byxorna och titta på varandra, 

under doktorslekar eller att de brottas med varandra och kramas lite extra eller när de ligger 

under filtar i bara underkläder.  

 

”Två pojkar 5-6 år kröp ofta in i ett påslakan tillsammans på en undangömd 

plats på förskolan. De första gångerna ”tjuvlyssnade” jag och förstod att de 

undersökte varandras kroppar.”(Ulrika ped.) 

 

 

De beskriver hur barn som genom slumpen upptäcker att det känns skönt och lustfyllt när de 

t.ex. sitter på gungan eller stoppa handen i byxorna och undersöker sin kön. Det framgår att 

pedagoger avvaktar och låter barnet undersöka sin egen kropp, men avbryter när det övergår 

till andra handlingar. Åsa berättar att hon har sett barn som gnuggat sig mot golvet och 

försvunnit iväg med sin närvaro. 

 

”Vi har då bemött med att ex säga att det är lättare att sitta upp och leka 

när man bygger eller en form av avledande ”Kom! Titta vad vi ska göra 

nu.”(Åsa ped.) 

 

 

Pedagoger ger uttryck för att de försöker bryta sexuella aktiviteter när de inskränker på 

barnets lek eller ett annat barns integritet. Åsa berättar att de ställt frågan ”Hur tänkte ni nu?” 

för att få veta vad barnets tanke med aktiviteten var. Pedagoger skriver att de har förklarat för 

barnet, att på förskolan är det bäst att leka med kläder på och att man har sett till miljön är 

trygg och tänkt på vuxennärvaro. 

 

 Pedagogerna beskriver att det är svårt att veta när eller om de ska bryta ett sexuellt beteende 

och hur de ska sätta gränser för vad som är tillåtet. Det blir till ett dilemma då barnets 

sexualitet samtidigt ses som en naturlig del av barnets utveckling som ska främjas, ett sätt för 

barnet att upptäcka och lära sig om sin och andras kroppar. Karin skriver om barn som lekt 

samlag där det hela gick för långt och fick brytas av pedagoger. 

 

 

”Jag upplever att vi har samma förhållningsätt, tycker inte att det är så 

svårt att diskutera och prata om det, men det är ofta svårt att veta vad som 

är rätt eller fel, hur man ska hantera vissa situationer.” (Karin ped.) 
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I stort sett alla pedagoger beskriver vikten av att inte skuldbelägga barnet för dess beteende, 

de belyser vikten av att bemöta barnet med respekt och svara på barnets frågor utan att få 

barnet att känna skuldkänslor. Specialpedagogerna belyser också hur viktigt det är att inte 

skuldbelägga barnet. Jenny uppger att hon har läst om att tvångsmässig onani kan stå för att 

barnet är otryggt och att man då ska ge det barnet mycket stöd och trygghet. Sanna skriver att 

hon försvara barnens sexuella handlingar ur ett utvecklingsperspektiv, hon anser att det är 

faser barn och ungdomar ska gå igenom, testa pröva och fråga. 

 

”Då måste vi stötta och hjälpa dem. Som förälder vill man väl att sitt barn 

ska få en bra sexuell relation som vuxen?”(Sanna ped.) 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla pedagoger och specialpedagoger har erfarenhet 

av barns sexuella handlingar. De flesta känner en osäkerhet i när det är dags att bryta. Det är 

svårt att veta var gränsen går och hur man ska bryta utan att skambelägga barnet.  

 

Samhällets påverkan 

Pedagoger av den äldre generationen har kunnat följa hur ämnet barns sexualitet har 

förändrats över tid. Några pedagoger berättar att man förr visste att det fanns övergrepp, men 

det talades sällan om det. Idag är det pedofildebatten som påverkas av samhället och media, 

kan vi konstatera utifrån pedagogernas berättelser. Det uttrycks en oro inom förskolans 

verksamhet som leder till försiktighet när det gäller nya vuxna i förskolan. Birgitta betonar att 

det var på ett helt annat sätt förr än vad det är nu, övergrepp talades det aldrig om. 

 

”Förr var barn barn, inga sexobjekt. Barns sexualitet var på barns villkor. 

Pedofiler och pedagoger som begick övergrepp var det aldrig tal om, även 

om de fanns. Media har öppnat en sida av verkligheten som tidigare varit 

dold.” (Birgitta ped.) 

 

 

Pedagoger uttrycker att de upplever att sexualitet är väldigt öppet och tillgängligt i samhället 

idag, genom t.ex. internet och sociala medier. Det är både på gott och ont, och det är en svår 

balansgång när det gäller vad som ska tillåtas och ska få vara tillgängligt. Flera är försiktiga 

med att låta barnen använda internet på förskolan då det är lätt att barnen hamnar på sidor 

med olämpligt innehåll. 

 

Lotta uttrycker också att samhället nu mer belyser olikheter, t.ex. barn som inte känner sig 

bekväm i sin kropp utan vill vara av det andra könet eller barn som lever med föräldrar av 

samma kön. Lotta uppger att hon märkt att det är ett ämne som nu är mer belyst i media än 

tidigare, både på barn och vuxennivå;  
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”Det har ju förts upp på agendan, i alla fall det här med att man kan känna 

sig som någon annan eller vara född i fel kropp. Homosexualitet har ju förts 

upp på agendan på nått sätt så det påverkar nog.” (Lotta specialped.) 

 

 

Det mångkulturella samhället gör att det kan vara svårt för pedagoger att möta och diskutera 

ämnet med föräldrar. Pedagoger uttrycker att okunskap om andras kultur och religion gör att 

de blir osäker på hur man ska beröra ämnet barns sexualitet i möten med föräldrar. Malin 

belyser att det kan uppstå svårigheter i vårt mångkulturella samhälle; 

 

 

”Sexualitet är ett så laddat ämne. Idag med så mångkulturellt samhälle är 

det svårt och veta hur mycket man ska prata om det. Det är viktigt att barn 

av båda könen ska få leka, kramas och undersöka till en viss gräns”. 

                                                                                                    (Malin ped.)            

 

 

Åsa anser att barn och föräldrars bakgrund och deras förhållningssätt påverkar reaktionerna på 

t.ex. ett barnprogram eller en händelse eftersom olika kulturer är olika tillåtande. 

 

                 ”Det är ett stort ansvar vi har med tanke på alla barns olika bakgrund.” 

                                                                                              (Åsa ped.) 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att pedagoger och specialpedagoger upplever att 

samhället påverkar deras förhållningssätt.  Pedagoger uttrycker att det finns en försiktighet när 

det gäller nya vuxna i verksamhetet av rädslan för pedofili. Svårigheter med barns sexualitet i 

olika kulturer är något som flera pedagoger berättar om.                                                                                                 

 

Kunskapens betydelse 

I pedagogernas berättelser framgår att pedagogers olika erfarenheter påverkar hur de förhåller 

sig till barns sexualitet.  Flera pedagoger berätta om hur mer öppet barns sexualitet var förr. 

På 70-talet var det tillåtet att barnen fick vara nakna på förskolan, det fanns inredda mysrum 

där barn tilläts utforska och pedagogerna fick utbildning om hur man skulle underlätta och 

förstå barns sexualitet.  

 

”Det var livliga och ganska kontroversiella diskussioner om barns lust på 

70-talet. Allt som allt har det lett fram till att jag har en, som jag tycker, fri 

och naturlig syn på barns sexualitet, det är ett naturligt utforskande av sin 

egen kropp och nyfikenhet.” (Astrid ped.) 
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Birgitta berättar om hur en kollega åkte på kurs för att få mer kunskap om hur man skulle 

underlätta för barnen förstå barns sexualitet. Hon uppger att förhållningssättet inte är 

gemensamt i arbetslaget och hävdar att det beror på att pedagogerna inte är av samma 

generation. Birgitta skriver att det inte diskuteras och lyfts på samma sätt som det gjordes 

förut.  

 

 

”På 70 och 80 talet var det mycket naturligt att man som pedagog skulle se 

till att barn fick tillfälle att under vilan ha en skön stund t.ex. genom att de 

kanske behövde två kuddar.” (Birgitta ped.) 

 

 

Pedagogerna uttrycker en önskan om att få mer kunskap och utbildning i ämnet. Flera 

pedagoger beskriver att de känner en osäkerhet kring hur de ska förhålla sig och att den 

osäkerheten grundar sig i okunskap i ämnet. Specialpedagogerna anser sig inte heller ha den 

utbildning som behövs för att kunna vägleda pedagoger i förskolan i frågor om barns 

sexualitet.  Jenny betonar att det inte är en specialpedagogisk fråga egentligen utan mer 

psykologisk. Hon uppger att hon inte kommer ihåg att ämnet berördes särskilt mycket under 

hennes specialpedagogiska utbildning. 

 

 

”Jag har själv gått och letat information på olika förskole forum där 

psykologer svarar på frågor om detta. Jag har sedan försökt bolla vidare till 

BVC- psykologen, men då de inte är så tillgängliga så har jag fått ta det 

även om jag kan tycka att det är en psykologs uppgift att vägleda i denna 

typ av frågor. Jag har försökt att vägleda även om jag känner att jag inte 

har så mycket kunskap om det.” (Jenny specialped.) 

 

 

Flera pedagoger efterlyser utbildning och litteratur i ämnet barns sexualitet. Lotta uttrycker att 

hon anser att utbildning kring barns sexualitet är lika viktigt som andra ämnen. Hon anser att 

det är viktigt att vara uppdaterad och reflektera över hur man som pedagog ska bemöta ett 

barn.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att erfarenhet och kunskap kring barns sexualitet 

påverkar pedagogers förhållningssätt. Då de själva beskriver att det behövs mer utbildning i 

ämnet. 

 

Pedagogers förhållningssätt i arbetslaget 

Några pedagoger yttrycker att man diskuterade barns sexualitet mer förr. Då arbeslagen idag 

ofta består av pedagoger från olika generationer påverkas deras gemensamma förhållningssätt, 

då det inte diskuteras i samma utsträckning idag. Det handlar även om att de inte delar samma 

uppfattning eller erfarenheter.  Ulrika uppger att det inte finns ett gemensamt förhållningssätt 



 

24 

 

på avdelningen där hon arbetar. Hon uttrycker att varje pedagog agerar efter eget tycke. 

Ulrika uttrycker att barns sexualitet är ett ämne som sällan diskuteras, inte ens under 

förskollärarutbildningen. 

 

 

”Jag upplever att arbetslaget överhuvudtaget inte hade diskuterat eller tagit 

med i grundverksamheten hur vi ska förhålla oss till barns sexualitet.”     

                                                                                                     (Ulrika ped.) 

                            

 

Ungefär hälften av pedagogerna beskriver att de inte har något gemensamt förhållningssätt i 

sitt arbeslag och att barns sexualitet är ett ämne som är svårt att diskutera med kollegiet.  

De resterande pedagogerna uppger att det finns ett gemensamt förhållningssätt och att ämnet 

inte är svårt att diskutera, däremot önskar de mer tid till just diskussion och reflektion. Fanny 

uppger att det finns ett gemensamt förhållningssätt på den förskola hon arbetar. När barnen 

frågar om sexualitet pratar pedagogerna om det de vill veta. Fanny skriver att det finns 

litteratur på förskolan i ämnet, och menar att då blir det frågor från barnen. 

 

Pedagogerna belyser hur viktigt det är med fortbildning och att kunna reflektera och diskutera 

tillsammans med arbetslaget, för att pedagogerna ska nå fram till ett gemensamt 

förhållningssätt. De framhäver också att det behövs mer aktuell litteratur till både pedagoger 

och barn i ämnet.  

 

”Allt behöver ju fortbildning och det är viktigt att uppdatera sig och 

reflektera över hur vi ska bemöta ett barn för rätt var det är händer det. Att 

reflektera över sitt förhållningssätt är ju alltid viktigt, även i de här 

frågorna också.” ( Lotta specialped.) 

 

Det framgår av pedagogernas berättelser att det finns olika sätt att förhålla sig till barns 

sexualitet. Några pedagoger avvaktar och låter barnet utforska under uppsikt, så länge 

beteendet inte inskränker på leken eller påverkar den övriga barngruppen. Andra bryter 

försiktigt beteendet genom att avleda eller locka med en annan aktivitet. Det framgår också av 

pedagogernas berättelser, att de upplevt att alla inom förskoleverksamheten inte har förmågan 

att se och förstå barns sexuella uttryck, vilket i vissa fall kan leda till problem. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förhållningsätten i arbeslagen ser olika ut. Det 

framgår av pedagogernas berättelser att en del arbetslag har ett öppet, gemensamt 

förhållningssätt medan andra upplever att det inte finns något gemensamt förhållningsätt och 

att ämnet inte ens diskuteras. 
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Diskussion  
I detta kapitel kopplar vi samman det resultat vi fått fram, med den litteratur vi använt oss av. 

Därefter har vi en metoddiskussion där vi utvärderar de metoder vi använt. Avslutningsvis tas 

didaktiska konsekvenser upp samt förslag på vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår undersökning är att synliggöra hur åtta pedagoger och två specialpedagoger 

beskriver sitt förhållningssätt till barns sexualitet i förskolan. I följande avsnitt utgår vi från 

rubrikerna som är gemensam från pedagogernas berättelser och intervjusvar.   

 

Barns undersökande av kroppen 
I resultatet av både selfreport och intervju framkom att pedagogerna var medvetna om att 

barns sexualitet finns synligt i förskolans verksamhet. Alla kunde berätta om tillfällen när de 

uppmärksammat en situation och hur de hanterade den. De utryckte att de ser det som en 

naturlig del i barnets utveckling, att undersöka sin egen och andras kroppar. Larsson (1994) 

hävdar att sexualiteten finns hos barn sedan födseln och som behålls under uppväxten genom 

att barnet undersöker sin kropp. Det är också något vi lagt märke till i yrkeserfarenhet och 

blivit mer medvetna om under tiden vi skrivit vårt arbete. Vi kopplar vissa av barnens 

beteenden till deras sexualitet som vi inte tidigare varit medvetna om som t.ex. när ett barn 

som blivit blöjfri går undan och drar ner byxorna för att undersöka sin kropp. 

 

I resultatet av vår studie framkom att barn genom att utforska sin och andras kroppar blir 

medvetna om skillnaden mellan flicka och pojke. Detta är något som Larsson (2002) skriver, 

att barn i två till treårs ålder blir uppmärksamma på sina könsorgan och ser skillnader. I 

förskolan är det något vi ofta uppmärksammar vid situationer kring skötbordet eller vid 

toalettbesök. Det händer att ett barn säger ”Han har en snopp det har inte jag”. I dessa 

situationer kan vi pedagoger bekräfta det barnet säger eller gör och lyfta samtalet om kroppen, 

vilket är viktigt enligt sociokulturella perspektivet, kommunikationen mellan barn och vuxna 

är betydelsefull. Det är angeläget att svara på barnets frågor och hjälpa dem att benämna det 

de ser även om barnet inte har något verbalt språk. Säljö (2000, ss.65-69) lyfter vikten av 

språkets betydelse för att vuxna och barn ska kunna komma närmare varandras tankar. Detta 

för att vuxna ska kunna tolka barn på rätt sätt. I samspelet mellan barn och vuxna skapas ett 

sammanhang vilket gör att barnet blir sett och hört. Genom vår erfarenhet har vi tidigare sett 

att språket är av stor betydelse och även hur vi bemöter barnet. Under vårt arbete har vi fått 

ytterligare bekräftelse på hur viktigt det är, att vårt beteende, agerande och det språk vi 

använder har stor betydelse för barnets självkänsla utvecklas. Vi måste sträva efter att ge 

barnet en positiv känsla över sig själv och sin kropp genom att stödja dem och visa intresse 

för det som väcker barnens nyfikenhet. 
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Barns sexuella lekar- avvakta eller avbryta? 

Flera pedagoger har berättat att de bryter ett sexuellt beteende när det tar över leken eller 

inskränker på ett annat barns integritet. De uttrycker att det ibland är svårt att veta när man 

ska bryta. Under vårt arbete har dessa frågor återkommit; Hur sätter vi gränser utan att kränka 

eller skuldbelägga barnet? Hur ska vi veta om det vi gör är rätt eller fel? Brodin och Hylander 

(1998) skriver att vuxnas positiva bemötande har betydelse då barn känner trygghet, stolthet 

och positiv känsla över sig själv. Barn växer och utvecklas men deras personlighet blir 

densamma, därför är det viktigt att de får en positiv bekräftelse och får en positiv uppfattning 

av sig själva. 

 

Vi anser att det är av stor vikt att diskutera frågorna tillsammans med övriga arbetslaget, för 

att dela varandras erfarenhetet och för att bli tryggare i sitt förhållningssätt och därmed 

bemöta barnet positivt. Pedagogerna var alla överens om att inte skuldbelägga barns sexuella 

beteende, utan bemöta barnet med respekt. Kosztovics (2009) betonar att barn inte har 

förmågan att se om det är handlingen i sig som är fel eller om det är deras personlighet. Det är 

därför viktigt att bemöta barn och samtala med dem på ett enkelt sätt. Som pedagoger bör vi 

tänka på hur vi agerar och tilltalar barn i olika situationer för att de inte ska känna sig kränkta 

eller få skuldkänslor. Öhman (2003) påstår att ibland kan leken för pedagogen verka 

obegriplig och svår att hantera, vilket leder till att pedagoger bryter och styr upp leken. I 

sådana situationer är det viktigt att pedagogen reflekterar över sitt agerande och ställer sig 

frågan varför man avbröt leken, vad hade hänt om den fått fortgå. Vi känner igen oss i det 

Öhman skriver, ofta reagerar vi för snabbt och tänker sedan. Då ställer vi oss ofta frågan; 

Varför gjorde jag inte på ett annat sätt?  Vi tror det till stor del beror på att pedagoger 

antagligen är rädda för vad kollegor har för åsikter eller vad föräldrar ska tycka. Kanske 

behöver vi lära oss att ibland vänta ut och se vart leken leder?   

 

Askland och Sataøen (2014) anser att pedagogers kunskap och erfarenheter spelar stor roll i 

hur barn får förståelse för sina handlingar och beteenden. En nära relation till barnet ger rätt 

kunskap till barnets handlingar vilket är av betydelse i förskolan då pedagoger bör lära barn 

att deras kropp är deras och den bestämmer de själva över. Om någon vuxen eller något barn 

gör något som inte känns bra får barnet säga nej. Att respektera ett nej är också något som är 

viktigt för ett barn att förstå.  

 

”Min kropp är min! 

Din kropp är din! 

Rör någon mig när jag inte vill, 

Då säger jag till! 

NEJ!” 

                                                                               (Bosson Rydell 2006, s.35) 

 
Eksvärd (2016) skriver att om någon vuxen talat om för henne vad integritet innebär, hade 

hon antagligen tidigare insett att det hennes pappa utsatte henne för var fel. Hon påpekar att 

alla barn inte har en vuxen som talar om för dem vad som är rätt eller fel, det kan vara en 

vuxen hemma eller i barnets närhet som är förövaren.  
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Vi har uppmärksammat att den litteratur och de rapporter vi använt oss av i vår studie 

beskriver ganska förenklat om barns rätt att sätta gränser och lära sig om integritet. Där 

påpekar man att ett barn alltid ska ha rätt att säga nej. Naturligtvis ska man respektera barnets 

vilja när det gäller dess integritet, men det kan bli komplicerat och det är svårt att veta hur 

långt man i förskolan ska respektera ett barns nej. Ibland uppstår situationer när barnet inte 

kan välja och där pedagoger av säkerhetsskäl bör hantera mot barnets vilja.  

 

Samhällets påverkan 

Flera pedagoger anser att internet och sociala medier är tillgängligt och öppet idag, även i 

förskolan. Det är svårt att veta hur mycket vi ska tillåta och när vi ska begränsa. Då den 

litteratur vi funnit har varit äldre, uppmärksammas inte det som ett problem då internet och 

läsplatta inte fanns.  En av pedagogerna anser att media har öppnat upp pedofildebatten och 

övergrepp på barn får mer uppmärksamhet, sociala medier gör också barn mer tillgängliga för 

vuxna. Hon anser att vuxna har ett stort ansvar för vad barn gör med läsplattor och vad de ser 

på tv och internet. Vi håller med om att det är den vuxnas ansvar att skydda och lära dem att 

det finns farliga vuxna där också, även om de inte syns. Larsson (2001) anser att en ökad 

medvetenhet om barns sexuella beteenden har blivit viktigare när övergrepp och pedofili har 

uppmärksammats. Det har framkommit i vår studie att debatten om övergrepp på barn är en 

orsak till en ökad försiktighet mot nya vuxna i förskolan. 

  

Kosztovics (2009) skriver att de sexuella övergrepp som förekommer i samhället har lett till 

att pedagoger begränsar barns lekar som t.ex. nakenhet.  Det kan vi se i förskolan, då vi är 

mer medvetna om att barn ska ha något på kroppen både inomhus och vid vattenlek ute. Vi 

bör också tänka på var vi har vattenleken, om det är skyddat eller om vem som helst kan ta ett 

kort med sin mobiltelefon.  

 

Okunskap om andra religioner och kulturer gör att pedagoger kan känna en osäkerhet i hur de 

ska förhålla sig till det mångkulturella samhället som vi lever i idag. Vi vet inte hur olika 

kulturer förhåller sig till barns sexualitet och hur deras kunskap är om den. I dessa situationer 

är det av betydelse att ta det varsamt, förklara vårt förhållningssätt och lyssna in föräldrars 

åsikter.  

 

Homosexualitet
 
är något som belysts mer i media. I dagens barnprogram visar man hur det är 

att leva med t.ex. två föräldrar av samma kön eller berättar hur det känns att vilja vara en 

flicka fast man är en pojke. Det är avdramatiserat, naturligt och förklarat på barns nivå och 

visar att det är ok att vara olika, något som vi välkomnar och tycker är positivt.  I Lpfö 98 

(rev.2010, ss.8 -9) står att varje barn i förskolan ska få sina behov respekterade och få uppleva 

sitt egenvärde. Som pedagoger i förskolan ska vi bekräfta barnet som det är, vi låter barnen gå 

in i olika roller för att kunna hitta sin egen identitet.  
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Kunskapens betydelse 

Det framgick i undersökningen att pedagogerna önskar mer kunskap och litteratur i ämnet för 

att bli tryggare i både yrkesroll och förhållningsätt. Wardle och Moore-Kneas(1995) anser att 

alla som studerar till förskollärare bör få en utbildning angående frågor som rör barns sexuella 

beteende. Det är något vi håller med om, vi anser att det vi läst i vår utbildning är alldeles för 

lite, då vi endast fått en föreläsning i ämnet. Vi anser att studenter i sin förskollärarutbildning 

bör få mer kunskap om barns sexualitet och känna sig trygga i att samtala och diskutera ett så 

känsligt ämne i en grupp.  

 

Det förvånade oss att specialpedagogerna oftast gick vidare till andra professioner med 

ärenden som rörde barns sexualitet. Enligt dem är barns sexualitet något som inte berördes 

särskilt mycket i deras utbildning. Därför anser vi att det är av stor vikt att pedagoger i 

förskolan får utbildning i ämnet för att kunna bemöta barns sexualitet. Betydelsen av 

utbildning för pedagoger inom förskolan är något som flera författare betonar. Även 

Centervall (2005, s. 125) framhäver att det är viktigt att dessa yrkesgrupper har tillräckligt 

med kunskap för att minska osäkerhet och öka medvetenheten om barns naturliga sexuella 

beteende. Ökad kunskap ger pedagoger en trygghet i att kunna skilja normala sexuella 

beteende från ett avvikande beteende. Pedagogerna hävdar att ämnet i vissa situationer kan 

vara svårt att tala om och att det är svårt att veta vad som är rätt och fel. Det stärker 

Kosztovics (2009) påstående att pedagoger inte förnekar att sexualiteten finns även hos barn, 

problemet är att pedagoger inte vågar prata om det med varandra. Det är något vi känner igen 

från vår egen yrkeserfarenhet. Vi upplever att ämnet inte är något som vi diskuterat i 

verksamheten, men som behöver lyftas för att nå gemensamt förhållningsätt i arbetslaget.  

 

Pedagogers förhållningssätt i arbetslaget 

Det framkommer att pedagogerna anser det viktigt att kunna reflektera och diskutera i 

arbetslaget för att pedagogerna ska nå fram till ett gemensamt förhållningssätt när det gäller 

barns sexualitet. De saknar dock underlag och tid till att kunna göra de. Genom att diskutera 

situationer och fiktiva händelser kan arbetslaget tillsammans hitta verktyg som kan vara till 

hjälp för både pedagoger och barn. Även Kosztovics (2009) hävdar att öppna diskussioner om 

barns sexualitet bidrar till ett gemensamt förhållningssätt i hur man bekräftar och hanterar den 

och skriver att det är viktigt att barn får hjälp med att benämna kroppens privata delar och 

kunna sätta ord på sina känslor och upplevelser. Vår erfarenhet är att barns sexualitet inte 

diskuteras alls i de arbetslag vi arbetar, men att det är ett ämne som måste lyftas för att få ett 

gemensamt förhållningsätt . Det framkommer att pedagogerna vill vara tillåtande och ge barn 

utrymme till att utforska och undersöka sin kropp, samtidigt skriver de att de bör vara 

uppmärksamma och ha öppna dörrar för att förebygga kränkningar. Vi märker genom studien, 

att det är ett dilemma och en svår balansgång i hur pedagoger ska kunna tillåta barn att 

upptäcka och utforska under uppsikt, utan att det inskränker på barns integritet eller ger dem 

skuldkänslor. Återigen framkommer vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt i 

arbetslaget. Vi anser att det är viktigt att diskutera vad som ska gälla på ”vår förskola”. Även i 

mötet med föräldrar är det naturligtvis en fördel att ha samma förhållningssätt som sina 

kollegor för at undvika missförstånd. 
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Metoddiskussion 

 

Selfreport  

Vi anser att vårt metodval föll väl ut. Av de åtta vi lämnade ut skrev alla svar och vi fick åtta 

selfreports tillbaka. Selfreport fungerade bra av flera anledningar; Barns sexualitet kan vara 

ett ämne som är känsligt att prata om inför andra, dels att uttrycka sin åsikt och dels för att 

man måste se till sig själv och sitt eget förhållningsätt. Därför lämpade sig selfreport då 

pedagogen kan fundera över och svara på frågorna. Det ledde också till att svaren blev 

djupare, mer beskrivande och genomtänkta än vad de blivit vid en intervju eller enkät. Det var 

intressant och givande att sedan analysera de svar vi fått, vi fick bra underlag att arbeta med i 

förhållande till vårt syfte. Respondenterna var överlag ense om att metoden var ett bra 

alternativ och de var positivt inställda från början. ”Det är nyttigt att få tänka till och 

reflektera”, som en av dem uttryckte sig. Två av de åtta tyckte däremot det var svårt att 

utrycka sig i skrift och hade av den anledningen föredragit att bli intervjuad istället. 

Nackdelen med selfreport som metod var att några svar var kortfattade och inte så utförliga 

och skulle därför behövt följdfrågor. Vi kunde ändå använda oss av berättelserna som gav oss 

svar på det vi ville undersöka.  

 

Intervju  

Att intervjua specialpedagogerna kändes också som en bra metod. Frågorna tolkades så som 

vi tänkt och de gav oss utförliga svar som vi sedan kunde bearbeta. Vi delade upp oss när 

intervjuerna genomfördes. Två av oss deltog i den ena, medan en av oss genomförde den 

andra ensam. Fördelarna med att vara två är att en kan fokusera på att ställa frågor medan den 

andra kan anteckna och se hur respondenten agerar, detta ökar tillförlitligheten i en studie 

(Kihlström 2007). Om det blir en jobbig tystnad är det lättare att ställa följdfrågor om man är 

två. Det kan också vara lättare att reflektera efteråt när man är två. Intervju ger också 

möjlighet att får svaren förtydligade eller att ställa följdfrågor. 

 

Efterarbete 

De två intervjuerna och de åtta selfreports gav oss svar så vi kunde se ett mönster i det 

respondenterna skrivit. Intervjuerna likaså, de gav oss ett intressant underlag ur en 

specialpedagogs synvinkel. Georgios analysmetod gjorde att vi kunde se ett mönster i svaren 

från både selfreport och intervju. Vi upplever att användningen av analysmetoden bidrog till 

ett tillförlitligt material.  

 

Självreflektion 

Om vi skulle göra om vår studie skulle vi vilja använda oss av en fokusgrupp som metod. Vi 

skulle diskutera en påhittad situation med pedagoger och se vad det finns för erfarenheter och 

tankar. 

  



 

30 

 

Didaktiska konsekvenser  

 

Vi har i vår studie sett att det finns flera faktorer som påverkar att det inte alltid finns ett 

gemensamt förhållningssätt. Olika generationer i arbetslaget, okunskap, ovilja att prata om 

ämnet och brist på tid att diskutera är några av dessa. Det har framkommit i vår studie att 

medvetenheten om barns sexualitet finns, men sällan diskuteras. Vi anser att det bör samtalas 

mer om ämnet för att öka medvetenheten och för att få ett gemensamt förhållningsätt i 

arbetslaget på förskolan. Det har även framkommit i vår studie att det bör finnas mer litteratur 

i ämnet i hyllorna på alla förskolor. Lika gärna som det finns litteratur om hur pedagoger kan 

arbeta med t.ex. matematik ska det finnas litteratur för pedagoger om barns sexualitet.  Det 

bör också finnas litteratur om riktade till barn, som kan bidra till samtal om kroppen. 

 

I vår studie framkom att barns sexualitet tycks vara förbisett.  Det förvånar oss att 

specialpedagogerna uttrycker att de känner en osäkerhet kring ämnet barns sexualitet och 

därför ibland tar kontakt med andra professioner för att få stöd. Det är inte specialpedagogens 

främsta uppgift att vägleda i dess frågor och har därför inte fått utbildning i ämnet. Även 

pedagoger i förskolan ansåg sig ha för lite kunskap för att känna sig trygga i att hantera 

situationer och frågor kring barns sexualitet. Då det i Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 

rev.2010, s. 4-9) står att arbetslaget ska lyfta fram och problematisera etiska dilemman och 

livsfrågor, anser vi att det ligger i förskolechefens intresse att lyfta barns sexualitet till 

diskussion som vilket annat ämne som helst, för att ge pedagogen en tryggare yrkesroll. Då 

inte heller specialpedagogerna ansåg sig ha tillräcklig kunskap i ämnet, är det av stor vikt att 

pedagogerna i förskolan istället besitter den kunskapen, för att kunna bemöta barn på ett 

respektfullt sätt. 

 

Genom vår studie har vi upptäckt att tolkningen av barns sexualitet är olika. Dels talar 

pedagoger om barnets fysiska utforskning av kroppen, onani, att upptäcka och undersöka 

kroppen, se att vi ser olika ut. Några pedagoger berättar om tankar kring homosexualitet och 

att det blivit mer öppet kring det, t.ex. barn som lever med föräldrar av samma kön eller barn 

som inte känner sig bekväm i sin kropp utan vill vara av det andra könet. Det är angeläget att 

ha ett respektfullt bemötande till barn som har funderingar över dessa frågor eller lever i en så 

kallad regnbågsfamilj. Här är det viktigt att bekräfta barnet och visa barngruppen att olikheter 

är bra, att familjer kan se olika ut. Förskolan ska anpassa verksamheten efter barnet behov, 

vilket också gäller här. Det kan innebära att skriva vårdnadshavare istället för föräldrar i 

informationsbrev och blanketter, eller ändra mamma, pappa till t.ex. mamma, mamma om 

barnet ska rita sin familj.  

 

Under rubriken ”Barns sexualitet- en angelägenhet för förskolan”, förespråkar flera författarna 

barns sexualitet. De skriver om vad som anses vara normalt och att det är en naturlig del i ett 

barns utveckling. Det hävdas också att pedagoger bör ha öppna diskussioner om ämnet redan 

när barnen är små. Vi har däremot inte funnit någon litteratur som påstår motsatsen.  

 

Vår studie har gett olika reaktioner från pedagoger då de fått veta vilket ämne vi skulle 

studera. De har reagerat med förvåning på ämnet, vilket tyder på att ämnet är tabu och därför 
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behöver lyftas. Vi har även fått positiva reaktioner från de som anser att det talas alldeles för 

lite om ämnet på förskolorna idag och därför välkomnar studien. Det i sin tur visar att ämnet 

uppmärksammats, men pedagogerna vet inte hur de ska tala om det. Det som även framkom i 

studien är att det finns en försiktighet hos pedagoger av rädsla för pedofili. Barns sexuella 

beteende kopplas ihop med övergrepp och det är svårt för pedagogerna att veta var gränsen 

går. Därför ser vi att vår studie har en betydelse vad gäller att sprida kunskap i ämnet barns 

sexualitet och på så sätt öka kunskapen bland pedagoger som arbetar i förskolan. 

 

Vi kommer att dela med oss av den kunskap och litteratur vi fått genom vår studie och öppna 

upp till diskussion på arbetsplatsträffar. Vi hoppas att vårt examensarbete kommer att vara till 

stöd och hjälp för andra pedagoger som arbetar i förskola.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vi önskar att det forskas mer kring barns sexualitet i förskolan då vi upplever att det idag 

saknas aktuell litteratur och att det behövs för att sprida kunskap. Det behövs förnyad 

litteratur och rapporter med vetenskaplig forskning.  

 

Vi har genom vår studie uppmärksammat att pedagoger ofta är osäkra på om de gjort rätt eller 

fel i sitt bemötande med barn som uttrycker ett sexuellt beteende. Vi anser att det behöver 

forskas mer i ämnet för att stärka pedagoger i sin yrkesroll och för att öppna upp till 

diskussioner i arbetslaget. 

 

Det behövs även mer forskning kring, hur man bemöter barn som av olika anledningar har 

svårt att hantera och uttrycka sina känslor. En av pedagogerna uttryckte att det är svårt att 

prata med ett barn som är fem år, men som är på en ettårings nivå i utvecklingen. Hon 

påpekade att det finns väldigt lite eller ingen litteratur.  
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Tack 

Vi vill tacka de specialpedagoger som ställt upp på intervju och de pedagoger som svarat på 

våra selfreports. Utan era svar hade vi inte fått det underlag vi behövde för att genomföra vår 

studie. Vi vill även tacka vår handledare Angeta Thörner vid högskolan i Borås för hennes tid 

och stöd under vårt arbete med vår studie. Slutligen vill vi tacka våra medstuderande, för 

härliga, givande diskussioner och för inspiration och stöd under våra studieår tillsammans. Vi 

vill också tacka våra familjer som stöttat oss under resans gång. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

 

1. Ämnet barns sexualitet kan tolkas på olika sätt beroende på vilken erfarenhet, kunskap och 

värdering man bär med sig. Berätta och beskriv vad barns sexualitet innebär för dig?   

 

 

2. Varje pedagog bär på olika erfarenhet och bakgrund. Vi vill genom denna selfreport 

undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till barns sexualitet. Beskriv en situation/ 

situationer som du varit med om där barn visar sexuellt beteende. Beskriv hur du reagerade 

och agerade.  

 

3. Enligt Lpfö 2010 ska arbetslaget ”lyfta fram och problematisera etiska dilemman och 

livsfrågor”. Det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt i ett arbetslag på en förskola. 

Upplever du att ditt arbetslag har ett gemensamt förhållningssätt vad gäller bemötande av 

barns sexualitet? Tycker du att ämnet ”barns sexualitet” är svårt att diskutera med dina 

kollegor?   

 

 

4. Barns sexualitet är något som det sällan talas om idag.  När ämnet tas upp i olika medier 

som tv, tidningar och internet blir ofta reaktionerna från vuxna starka. Det kan handla om ett 

barnprogram som rör ämnet på barns nivå eller en artikel om sexuella övergrepp. Beskriv och 

berätta om media inverkar på ditt förhållningssätt. Påverkar reaktioner från föräldrar eller 

kollegor ditt förhållningssätt? Berätta i så fall hur. 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2. 

 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser till förskollärare på Campus Värnamo, genom Högskolan Borås. 

Nu skriver vi vårt examensarbete. Vårt syfte är att få ta del av pedagogers berättelse och 

genom dem undersöka hur pedagoger i förskolan förhåller sig till barns sexualitet.  

 Därför kommer vi att använda oss av en metod som kallas selfreport. Det är som en skriftlig 

intervju och innerhåller ett antal öppna frågor som du får gott om tid att svara på. Vi ber dig 

svara så tydligt och beskrivande som möjligt. Utgå från att vi inte vet något om er eller er 

verksamhet. Du kan välja och skriva svaren i ett dokument eller skriva för hand på 

selfreporten. 

Texten vill vi ha tillbaka……….…då vi personligen kommer och hämtar dem. 

 

När vi sedan bearbetar din berättelse i vår text, kommer vi att använda delar av den och även 

citat. Namnet på dig som deltar eller förskolan du arbetar på nämns inte i vår text, då vi 

kommer använda fingerade namn.  

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss på telefon eller via mail; 

 

Josefin Nilsson;  XXX-XXXXXXX            s132714@student.hb.se 

Maasoumeh Azarang; XXX-XXXXXXX    s134520@student.hb.se 

Camilla Svensson;  XXX-XXXXXXX        s133053@student.hb.se 

 

Tack på förhand!  

Josefin, Camilla och Maasoumeh. 
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Bilaga 3. 

 

Hej! 

Vi är tre studenter som läser till förskollärare på Campus Värnamo, genom Högskolan Borås. 

Nu skriver vi vårt examensarbete. Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till barns sexualitet. Vi vill också ta del av specialpedagogers erfarenhet i ämnet. 

Därför vill vi intervjua dig.  

När vi sedan bearbetar dina svar i vår text, kommer vi att använda delar av den och även citat. 

Namnet på dig som deltar eller kommunen du är yrkesverksam i nämns inte i vår text, då vi 

kommer använda fingerade namn. Du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. Vi 

kommer att spela in intervjun för att kunna återge den korrekt i vårt arbete. 

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till någon av oss på telefon eller via mail; 

 

Josefin Nilsson;  XXX-XXXXXXX              s132714@student.hb.se 

Maasoumeh Azarang; XXX-XXXXXXX      s134520@student.hb.se 

Camilla Svensson;  XXX-XXXXXXX          s133053@student.hb.se 

 

Tack på förhand!  

Josefin, Camilla och Maasoumeh. 
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Bilaga 4. 

 

 

Intervju till specialpedagog; 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur länge har du arbetat som specialpedagog i förskolan? 

 

3. Kan du definiera vad barns sexualitet innebär för dig?  

 

4. Har du någon gång blivit kontaktad av pedagoger när det gäller barns sexuella 

beteende? Vad gav du dem för vägledning och stöd? 

 

5. Anser du att pedagoger i sitt uppdrag ska arbeta med frågor som rör barns sexualitet? 

 

6. Tror du att en utbildning om barns sexualitet skulle påverka pedagogers 

förhållningssätt? Hur? Anser du att det behövs? 

 

7. Upplever du att ämnet ”barns sexualitet” är svårt att diskutera ute på förskolorna? 

Förklara. 

 

8. På vilket sätt tror du att samhället t.ex. tv, media, internet påverkar synen på barns 

sexualitet? 
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