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Sammanfattning 
 

 

Syftet med arbetet var att få inblick i hur pedagoger i förskolan diskuterar med varandra i 

ämnet barn och sexualitet. Ambitionen var att få veta vad pedagoger tänker om barns 

sexualitet och vilken syn de har på förskolans ansvar och delaktighet kring barns 

könsrollsskapande. För att besvara mina frågeställningar användes fokusgrupper och enkäter 

som undersökningsmetoder. 

  

Mitt resultat visar att det finns ett behov och en viss vilja att prata kring ämnet men att det inte 

direkt görs i nuläget. Det ansågs även viktigt att föra en dialog med föräldrar i frågor som rör 

kön, könsroller och barns sexualitet. Detta stämmer även väl in med riktlinjer från Läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2010) om att samarbeta med hemmet för barnets bästa.  

 

I frågan om ifall det finns några direkta direktiv om barn och sexualitet i något styrdokument, 

drogs slutsatsen att det kan tolkas in under ord som respekt och privatliv. Att det handlar om 

det enskilda barnets integritet.  
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Inledning 
 

Upprinnelsen till mitt arbete grundar sig på funderingar/tankar jag haft främst under min 

tid som vikarie inom barnomsorgen. Hur är det rätta sättet att agera när man upplever att 

något barn onanerar på liggvilan? Undrar om det kanske är något som den övriga 

personalen redan har klart för sig i gruppen och känner sig totalt trygga med? Det var 

aldrig någon personal som dryftade detta ämne med mig utom en gång då jag själv 

vågade fråga en pedagog. Nåja, när jag sedan så småningom började min 

förskollärarutbildning fanns denna tanke om min osäkerhet kring barns 

sexualitet/sexuella beteenden fortfarande till viss del kvar. Men samtidigt även 

förhoppningen att jag nu nog skulle utrustas med verktyg för att bättre både kunna 

förstå barnen och dess agerande samt hur jag på ”rätt sätt” skulle hantera dessa 

situationer. Men fortfarande efter att nu ha genomgått hela utbildningen med både teori 

och praktik, så kan jag inte påstå att jag tycker mig blivit utrustad med några 

handgripliga/tydliga verktyg kring dessa situationer. 

 

Enligt mina egna erfarenheter kan ordet sexualitet uppfattas som ett tabubelagt ord och 

absolut om man kopplar ihop det med barn och deras behov. Att vi som enskilda vuxna 

individer har egna privata erfarenheter, upplevelser och fostran i bagaget kan jag inte 

förändra genom detta arbete. Men genom att synliggöra dessa frågor idag och få igång 

diskussion och dialog på förskolor hoppas jag att vi som pedagoger, på sikt, frambringar 

tryggare barn med en större självkännedom, naturlighet och respekt både för sin egen 

kropp men även för andras. Aigner och Centerwall säger (1994) ”Barn måste få tid att 

utveckla sig i sin egen takt och tid att leva genom sina egna fantasier, tills de når fram 

till en någorlunda realistisk förståelse av sexuallivet. Människans sexualliv är ju inte 

enkelt, utan något mycket sammansatt”(s.10). Mina ambitioner är att undersöka hur 

man arbetar specifikt med barn och sexualitet ute på förskolor, men även när det gäller 

personalens erfarenheter, uppfattning och känsla kring barn och dess könsrollskapande. 

Skolverkets Läroplan för förskolan (2010) säger ”Vuxnas förhållningssätt påverkar 

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

demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder”(s.4). En annan 

ambition ligger i att få möjlighet att diskutera barn, sexualitet, könsrollsskapande och 

förhållningssätt med pedagoger.  
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Bakgrund 
 

Avsnittet börjar med att förklara vad som väckte mitt intresse för ämnet barn och 

sexualitet. Vidare berättar jag vad olika författare har sett och anser om ämnet. 

 

Ursprunget till att mitt intresse väckts för vuxnas förhållningsätt och inställning till 

barns sexualitet grundar sig på egna erfarenheter efter att ha arbetat inom 

förskoleverksamhet. Ett antal år som vikarie har bidragit till att jag fått möta många 

pedagoger på olika förskolor. Under dessa år är det bara vid två tillfällen som barn och 

sexualitet har berörts och då med en början efter att jag först frågat och funderat över 

något. Men hur är det egentligen, har personal trygghet och kunskap om förhållningsätt 

och agerande med barn automatiskt i ryggmärgen utan att prata med varandra? Eller är 

det något som ändå görs i verksamheten bara det att jag inte blivit involverad eftersom 

jag ändå är endast vikarie? Under min utbildningstid har dessa funderingar följt med 

och blivit en naturlig utgångspunkt i min uppsats. Studiekamrater och vissa lärare har 

stöttat och tyckt att det är ett viktigt och intressant ämne att belysa, samtidigt har jag 

även fått höra att detta inte är något som man kan eller bör skriva en slutuppsats om. 

Delvis därför, efter en viss tids övervägande känns det nu ännu mer intressant och 

motiverande att belysa och undersöka mina funderingar. 

 

Det här med hur man förhåller sig till kroppen tycker jag är intressant. Ofta pratar man 

gärna med det lilla spädbarnet redan på skötbordet om dennes kroppsdelar, var har vi 

foten eller lyft upp stjärten. Aigner och Centerwall (1994) uttrycker att ”Barnet är från 

början fullständigt beroende och fullständigt utlämnat till den som vårdar det. Barnet tar 

emot smekningar, känner beröring och lär så småningom känna världen utifrån de 

känslor som förmedlas av föräldern via kroppskontakt och ljud” (s.132). Vartefter det 

lilla livet växer tjatar vi ofta om var magen, örat eller näsan sitter samtidigt som vi lika 

naturligt frågar var lampan är. När sedan barnet kommer till förskolan får det ofta på 

olika sätt och med olika material göra ett antal självporträtt. Alltifrån att barnet ska 

placera ögon- näsa- mun på en ansiktsbild, ett familjeporträtt eller att skapa en 

helkroppsteckning för de lite äldre. Min uppfattning är att oavsett om jag som privat 

eller personal pratar med barn om kroppens olika delar så faller det mig aldrig in att 

benämna könsorganen. Och i de få fall det ändå har förekommit har jag möjligen 
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förmått mig benämna pojkens kön. Varför? Hur kommer det sig? Vad ligger till grund 

för mitt agerande? Hur kommer det sig att efter en hel förskollärarutbildning så finns 

fortfarande ett stort glapp i tryggheten som personal när det handlar om barn och deras 

sexualitet. Allt som oftast kan man höra vuxna säga: ”Sådant som de inte vet tar de inte 

skada av. I vuxenvärden mellan andra vuxna, och beroende på vad man menar har 

möjligen uttrycket en plats. Men vad händer om man sätter ihop uttrycket när det 

handlar om barn, deras utveckling och lärande?  

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) uttrycker att ”Beroende på hur barn blir 

bemötta i sina försök att erövra omvärlden kommer de att utveckla självförtroende och 

identitet” (s.12). Många av läroplanens mål och riktlinjer tolkar jag som att de handlar 

om kommunikation och förståelse för ren sakkunskap men också om empati, tolerans 

och respekt. En förståelse och respekt för andra men även mot sig själv som hela den 

individ barnet faktiskt är. Som förskolepersonal har vi därför en skyldighet att försöka 

stötta barnet i alla lägen, och att på olika sätt bekräfta barnet som en hel individ. Detta 

beskriver även Aigner och Centerwall (1994): 

Upptäckten av könsskillnaderna är ett betydelsefullt steg i utvecklingen för både pojkar och 

flickor. Både pojkar och flickor behöver bekräftelse och stöd i sin könsidentitet. Men bekräftelse 

av det egna könets unika värde behöver inte betyda att man nedvärderar det motsatta.(s.34)  

Författaren menar vidare att både andra barn och vuxna kan vara med och stödja barns 

upptäckter av könsskillnader genom ”sitt sätt att vara” (Ibid s.38). I förskolans läroplan 

betonas att barn ska få reflektera över sina tankar (Skolverket, 2010). 

 

Att tala om barns sexualitet 
 

Under min utbildningstid på högskolan så yppade sig möjligheten att få gå på en 

fristående föreläsning. Föreläsningen hölls av Anna Kosztovics (20120516) som i 

samarbete med RFSU-Malmö och Allmänna Arvsfonden har bedrivit ett projekt med 

syfte att få pedagoger till diskussion och dialog med varandra kring barns sexualitet. 

Hennes föreläsning inspirerade mig att även läsa hennes skrivna redogörelse för 

projektet. Vidare i detta arbete refereras hennes projekt med (u.å.) då det inte varit 

möjligt att kunna hitta årtal för hennes publicering.  
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Kosztovics (u.å.) menar att alla vuxna måste kunna förstå och skilja på att sexualitet 

handlar om olika saker beroende på om man pratar om barn eller vuxna. Samtidigt är 

det viktigt för bland annat barnets självkänsla att vuxna förmår möta dem på rätt sätt. 

Författaren (u.å.) menar vidare ”Sexualiteten har en speciell plats i våra liv, barnens 

sexualitet kan också vara speciellt svår för förskolepersonal och andra vuxna att prata 

om och förhålla sig till”(s.1). Kosztovics anser att det är viktigt att redan med små barn 

ha en öppen dialog kring sexualitet för att på så sätt även stärka dem inför vuxenlivet. 

Hon menar även att det inte behöver vara så komplicerat att prata sexualitet med barn 

(föreläsning, 16maj 2012). Beroende på situation och frågeställning eller händelse så 

kan man försöka att möta barnen enkelt, rakt och avskalat. Detta nämner även Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) ”Det är barns egna frågeställningar och tankar som får 

bilda utgångspunkt för lärandet”(s.110).  

Kosztovics (u.å.) projekt bedrevs på 53 förskolor i Malmö. Genom att använda både 

diskussioner och enkätundersökningar hade man för avsikt att öka kommunikationen 

mellan personalen angående barns sexualitet. I sammanhanget bör det förtydligas att det 

som Kosztovics menar med barns sexualitet handlar om onani och olika sexuella lekar. 

Det kan till exempel vara att leka ”mamma, pappa, barn” eller ”doktor”. Kosztovics 

(u.å.) förklarar även sin uppfattning av barns onani som ”ett rytmiskt stimulerande av 

könet”(s.2). Kosztovics menar vidare att oavsett vad vi tror, tänker och tycker så sysslar 

barn ändå med onani och sexuella lekar under förutsättning att de får vara lite för sig 

själva. Självklart är det ändå alltid vuxnas ansvar att observera så att alla inblandade 

verkligen vill delta i leken. 

 

Kosztovics (u.å.) projekt ledde fram till vissa förbättringar i kommunikationen mellan 

de vuxna men även till ett tydligare gemensamt förhållningssätt i frågan gentemot 

barnen. Det fanns även som delmål i Kosztovics projekt att försöka hitta ett bra, 

passande ord för flickors kön, eftersom det ute på förskolor oftast bara är ordet för 

pojkens ”snopp” som är etablerat och vedertaget. Det man i projektet kom fram till var 

snippa. Resultatet från Kosztovics undersökning visar också att förskolan ska samarbeta 

med föräldrar men för den skull alltid i första hand ha fokus på barn och deras behov. 

Kosztovics menar att även om en viss osäkerhet föreligger hos såväl personal som 

föräldrar att tala om barns sexualitet, så underlättas situationen om alla känner att de 

åtminstone kan prata med varandra. I undersökningen såg Kosztovics att det ofta saknas 

adekvat utbildning i ämnet för personalen. Bemötande och hanterande grundar sig 
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därför ofta på personalens egen föreställning. Detta leder till att synsätt och agerande 

mot barn kan variera stort från ställe till ställe. I hennes undersökningssvar framkom att 

det går att få till ett gemensamt förhållningssätt men ofta tas det för givet att övrig 

personal tycker lika som en själv fast ingen egentligen har talat med varandra. I 

författarens (u.å.) undersökning framkom det att några pedagoger även ansåg ” att barn 

måste vänja sig vid att vuxna tycker olika om vissa saker”(s.11). 

 

När man talar om nakenhet och förhållningssätt så grundar det sig återigen, menar 

Kosztovics (u.å.), på att förskolepersonal vågar tala med varandra men också med 

föräldrar. Oavsett orsak så som till exempel kultur, underlättas respekten för alla parter 

om de vågar föra en dialog. Kosztovics menar att det är barnets bästa man som personal 

har att förhålla sig till. Författaren påtalar att specifika ord kan väcka viss förvirring för 

barn beroende på vad olika personer lägger för värderingar i dem. Som till exempel 

onani där det kan upplevas svårt att finna något barnvänligare ord som gör handlingarna 

mera acceptabla. Kosztovics (u.å.) berättar ”Att mysa har föreslagits som barn-ord för 

onani, men det ordet skulle bringa stor förvirring bland barn eftersom man ofta har mys 

med både föräldrar och andra vuxna”(s.9).  

 

Könsrollsskapande sker i ett sammanhang 

  
Skolverket (2010) skriver i förskolans läroplan att barnet ska ses ur ett helhetsperspektiv 

och jag tänker att även kroppslig utveckling och barns sexualitet kan tolkas in. Att på ett 

naturligt sätt kunna få möjlighet att fullt ut vara den man är och att det inte behöver vara 

någonting som är konstigt eller obekvämt att prata om. I förskolans uppdrag ingår även 

enligt läroplanen (2010) att ”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk 

och identitetsutveckling”(s.7). Likaså menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

att ”förståelsen är knuten till tänkandet, men påverkas också av känslor och interaktion. 

Förståelsen är ett sätt att begripa världen och vi begriper världen på olika sätt beroende 

på de erfarenheter vi har”(s.53). Bronwyn (2003) menar att: 

”Barn är med nödvändighet inblandade i att konstituera sig som könsbestämda varelser i det 

dagliga livet. Det sker när de lär sig språket och när de använder språket för att positionera sig 

som igenkännbara individer inom ramen för de rådande sociala strukturerna” (s151).   
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Jag tänker att det är viktigt att man som pedagog möter barnet med en respekt, förståelse 

och naturlighet även när man pratar om sexualitet. Bronwyn (2003) menar att hela 

samhället är uppbyggt på att så snabbt som möjligt kunna och vilja köns bestämma 

individer. Författaren menar vidare att det är skillnad på att uttrycka sig i termer om 

pojke-flicka, manligt-kvinnligt och maskulint-feminint. Hon menar att orden manligt-

kvinnligt hör hemma inom biologin och maskulin-feminin mera om vilken roll vi antar 

som könsbestämda individer. Samtidigt påpekar Bronwyn (2003) att det är viktigt att vi 

”(…) inser att det som är ”feminint” är marginaliserat och att det som är ”maskulint” är 

priviligierat.”(s.152). Språket är en förutsättning och något som förskolan konkret kan 

arbeta med.  Enligt Bronwyn (2003) ”Språket är ett nödvändigt verktyg för att överleva 

i den sociala världen. Men språket tillhandahåller också det som behövs för att skapa 

och upprätthålla den sociala strukturen.”(s.12)  
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Syfte och frågeställningar  
 

Syftet är att få inblick i hur några pedagoger diskuterar med varandra i ämnet barn och 

sexualitet. 

Undersökningen vill ge svar på följande frågeställningar: 

 

1) Vilka tankar har de intervjuade pedagogerna om barns sexualitet? 

2) Vilken syn har samma pedagoger på förskolans ansvar och delaktighet i frågan 

om barns könsrollskapande? 
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Metod 
 

Avsnittet börjar med att presentera vilka kriterier och förutsättningar för urvalet som 

gjorts. Därefter beskrivs vilka metoder samt varför och hur just dessa har använts i 

arbetet, via datainsamlingsmetoder, procedur och databearbetningsmetoder. 

 

Urval 
 

Jag har haft kontakt med två förskolor inom samma rektorsområde på en mindre ort i 

mellan Sverige. Förskolornas pedagoger hade olika lång erfarenhet, alltifrån att ha 

arbetat i yrket under många år till att vara relativt nyutbildade. Urvalet bestod vidare av 

att ha deltagande pedagoger från alla barnens respektive åldersgrupper representerade i 

undersökningen. Sammanlagt delades 16 st. inbjudningar (bilaga 1) ut till 

fokusgruppsdiskussion. På de två förskolorna valde 7 respektive 3 pedagoger att delta. 

Dessa bildade senare de två fokusgrupperna som var och en träffades vid två olika 

tillfällen.  

 

Via mail skickade jag enkäter (bilaga 2) till 14 st. nyexaminerade förskollärare i olika 

delar av Sverige, med olika lång erfarenhet av förskoleverksamhet. Av dessa besvarades 

fem. 

 

Datainsamlingsmetoder 
  

För att försöka besvara mina frågeställningar användes två olika metoder. De som 

användes för detta ändamål var fokusgrupper samt enkäter till pedagoger.  

 

Fokusgrupper  

 

Tillvägagångssättet när man arbetar med fokusgrupper är att det är en samlad grupp 

under ledning av en samtalsledare som diskuterar ett bestämt ämne. Tanken är att 

deltagarna utvecklar diskussionen själva samtidigt som ledaren finns till hands för att 

hålla kvar fokus och komma med nya infallsvinklar om det skulle behövas. Metoden 

innebär att man på kort tid kan samla in en stor mängd data och passar bra när man är 
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intresserad av att lyssna på vad människor har för tankar och erfarenheter (Wibeck, 

2000). 

 

Jag valde att börja med att rent fysiskt dela ut skriftliga inbjudningar (bilaga 1) till 

potentiella fokusgruppsdeltagare på två olika förskolor. I dessa inbjudningar 

informerade jag om deltagarnas möjlighet att delta helt på frivillig grund samt även att 

både deltagare och aktuella förskolor i den slutgiltiga framställningen av arbetet skulle 

vara anonyma. Detta helt i linje med Johansson och Svedner (2006).  Även att viss 

teknisk utrustning skulle komma att användas poängterades i inbjudan. Pedagogerna 

fick sina inbjudningar en vecka innan det första inplanerade tillfället skulle äga rum på 

respektive förskola. Min tanke med att låta deltagarna vara på sina arbetsplatser samt att 

det endast var människor från deras eget arbetslag inbjudna, grundar sig på min 

förhoppning att de skulle känna ökad trygghet och bekvämlighet. 

 

Jag träffade varje fokusgrupp vid två olika tillfällen med en veckas mellanrum.  

Diskussionerna gick till så att gruppdeltagarna delade upp sig i små grupper där de fick 

diskutera förutbestämda frågor. Enligt Kosztovics (u.å.) ”Små grupper är att föredra i 

diskussioner kring barns sexualitet. Eftersom ämnet berör var och en personligen blir 

samtalen öppnare och mer givande i mindre grupper” (s.4). Jag själv fungerade vid 

diskussionerna som samtalsledare, med ett förberett frågeformulär (bilaga 3) som 

diskussionsunderlag. Jag började varje tillfälle med att informera om vilket syfte jag 

hade med hela arbetet. Vidare repeterade jag även utifrån den skrivna inbjudan att det 

var frivilligt att delta samt att deltagarna inte riskerades att lämnas ut vare sig som 

pedagoger eller som arbetsplats i det slutliga arbetet. Utifrån frågeformuläret ställde jag 

en fråga i taget till hela gruppen. Genom att använda underfrågor försökte jag förtydliga 

frågans innebörd. Därefter fick deltagarna prata ihop sig två och två eller tre och tre, och 

de antecknade även sina tankar på ett papper. När alla ansåg sig färdiga knäpptes 

diktafonen på och inför helgrupp delgav man sedan varandra erfarenheter och tankar. 

Varje diskussionstillfälle tog ungefär en och en halv timme i anspråk. Jag avslutade det 

första tillfället med att ge deltagarna lite ”läxa” bestående av att de skulle vara 

observanta på dels barnens agerande och lekar, men även på sina egna eventuella tankar 

och om de i arbetslaget kanske hade diskuterat vidare runt någonting i ämnet.  
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Hemma på kammaren fortsatte mitt arbete efter de första diskussionstillfällena genom 

att jag lyssnade igenom vad som sagts med hjälp av diktafoninspelningarna. Jag läste 

även igenom varje grupps anteckningar ett antal gånger. Detta för att min plan var att 

eventuellt hitta något uppslag till hur jag skulle förbereda inför det sista 

diskussionstillfället. Min ambition var att på något sätt kunna knyta ihop säcken vid 

respektive tillfälle och grupp. Under veckan mognade tanken på att det vore självklart 

att utgå från några av de olika styrdokument som förskolor har att förhålla sig till. Jag 

valde att titta närmare på Barnkonventionen, Läroplan för förskolan samt respektive 

förskolors lokala arbetsplan. Jag blev nu intresserad av att tillsammans med 

fokusgrupperna se om det finns några genomgående riktlinjer i styrdokumenten inom 

ämnet. Vid det andra diskussionstillfället så ville jag alltså utgå ifrån pedagogernas 

eventuella reaktioner och funderingar från första tillfället. Jag ville också försöka leda in 

diskussionerna på hur valda delar i styrdokumenten skulle kunna tolkas. 

 

Enkäter 

 

Vid arbetet med att framställa mina enkätfrågor (bilaga 2) utgick jag i från mitt syfte 

och mina frågeställningar. Jag gjorde ett medvetet val att ha öppna frågor. Enkäterna 

sändes ut och samlades in via mail under ett tidsintervall på två till tre veckor. Frågorna 

handlade om dels vad pedagoger har för dialog med varandra men även 

förhållningssättet mellan pedagog och barn, samt pedagogernas uppfattning omkring 

samhällets inverkan och förskolans delaktighet och syn på barn och sexualitet. 

Enkätsvaren har behandlats anonymt på så sätt att svaren inte kan spåras till enskild 

deltagare. 

 

Genomförande  
 

Jag började med att samtala med en förskolechef som har flera förskolor i sitt område. 

Denne gav vidare klartecken att jag fick dela ut inbjudningar om frivilligt deltagande i 

fokusgruppsdiskussioner på två av förskolorna. Inbjudningarna (bilaga 1) delades 

personligen ut av mig till alla respektive avdelningar på båda de aktuella förskolorna. 

Efter ungefär en vecka ägde den första träffen rum med båda respektive grupper ute på 

deras egna arbetsplatser (förskolor). Den sista och avslutande träffen ägde rum efter 

ytterligare en vecka och på samma platser. Diskussionerna spelades in och grupperna 
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gjorde även skriftliga anteckningar.  Under samma tid, ca 2-3 veckor, skickades även en 

enkät (bilaga 2) ut till ett antal andra enskilda nyexaminerade förskollärare via mail, 

som de sedan besvarade och sände tillbaka. Därefter analyserades materialet utifrån 

mina frågeställningar. Genom hela mitt arbete har jag varit medveten om de 

forskningsetiska aspekterna. Informationskravet; Skriftlig inbjudan samt information 

om frivilligt deltagande. Samtyckeskravet; muntligt samtycke från deltagande 

pedagoger. Konfidentialitetskravet; Information om var insamlat material kommer att 

förvaras.  (Vetenskapsrådet, 2002). I båda metoderna som användes i arbetet 

informerades deltagarna om dess anonymitet till både individ och förskola. 

  

Analysmetoder 
 

För att kunna strukturera och bearbeta mitt insamlade material startade jag med att leta 

efter relevanta kategorier utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Bland det som 

sagts vid inspelningar och det som skrivits i enkäter kunde jag till slut se två olika 

områden eller inriktningar vilka fick bli mina kategorier: Tankar och erfarenheter och 

Samhälle/förskolans roll. Jag arbetade mig igenom materialet genom att läsa, 

transkribera och färgmarkera det som sagts vid inspelningar och det som skrivits i 

enkäterna i dessa två kategorier.  
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Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras först resultatet av diskussionerna i fokusgrupperna. Därefter 

presenteras resultatet av enkäterna.  

 

Fokusgruppernas diskussioner  
  

Pedagogers tankar och erfarenheter kring barns sexualitet 

 
Pedagogers tankar om barns sexualitet 

 

I fokusgruppernas diskussioner framkom att pedagogernas tankar främst handlar om 

den egna kroppens utveckling och att barnen uppmärksammar skillnader i utseende 

mellan flickor och pojkar. Ibland ser pedagogerna detta ske redan så tidigt som vid 1-års 

ålder. Båda fokusgrupperna uttryckte vidare funderingar omkring värdet av att hantera 

olika situationer på rätt sätt för att inte skuld- eller skam belägga barnet i dess naturliga 

utveckling. Diskussionerna ledde vidare till att de ansåg att det är av största vikt att 

verkligen föra en dialog, dels i personalgruppen men även med föräldrar i frågor och 

funderingar som rör kön, könsroller och barns sexualitet. Även funderingar som rörde 

barns privatliv diskuterades. Bland annat om rätten till att få ha dörren stängd när man 

går på toaletten på förskolan, men även om ömsesidigheten, alltså de menar att barnen 

även måste lära sig att andra människor, även vuxna har rätt till privatliv. En pedagog sa 

sammanfattande ”Vi är förebilder i alla lägen”.  

 

Vid det andra diskussionstillfället förekom viss reflektion, en pedagog sa ”Det känns 

som att man hade mer tankar än man själv trodde, men man pratar aldrig om det”. De 

diskuterade om huruvida det skulle kunna vara värdefullt att gemensamt få tid och 

möjlighet i arbetslaget att diskutera och reflektera kring stora frågor som till exempel 

döden eller sexualitet.  

 

Olika familjesammansättningar 

 

Som ledare för fokusgruppsdiskussionerna förde jag fram frågan om pedagogernas 

erfarenheter när det gäller olika familjesammansättningar. Under diskussionerna 

framkom det att pedagogerna vid något tillfälle fått varit på studiedag som handlat bland 
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annat om barn som lever i olika familjekonstellationer. Dock var inte deras egen 

erfarenhet i nuläget speciellt stor av att möta dessa familjer men de ansåg att det inte 

skulle komma att vara något som skulle ses som ett problem när den dagen kommer. 

 

”Gränsöverskridande” situationer 

 

De frågor som handlade om hur de skulle hantera en gränsöverskridande situation var 

de frågor som diskuterades. Det framkom i de båda diskussionsgrupperna att de 

försöker att bemöta barns sexualitet och sexuella aktiviteter lika naturligt som om det 

gällt något annat ”ämne” eller situation. Något som vidare diskuterades och som det 

fanns en rörande enighet kring i båda grupperna var att vid eventuella lekar med 

sexuella inslag vara observant på om alla deltar av fri vilja och att ingen kommer till 

skada. Som en pedagog uttryckte ”Alla har rätt till sin egen kropp, även barn.” 

Under diskussionerna berördes även andra infallsvinklar som till exempel att man idag 

på förskolor inte tillåter att barnen badar nakna utomhus så som man tidigare gjort för 

ett antal år sedan. Men idag, menade pedagogerna, att det handlar om att de som 

förskolepersonal ska vara aktsam för vad det är för folk som rör sig på utsidan av 

förskolans område. Det handlar om ett annat sätt att tänka på för att barnen måste 

skyddas.  

 

Pedagogers syn på förskolans ansvar och delaktighet i fråga om barns 

könsrollsskapande 

 
När det gäller vilken inverkan samhällets syn på kön och sexualitet har på vad 

pedagoger förmedlar till barnen, delade deltagarna överlag uppfattningen att hela 

samhället påverkar och inverkar på både barn och vuxna i fråga om normer och 

värderingar kring sexualitet. Detta kan enligt gruppdeltagarna även få viss effekt i 

förskolans verksamhet. Vidare pratades det om att pedagogernas ansvar är att möta alla 

barn med respekt och att förskolan ska erbjuda mångfald inom många områden. 

Pedagogerna uttryckte vid det andra diskussionstillfället att de såg någon slags röd tråd 

genom de tre styrdokumenten Barnkonventionen, Läroplan för förskolan samt 

respektive förskolors lokala arbetsplan. I detta sammanhang uttrycks det med ord som 

respekt och privatliv vilket står för det enskilda barnets integritet. Några pedagoger 

menar att det kan vara svårt att sätta specifika direktiv på pränt i styrdokument eftersom 

det handlar om stora frågor och att alla pedagoger utgår från den egna tron och 
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erfarenheter i grunden. Vidare menar några andra att det finns viss risk, så länge det 

handlar om tolkningsfrågor, att obekväma ämnen eller områden faller vid sidan av i 

verksamheten. En pedagog menar att om det skulle finnas inskrivet, kanske det skulle 

vara lättare att hantera för då behöver det inte vara tabu för någon. Några pedagoger 

menade att eftersom samhället idag är så öppet med mycket så kan ämnen som barns 

sexualitet säkert komma att behöva preciseras tydligare i styrdokument men att det nog 

kommer att dröja länge än.  

 

Material på förskolan 

 

Det diskuterades om att tillhandahålla material, så som till exempel böcker, pussel och 

olika dockor, det är viktigt att sådant finns i verksamheten som påvisar 

likheter/olikheter för barnen. Pedagogerna hade även uppfattningen att det ska finnas 

tillgång till olika slag av utklädningskläder och att barnen har friheten att på förskolan 

själv få bestämma vad de sätter på sig, och vilken roll barnen vill utforska.  

 

Pedagogernas enkätsvar 
  

Pedagogers tankar och erfarenheter kring barns sexualitet 

 

 

Pedagogernas tankar om barns sexualitet 

 

I fråga om vilka erfarenheter som barn har när det gäller sexualitet så visade svaren på 

en uppfattning om att barn nog inte tänker och funderar så mycket kring detta men att 

det kan skilja sig mycket beroende på tidigare erfarenhet från familj och föräldrar. I 

enkäterna lyfts att barn av naturen är nyfikna, ”Mycket liten erfarenhet men känslorna 

och viljan att utforska finns sedan födseln”. Svaren visar att det som barn är nyfikna på 

och funderar över, handlar i stor utsträckning om våra rent fysiska olikheter, 

flickor/pojkar och mammor/pappor och varför det är så. Pedagogerna skriver även att 

barn vill känna och förstå både sin egen men även andras roller i fråga om tillhörighet. 

”Barn funderar nog mycket på vem Jaget är. Hur fungerar jag? Hur fungerar du?” Och 

vidare att som en förskollärare uttryckte ”De vill nog veta vad det är som gör att vuxna 

inte riktigt kan hantera vissa frågor som barn har om kropp och känslor”. 
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Olika familjesammansättningar 

 

Sammanställningen av enkätsvaren visade genomgående att ingen pedagog direkt hade 

egen erfarenhet i yrket av familjer med mamma-mamma eller pappa-pappa 

sammansättning. Alla nämner dock mer eller mindre att det i bemötandet från 

pedagogerna inte skulle skilja sig från andra föräldrapar. Samtidigt nämner även en 

person att ”vi skulle kanske behöva reflektera tillsammans i arbetslaget om vi verkligen 

lyckas, men jag tror att eftersom vi försöker bemöta mammor och pappor på samma sätt 

redan nu så skulle det inte innebära någon svårighet”. I frågan om att till exempel låna 

adekvata böcker blev det lite mera varierande svar. Några pedagoger hade erfarenhet av 

olika slags projekt eller temaarbeten där dessa frågor har behandlats och när de då även 

hade vissa böcker att arbeta med på förskolan. En annan person menar att denna sorts 

böcker inte kanske prioriteras i så stor utsträckning, ”det finns trots allt så mycket man 

vill att barnen ska få tillfälle att läsa om”. Vidare tycker en person att om man väljer att 

aktualisera ämnet för att det finns i barnens verklighet så är det viktigt att inte göra det 

så utpekande. En person uttryckte det på detta sätt: ”Så att barnet/barnen som lever med 

en mamma-mamma eller pappa-pappa eller andra sammansättningar inte känner att 

detta är något som inte är naturligt att prata om i förskolan”. Ytterligare en person 

skriver att det är viktigt ”att föra en dialog med de aktuella (de samkönade!) föräldrarna 

och kanske även med det aktuella barnet, för att se hur de ställer sig till detta”.  

 

Gränsöverskridande situationer 

 

En förskollärare skriver att ”onani är tillåtet även för barn. Gränsen tror jag går när 

barnet gör detta då andra människor som inte känner barnet är i närheten”. En annan 

beskriver i enkäten att det säkert kan uppfattas störande med onanerande barn vid till 

exempel ”sovvila” men menar vidare att det ”kan man balansera” så att det inte blir så 

iögonfallande för övriga barn. Samtidigt uttrycker någon annan att de naturligtvis skulle 

”reagera och försöka prata med barnen att detta är något alla gör men att man inte ska 

göra det på förskolan”. Någon pedagog uttrycker även att det kan vara bra att fundera 

över varför barnet onanerar. Är det enbart för eget välbefinnande eller mår barnet dåligt 

på något sätt? Vart gränsen går för lekar med sexuella inslag besvaras i stor utsträckning 

med att det handlar om respekt för varandra och om rätten till sin egen kropp. Är alla 

barnen med frivilligt och på samma villkor? Pedagogerna skriver vidare att de ser som 

viktigt ”att vara tillåtande och öppen för samtal. Att inte hindra eller skuldbelägga 
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barnet för dess handlingar”. ”Att utforska sig själv och andra ingår ju trots allt i 

utvecklingen så varför göra det till något fult?”. Vidare skrivs även att man bör ”ha i 

åtanke att barn som rör vid varandra inte ser det som något sexuellt på samma sätt som 

vi vuxna gör, utan för att stilla sin nyfikenhet”. Enkätsvaren om någon eventuell 

handlingsplan finns på deras förskola besvarades dels med att de inte vet om det finns 

någon sådan, men pedagogerna skriver samtidigt om behovet att prata och komma fram 

till lösningar i arbetslaget. Någon pedagog uttrycker att ”handlingsplanen bygger på att 

jag vill skydda barnet och lotsa det in i vår kultur. Jag vill som vuxen förmedla till 

barnet att beteendet inte är accepterat när man befinner sig tillsammans med många 

andra eller offentligt”.  

 

Pedagogers syn på förskolans ansvar och delaktighet i fråga om barns 

könsrollsskapande 

 

Vad pedagoger förmedlar till barnen 

 

Någon menar att samhället generellt ”har en större acceptans för pojkars utforskande än 

flickors”. En annan uttrycker ”ingen ska begränsas bara för att man har fel kön”. Och att 

det är viktigt att pedagoger ”förmedlar en naturlig inställning till barnen. Arbetet med 

allas lika värde har en stor betydelse i detta”. ”Jag vill gärna tro att jag inte nekar 

flickorna mer än pojkarna utan jag vill gärna förklara varför vi vuxna inte tycker det är 

så lämpligt att ha handen innanför byxorna – rent hygieniskt alltså. Och samtidigt säga 

att det är något som man gärna får göra när man är själv. Försöka att inte lägga någon 

skam på att man tar på sig själv”. En pedagog skriver sina tankar om att när ett barn tar 

på sig själv försöker man som pedagog att hitta på något annat att göra för barnet. Detta 

”blir ett sätt att skydda barnet mot de i omgivningen som inte förstår att detta är ett 

naturligt beteende”.  

 

Material på förskolan 

 

Utifrån pedagogernas svar i enkäterna visade sammanställningen att de har erfarenhet 

av alltifrån pussel, litteratur och appar för Ipad när det handlar om material i förskolan 

som påvisar olikheter. Vidare anser pedagogerna att detta behövs i verksamheten 

samtidigt som en person skriver att material i all ära kan vara bra men det viktigaste är 

att låta barnen möta varandra ”som individer” i första hand. På frågan om hur de anser 
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förskolan vara delaktig i barns könsrollsskapande skriver pedagoger om möjligheter att 

se barnen som individer och undvika att ”förstärka könsrollerna” i verksamheten. Någon 

skriver ”vi kan erbjuda könsneutrala marker genom att vistas i skog och mark där 

stereotypiska leksaker inte finns. Barn leker därmed på lika villkor”. Vidare uttrycker en 

pedagog ”vi behöver känna att vi är värdefulla, men på alla möjliga olika sätt oberoende 

av om vi är män eller kvinnor. Det viktiga är att vi ger barnen redskap för att bli 

människor som respekterar och utvecklar varandra i gemenskap, inte att de måste vara 

på vissa sätt för att bli män eller kvinnor”. Pedagogernas erfarenheter när det gäller 

acceptansen av pojkar med klackskor och flickor med svärd, visade på att de menar att 

beteendet finns på förskolan. Som en pedagog skrev ”Det är mer accepterat att flickor 

gör manliga saker än tvärtom eftersom vi bor i ett samhälle där man och manligt räknas 

som ett norm”. ”Kanske kan det bero på att en pojke i klänning kanske syns mer än en 

flicka med svärd”. Som stöd för att kunna samtala med föräldrar i frågan skriver 

pedagogerna att de kan hänvisa till läroplanen och ”att det i förskolans uppdrag ingår att 

ge samma möjligheter för flickor och pojkar och att de då måste få prova alla roller i sin 

lek”. Vidare skrivs att ” det är dock noga att man, som pedagog, förklarar att här på 

förskolan erbjuds alla samma förutsättningar och att vi inte ser barnen som kön utan 

som individer”. ”Vi kan ju inte tvinga på en förälder våra åsikter men vi kan visa på det 

positiva med det hela – att barnet i fråga förmodligen får en bättre självkänsla av att inte 

få begränsningar”.  
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Diskussion 
 

Avsnittet består av först en metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 
 

Då syftet med min undersökning var att få inblick i hur pedagoger diskuterar med 

varandra kändes det relevant att använda mig av fokusgrupper som en metod. Detta är 

ingenting som jag hade erfarenhet av sedan tidigare. Eftersom min roll i det hela 

handlade om att vara moderator och förhoppningen låg i att gruppdeltagarna skulle 

diskutera fritt med varandra så krävdes det lite tid till att låta deltagarna prata ihop sig 

först i sina smågrupper innan de sedan gemensamt diskuterade i helgrupp. Svårigheten 

med att vara moderator märkte jag då jag hade svårt att leda in diskussionerna på det 

som var tänkt vid det andra diskussionstillfället, det vill säga styrdokumenten. När jag 

senare analyserade mitt material kan jag se att jag saknade relevanta följdfrågor för att 

kunna hålla kvar gruppens fokus inom mitt tänkta ämne. Mitt andra val av metod bestod 

av enskilda enkäter. Svårigheten med denna metod är att formulera frågorna så att de 

tolkas på det sätt som ursprungligen avsågs. Fördelen med metoden är att anonymiteten 

behålls och att det då kan vara lättare att våga uttrycka sin åsikt. Om jag skulle göra om 

undersökningen med enkäter så skulle jag bearbeta frågorna mer för att undvika 

tolkningsavvikelser. Frågeställningarna skulle göras tydligare genom att ta hjälp av 

Trosts (1994) Enkätboken, samt att utforma och använda en provenkät. Min studies 

tillförlitlighet torde vara liten eftersom det var ett stort bortfall på enkätsvaren och jag 

enligt Bjurwill (2001) fick ha ett bortfall på högst 20 procent. Deltagandet i 

fokusgrupperna var högre och i en sådan här liten studie är deltagandet acceptabelt. För 

att kunna uttrycka sig om en generell tillförlitlighet skulle undersökningen bedrivits i 

betydligt större skala. Halkier (2010) menar att ett ytterligare alternativ som 

förberedelse inför en enkätundersökning kan vara att använda sig av fokusgrupper. 

Detta upplägg lämpar sig mest om undersökningen ska kunna utläsas genom statistik. 

Vidare skulle jag använda mig mer av Stukát (2005) som jag nu kom i kontakt med 

först när jag behövde hjälp med att skriva referenslistan.  
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Resultatdiskussion 
 

En viktig synpunkt som framkommit i resultatet är att det finns ett behov av att få 

samtala kring ämnet barn och sexualitet med varandra i arbetslaget. Och samtidigt viljan 

om att kunna föra en dialog mellan förskolan och föräldrar i frågor som rör kön, 

könsroller och barns sexualitet. Ett svar som direkt pekar på detta är ”Det känns som att 

man hade mer tankar än man själv trodde, men man pratar aldrig om det”. Även 

Kosztovics (u.å.) såg detta behov i sitt projekt. Vidare valde jag att här lyfta fram 

resultat i fråga om det eventuellt finns några direkta direktiv i något styrdokument då 

pedagogerna drog slutsatsen om att ämnet kan tolkas att handla om det enskilda barnets 

integritet.  

 

Jag tänker utifrån behovet att få samtala om ämnet med sina kollegor att det väl 

stämmer in med riktlinjer i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) där det skrivs 

om att respektera barnet och se barnet ur ett helhetsperspektiv. Vidare nämns det även 

att barn behöver få erövra sin kunskap genom att leka, umgås och samtala. Detta är 

något som jag menar kan bli en svårighet i arbetet på förskolan just när det gäller ämnen 

som kanske inte berörs varje dag. En fråga som det väcker är om pedagoger avsätter tid 

för att diskutera med varandra. Och hur blir följderna för barnen när de kommer med 

funderingar eller nyfiket vill leka doktor om de oftast möts av enskilda pedagogers 

uppfattningar och inställningar. Det kan förhålla sig så inom flera svåra ämnen eller 

områden, pedagogerna kanske skulle få syn på mera egna tankar om de bara hade 

tillfälle att mötas i diskussion. För det ligger säkert mycket i det som de säger att 

eftersom det inte finns nedskrivet/preciserat om barn och sexualitet så finns kanske 

risken att saker som upplevs obekväma förbises i verksamheten. Förskolan består ju av 

arbetslag och för att underlätta hela arbetssituationen istället för att alla agerar efter sina 

egna uppfattningar så borde det underlätta om alla vet varför och vad de strävar mot. 

Samtidigt är det intressant att fundera på vad det är som gör ett ämne eller område så 

stort att det är svårt att ens prata om. Om det av någon anledning, kanske rädsla eller 

bekvämlighet, först krävs någon form av problem eller specifik händelse för att över 

huvud taget komma på tanken att ta upp ämnet till diskussion.  

 

Eftersom uppfattningen överlag i min undersökning var att samhället påverkar både oss 

vuxna och barn utifrån rådande normer och värderingar, så tänker jag på meningen i det 
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som någon människa någon gång sagt: För att skapa en långsiktig förändring så måste 

man börja med och hos sig själv. Här tänker jag främst kring det som Kosztovics (u.å.) 

nämner när det handlar om olika ord som används och vilka värderingar som det läggs i 

dem. Jag funderar hur bekvämt det känns att benämna olika ord egentligen. Klarar jag 

ens av att i språket uttrycka allting oavsett vilken värdering som ligger i orden för mig? 

Bronwyn (2003) menar att ”Språket är ett nödvändigt verktyg för att överleva i den 

sociala världen”(s.12). Alltså att tankar och funderingar får komma till uttryck, för att 

kunna bearbetas, anammas eller helt förkastas. På samma sätt menar jag när det i min 

undersökning av en pedagog nämns att ”det i förskolans uppdrag ingår att ge samma 

möjligheter för flickor och pojkar och att de då måste få prova alla roller i sin lek”. Det 

tolkar jag som att det borde vara berikande och även en del i ansvaret i yrket att våga 

rannsaka sig själv vad man står för i olika frågor. Vid en träff på högskolan fick jag 

förmånen att uppleva hur olika man som individer kan välja att se och reagera på det 

skrivna materialet och ämnet. Det var inte min mening med arbetet att på något sätt 

provocera eller påstå att vi på förskolan bör bedriva sexualundervisning. Mitt intresse 

låg i att våga lyfta fram och i arbetslaget börja diskutera runt ämnet för att i en 

förlängning kunna bemöta barnen i sin naturliga nyfikenhet och utveckling utan att 

skam belägga.  

 

Slutord 
 

Som det tidigare skrivits i arbetet är det nog en förutsättning att man som pedagog 

verkligen förstår att det är skillnad på ordet sexualitet beroende på om vi menar i vuxnas 

eller barnens värld. Jag har fått rådet att byta ut själva ordet sexualitet men det känns 

inte som något alternativ, utan triggar mig snarare att det är viktigt att lyfta och våga 

granska. Som pedagog så är eller kan man vara två olika personer. Som privat person 

får man tycka, säga och agera utifrån bästa förmåga medan i professionen så finns det 

uppstyrda riktlinjer och mål att arbeta med. Det innebär att i yrket så finns skyldigheten 

att utifrån en gemensam plattform/värdegrund agera och bemöta alla likvärdigt. Vidare 

måste man som vuxen våga arbeta med, utmana och rannsaka sig själv i olika frågor om 

man har ambitionen att arbeta inom barnomsorg. Sedan kan utmaningarna skilja sig åt, 

handlar det om ord som sexualitet och vilka värderingar som det bär med sig eller 

kanske om människor från andra kulturer eller könsroller. Under arbetsprocessen med 

uppsatsen har jag upplevt både positiv och negativ respons och det har verkligen 
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kommit till min kännedom att det för enskilda individer kan vara oerhört svårt att dels 

förlika sig själv med ämnet dels att ha ett gemensamt förhållningssätt kring detta 

känsliga ämne. 

Det kanske viktigaste som mitt arbete gav mig var möjligheten att tillsammans med 

andra inom min blivande profession få möjlighet att ställa frågor och höra diskussioner i 

ett ämne som för mig tidigare känts som helt osäker mark. Att tillsammans med de 

pedagogerna få höra hur deras tankar blev till ord som det sedan gick att reflektera 

kring. De besatt faktiskt ingen direkt inbyggd kunskap i sin ryggmärg, de hade också 

sina egna erfarenheter och tankar att utgå ifrån. Precis som jag kommer att ha och göra 

när jag kommer ut i yrket.  

 

Vidare forskning 
 

Något som jag menar kunde vara intressant i sammanhanget att titta närmare på vore att 

genomföra observationer ute i verksamheter. Dels för att observera hur pedagoger 

bemöter barnen i ämnet men även för att undersöka hur vanligt förekommande det är att 

situationer kring barn och sexualitet förbises. 
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Bilaga 1 
 

Inbjudan. 
 

Jag heter Eva Hansson och skriver mitt examensarbete i förskollärarutbildningen vid högskolan 

i Gävle.  Mitt syfte med arbetet är att undersöka hur och om pedagoger delger varandra tankar 

och erfarenheter när det gäller barn och deras sexualitet.  

Den metod jag valt att använda mig av är fokusgrupper vilket betyder att flera personer 

intervjuas vid ett och samma tillfälle. För att göra dessa fokusgruppintervjuer med personer som 

arbetar i förskolan behöver jag er hjälp. XX har godkänt att ni får skriva upp tiden, timme mot 

timme, om ni väljer att delta. Den beräknade tidsåtgången per tillfälle är ca en och en halv 

timme. Möjligen kortare vid den första träffen. Vi kommer att träffas vid två tillfällen och föra 

diskussioner kring ämnet. Vid båda tillfällena kommer diskussionen utgå från några av mig på 

förhand formulerade frågor samt att vi vid det andra tillfället även sammanfattar diskussionerna.  

För att bättre fokusera på intervjun och för att få möjlighet att lyssna igen på vad som sagts i 

efterhand kommer ljudupptagning och videoupptagning att användas/ske. I det slutliga 

examensarbetet kommer varken förskolor eller pedagoger att kunna identifieras. Det inspelade 

materialet kommer att förvaras på högskolan i Gävle i ett år för att sedan förstöras. Det färdiga 

arbetet kommer att kunna läsas på www.uppsatser.se. 

 

Datum: 8/4 samt 16/4 

Plats: XX 

Tid: 18.00 

 

 

Tack på förhand  

och väl mött/ 

 

Eva Hansson 

 

Vid eventuella frågor går det bra att ringa mig på: XX 

 

Handledare är Annie Hammarberg e-mail: XX 
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Bilaga 2 
 

 
1. Hur länge har du arbetat inom barnomsorg/förskola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

2. Vilka tankar har ni när det gäller barns sexualitet? 

a) Vilka erfarenheter tror ni barn har? 

b) Vad är barn nyfikna på…. 

c) Vad tror ni barn funderar över…. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

3. Vilka erfarenheter har ni när det gäller olika familjesammansättningar? 

a) Har det förändrats över tid? Om ni skulle få ett barn med samkönade föräldrar till 

avdelningen hur tror du att ni på er avdelning skulle reagera/ agera då?  

b) Skulle det först då bli aktuellt med att t.ex. låna adekvata böcker? 

c) Är det något som man endast tar ställning till om det skulle bli aktuellt? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

4. Vad har samhällets syn på kön och sexualitet för inverkan på vad pedagoger 

förmedlar till barnen? 

a) Är det mera accepterat att pojkar har handen innanför byxorna än flickor? Varför/varför 

inte? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Hur hanterar ni en ”gränsöverskridande” situation, exempel vid onani eller 

sexuella lekar?     

a) Vilken/vart går gränsen, finns det någon? 

b) Handlingsplan? 

c) Skulle situationen kunna vara accepterad om båda barnen är med på leken? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________ 

6. Vilket material finns på förskolan som visar att vi är olika rent fysiskt, 

flicka/pojke?  

a) Behövs sådant material? Varför/varför inte? (Pussel, böcker mm) 

b) Hur är förskolan delaktig i att hjälpa barnen med sitt könsrollsskapande?  

c) Är det mera accepterat att flickor har snus och svärd än att pojkar har klackskor och 

klänning? Varför/varför inte? Hur möter man föräldrar som eventuellt har starka åsikter 

kring detta? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 

Underlag för fokusgruppsdiskussion. 

 

Vilka tankar har ni när det gäller barns sexualitet? 

Vilka erfarenheter tror ni barn har? 

Vad är barn nyfikna på…. 

Vad tror ni barn funderar över…. 

Vilka erfarenheter har ni när det gäller olika familjesammansättningar? 

a) Har det förändrats över tid? Om ni skulle få ett barn med samkönade föräldrar till 

avdelningen hur tror du att ni på er avdelning skulle reagera/ agera då?  

b) Skulle det först då bli aktuellt med att t.ex. låna adekvata böcker? 

c)  Är det något som man endast tar ställning till om det skulle bli aktuellt? 

 

Vad har samhällets syn på kön och sexualitet för inverkan på vad pedagoger förmedlar till 

barnen? 

d) Är det mera accepterat att pojkar har handen innanför byxorna än flickor? Varför/varför 

inte? 

 

Hur hanterar ni en ”gränsöverskridande” situation, exempel vid onani eller sexuella 

lekar?     

e) Vilken/vart går gränsen, finns det någon? 

f) Handlingsplan? 

g) Skulle situationen kunna vara accepterad om båda barnen är med på leken? 

 

Vilket material finns på förskolan som visar att vi är olika rent fysiskt, flicka/pojke?  

h) Behövs sådant material? Varför/varför inte? (Pussel, böcker mm) 

i) Hur är förskolan delaktig i att hjälpa barnen med sitt könsrollsskapande?  

j) Är det mera accepterat att flickor har snus och svärd än att pojkar har klackskor och 

klänning? Varför/varför inte? Hur möter man föräldrar som eventuellt har starka åsikter 

kring detta? 

 

 


