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Abstract: 

In this essay, I have reflected on the difficulties that arise when children in kindergarten express their 

sexuality, and show interest in the body's genitalia by explorative play. With the help of relevant literature, 

I have studied what the concept of children's sexuality includes. In my essay, I lift the aspects that can 

affect how adults' anxiety and uncertainty in the treatment of children's sexuality expressions may 

contribute to negative consequences for their continued sexual development. In a dialogue with the 

literature, I have processed my dilemma and presented different perspectives that have influenced how 

people in my dilemma and I have acted when we responded to the children’s explorative play. In my 

essay, I have also reflected the feelings of shame and discrimination, with a focus on girls' sexuality. In 

the discussion I have reflected on structural norms that influence human behavior. I also lift the 

expectations placed on me in my preschool teacher 's role and discusses how the guidelines in the 

curriculum policy documents could facilitate the processing of my dilemma 
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Titel: ”Varför viskar vi?” – en essä om pedagogers svårigheter att bemöta och samtala om barns sexualitet 
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Sammanfattning: 

I denna uppsats har jag funderat på de svårigheter som uppstår när barn på förskolan uttrycker sin 

sexualitet och visar intresse för kroppens genitalier genom undersökninglekar. Med hjälp av relevant 

litteratur, har jag studerat vad begreppet barns sexualitet innebär. I min uppsats, lyfter jag de aspekter som 

kan påverka hur vuxnas oro och osäkerhet vid behandling av barns sexualitets uttryck kan bidra till 

negativa konsekvenser för deras fortsatta sexualitetsutveckling. I dialog med litteraturen har jag bearbetat 

mitt dilemma och presenterat olika perspektiv som har påverkat hur människor i mitt dilemma och jag har 

agerat i bemötandet av barnens undersökningslekar. I min uppsats har jag också reflekterat över känslor 

av skam och diskriminering, med fokus på flickors sexualitet. I diskussionen har jag funderat på 

strukturella normer som påverkar människors beteende. Jag lyfter även förväntningar som finns på mig i 

min förskollärarroll och diskuterar hur riktlinjer i läroplanen som styrdokument  skulle kunna underlätta 

behandlingen av mitt dilemma. 
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En frisk vindpust rufsar till mig hår. Jag brukar inte välkomna hösten, men det är svårt att inte 

trollbindas av skönheten omkring mig. Träden ser ut att brinna och skiftar i strålande färger, himlens 

molnfria klarblåa duk påminner om frihet. Jag andas in, låter den friska luften landa djupt inom mig och 

blundar medan jag andas ut. När jag tittar upp igen ser jag ett stort, rött höstlöv dansa ner och landa på 

Ossians lilla näsa. Hans pigga, glittrande ögon möter mina, han ser förvånad och utvald ut. Han märker 

att jag såg det magiska som just hände honom och skrattar glatt på avstånd. Jag fylls av en varm känsla 

för honom och de andra barnen, för min roll, min plats på just denna gård. En solupplyst trygg plats på 

jorden, här finns bara glada barn idag. Vissa dagar kan jag känna mig som nyförälskad på mitt jobb, det 

är en varm bubblig känsla. Jag går med ett leende på läpparna och förundras över varje barn som jag har 

lyckan att följa om dagarna. Stressen, som jag annars har lätt att drabbas av på arbetet på grund av en 

alldeles för stor barngrupp med för få pedagoger, är helt obefintlig idag.   

James är tillbaka efter några dagars välförtjänt semester. Royana är tyvärr fortfarande sjuk, men vi 

har Åsa som hjälper oss idag. Hon har arbetat i snart 40 år, hon har gått i pension och blir väldigt glad 

när hon får komma och arbeta några timmar hos oss. Åsa känner barnen, är väldigt omtyckt av oss alla 

och känner väl till alla våra rutiner, hon skrattar högt och ofta och har många visa ord som förgyller våra 

dagar. Jag ser henne under den stora ståtliga, gamla eken. Hon håller en stor stålhink i handen, är 

omringad av fem barn och sjunger högt ”Hösten är här, hösten är här! Löven faller ner tralalalaleiii…” 

Barnen fyller i slutet av sången samtidigt som de plockar och samlar löv i hinken som hon håller i. 

Barnen ser ut som små änder när de dyker ner och gräver fram mat på botten av en damm. Ni vet när 

bara deras stjärtfjädrar syns ovanför vattenytan? 

* 

På andra sidan vår stora gård ser jag James djupt engagerad i att samla pinnar tillsammans med ett par 

barn, de ska mäta varandras kroppar med hjälp av dem. Han håller upp en pinne längst sin ena arm, den 

når bara till armvecket. ”För kort!” hör jag Sanna ropa, ”Den ska vara lika lång!” James är 

matematiklärare för gymnasieelever i grunden, men skolade om sig i början av 90-talet när han flyttade 

till Stockholm. Jag gillar verkligen James. Han är så lugn, han är den kollegan som kan lägga sina 

händer på mina spända, uppdragna axlar och på så sätt påminna mig om att jag börjar gå upp i varv. Han 

kan på ett mycket vänligt och pedagogiskt sätt säga åt mig att fokusera på det jag håller på med, istället 

för att försöka vara på flera ställen samtidigt. Vi delar ömsesidig respekt inför varandras arbete och vi 

lyssnar alltid på varandra.  

Det är höstlov och sju barn är lediga idag, jag räknar snabbt de femton barn som är här. Allt kommer att 

rulla på i skön takt idag, tänker jag. Idag finns det tid för oss alla att vara närvarande, samtala med 
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barnen, reflektera kring deras svar, ställa följdfrågor, fotografera, dokumentera och till och med skriva 

ut. Mycket handlar om kroppen för de barnen jag har omkring mig. ”Titta på mig! Titta vad jag kan!” 

ropar de stolt. De gör kullerbyttor, hoppar från klätterställningen, står på ett ben, böjer kroppen åt olika 

håll. Folke står nära mig, han tar plötsligt på sitt nyckelben, kisar med ögonen och ser fundersam ut. Det 

går att tyda från hans mimik att han aldrig känt på sig själv just där. ”Vad är det här?” mumlar han. ”Det 

är skelett” svarar Zedah som fyllde 3 år igår, hon är yngst på vår åldersuppdelade avdelning. ”Precis! 

Det är skelettet, och det du känner på kallas för nyckelben” lägger jag till. ”Varför det?” frågar Folke. 

”Bra fråga, vi får nog ta reda på det”, svarar jag och hoppas att jag ska minnas det senare idag. Barnens 

intresse kring kroppen är något som genomsyrar dagarna på vår avdelning och är det vi pedagoger har 

valt att följa upp i ett projektarbete genom att följa upp frågor som intresserar just dem. Barnen kommer 

ofta med frågor och hypoteser kring kroppens funktioner. På förskolans väggar syns stora hela 

kroppsporträtt, fotografier på piruetter och bokstäver de format med sina kroppar. Jag ser detta genom 

våra stora fönster och känner en stolthet över vår verksamhet. Det känns fantastiskt att få ta del av hur 

barnen lär känna sina kroppar, benämner olika delar och ständigt utvecklar sina kroppars kapacitet.  

Klockan tickar trots att det känns som om tiden står still, vi har inte bråttom in, men en ny vindpust 

drar med sig en mycket välkänd lukt. Ossian behöver byta blöja och det känns bra att låta 

förmiddagsrutinerna få ta sin tid. Jag säger till Åsa att jag börjar gå in. Några barn hör detta, Rut och 

Milo vänder sig glatt mot mig och Åsa säger ”Ta med dig kärleksparet här, hon vill väl ingenstans utan 

sin prins hon!” samtidigt som hon klappar kärleksfullt på deras kinder. Både Rut och Milo ser ganska 

oförstående ut. Jag frågar om de vill fortsätta med bygget de höll på med inne på avdelningen innan vi 

gick ut. De svarar med ett glatt tjut, springer förbi mig och tävlar om vem som ska komma först.  

* 

 När vi har hängt upp ytterkläderna i hallen går vi genom ateljén, väggarna är täckta av barnens 

teckningar och dokumentationer som vittnar om Kroppen som projekt. Väl inne i skötrummet tar jag 

fram blöjor och våtservetter samtidigt som jag ber barnen känna efter om de behöver gå på toa. Ossian 

klättrar upp för stegen till skötbordet och lägger sig ner. ”Jag är inte kissnödig” säger Folke. ”Ok, tvätta 

händerna bara, ser du så leriga de är?”. Folke håller upp båda händerna framför ansiktet innan han 

trycker ut alldeles för mycket tvål, sätter på kranen och börjar leka med skummet som växer sig stort i 

det låga handfatet. Skötbordet jag står vid är placerat i samma rum som toaletterna. Det står ett par meter 

ifrån, precis mittemot barntoaletterna. Det finns två små toalettstolar, men jag hinner se att Rut och Milo 

vill gå på samma. Toaletterna saknar dörrar, men jag kan ändå inte se dem då jag står med ryggen mot 

toaletterna, vänd mot Ossian som ligger framför mig på skötbordet. Jag hör Rut prata om båtar, Rut 
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skulle vilja bygga en egen båt, Milo säger att han har många riktiga båtar som hon kan få av honom. De 

pratar så högt att jag först inte hör att Folke har dragit på kranen på högsta tryck, skummet har fyllt hela 

handfatet och jag ber honom att dra ner strålen lite.  

Jag känner mig lugn, harmonisk och nöjd över hur roligt vi haft denna förmiddag. På skötbordet 

ligger Ossian och sjunger Imse vimse spindel, jag sjunger med. Jag ser i ögonvrån att Folke torkar 

händerna och springer in på avdelningen. Ossian gör rörelser med händerna, han kämpar med 

”spindelrörelserna”, det ser krångligt ut att lista ut hur pekfingret ska föras till tummen och tummen till 

pekfingret, det kräver mycket övning och en hel del finmotorik, ser jag. 

Plötsligt reagerar jag på tystnaden bakom mig. Rut och Milo som nyss pratade högt i mun på 

varandra är knäpptysta. När jag vänder mig om för att se om de kanske har gått därifrån utan att jag 

märkt det, ser jag Rut sitta på huk framför Milo som står upp med ryggen mot toalettstolen. Han står och 

håller upp den något för långa t-shirten som annars skulle hängt ner och täckt för hans snopp. 

Kalsongerna och byxorna är nerdragna och han tittar ner mot Rut, han låter henne undersöka. Nyfiket 

och till synes mycket koncentrerad tittar hon och rör försiktigt på Milos snopp. Att jag reagerar på 

tystnaden och vänder mig om händer på en millisekund. Jag hinner inte vända mig tillbaka till Ossian 

som ligger på skötbordet eller ens tänka en tanke, förrän hon plötsligt vänder sig om och tittar på mig. 

När våra blickar möts hoppar hon hastigt till, som att hon har blivit påkommen med att göra något riktigt 

förbjudet. Hennes kinder rodnar snabbt, samtidigt som hon rycker bort handen från Milos snopp, hennes 

haka trycks mot bröstet, hennes ögon spärras upp, hon blir allvarlig och ser skamsen ut. Eller 

sammanbiten och som om hon förväntar sig en arg reaktion från mig. Till skillnad från Rut ser Milo på 

mig och ler. Jag ler så mjukt jag kan och talar med en lugn röst som bärs av försiktighet och lite av ett 

tillgjort, snällt skratt, för att med rösten verkligen betona att det inte finns något att bli arg eller rädd för. 

”Det är ingen fara Rut! Milo, har du kissat färdigt? Vi ska äta strax.” 

Jag vänder mig mot Ossian igen, allt skedde så fort. Vi sjunger vidare, men inom mig ser jag Ruts 

starka reaktion inom mig gång på gång. Tankar, teorier, minnen och reflektioner jag tidigare haft 

krockar med varandra. Insikterna jag kom fram till sist jag skrev ett arbete kring barns sexualitet känns 

som bortblåsta nu, undangömda i ett låst skåp. Vad kom vi egentligen fram till sist? Den där gången då 

Ruts mamma under en hämtning upptäckte Rut utan trosor under en undersökningslek? Pojken hon lekte 

med då var bara 2,5 år. Rut lekte bebis och han bytte blöja på henne. Ruts mamma blev rasande på mig, 

hon skrek och grät och ville inte lämna Rut på förskolan igen om vi inte lovade att det aldrig skulle få 

upprepas igen. Rut skulle inte lämnas obevakad. För att lugna henne följde vi förskolechefens direktiv 

och gick med på Angelicas krav. Vi fick till och med personalförstärkning för att Rut skulle vara under 
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uppsyn hela tiden. Jag tyckte aldrig att det kändes som en optimal lösning, men fick helt enkelt ge mig. 

Bevakade jag inte henne tillräckligt nu? 

Milo kissar och går sedan till handfatet och tvättar sina händer, jag hör Rut sätta sig på toaletten. 

När jag tar ner Ossian från skötbordet möts Ruts och min blick igen. Jag ler mot henne, men hon ler inte 

tillbaka utan tittar snabbt bort. Jag vill säga något neutralt för att hon ska glömma känslan jag väckte hos 

henne och bryta känslan av skuld inom mig över att ha skrämt henne. Men jag hinner stoppa min 

impuls. Hon kanske inte alls är sugen på att prata med mig medan hon sitter på toaletten, hon kanske 

inte alls känner som jag tror?  Varför fanns det inga dörrar till toaletterna nu igen? 

Jag lämnar henne ensam medan jag på väg ut frågar Ossian om han vill hjälpa mig att bädda fram 

barnens madrasser till vilan. Samtidigt som vi hjälps åt med det funderar jag på varför Rut reagerade så 

starkt, kan hon minnas känslan hon fick den gången då Angelica, som Ruts mamma heter, skrek rakt ut 

och avbröt deras lek? Jag försöker stoppa mina tankar, det känns lönlöst att fortsätta tänka på detta själv.  

Ossian och jag tittar på de stora teckningarna på väggen. ”Där är jag!” ropar Ossian och pekar på en 

bild. Bilderna gjordes genom att vi tejpade stora bitar spännpapper på golvet. Barnen är väldigt stolta 

över dessa bilder och vill ofta stanna upp och beundra varandras konstverk. 

När madrasserna ligger på golvet går jag för att starta datorn och kolla mailen, men en känsla sprider sig 

i min kropp, det är som om gamla känslor får nytt liv i mig. Kanske projicerar jag, överdramatiserar. Jag 

försöker skapa balans inom mig genom att ifrågasätta hela min upplevelse och tolkning av Ruts 

tillbakaryggande nyss. Det kanske faktiskt är så enkelt som att Rut och Milo bara ville vara ifred. Ibland 

vill barn bara vara själva i sin lilla bubbla utan vuxna. Kanske blev min blick bara nålen som spräckte 

hål på tystnaden och det var bubblans smäll som skrämde Rut?  

* 

Jag tittar ut genom altandörrens ruta, James står bara tjugo meter bort, han ser ut att observera Lina och 

Oskar som bygger en figur av de pinnar de hittat. Jag hör barnen som är inne leka i rummet bredvid och 

jag tänker att jag ska ropa på James, men vågar inte riktigt störa, vi får ta det sen. Jag letar fram ett 

skolarbete ur min låda. Jag vet att det ska ligga där någonstans, längst ner. Det är en intervju som jag 

använde till ett skolarbete kring barns sexualitet. Jag letar fram frågan jag ställde till James för två 

terminer sen och läser texten tyst för mig själv. ”Varför tror du att barns sexualitet är ett ämne vi ofta 

väljer att inte prata om på förskolan?” James svarade att han helst håller sig utanför diskussioner om 

barns sexualitet, framför allt med barnens föräldrar. Han är rädd att bli misstänkt. Han påtalade medias 

roll under 90-talet, som skapade panik bland både föräldrar och pedagoger. Ämnet känns svårare för 

honom som man att prata om, menade han. Royana var väldigt förvånad över de ”påståenden” jag då 
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kom med, hon hade aldrig hört talas om att små barn skulle ha en sexualitet, däremot är det väl klart att 

de leker sådant de ser eller lär av föräldrar och syskon. ”Det är ju massa sådant på TV också”, uttryckte 

hon. Men att barn skulle veta något om sånt, nej. Det hade hon aldrig hört. 

En stund senare är alla inne på avdelningen igen. James ska hålla samlingen innan lunch och är väldigt 

upptagen med det. I förbifarten säger han att jag kan passa på att gå undan och dokumentera, han och 

Åsa kan ta barnen till lunchen utan mig idag. Jag nickar och vill egentligen fortfarande bolla mina tankar 

med honom, men det får vänta. 

* 

Framför datorskärmen lyckas jag koppla bort händelsen och alla obesvarade frågor inom mig. Jag sätter 

mig och börjar skriva rent barnens tankar och frågor från förmiddagen. Folke frågade varför man kallade 

delen av skelettet han upptäckte på sig själv för nyckelben. Bra fråga, hinner jag tänka när jag hör Åsa 

ropa tyst på mig. Som i en hög viskning ropar hon mitt namn och vinkar in mig i hallen. Det finns inga 

barn omkring oss, bara en till kollega från avdelningen bredvid som plockar upp barnens kvarglömda 

jackor från golvet, hon är en bra bit bort från oss. I bakgrunden hör jag att James tar ton och börjar 

sjunga tillsammans med barnen. Åsa verkar ganska upprörd och viskar intensivt samtidigt som hon lite 

nervöst ser sig omkring. ”Vet du, att precis innan vi skulle in till samlingen så kom jag på Milo bakom 

skärmväggen i ateljén… han hade dragit ner brallorna och visade snoppen för stackars lilla Rut! Jag var 

ganska bestämd och sa åt honom på skarpen att sätta på sig byxorna på momangen och lägga av med det 

direkt! Jag tänkte att det är bra att du vet om det ifall det händer igen. Jag slutar ju innan han hämtas så 

du kanske vill berätta det för hans föräldrar, sådär kan han ju inte hålla på!” Åsas fräsande viskningar 

påminde mig om hemligt skvaller. Hon snörpte ihop munnen, himlade med ögonen, såg allvarligt på 

mig och skakade på huvudet. Vi ser på varandra en kort stund och jag svarar henne genom att viska en 

fråga, ”Varför viskar vi?” Hon skrattar till, vrider huvudet åt olika håll, ser ingen där och säger att hon 

inte riktigt vet. ”Det är ingen fara Åsa, barnen är väldigt intresserade av varandras kroppar nu. Verkade 

Rut lida av situationen tyckte du?” frågade jag och hörde själv syrligheten i mitt gensvar. ”Nej, det tror 

jag inte. De sprang båda därifrån, men du vet ju att de kan gå hem och berätta för sina föräldrar sen vad 

Milo gjorde och vad säger vi då?” Det är sant, tänker jag. ”Okej Åsa, vad bra att du berättade det. 

Framförallt så att jag kan bemöta Ruts mammas reaktion ifall hon berättar det hemma. Själv tycker jag 

inte att det är något fel så länge de inblandade i leken är med på den”. Åsa ser på mig, jag tycker mig se 

att hon blev stött. ”Aja, nu vet du i alla fall, jag ville inte störa James när han håller samlingen bara. Vi 

ses sen.” säger hon och går tillbaka in till samlingen. Jag lät min irritation gå ut över Åsa, det kände jag. 

Och jag ångrade mig direkt, det är inte hennes fel att jag är rädd för hur Angelica, Ruts mamma, ska 
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reagera. Åsa har helt rätt, även om jag inte skulle ha agerat som hon. Hennes fråga upprepas i mitt 

huvud. Vad säger vi då? Om Angelica konfronterar oss? 

* 

Jag hämtar mat och äter framför datorn idag. James har läsvilan och Åsa sovvilan. Jag hör när Åsa tyst 

stänger dörren till vilorummet efter sig. Jag tittar på klockan, skriver ut det som är klart och börjar 

stänga ner datorn. James och jag nickar och ler mot varandra i en gest som betyder att vi ses efter 

rasterna.  

Jag brukar promenera på min rast och idag vore en perfekt dag att promenera i solen bort till sjön 

som bara ligger på tio minuters avstånd från min arbetsplats. Jag blickar ut och det ser mycket frestande 

ut, men jag känner hellre för att fråga mina kollegor i fikarummet vad de skulle ha gjort om de hade 

råkat skrämma ett barn som undersöker kompisens kön. Jag vill i min fråga tillägga föräldrars oro för 

barns undersökningslekar på förskolan, vilka erfarenheter har de?  

När jag kommer in sitter Eivor och Åsa där. Åsa tittar upp, ler kort och fortsätter läsa i tidningen. 

Eivor är en stabil, erfaren och klok förskollärare som brukar kunna ge goda råd, tänker jag. Hon tar en 

klunk kaffe och hälsar sedan varmt på mig. ”Hej på dig Paloma! Jag har inte sett dig idag?” ”Hej på er! 

Vi var ute tidigt i morse och sen har jag suttit framför datorn fram tills nu”. ”Vad du ser bekymrad ut” 

säger Eivor och jag blir paff av hennes oväntade och inkännande observation. Syns det så väl, tänker jag 

för mig själv. Jag ser att Åsa tittar upp från tidningen, hon tittar på mig över glasögonen som vilar på 

hennes näsben. Hon ser undrande ut. Jag skäms över min sura ton innan lunchen och säger spontant 

”Åsa, förlåt för att jag lät så sur mot dig när du kom in till dokumentationsrummet idag…” ”Äsch, det 

var väl ingen fara? Jag tänkte inte ens på det!”. Hon viftar med handen i luften framför sig, fnyser lite 

oberört, puttar till sina glasögon med pekfingret och fortsätter läsa.  

Jag frågar snabbt, ”Hur tycker ni att vi bör bemöta barns nyfikenhet för deras egna- och för varandras 

könsorgan?” Det blir tyst en kort stund innan Eivor svarar. ”Vad menar du? Vi kan väl varken göra bu 

eller bä när det kommer till deras nyfikenhet? Jag tycker bara att vi ska avleda, inte göra någon grej av 

det. Men inte ska de hålla på och pilla där inte!” Jag vänder mig mot Åsa och inser plötsligt att hon 

mycket väl kan känna sig anklagad nu över hur hon bemött barnen. ”Tycker du att jag gjorde fel?” säger 

hon samtidigt som hon drar ner glasögonen och tittar skarpt på mig. ”Oj, nej! Eller jo, fast nej, jag 

syftade faktiskt inte på det du gjorde. Jag tänkte på en annan situation tidigare idag”, säger jag och 

försöker låta avväpnande.  

Jag beskrev min tolkning av hela situationen mellan Rut och Milo och märkte på deras kroppsspråk och 

besvärade subtila suckar att de inte delade mitt sätt att tolka den. ”Det är ju Milo och Rut du pratar om 
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och de har ju varit kära sen dag ett ju! Hon blev nog bara lite generad när du kom på henne, vem skulle 

inte bli det? Vad skulle du ha gjort menar du? Börjat prata om pojkens snopp med henne? Det hade ju 

verkligen gjort det pinsamt för stackaren!” Åsa och Eivor skrattar.  

Jag stör mig på Eivors kommentar om deras relation, Åsa uttryckte också något sådant tidigare idag 

och jag känner mig tvungen att tillägga, ”Men vaddå kära? De är kompisar, leker ofta och väldigt bra. 

Jag har aldrig sett dem som ett kärlekspar, vad menar du?” frågar jag lite stöddigt. ”Har du inte? Jag 

tycker de är så himla gulliga de där två” svarar hon. Jag låter irriterad när jag tillägger, ”Det kanske är 

Moa och Rut som blir ett par om vi ska utgå ifrån att barn är kära när de leker med varandra ofta?” Eivor 

tittar allvarligt på mig och svarar ”Nämen sluta nu Paloma, det är inte vår uppgift att sexualisera barn, 

nu går du för långt!”. Åsa bryter in innan jag hinner svara något mer och hon säger att jag verkligen 

borde berätta för Ruts mamma och för Milos föräldrar det hon sett idag. Hon tycker inte att det är ok att 

han visar snoppen sådär och nu i efterhand tyckte hon att Rut visst verkade besvärad och lite ledsen 

faktiskt.  

Jag känner mig inte alls nöjd över vårt samtal, jag känner mig provocerad över vinklingen Eivor 

gav barnens relation och av Åsas efterhandskonstruktion. Det väcker bara fler frågor hos mig och jag 

fortsätter med ännu en fråga ”Men jag förstår inte, vad tror ni innefattar barns sexualitet egentligen? Vad 

tror ni att det är?”. Både Åsa och Eivor bryter ut i ett svårtolkat skratt. ”Nej Paloma, nu får du ta och ge 

dig! Vi har faktiskt rast!”, säger Eivor. Åsa skakar lite på huvudet men ler mot mig ”Du tänker för 

mycket Paloma, ta det lite lugnt”. ”Okej, jag fattar. Vi får ta det vid annat tillfälle” säger jag med en 

skämtsam ton för att dölja den känsla av irritation som återigen flammar upp inom mig. Åsa avbryter nu 

snabbt det som knappt hinner bli en tystnad. Hon frågar Eivor om rosenbuskarna tagit sig och berättar 

att hennes fortfarande blommar. De byter därmed raskt ämne till något väldigt vasst och taggigt men ack 

så mycket mer hanterbart. 

Jag känner mig otillfredsställd och matt. Jag reser mig upp från den gamla nersuttna soffan, hämtar 

en kopp surt, ljummet kaffe och tänker att jag borde släppa känslan helt, sluta bry mig så mycket, låta 

det rinna av mig. Åsa reser sig också upp, sträcker ut ryggen och gäspar. ”Nu ska jag byta av James” 

säger hon och går ut från personalrummet. Jag känner mig ganska dum och bångstyrig. Jag bestämmer 

mig trots obehagskänslan att dricka upp kaffet snabbt så jag hinner möta upp James i korridoren. Jag kan 

prata med honom om hur vi ska göra med Ruts mamma. Ska jag göra som Åsa ber mig? Eivor frågar 

mig hur mina barn mår och vi avrundar våra raster med att prata om vädret…  

* 
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 När jag möter James i korridoren utanför vår avdelning har han satt på sig jackan och är precis på väg 

ut genom dörren. ”James?” säger jag med tvivel i rösten.  ”Kan jag få fråga en arbetsrelaterad fråga lite 

snabbt?”. ”Ja, självklart! Vi hinner ju aldrig prata annars!”. Jag lugnar genast ner mig och känner mig 

harmonisk igen när jag står framför honom och berättar om Ruts reaktion på förmiddagen och det Åsa 

berättade för mig innan lunch. ”Åsa tycker att jag ska berätta för Ruts mamma. Vad tycker du?” James 

suckar tungt och skrattar till lite, jag tolkar hans skratt som att han ångrat att han sagt att vi skulle prata 

om detta just nu. ”Spontant känner jag att vi ska vänta på Royana, vi skulle kunna ringa henne men hon 

är ju rätt sjuk… Alltså Paloma, jag vill som sagt inte riktigt ta i dessa frågor. Jag har upplevt obehag när 

jag i egenskap av man pratar om det. Du får gärna prata med föräldrarna om du tycker det känns viktigt. 

Men…” Han tystnar. ”Jag vet inte”, säger han och tittar på mig med lite uppgiven uppsyn, jag ser på 

honom att samtalet är avslutat om jag inte prompt vill fortsätta att prata om det. ”Ok, vi väntar. Fast om 

vi inte berättar det nu så blir det konstigt att ta det nästa vecka, eller? Och du och jag måste väl kunna 

prata om det, alltså sen i iallafall?” Han svarar med att dra en lätt axelryckning samtidigt som han drar 

lite på mungiporna och snabbt tittar ner och sedan upp från mobilen som han håller i handen, som för att 

markera att tiden går. ”Ja, sen.” ler han och nickar lite tröstande. Jag känner mig lite fånig, som ett tjatigt 

barn och det känns pinsamt på något sätt. Jag klappar honom förstående på armen, nästan som ett förlåt, 

nickar och säger att det löser sig. 

* 

Resten av dagen rullar på som vanligt och jag lyckas tillslut släppa känslan och tankarna inom mig. 

Lugn avslappnande musik hörs som ett smekande sus från vår vita lilla högtalare. Jag sätter upp 

dokumentationerna jag skrev ut innan rasten, jag kämpar med att få de skarpa bilderna att sitta så 

symmetriskt det går på den skrovliga väggen. Klockan är strax efter 16, jag slutar snart och tänker 

promenera hem idag. Jag tittar ut genom fönstret, solen skiner fortfarande starkt och det gör mig glad. 

Plötsligt ser jag Angelica genom fönstret, hon kan inte se mig. Hon ser ut att ha bråttom, hon går med 

raska steg och hennes svarta kappa vajar vilt bakom henne. Jag blir jag påmind om Åsas önskan om att 

berätta vad som hänt. Mitt hjärta tar ett hastigt skutt och jag reagerar med att vilja fly. Jag tittar snabbt 

mot James som sitter på golvet med flera barn, de bygger ett stort pussel på den blåa stora mattan i 

konstruktionsrummet. ”James! Jag går på toa, okej?”.  

Han tittar mot mig och gör tummen upp. Jag smiter in på personaltoaletten på vår avdelning.  

Inne på toaletten sätter jag mig på toastolen, drar upp benen på toan, nästan som om jag var rädd för att 

någon ska titta in under dörren och upptäcka mig. Jag hör Ruts mammas klackar slå mot platsparketten. 

Mitt hjärta slår hårt, jag känner de snabba slagen. ”Hejhej!” säger hon glatt, jag hör hennes steg stanna 
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och hennes halsband klirra till när hon möts av en lycklig springande Rut som ger henne en stor kram. 

”Har allt varit bra idag?” frågar hon med andan i halsen. ”Ja, verkligen! Vi har haft en strålande dag! 

Det sitter lite bilder på väggen bakom dig!” säger James. Jag sitter och håller nästan andan inne på 

toaletten, jag omfamnar mina knän och trycker dem mot bröstet, som ett barn som leker kurragömma, 

fast utan det där glada, spännande pirret. Vad håller jag på med? tänker jag för mig själv och skäms. 

Syfte och frågeställning: 
Mitt syfte är att undersöka dilemmat som jag har gestaltat. I mitt dilemma blir jag osäker och vet inte 

hur jag ska handla på ett klokt sätt i bemötandet av barns sexualitetsuttryck. Jag får svårt att bestämma 

vems känslor och behov jag ska prioritera och ta mest hänsyn till, förälderns eller barnens? Barns 

sexualitet nämns inte heller i förskolans styrdokument, vilket gör att jag känner mig utlämnad att agera 

utifrån min egen tolkning av situationen. När jag söker det kollegiala rummets stöd och reflektion 

känner jag att jag skapar obekväm stämning, jag känner mig missförstådd och irriterad. Jag styrs av min 

rädsla i mötet med både barnen och föräldern vilket i förälderns fall resulterade i att jag valde att gömma 

mig istället för att samtala med föräldern.  Genom att reflektera över tabu, känslor av skam, vuxnas oro 

och föreställningar om barns sexualitet i min berättelse, vill jag öka min medvetenhet och förståelse för 

vad barns sexualitet är och vilka aspekter som kan påverka vuxnas förhållningsätt i bemötandet av barn 

som ger uttryck för sin sexualitet. Jag vill försöka förstå varför barns sexualitet väcker så starka känslor 

och hur det kan komma sig att olika känslor framkallas beroende på barnets kön. Jag vill även utifrån 

dilemmat undersöka min förskolärarroll, de skyldigheter jag har i sammanhanget, känslor och 

erfarenheter som kan vara anledningar till att jag reagerade och handlade som jag gjorde.  

Frågeställning:  

-  Vad är barns sexualitet? 

-  Vilka förväntningar finns på flickors sexualitetsuttryck? 

-  Vilka aspekter oroar oss vuxna?  

-  Vilka risker finns i osynliggörandet och ett negativt bemötande av barns sexualitet? 

-  Vad förväntas av mig i min förskolelärarroll? 
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Metod:  

Jag har valt att skriva en essä utifrån ett dilemma som innefattar barns sexualitet. Även om min 

berättelse är unik  i sig, så är liknande situationer vanligt förekommande i förskolan. Genom att använda 

essäskrivande som metod kommer jag i denna uppsats utgå från min egenupplevda erfarenhet och skapa 

en reflekterande dialog, med hjälp av andra relevanta teorier kring ämnen som berör mitt dilemma. 

Lektor Lotte Alsterdal beskriver essäskrivande som följande, ”Essän sysslar med frågeställningar om 

mänskligt liv som kan ses på många olika sätt, men inte bevisas”(Alsterdal 2012, s. 63). Till skillnad 

från en traditionellt vetenskaplig text där forskarens roll är att vara objektiv har jag valt att använda mitt 

jag, min berättarröst, som verktyg för att undersöka och analysera mitt dilemma från olika perspektiv. 

Med avstamp ifrån min berättelse kommer jag att reflektera över faktorer som har påverkat mitt 

handlande och diskutera mina tolkningar av situationen med hjälp av andras perspektiv. Förhoppningen 

är att vidga min horisont genom att betänka de socialt konstruerade normer och maktstrukturer som barn 

påverkas av och som kan vara diskriminerande för människor i allmänhet.  

I förskolan behövs humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som är kopplat till- och utgår 

ifrån konkreta verklighetsbaserade situationer. Jag uppskattar möjligheten som Södertörns högskola ger 

mig som student att med hjälp av essäskrivande både fördjupa och/eller omvärdera de kunskaper som 

påverkar mitt sätt att bemöta barns sexualitet, men även mitt sätt att bemöta föräldrar och kollegor på ett 

konstruktivt sätt. Komplexiteten i mitt etiska dilemma har stundtals fått mig att vilja byta ämne, men 

följande citat fick mig att inte ge upp och fortsätta söka kunskap som kan förbättra barns verklighet: 

”Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att förbättra 

människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på 

ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser” (Vetenskapsrådet 1990, s.5). Det är främst barnens 

rättigheter jag vill försöka utgå ifrån och främst belysa specifikt flickors sexualitet. 

I den filosofiska traditionen lyfts framförallt förmågan att kunna distansera sig från en händelse och 

belysa sitt handlande utifrån relevant litteratur. Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz (2011) 

nämner vikten av att som pedagog inta ett reflekterande perspektiv. I pendelrörelser ska jag distansera 

mig från själva dilemmat för att sedan ge mig in i en process där inga givna eller rätta svar tilldelas. Jag 

hoppas att olika perspektiv ska sammanflätas och slutligen forma en bredare vy för mig och även den 

som väljer att reflektera över denna essä.  

Jag kommer att använda mig av ett hermeneutiskt perspektiv för att tolka och förstå situationer jag 

bearbetar i mitt dilemma. I Forkningspedagogikens grunder (2003) beskrivs Hermeneutik vara en 
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filosofisk tolkningslära som används främst inom humanvetenskap. Den har utvecklats för att studera 

och förstå ämnen som berör människans existentiella komplexitet. Hermeneutiken är positivismens 

motsats (Patel & Davidson 2003, s.28). Positivismen är en systematisk vetenskapsmetod som används i 

syfte för att undersöka och förklara naturvetenskapliga ämnen, forskaren förväntas förhålla sig objektiv 

och osynlig. Resultaten ska kunna prövas och bevisas med hjälp av fysik och matematik, svaren ska vara 

logiska och prövbara (Patal & Davidson 2003, s.27). En hermeneutiker skaffar sig kunskap genom att 

leva sig in i- och tolka det genuint mänskliga, det omätbara. Jag valde hermeneutiken då jag ville utföra 

ett arbete där jag intar en medskapande, interaktiv forskarroll där jag behöver min inlevelseförmåga för 

att förstå andras livsvärld. Ett hermeneutiskt perspektiv hjälper mig att tolka intentioner, uttryck och 

handlingar utifrån språket som främsta verktyg (Patel & Davidson 2003, s. 29). Med hjälp av litteratur 

vill jag skapa inre och yttre dialoger som föder reflektioner och kräver min inlevelseförmåga och mitt 

engagemang för att förstå någon annans livsvärld.  

 Fronesis är det andra vetenskapsteoretiska perspektivet jag kommer använda mig av för att förstå 

min berättelse och reflektera över mitt handlande. Filosofen Aristoteles arbetade en hel livstid med att 

belysa och avgränsa olika kunskapsformer. Techne är den kunskap som inte kräver särskild fördjupning, 

det innefattar teknisk kunskap där syftet med kunskapen är slutprodukten t.ex. en stol. Episteme är den 

logiska kunskapsformen, allmän mätbar vetenskap, oftast kopplad till positivismen. Som jag förklarade 

ovan är det en systematisk vetenskapsmetod. För att bli en bättre pedagog kan jag läsa mer 

ämnesrelaterad vetenskap, jag kan öka och förbättra mina tekniska kunskaper genom övning. Men när 

det kommer till mötet med människor krävs ett klokt handlande, i mitt fall blir fronesis avgörande för 

kvaliteten i min pedagogroll. Fronesis särskiljer sig från de andra två kunskapsformerna genom att vara 

en dygd. Filosofen Bernt Gustavsson beskriver i Kunskapsfilosofi (2000) fronesis som kunskapen som 

genererar ett klokt handlande eller förmågan att handla rätt (Gustavsson 2000, s. 166-168). Gustavsson 

översätter denna dygd med orden praktisk klokhet (Gustavsson 2000, s 159), Aristoteles menade att 

fronesis är den kunskap som kräver eftertanke inom en själv. Det är en etisk hållning, ett karaktärsdrag 

som innefattar ett gott omdöme och förnuftigt handlande (Gustavsson 2000, s.166). Som jag tolkar 

Gustavsson är fronesis en form av klokskap som jag vinner genom erfarenhet av olika praktiska 

situationer som innefattar mänskliga relationer, känslor och reflektioner. Det är när jag blir medveten 

och reflekterar över mitt handlande, som jag kan analysera, omvärdera och sedan omsätta mina 

reflektioner till nytt klokt handlande.  

Genom att inta flera perspektiv, bland annat utvecklingspsyklogiska, psykoanalytiska, etiska men  

även föräldrars och kollegors, kan jag distansera och kritiskt granska mitt eget handlande. Jag kommer 
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att föra en dialog med litteratur som berör, behandlar och förhoppningsvis omvandlar mina slutgiltiga 

insikter till ett klokt handlande i bemötandet av barns sexualitet.  

Etiska överväganden 
 

Åtgärder måste vidtas för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av 

individer. Detta är särskilt viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller annat avseende kan 

anses svaga och utsatta och/eller har typiska, lättigenkännliga särdrag. Risken att individer oavsiktligt kan 

identifieras skall beaktas vid vägningen av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella 

negativa konsekvenser för de berörda  (Vetenskapsrådet, s. 12-13).  

 

För att personerna i mitt etiskt känsliga dilemma inte ska kännas igen har jag följt vetenskapsrådets 

riktlinjer om anonymitet.  

Vad är barns sexualitet? 

På vilket sätt skiljer sig barns och vuxnas sexualitet åt? Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, 

RFSL, delger i sin artikel Höra hemma (2004), Världshälsoorganisationens WHO´s beskrivning av 

sexualitet. Denna beskrivning gör ingen specifik skillnad på vuxnas och barns sexualitet i sin tolkning 

men ger mig en mer omfattande bild av begreppet sexualitet. 

 

Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man som kvinna som 

barn. Det är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas ifrån andra livsaspekter. 

Sexualiteten är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är 

inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara del av vår sexualitet. Sexualitet är 

mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt värme och närhet; den uttrycks i vårt 

sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar känslor, tankar, handlingar 

och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa. (RFSL´s Höra hemma 2004, s.39).  

 

Definitionen utesluter inte de delar jag som vuxen automatiskt kopplar till ordet sexualitet, nämligen 

sex, samlag och reproduktion, men definitionen understryker inte heller den kopplingen, som för mig 

annars kan skapa ett motstånd att använda begreppet när det kommer till barns sexualitet.  

Beteende- och samhällsvetaren IngBeth Larsson berättar i boken Är det normalt eller…? (1994) att 
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begreppet sexualitet är relativt nytt i Europa, det var under 1800-talets mitt som sexologin växte fram 

inom vetenskapen och begreppet började användas för att sammanfatta människan könsdrifter och 

könsliv. Synen på sexualitet är- och har varit föränderlig, individers sexualitet har genom tiderna 

osynliggjorts, kontrollerats och tolkats olika beroende på vilka strukturer, normer, kulturer och 

religioner som varit dominerande. Under renässansens första århundranden trodde man att sexualiteten 

var något som uppträdde i puberteten, under industrialismens framväxt sågs kvinnor och barns som 

icke-sexuella, barnet uppfattades som könlöst och sexualiteten var endast kopplat till vuxnas 

reproduktion. Trots vuxnas syn på barnet som könlöst gav barn uttryck för sin medfödda sexualitet, 

vilket ansågs mycket problematiskt. Barnens sexualitetsuttryck tolkades som hälsoproblem och behövde 

tyglas. Undersökande av kroppen eller onani hindrades genom att barn inte fick vidröra sina genitalier, 

bära vantar och ha ”händerna på täcket”. Under 1900-talet ändrades åter synen på sexualitet och barns 

sexuella känslor erkändes, deras sexuella beteenden fördömdes dock fortfarande (Larsson 1994, s. 19-

20). Året är nu 2015 och jag ser fortfarande likheter med renässansens syn på sexualitet, inte minst hos 

min kollega Royana som inte tror att barn har sexuella känslor.  

Jag vill förtydliga att min tolkning av barns sexualitet sker utifrån ett barns perspektiv som innebär 

utforskande genom lek. På förskolan kallar vi dessa lekar för undersökningslekar, dessa lekar är av 

experimenterande karaktär där barn söker kunskap om kroppens funktioner. Min förståelse för barns 

sexualitet styrks i Hur bemöts barns sexuella uttryck i förskolan (2013), en kvalitativ studie genomförd 

av lärarstudenter på Linnéuniversitet i Kalmar. Annika Flärd och Heléne Sandström skildrar barns 

sexualitet på förskolan som nyfikenhet inför den egna och andras kroppar. Barn söker förståelse, 

kunskap om sig själva och sin sexualitet, genom att göra som barn brukar när de lär, nämligen utforska 

och söka kunskap med hjälp av sina sinnen, lek, fantasi och kreativitet (Flärd & Sandström 2013, s.8). 

Barn har i tidig ålder har inte börjat värdera eller moralisera över undersökandet av känsel, lust och 

intresse för kroppens genitalier, det är vi vuxna som på olika sätt projicerar över tabu. Den norske 

psykologen och sexologen Thore Langfeldt lyfter i Barns sexualitet (1987) kroppskontakt som en viktig 

sexuell funktion. Föräldrars värme, tröstande kramar och närhet anses vara del av barns 

sexualitetsutveckling och sägs ge ovärderliga förutsättningar för att barn ska utvecklas och kunna dela 

intimitet i relationer när de är vuxna (Langfeldt 1987, s.44). Föräldrars kramar hade jag tidigare inte trott 

hade något med barns sexualitetsutveckling att göra. Kopplingen han gör till föräldrars kroppskontakt 

hjälper mig ytterligare att inte fastna i ordet sexualitet, utan får mig att förstå de viktiga delar som 

utvecklas genom kroppskontakt och i högsta grad är viktiga att utveckla oavsett ålder, nämligen 

kommunikation, beröring, trygghet, bekräftelse och värme. 
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När barnen straffas eller hindras i sin nyfikenhet utifrån vuxnas förförståelse av sexualitet, påverkas 

deras bild av sin medfödda förmåga att så småningom kunna uppleva sexuell lust (Langfeldt 1987, s. 

47). Langfeldt menar att sexualiteten under barndomsåren enbart handlar om undersökandet av kroppen, 

könsorganen och dess reaktioner. Det är alltså inte på något sätt kopplat till något annat än de fysiska 

reaktioner och sensationer som beröring väcker, vilket stämmer helt överens med mina egna 

erfarenheter av barns sexualitet på förskolan. 

 
Sexualiteten 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 sexuellt förtryck. 

Omgivningens attityder och reaktioner har ett betydande inflytande på barnens sexuella utveckling. 

(Langfeldt 1987, s.9). 

 

 

I likhet med Langfeldt lyfter beteende- och samhällsvetaren Ingbeth Larsson, Är det normalt 

eller…?(1994) att sexualiteten är en del av människan ända från födseln. Hon beskriver hur rådande 

normer och tabun kring synen på sexualitet än idag begränsar barns medfödda behov av att upptäcka den 

egna kroppen. Larsson binder samman sexualitet med könsidentitet och menar att barn från 2-3 års ålder 

är väl medvetna om vilket kön det tillhör. Det är just vid denna ålder som barn vid toalettbesök visar 

extra intresse av att undersöka anatomiska likheter och skillnader mellan det egna och kamraters 

genitalier. Experimenterandet hjälper barnen att stärka sin identitet när de differentierar och integrerar 

sina upplevelser (Larsson 1994, s.55).  Vanliga sexualitetsuttryck i förskolan är när barn leker att de 

byter blöjor, klär av varandra, ”leker doktor” eller som i Ruts och Milos fall hamnar i ett undersökande 

av kroppens genitalier under ett toalettbesök. Socialpedagogen Anna Kosztovics, som arbetar för RFSL, 

har bedrivit ett flertal studier i syfte och strävan att avdramatisera och sprida kunskap om innebörden av 

barns sexualitet. Flärd & Sandström refererar i deras uppsats till hennes studier som visar att vuxnas 

egna erfarenheter, samhällsklass eller kultur påverkar vuxnas syn på nakenhet. Nakenhet behöver inte 

innebära något sexuellt för barnen, utan är ett sätt att studera olikheter inom samma- eller de två 

utseendemässigt olika könen (Flärd & Sandström 2013, s.8). Jag börjar förstå att begreppet barns 

sexualitet måste betraktas från flera olika perspektiv för att accepteras och diskuteras i förskolan. 

Professorerna Pia R. Mothander och Leif Havnesköld har sammansatt utvecklingspsykologiska 

teorier i Utvecklingspsykologi (2009), de menar att det saknas motstycke till Sigmund Freuds 

omfattande teorier. Freuds psykoanalytiska teorier om barns sexualitet är de mest utarbetade och mest 
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använda inom dagens utvecklingspsykologi i vetenskapliga och även pedagogiska sammanhang. Han 

menade att människas viktigaste drift är sexualdriften, det han nämnde som libido. Människans libido är 

en sexuell drivkraft som kräver tillfredställelse, en medfödd psykisk energi som är konstant hos 

människan från födseln, men vars impulser barnet under sin uppväxt lär sig att kontrollera. Freud 

arbetade fram modeller som delade upp denna energis påverkan i olika faser. Under barndomen 

laddades enligt Freud barnets erogena zoner dvs. den orala, den anala, den falliska och den genitala 

fasen (Havnesköld & Mothander 2009, s. 55). Det intressanta med att reflektera kring Freuds teorier i 

mitt dilemma, är hur beskrivande de blir när de kommer till Ruts och Milos undersökande av kroppen. 

Den falliska fasen är den som av libido driver barnet till att undersöka genitala zoner, det vill säga att 

barnet upptäcker känsel och lust och blir nyfiken på hur kroppen fungerar.  

Havnesköld & Mothander delger vidare Freuds teorier om hur barn i denna utvecklingsfas lär sig att 

anpassa sig efter vuxnas ovilja att besvara eller bekräfta deras utforskande av kroppens genitalier 

(Havnesköld & Mothander 2009, s.56). Freuds teorier går hand i hand med all annan litteratur jag läst, 

som med säkerhet menar att barns sexualitet är medfödd. Det är inget som plötsligt slår till i puberteten 

eller något som påverkas av yttre faktorer, utan det är en kraft, en energi som redan finns i fosterstadiet. 

Larsson ger mig ännu en vinkling av sexualitetens betydelse, hon menar att om vi särskiljer 

sexualitetutvecklingen och isolerar den genom att inte bekräfta den som all annan viktig inlärning, 

riskerar vi att förstora betydelsen av den genitala sexualiteten. Risken blir då att vi samtidigt ignorerar 

andra aspekter av sexualiteten som barn behöver utveckla, t.ex. ömsinthet och känslor av glädje och sorg 

(Larsson 1994, s.17). Sexualitetsutvecklingens betydelse för människan själsliga välmående och 

utvecklingen av alla känslor som omfattas, får mig att undra vad avbrotten av undersökandet av kroppen 

och sexualiteten kan ha för konsekvenser för barnen i mitt dilemma. Havnesköld & Mothander besvarar 

min undran genom att delge Freuds teorier,  

 
Om inte uppgifterna kring de utvecklingsrelaterade konflikterna kan lösas på ett tillfredställande sätt, 

beskriver Freud på ett metaforiskt vis hur barnets energi binds kvar vid de så kallade fixeringspunkterna. När 

individen längre fram i livet utsätts för känslomässig belastning kan det vara svårare att hantera den 

uppkomna situationen just för att delar av den psykiska energin är bundna i den olösta konflikten  

                                                                                                (Havnesköld & Mothander 2009, s.56).  

 

Freuds teorier om att kvarbunden libido får mig att stanna upp och fundera på hur kvarbundna känslor 

från barndomen kan ha påverkat vuxna i mitt dilemma. Vad vet jag egentligen om innehållet i deras 
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själsliga ryggsäckar? Langfeldt belyser hur vuxna som under sin barndom har bemöts negativt i fråga 

om sexualitetsuttryck eller själva blivit utsatta för sexuella kränkningar i högre grad hindrar sina egna 

barns sexualitetsutveckling. Omedvetet för de vidare sin ångest och den sexualmoral de själva upplevde 

under uppväxten (Langfeldt 1987, s.47). Utan reflektion över den egna barndomen är det lätt att 

återupprepa historien och omedvetet föra över negativa känslor på barn. Jag inser att framgång i 

diskussionen om vikten att bemöta barns sexualitetsuttryck behöver föras fram med ödmjukhet inför hur 

vuxnas själva kan ha behandlats och bemöts under uppväxten.  

Svårt att samtala om barns sexualitet  
Att barns sexualitet är komplext och känsligt att samtala om märker jag när jag tar upp ämnet med mina 

kollegor. Jag upplever att jag skapar obekväm stämning och har funderat på om det kan vara sättet jag 

tar upp det på, går jag kanske på för hårt? Både James och Royana har vid tidigare tillfällen då jag har 

velat diskutera barns sexualitet verkat obekväma att diskutera ämnet vidare. Royana, vår 

avdelningschef, tycker att är ämnet är för känsligt för förskolan att ta i, det finns för lite kunskap som 

grund för oss att arbeta vidare med, ”det handlar om respekt för föräldrarna” sa hon. Jag håller jag helt 

med, men tampas med hur vi parallellt med det ska visa respekt för barnens intressen och behov. 

Uppsatsen Hur bemöts barns sexuella uttryck i förskolan? (2013) bekräftar och styrker mina egna 

erfarenheter av hur bristen på ett gemensamt förhållningssätt av barns sexualitet påverkar vårt 

bemötande av barnens undersökningslekar och till viss del styr hur vi pedagoger samtalar om barns 

sexualitet. Under de intervjuer som skribenterna gjorde märkte de hur pedagogers tonläge sänktes och 

hur det fnittrades och skrattades på ett sätt som tolkades som en svårighet att överhuvudtaget tala om 

barns sexualitet högt. Samtliga pedagoger nämnde saknaden av gemensamma regler och ord som kändes 

bekväma att använda då de samtalar om barns sexualitet (Flärd & Sandström 2013, s.22).  

Jag tänkte tillbaka på Åsas viskning, hennes nervösa skratt när jag frågade varför vi viskade. Hon 

kunde inte svara på varför hon viskade och jag kan inte svara på varför även jag sänkte rösten. Min 

erfarenhet är att barns sexualitet är inlindat i tunga lager av oreflekterade känslor av tabu, oemotsagda 

förförståelser av vad barns sexualitetsuttryck beror på och rädslor kring huruvida dessa är normala eller 

inte. Jag försöker förstå varför vi har så svårt att samtala om sexualitet. I RFSL:s artikel Höra hemma 

(2004) läser jag att ”Många tycker att det här med sexualitet inte är något att hålla på och göra väsen av i 

ett demokratiskt samhälle. Att det är något privat som inte ska ta upp plats i samhällsdiskussionen när 

den inte är kopplad till reproduktion” (RFSL Höra hemma 2004, s.7). Jag stannar upp och ser tillbaka på 
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min yrkesverksamma tid. Har jag verkligen bara pratat om sexualitet kopplat till reproduktion? Svaret 

blir ett rungande JA. Varje gång barnen har ställt frågor eller visat intresse som har fångats upp av mig 

eller andra pedagoger, så har det uteslutande handlat om sexualitet i syfte att reproducera sig. Aldrig har 

jag pratat med barn om sexualitet kopplat till känsel, lust, längtan, en positiv kraft, glädje, intimitet eller 

lekfullhet. Inte heller har jag tagit tillvara på de tillfällen där gränser, integritet, avskildhet, respekt för 

den egna och andras kroppar hade kunnat diskuteras och reflekterats kring.  

Under mitt essäskrivande har jag funderat på hur obefintligt stödet från kollegor var i mitt dilemma 

och hur det kan ha påverkat mitt handlande. Jan-Olav Henriksen, professor i systematisk teologi och 

Arne Johan Vetlesen, docent i filosofi, belyser i Etik i arbete med människor (2001) att det är av högsta 

vikt att reflektera och diskutera över känslor som väcks i interaktion med andra på arbetet. De menar att 

det är professionsetiskt och mycket viktigt för kollegor att få formulera och medvetandegöra sina tankar 

kring vad som har hänt, det finns ett behov av hjälp att samordna tankar och få stöd i att handla rätt 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 93-94). Att söka reflektion i det kollegiala rummet är relativt nytt för 

mig, innan jag påbörjade min förskollärarutbildning handlade jag nästan instinktivt, oftast utifrån min 

erfarenhet. Jag funderade inte så länge utan ”gick på känsla” och tyckte att jag klarade mig bra själv. 

När dilemmat utspelades förlamades jag av tankar. Jag ifrågasatte mitt agerande, mina befogenheter och 

skyldigheter utifrån barnens rättigheter. Jag försökte omvandla teorier till ett klokt handlande, men till 

skillnad från min förra yrkesidentitet som barnskötare, kände jag som förskolelärare ett starkt behov av 

att utbyta erfarenheter med mina kollegor, det räckte inte med mina åsikter. Kanske har jag lärt mig att 

inte förväxla dygden mod med dumdristighet? Detta är något som Henriksen & Vetlesen behandlar 

inom dygdetiken.  

Tidigt under min utbildning började jag sträva efter tolerans och vidsynthet genom att möta andra 

människors uppfattningar, ledas av viljan att bli ”en bättre människa” (Henriksen & Vetlesen 2001, s. 

200). När jag ser tillbaka på hur jag brukar handla, förundras och förvånas jag över hur jag handlade 

under dilemmats gång. Jag blev varken modig eller dumdristig, utan snarare feg. Det kändes som om jag 

tappade balansen. Jag gick från att vara självsäker i min roll som pedagog, till att helt tystna för att inte 

råka trampa någon på tårna. 

 ”När vi inte längre betraktar sexualiteten som ett problem försvinner ju också behovet av 

lösningar.” (RFSL´s Höra hemma 2004, s.8). Det låter så enkelt, men för att kunna betrakta sexualitet 

som något annat än problematiskt, så behöver den synliggöras och benämnas, inte minst i våra 

styrdokument. 
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Den franska filosofen och författaren Michel Faucoult har spelat stor roll i analysen av sexualitetens 

historia,  jag har funnit hans teorier mycket intressanta men har valt att inte fördjupa mig i dessa under 

denna essä. Larsson delger sammanfattade delar av Faucoults teorier som kopplar samman sexualitet 

och makt. Larsson använder Faucoults teorier för att stärka sina resonemang och menar att synen på 

sexualitet och dess innebörd påverkas och formas av samhällets maktstrukturer. Sexualmoralen har 

under många århundranden styrts av kyrkans makt, i Europa var det kristendomen som genom sin 

framväxt låste in sexualiteten i kärnfamiljen. Sexualitetens innebörd förvrängdes och blev minst sagt 

snäv när den enda accepterade, syndfria och lagliga synen på sexualitet blev den som fick levas ut i 

sängkammaren mellan äkta makar, främst i reproduktivt syfte. Senare blev vetenskapens framväxt inom 

den medicinska och pedagogiska samhällsutvecklingen det som bidrog med till en ökad sekularisering 

(Larsson 1994, s.18). Samhällets sekularisering från kyrkan pågår, som jag ser det, än idag. 

Vetenskapens tolkningar av verkligheten hjälper oss att se människor och naturfenomen från olika 

perspektiv. Men för att kunna vrida, läsa in och tolka andra livsåskådningar behövs det formuleringar, 

språk och ord som synliggör fenomenet vi ska undersöka och behandla. Vem har makt över min 

pedagogroll och vilka riktlinjer förväntas jag tolka och arbeta utifrån? Inom förskolan är vårt främsta 

styrdokument förskolans läroplan. Jag försöker finna stöd i den. 

 

Sökande efter stöd i läroplanen  
På grund av min osäkerhet valde jag att inte berätta för Angelica eller för Milos föräldrar om intresset 

som deras barn visar för kroppens könsorgan, inte heller återkopplade jag till de känslor jag såg hos Rut 

eller till känslorna som kan ha väckts när Åsa skällde på dem. Jag gick emot Åsas rekommendationer att 

samtala med föräldrarna och gömde mig istället på toaletten när Angelica kom.  

I förskolans läroplan nämns inte barns sexualitet, inte en enda gång. Inte heller nämns något om 

nakenhet eller de vanligen förekommande lekar där barn undersöker sina genitalier.  Däremot hittar jag 

klara direktiv gällande förskolans ansvar att tillgodose föräldrars behov. Med välformulerade ord lyfts 

vikten av trygghet, omsorg och fostran. ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande” (Lpfö 2010, s. 5). I mitt dilemma undrar jag hur dessa 

uppdragsbeskrivningar hjälper mig. Utifrån litteraturen jag tagit del av, som framhäver barns rätt till sin 

sexualitet, blir frågan om fostran komplicerad.  

Det är inte min uppgift eller vilja att gå emot föräldrars fostran, men vad händer när jag personligen 

anser att barnen hamnar i kläm och deras utveckling hindras på ett negativt sätt? Det står klart och 



	  

	  

21	  

tydligt att förskolans uppgift innefattar ett samarbete med föräldrarna för att ge barnen möjlighet att 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. Pedagogens förmåga att förstå och samspela med barnet och att få 

föräldrarnas förtroende är viktigt (Lpfö 98/2010, s. 5). Beslutet jag tog när jag inte informerade 

föräldrarna om barnens undersökande, trots min vetskap om att Angelica inte samtycker till att barnen 

visar sig nakna för varandra, innebar att jag inte samarbetade med henne. Min förmåga att samspela med 

föräldrar har jag sällan haft problem med, men i denna situation har föräldern redan tappat förtroendet 

för mig efter att utifrån sitt perspektiv ha tolkat barnens lekar som sexuella övergrepp som jag inte 

hindrade, vi ser helt enkelt väldigt olika på barnens undersökningslekar. Utan tydliga styrdokument och 

gemensamt förhållningsätt när det kommer till barns sexualitetsuttryck, lämnas jag att bära ansvaret för 

samspelet ensam. Som jag ser det blev jag otrygg och gick emot min intention att som pedagog alltid 

sträva efter ett gott samarbete med föräldrar. 

Jag förväntas leva upp till läroplanens pedagogiska riktlinjer, följa barnens nyfikenhet och 

företagsamhet. Jag ska ta vara på deras intresse, stimulera och uppmuntra deras lust och vilja att lära. 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 2010, s.6). Under den tid då mitt 

dilemma utspelade sig samt under arbetets gång, har jag upplevt att läroplanen inte har varit något när 

det kommer till barns sexualitetsutveckling.  

Leken betydelse lyfts dock många gånger, lärandet och leken, lek som verktyg för att tränas i 

empati, kommunikation och fantasi. Rut och Milo lekte, lekar som vi vuxna avbröt på grund av vår 

okunskap. Vilken betydelse har det? 

Lekens betydelse 
Rut och Milo är väldigt jämna i mognad och ålder, de har en jämlik, trygg och respektfull relation till 

varandra. De har ett välutvecklat språk och söker sig ofta till varandra i olika lekar. Läroplanens 

riktlinjer berör ofta lekens betydelse. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Lpfö 98 rev. 2010, s.7). 

Denna formulering av lekens betydelse för barns lärande är något som samtliga pedagoger inom 

förskolan har hört och utan tvekan skulle återge som sanning när det kommer till barns utveckling.  

Att lärande ska ske genom lek är något som sägs i samma utsträckning som att barn är kompetenta.  

Ändå upplever jag att vi vuxna selektivt bestämmer vilka lekar som barn är tillräckligt kompetenta för 

att leka. Som i Rut och Milos fall, då jag lät mina och andra vuxnas värderingar sätta stopp för deras lek 
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och lärande kring kroppen, trots att vi till och med arbetade med Kroppen som tema vid tillfället. Jag 

upplever att jag utan närmare eftertanke många gånger har censurerat delar av barns lärande för att deras 

lekar har känts obekväma för mig. Jag leker med tanken att Folke, barnet som upptäckte sitt nyckelben 

ute på gården, istället hade hittat en oupptäckt del på sitt könsorgan, säg ollonet. (Bara ordet ”ollonet” 

kändes laddat att skriva). Jag hade definitivt inte reagerat med samma entusiasm och lagt tid på att söka 

ordets ursprung, vilket ger mig en tydlig anvisning om hur även mina känslor styrs av vår kulturs tabu 

och osäkerhet inför hur vi ska bemöta barns intresse för kroppen när det handlar om de delar som 

påverkas av sexuell tabu. Detsamma gällde bemötandet av Rut och Milos lekar, det är på grund av 

laddningen som finns kring ämnet sexualitet som vi upplevde barnens lekar som problematiska. 

Langfeldt (1987) lyfter risken med att vuxna bevakar och försöker styra barns sexuella lekar. Han 

menar att människor oavsett ålder behöver få upptäcka och utveckla sin sexualitet ostört. Vuxna ska 

helst avstå från inblandning, och om vuxna blandar sig i ska detta ske på ett respektfullt och positivt sätt. 

Att övervaka och inte visa diskretion och respekt för deras privatliv kan leda till att barnen tolkar vår 

bevakning som ett förbud. Sexuella lekar har många viktiga funktioner som att lära sig gränser, inte vara 

rädd för närhet och få en förståelse för att man inte är ensam om sin sexualitet, lärdomar som är av stor 

betydelse i vuxen ålder (Langfeldt 1987, s.29). I mitt fall gjorde jag så gott jag kunde för att visa 

respekt. Jag log mot barnen för att försöka dämpa Ruts tydliga uttryck av skam. Men förtrollningen var 

bruten och jag förstärkte avbrottet genom att påminna om rutiner kopplade till lunch. 

 I lekens värld (2003) beskriver lekforskare och professor Birgitta Knutsdotter Olofsson, trygghet 

och harmoni som viktiga förutsättningar för lek (Olofsson 2003, s.24). Att se till att barn inte avbryter 

varandras lekar i onödan och låta dem gå undan från oss vuxna menar Olofsson är en viktig 

förutsättning för att barn ska kunna bevara lekens förtrollning. ”Ofta är dock de vuxna så okänsliga för 

leken att det är de som stör mest med att genomdriva sin planering av aktiviteter och genomföra 

rutinerna vare sig barnen är inne i en lek eller ej” (Olofsson 2003, s.27). Jag känner mig väldigt träffad 

av hennes beskrivning. Det händer ofta att vi pedagoger bestämmer aktiviteter utifrån vad vi själva 

tycker passar in i verksamheten. Vi startade projektet kring kroppen utifrån barnens frågor och intressen, 

men jag inser nu när jag läser Olofssons bok att vi alldeles för ofta avbryter barnens lekar utan att tänka 

oss för och respektera hur viktig den fria leken är för deras lärande.  

Olofsson likställer lek och fantasi, men gör en viss skillnad på hur lärandet kan ske i olika slags 

lekar. Fantasi och lek är vanlig i t.ex. rollekar, vilket så vitt jag förstod inte var det Rut och Milo var 

upptagna med. Däremot hade deras lek en experimenterande betoning som, i likhet med rolleken, 

kopplar bort allt runtomkring och skapar en bubbla, en koncentrerad förtrollning där lekfullt lärande 
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sker. Olofsson påpekar att det är viktigt att barn lär sig skilja på fantasi och verklighet, i fantasin är 

allting möjligt, där finns inga gränser. ”I fantasin kan man aldrig gå för långt. Men i verkligheten är inte 

allt möjligt och inte allt är tillåtet. Detta är en livsviktig distinktion, som alla måste lära sig” (Olofsson 

2003, s.66). Rut har erfarenhet av att vissa lekar inte är tillåtna. Vuxnas reaktioner, inklusive min egen, 

har gett henne tydliga anvisningar om att nakenhet och undersökandet av kroppens genitalier är 

förbjudna i verkligheten. Men har hon förstått varför?  

Olofsson delger att leken och skapandet förser barn med omedveten inlärning, medan barn i en 

upptäckande, undersökande lek är medvetna om att experimenterandet i sig leder dem till kunskap 

(Olfsson 2003, s.69). Om jag väljer att försöka sätta mig in i Ruts perspektiv då hon nyfiket använde sin 

blick och sina händer för att undersöka hur Milos snopp ser ut och känns, inser jag att det inte bara var 

det hon lärde sig. Angelica, Åsa och jag agerade i tre olika situationer genom att på olika sätt avbryta 

och omedvetet skambelägga lekar som Rut var med och lekte. Förutom kunskap om snoppens 

anatomiska utseende, inre tankar och känslor som hennes lekar kan ha tillfört, tror jag tyvärr att den 

kunskap vi främst förmedlade, är att vissa lekar måste hållas helt borta från vuxnas värderande och 

moraliserande radar. Är det verkligen det vi vill uppnå genom vårt agerande? En mörk tanke slår mig 

om skillnaden på lek och verklighet, denna distinktion som Olofsson menar är livsviktigt för barn att 

lära sig (Olofsson 2003, s.66). Om Rut i ett naket tillstånd skulle bli tvingad eller kränkas i sin integritet 

kopplad till sexualitet - skulle hon utifrån hennes erfarenhet av hur vi vuxna reagerat i bemötandet av de 

lekar som innefattat sexualitet och nakenhet, våga berätta det för oss? Eller skulle det i kombination med 

de skamkänslor som förmedlats av oss vuxenvärlden, få förbli en hemlighet?  

Flickors sexualitet 
När Åsa återberättar att hon sagt åt Milo på skarpen för att han visade sin snopp för Rut, refererar hon 

till Rut som "stackars lilla Rut". Hennes viskande tonfall och allvaret i hennes röst får mig att tro att hon 

reagerade utifrån att leken var sexuell i förbjuden bemärkelse, ur hennes vuxna perspektiv. Dessutom 

utgick hon ifrån att Rut inte var drivande utan att det var synd om henne. I leken jag såg verkade inte 

Rut på något sätt underordnad eller passiv. Sexualitetsutvecklingen startar tidigt i livet och därmed även 

den sexuella socialiseringen. Redan som 3-åring har Rut vid flera tillfällen fått uppleva rädsla, blygsel 

och skam i samband med de lekar som innefattat ett utforskande sav sexualiteten. Flärd & Sandström 

menar att de negativa känslor som frammanas hos barn av vuxnas bemötande, skulle kunna vändas till 

en positiv utveckling om vi behandlade ämnet med enkelhet och fokuserade på det glädjefulla kring 
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barns sexualitet och den nyfikna leken, istället för rädslan för övergrepp (Flärd & Sandström 2013, s. 7-

8).  

Till skillnad från Åsas erfarenhet av Rut, är min att hon ofta är drivande i lekar som innefattar 

begreppet sexualitet. Åsa berättade att hon höjde rösten och bestämt sa åt Milo ”att sätta på sig byxorna 

på momangen och lägga av med sådant direkt!”. I efterhand delgav hon även att hon Rut hade sett lite 

ledsen och besvärad ut. Kanske kände Rut sig skyldig över att Milo fick skäll för deras gemensamma 

lek? Eller så har Åsa rätt, Rut kanske var helt passiv och blev den utsatta. Utifrån den sistnämnda 

vinklingen hade det i så fall kanske behövts vuxna som i sitt bemötande inte drevs av förutfattade 

meningar, ilska eller osäkerhet, utan vuxna som med respekt för barnets integritet hade tagit reda på om 

någon av barnens gränser hade passerats, kanske genom att göra som vi gör under andra lekar, nämligen 

fråga vad de leker för lek? 

Eivor förutsätter att Rut i denna situation tyckte att det var ”pinsamt” för henne att bli påkommen 

när hon undersökte Milos snopp, ”Hon blev nog bara lite generad när du kom på henne, vem skulle inte 

bli det?”. Utifrån den sexuella socialiseringen som beskrivs i Flärd och Sandströms uppsats skulle jag 

velat svara att en flicka som inte hade skrämts, behövt känna skam eller avbrutits med skarpa 

tillsägningar pga. tabu, förmodligen inte hade blivit generad. Faktum är att Milo inte alls verkade ha 

blivit det. Kanske har även Eivor när hon var ett flickebarn blivit generad när vuxna moraliserat över 

hennes nyfikenhet och utgår från sina erfarenheter och sin egen livsvärld?  

I Är det normalt eller… ?(1994) belyser IngBeth Larsson de känslor som skulle väckas om en flicka 

i sitt hem la sig naken på golvet och blottade sitt kön. Oavsett om nakenhet är vanligt och något familjen 

förhåller sig avslappnat till, skulle föräldrarna antagligen be henne att ställa sig upp eller på något annat 

sätt avbryta detta. Detta antas ske utan att föräldrarna förklarar att det är en samlagsställning och kan 

vara sexuellt utmanande. Vidare formulerar hon frågor angående hur flickan kan komma att tolka denna 

signal och vad hon lär av den. De frågor hon formulerar får mig att tänka på Rut och om samma frågor 

kan ha väckts hos henne, kan hon undra om det är fel att vara naken? Eller om det är något fel med 

hennes könsorgan? (Larsson 1994, s.14). Jag sätter mig in i hur jag skulle ha reagerat om min dotter la 

sig på golvet på samma sätt kan förnimma känslan och svårigheten i att på ett pedagogiskt och 

okomplicerat sätt försöka förklara för henne att hennes beteende i stunden inte riktigt passar sig i sociala 

sammanhang,  förhoppningsvis skulle jag numera klara av avdramatisera situationen och förmedla en 

positiv inställning till hennes kropp och nakenhet. 

Angelica förutsatte i likhet med Åsa att hennes dotter även i en tidigare situation är den som ”råkat 

ut” d.v.s. blivit utsatt och utesluts kunna vara den som tar initiativ i de lekar som ingår i barnens 
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utforskande av kroppen och barns sexualitet. Langfeldt (1984) beskriver vår kulturs negativa sexualsyn 

och den passiva rollen som flickor får när pojkar är de som förväntas ta initiativ. Om en flicka avviker 

från detta objektifierande mönster riskerar hon att senare bli kallad ”lösaktig” (Langfeldt 1984, s.44). 

Vem eller vilka skulle kalla henne för det och varför? Kan det vara p.g.a. maktstrukturer där den 

heterosexuella mannen är normen? Som jag tolkar Langfeldts ord riskerar flickor i mycket högre grad än 

pojkar att bli nervärderade ifall de bryter mot normativa föreställningar om deras sexualitetsuttryck. 

Flickor kläs och smyckas mycket tidigt för att få bekräftelse och komplimanger över sin skönhet. 

De ska vara söta och snälla, växa upp till ”fina flickor” som inte blir sexuellt vilda eller frispråkiga, utan 

de förväntas bli milda och behärskade i sina sexualitetsuttryck. Detta diskuteras och förklaras även av 

Lena Gemzoe, genusforskare och författare till Feminism (2013). Jag är medveten om feminismens 

många olika tolkningar, därmed väljer jag att förkorta och förklara ordets betydelse för mig genom ett 

citat som är gemensamt oavsett politisk vinkling av feminism. ”En feminist anser att kvinnor strukturellt 

är underordnade män och att detta maktförhållande mellan könens bör ändras” (Gemzöe 2013, s. 13). 

Historiskt, religiöst och kulturellt har kvinnors sexualitet generellt hamnat i skymundan och förtryckts 

av mäns tolkningar av den. Gemzoe diskuterar precis som Foucault kyrkans påverkan. Hon redogör för 

delar av de släktskapssystem som innefattar äktenskapet mellan man och kvinna. I den kristna 

heterosexuella bröllopsceremonin förs bruden, lämpligen oskuld, ofta fram till altaret av sin far. Hans 

symboliska uppgift är att överlämna ansvaret och vårdnaden av henne till nästa man. Citatet som 

kommer har fått mig att reflektera över hur historiska normer och maktstrukturer i sin tur styr 

förväntningarna kring flickors sexualitet, även i Ruts fall när hon förutsätts ha en passiv roll. 
 

Anpassningen till släktskapssystemet innebär ett större förtryck av den egna viljan och personligheten för 

kvinnan än för mannen. Det är kvinnor som blir utbytta, män som byter. Om detta ska fungera är det 

fördelaktigt - ur systemets synpunkt – om den kvinnliga sexualiteten är sådan att den svarar på andras begär 

snarare än att aktivt begär (Gemzöe 20013, s. 90).   

 

Kanske har de flesta hört skämtsamma uppmaningar som ges till pappor att ”skaffa ett gevär för att hålla 

killarna borta”?  Jag är själv uppväxt med en pappa som skämtade så, utan att inse att det var på min 

bekostnad. Dessa skämt lärde jag mig tolka som något kärleksfullt, jag lärde mig att avläsa det som en 

trygghet som pappor ville förmedla genom att vilja låsa in sina döttrar. Pojkar förväntas vara mer 

sexuellt drivna, de är pojkar som jagar, vilket skapar bilden av flickan som den som ska jagas och 

skyddas. Mitt resonemang stärks något av genusforskaren Gemzöe, ”Kvinnor blir inskolade i 
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patriarkatets ideologi redan som små flickor i familjens hägn. Under uppväxten lär skolgång, litteratur 

och religion dem att kvinnor är underordnade och har ett lägre värde än män” (Gemzöe 2013, s.47). Jag 

är som de flesta uppväxt i ett patriarkat, jag är viss om att min pappa inte själv skulle hålla med mig om 

detta och inte heller tror jag att någon pappa som skojar så gör det med vetskap om att det som 

förmedlas kan tolkas som ett strukturellt maskineri som kontrollerar och förtrycker flickors sexualitet. 

Langfeldt menar att det är speciellt viktigt att upplysa flickor om sitt anatomiska kön då de till 

skillnad från pojkars är dolt för dem. När pojkars snopp styvnar syns det direkt men när flickors klitoris 

styvnar syns det inte påtagligt, flickor behöver därför mer hjälp att sätta ord på känslor och funktioner 

kopplat till deras könsorgan (Langfeldt 1987, s. 35). Många vuxna kvinnor jag samtalat med minns, 

precis som jag, hur de i barndomen blivit tillsagda att tvätta händerna, sluta pilla, vara försiktiga, ta på 

trosorna, skydda sig från att få in sand och smuts, utan att på något sätt få ord eller begrepp som beskrev 

vad det var vi pillade på. När jag växte upp fanns inte ordet snippa, jag visste bara att jag inte hade en 

snopp.  

Lärarstudenterna Flärd & Sandström delger i sin studie att en stor del av de pedagoger de intervjuat 

inte använder ordet snippa lika ofta som de benämner ordet snopp, detta sägs bero på att ordet är nytt 

och de känner sig ovana att benämna flickors kön med ett särskilt ord (Flärd & Sandström 2013, s. 21). 

Ordet preciserar inte de olika anatomiska delarna som flickans kön består av, men det är bättre än att 

inte ha ett ord alls. Ändå finns ett motstånd även i dagens moderna samhälle som bekräftar mina 

erfarenheter av att flickors sexualitet väcker större anstöt hos pedagoger än när det kommer till pojkars 

kön och sexualitet. Min erfarenhet är att pojkar i mycket större utsträckning tillåts dra sig i snoppen, 

vilket vuxna oftast bemöter på ett avdramatiserande och positivt sätt. Denna mer tillåtande attityd 

förklaras av Kristina Henkel, jämställdhetskonsult inom förskola/skola och läraren Marie Tomicic i Ge 

ditt barn 100 möjligheter Istället för 2 (2009) kunna bero på att snoppen av naturen helt enkelt är mer 

tillgänglig, men troligen har det mer med historiska föreställningar kring olika behov utifrån barnets kön 

att göra (Henkel & Tomicic´2009, s. 189). Även Larsson (1994) menar att pojkars anatomi och att 

pojkar ofta håller i snoppen när de kissar, gör det mer legitimt att röra vid sitt könsorgan (Larsson 1994, 

s.17).  

Jag har hört vuxna glatt säga ”Koll, nu har grabben hittat snoppen! Nu finns det ingen hejd”. Men 

jag har aldrig hört någon med samma positiva inställning säga ”Kolla, nu har tjejen hittat snippan! Nu 

finns ingen hejd!”. Riskerna med att inte sätta ord på och synliggöra flickors kön genom att benämna 

deras organ och funktioner, kan leda till att flickor vantolkar sin sexualitet och uppfattar den som något 

negativt. Om flickor tolkar sin kropp felaktigt och saknar benämningar för sin sexualitet kan detta leda 
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till en osäkerhet som underlättar risken att falla offer för sexuellt förtryck (Langfeldt 1987, s.33). Flickor 

i Sverige drabbas av sexuella övergrepp 2-5 gånger mer än pojkar, det redogör samhällsjournalisterna 

Gabriella Ekelund och Annamaria Dahlöf i Skarpa lägen (2009), en handbok utformad som hjälp för 

vuxna att upptäcka bl.a. sexuella övergrepp. Deras studier bekräftar min erfarenhet, då min uppfattning 

är att jag aldrig har pratat med en kvinna som inte någon gång i sitt liv har blivit ofredad sexuellt.  

En studie genomförd av studenter på lärarutbildningen i Linnéuniversitetet i Kalmar, Hur bemöts 

barns sexuella uttryck i förskolan (2013), lyfter ett flertal gånger den tabu som påverkar pedagogers 

förhållningsätt när det kommer till flickors sexualitet. Resultatet visar hur pojkars kön i grundskolans 

sexualundervisning framställs ha en positiv koppling till sex och njutning, medan flickors förmåga att 

uppleva njutning osynliggörs och istället förknippas med moderskap och menstruation (Flärd & 

Sandström 2013, s.22). Återigen påminns jag om hur jag brustit i mitt agerande när jag aldrig har lyft 

sexualitet för flickor annat än kopplat till deras förmåga att bära och föda barn.  

Resonemangen jag har tagit del angående specifikt flickors sexualitet gör att jag förnimmer en 

känsla av att vi omedvetet härmar och återskapar maktstrukturer som ger flickor som ska bli kvinnor 

mindre sexuell frihet. För mig är det tydligt att Rut ges mindre sexuell frihet på grund av de 

förväntningar som finns på henne som passiv flicka som kan falla offer för pojkars mer accepterade 

sexualdrift. Som jag ser det var Rut lika nyfiken och involverad i leken som Milo, trots det var det bara 

Rut som gav uttryck för blygsel och skam. Vad kan den affekten innebära för henne? 

Skam 

Rut ryggade hastigt tillbaka och ryckte bort sin uppmärksamhet och sin hand från Milo snopp när våra 

blickar möttes. Jag tolkade hennes reaktion som ett uttryck för skam. Jag hade velat bekräfta barnens 

nyfikenhet, sagt något i stil med att det är okej att titta och undersöka sitt eget och kompisens kön om 

båda vill det. Jag hade velat säga att jag såg på henne att hon blev rädd och att det inte var min mening 

att skrämma henne. Istället ignorerade jag Ruts uppenbara reaktion av skam. Det kändes inte rätt eller 

professionellt att låta den kunskap jag bär på om barns sexualitet sopas under mattan på grund av min 

osäkerhet. Jag hann uppfatta att Rut var mitt inne i ett positivt undersökande präglad av nyfikenhet och 

intresse. Tystnaden gjorde att jag vände mig om för att se om barnen var kvar bakom mig.  

Tolkningen jag gjorde utifrån Ruts kroppsspråk bekräftas i Utvecklingspsykologi (2009), ”Om 

barnet slår ner blicken, böjer på nacken och får ett ökat blodflöde i ansiktet, kan vi säga att barnet 

uttrycker affekten skam” (Havnesköld Mothander 2009, s. 135). Min blick och närvaro räckte för att 
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framkalla känslan av skam hos Rut. Skam kan avläsas hos ett barn som blir avbrutet i en positiv affekt, 

men jag undrar om Rut hade reagerat lika starkt av min blick om hon inte hade blivit avbruten på ett 

negativt sätt under tidigare lekar. Ruts mamma upptäckte en undersökningslek där Rut och en annan 

pojke lekte familj, Rut var bebis och låg på golvet utan trosor på sig medan en pojke nyfiket tittade på 

hennes kön. Angelica blev rädd och arg och skrek rakt ut ”STOPP!VAD GÖR DU!?”  

Skriket riktades mot pojken, men framkallade rädsla och gråt även hos Rut. Angelica tolkade 

barnens lek som ett övergrepp på Rut, vilket förklarar hennes reaktion. Hon krävde att vi pedagoger i 

fortsättningen skulle bevaka Rut under dagarna på förskolan för att skydda henne från pojken som då 

var 2,5 år. Utifrån min arbetsgivares direktiv gick vi Angelicas oro till mötes, vi fick in extra personal 

för att hålla Rut under uppsikt och förhindra liknande lekars uppkomst. Förälderns känslor togs på allvar 

men känslorna som barnen gav uttryck för lämnades utan uppföljning eller vidare reflektion.  

Under rubriken Skam och skuld i Utvecklingspsykologi (2009), nämns en av de mest betydande och 

inflytelserika texter genom historien, Bibeln och skapelseberättelsen. Adam och Eva förlorade all 

oskuldsfullhet genom att Eva lät sig förföras av ormen och trotsade Guds direktiv om att inte äta av den 

förbjudna frukten, inte förrän de åt insåg de att de var nakna. ”De täcker sina genitalier med fikonlöv, 

och vi drar slutsatsen att de nu plötsligt skäms över sin nakenhet. Redan i skapelseberättelsen är 

skammens karaktär av självmedvetande påtaglig, likaså skammens kraft att skapa konflikter mellan 

sexuella önskningar och förbud” (Havnesköld, Mothader 2009, s. 135). Skammens betydelse för 

människans utveckling bearbetas av Havnesköld och Mothander med hjälp av flera framstående 

psykologer, som menar att skam är en starkt bidragande affekt som leder till människors psykiska 

ohälsa.  Skam bidrar till känslan av underlägsenhet, förödmjukelse och skuld, och läggs oftast på barn 

när vuxna avbryter barns positiva undersökande på ett hastigt sätt.  

 Skamkänslor sägs vara en av de affekter som väcker störst obehag hos människan och har därmed 

en stark påverkan på barnets självkänsla som i högsta grad påverkar resten av deras liv i negativ 

bemärkelse (Havnesköld & Mothander 2009, s.135-137). Vår okunskap kring bemötandet av barns 

sexualitet gjorde att vi efter undersökningsleken som Angelica upptäckte, lät oss styras av Angelicas oro 

istället för att fokusera på den affekt som väcktes hos barnen när hon skrek. De svårigheter vi vuxna har 

att samtala med varandra om barns sexualitetsuttryck gör det komplicerat att nå fram till ett gemensamt 

förhållningssätt att bemöta barns lekar. Jag befarar att även osäkerheten och tystnaden jag bemötte Rut 

och Milo med efter att hon uttryckt en känsla av skam, kan bidra till en negativ självbild.  

I Skarpa lägen (2009) hänvisar författarna till Larssons forskning om barns sexualitet på 

Linköpings universitet. Hon menar att bristen på internationella studier om barns sexualitet gör det 
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komplicerat för vuxna att tala om barns sexualitet och om de starka känslor av rädsla det väcker. [… ] 

”vi är rädda att de ska fara illa och vi oroar oss för hur barnens sexualitet och sexuella utveckling ska få 

ta sig i uttryck utan att barnen tar skada och utan att de ska genera oss och andra” (Ekelund & Dahlöf 

2009, s.157). Genera oss och andra? Eivor uttryckte hennes tolkning av Ruts känsla som genans. ”Hon 

blev nog bara lite generad när du kom på henne, vem skulle inte bli det?”. Jag tolkade aldrig Ruts 

reaktion som att hon blev generad för att hon tittade på Milos snopp, utan som att hon blev skamsen på 

grund av hennes tidigare erfarenhet av hur vi vuxna hanterat lekar som ingår i sexualitetsutvecklingen. 

Kopplat till Freuds teorier om barns medfödda sexuella drift som han kallar libido och vad som kan ske 

när denna energi binds och hålls fast, undrar jag vad våra olika reaktioner kan ha medfört för negativa 

konsekvenser i barnens sexualitetsutveckling. Jag skulle definitivt kalla de tre situationer av 

sexualitetsuttryck som jag lyfter i detta arbete som olösta konflikter som inte bemöttes på ett 

tillfredställande sätt, varken för barnen eller för oss vuxna. Om jag under mitt dilemma hade haft 

kunskap om hur skadlig affekten skam kan vara i samband med att barn ger uttryck för deras sexualitet 

skulle jag förmodligen handlat annorlunda. Jag hade tagit Ruts känslor på större allvar och låtit hennes 

perspektiv påverka mitt handlande istället för att förlamas av min egen oro för hur hennes mamma 

skulle tolka det. 

 

Vuxnas oro 

Under den tid jag har arbetat inom förskolan, närmare bestämt 18 år, har jag mött föräldrars oro som 

många gånger varit kopplat till barns sexualitetsuttryck. Oro för övergrepp och att barnens beteende kan 

tolkas som onormalt är överhängande anledningar. Hur bemöts barns sexuella uttryck i förskolan (2013) 

presenterar resultatet från en studie där förskolor på grund av osäkerhet och rädslor över att barn ska 

undersöka eller leka sexuella lekar med varandra, har skapat regler där barn inte får gå på toaletten 

tillsammans överhuvudtaget (Flärd & Sandström, 2013 s.23). På vår avdelning är toaletten det enda 

stället barnen får ta av sig underkläderna på, vi har inga specifika regler om att de inte får gå 

tillsammans men vi har sedan konflikten med Angelica gått med på att ”ha koll på dem” under 

toalettbesök. Detta påminner mig om industrialismens syn som jag refererade till i början av denna essä. 

På den tiden varnade pedagoger och läkare föräldrar för att barnens sexuella beteenden kunde orsaka 

sjukdomar senare i livet, t.ex. trodde man att onani kunde leda till acne eller mentala sjukdomar 

(Larsson 1994, s. 19-20). Oavsett tidsepok och anledning till oro verkar vi uppenbarligen vilja 

kontrollera barns sexualitetuttryck. 
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I Skarpa lägen (2009) uppmanas pedagoger att söka kunskap om barns sexuella utveckling för att 

skapa en gemensam bild av vad som är normalt eller avvikande och därmed bli av med en del av de 

aspekter som kan leda till oro (Ekelund & Dahlöf 2009, s. 154). Min kollega James uttryckte rädsla att 

som man bli extra misstänkt om han pratar om barns sexualitet. Han minns precis som jag den 

pedofilvåg som blev uppmärksammad i media i slutet av 90-talet. När jag började arbeta på förskola 

under 90-talet, innan denna mediala pedofilvåg bröt ut, var nakna barn ingen ovanlig syn. På sommaren 

sprang de nakna i vattenspridaren eller i vattenleken inomhus, de yngsta barnen slapp ha blöja utomhus 

om vädret tillät för att få ”fläkta rumpan och känna om de kommer kiss eller bajs”. Senare anpassade vi 

oss efter rädslan och stramade åt barnens möjlighet att vara nakna. Inget konstigt egentligen, vi gjorde 

det i tro om att detta skulle skydda barn från övergrepp. I Skarpa lägen, precis som i mycket annan 

litteratur jag har tagit del av, vrids diskussionen om barns sexualitet snabbt till varningar om det 

”onormala”. Rädslan för övergrepp ges mycket fokus, vilket jag nämnde ovan som det jag har märkt är 

en av de största anledningarna till föräldrars oro. Larsson påtalar att risken med att vuxna fokuserar på 

övergrepp när det kommer till barns sexuella uttryck kan vara att vi tolkar in barns lekar utifrån rädsla 

för övergrepp, detta gör att vi kväver deras behov och förhindrar en sund utveckling (Larsson 1994, 

s.13). Den sunda utvecklingen har jag tolkat innefattar en positiv bild till den egna kroppen och friheten 

att utforska den genom lek. 

Det paradoxala i att vilja skydda barn från övergrepp genom att t.ex. inte ens prata om barns 

sexualitet eller genom att inte ge barn tillfällen att undersöka kroppen, skapar en risk för att barn inte lär 

sig att formulera sina egna gränser, de behöver hjälp av vuxna att förstå var dessa gränser går. Ekelund 

& Dahlöf menar att det är viktigt att även pedagoger pratar med varandra om hur intima vi kan tillåta 

oss vara med barnen och var våra egna gränser går. De råder pedagoger att berätta om 

självbestämmandet av kroppen och att ingen annan har rätt att beröra en på sätt som inte känns bra. 

”Prata om att ha roliga eller farliga hemligheter och när man ska berätta. En bra hemlighet känns rolig 

och spännande, en dålig känns tung och svår” (Ekelund & Dahlöf 2009, s.155). Ur den aspekten blir det 

särskilt viktigt för oss vuxna att inte handla som vi gjorde i mitt dilemma, nämligen genom att hyscha 

barns undersökande av kroppen. Vi uppmanas istället att besvara barnens frågor när de uppkommer och 

vara uppmärksamma på om deras undersökningslekar sker på individens villkor, inte under grupptryck 

eller tvång.  

Langfeldt presenterar fler aspekter som påverkar hur föräldrar och pedagoger förhåller sig till barns 

sexuella lekar. Det finns rädsla och oro över om barnens lekar kommer att påverka deras sexualitet på ett 

sätt som gör att de blir promiskuösa, eller homosexuella, om två barn av samma kön vill ta på varandra. 
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Det finns en oro över att barns sexualitet ska ”skena iväg”. Han menar att lekar inte medför sådana 

”risker” och menar att vuxnas vilja att kontrollera barns sexualitet inte bara hänger ihop med oro för 

fara. ”Det hänger också samman med vår önskan att kontrollera barnets känslor så att det passar in i det 

mönster vi vuxna vill ha -lydnad” (Langfelt 1987, s.28). Lydnad och kontroll. Påståendet styrker det jag 

med hjälp av litteraturen har kommit fram till. Men vad menar Langfeldt? Vilka mönster kan han mena 

att vi vill att barnen ska passa in i? 

Förutom mönstret som förutsätter att Rut som flicka är passiv och offer för Milos initiativ, tänker 

jag på mina kollegors kommentarer, vilka skapade irritation hos mig. Både Åsa och Eivor verkade ha 

tolkat in en heterosexuell parrelation mellan 3-åringarna. ”Ta med dig kärleksparet här, hon vill väl 

ingenstans utan sin prins hon!” sa Åsa när barnen och jag skulle in från gården. När jag senare sökte 

stöd i att tolka Ruts reaktion av skam sa Eivor, ”Det är ju Milo och Rut du pratar om och de har ju varit 

kära sen dag ett!”. Deras utgångspunkt verkade vara den att ett kärlekspar bör bestå av två personer av 

samma kön, detta är en heteronormativ syn. Min livsvärld och människor som jag har nära mig har jag 

breddat min horisont när det kommer till sexuella läggningar. När jag möter människor som inte verkar 

ha funderat över sina fördomar eller förutfattade meningar blir jag frustrerad och säkert ganska otrevlig i 

tonen. Jag började söka mer kunskap om begreppet och tog del av RFSL´s riktlinjer (2004) som 

förklarar betydelsen av begreppet heteronormativitet som följande. ”Utgångspunkten är att det enda 

rätta är att tända på, bli kär i och leva med en person av motsatt kön och att det finns sociala regler för 

vad som är kvinnligt och manligt, som man måste rätta sig efter” (RFSL Höra hemma, 2004, s. 9). 

Min bild av Åsa och Eivor är att de är varma och genuint engagerade i det pedagogiska arbetet med 

barnen, de är utbildade och erfarna förskolelärare som har barnens bästa i fokus och det känns orättvist 

att döma dem utifrån kommentarer som jag känner mig säker på inte skulle uttryckts om de visste att 

något barn kunde bli kränkt. Jag tror inte heller att barnen i dilemmat uppfattade det som kränkande när 

Åsa gav uttryck för att de var ett kärlekspar. Jag minns dock själv hur jag som barn kunde ta illa vid mig 

när jag parades ihop i heterosexuell mening med mina vänner av motsatt kön.  

En studie genomförd av psykologen Hans Hanner, Psykisk hälsa och ohälsa hos ungdomar 16-24 

år som attraheras av personer av sitt eget kön (2002) bekräftar min bild av att Åsa och Eivor inte är 

menar något illa. ”Heteronormativitet uppmuntrar heterosexuellt beteende. Detta sker inte i första hand 

genom ett aktivt nedvärderande av homosexuellt beteende” (Hanner 2002, s.7). Innan jag tog del av 

denna studie var jag själv inte helt medveten om i vilken utsträckning även jag återskapar 

heteronormativitet genom att t.ex. låta majoriteten av litteraturen på vår avdelning bestå av berättelser 

som består av heterosexuella familjer eller heterosexuell kärlek. Hans Hanners studier skakade om min 
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världsbild. Resultaten Hannes presenterar ger starkt utslag på att ungdomar som förväntas vara 

heterosexuella och inte är det, lider av psykisk ohälsa i mycket högre utsträckning än de ungdomar som 

inte attraheras av samma kön. Självmordstankar, depression, självmordsförsök och självmord är 

påtagligt överrepresenterat hos ungdomar som inte platsar i den heterosexuella normen (Hanner 2002, 

s.58). Kan samhällets dolda och genomsyrande förväntan av heterosexualitet vara en del av det sexuella 

förtryck och den lydnad Langfeldt talar om? Barns utforskande behöver inte kontrolleras menar han, 

snarare bör vi lätta på vår sexualtabu som förtrycker känslor och riskerar att leda till sexuell ohälsa 

(Langfeldt 1987, s.10). Undersökandet av begreppet heteronormativitet har gett mig insikter som har 

förändrat mig som pedagog. Jag är mer medveten om mina tankar och handlingar och ifrågasätter tabu 

och diskriminering som innefattar människor med andra sexuella läggningar än heterosexualitet mer än 

förr. 

 

Rollen som pedagog 
Som pedagog har jag stor makt över barnen. Och nu har jag även vunnit teoretisk kunskap som ger mig 

makt att förändra mitt handlande gentemot barn, föräldrar och kollegor i frågor kring barns sexualitet. 

Men så enkelt är det inte, för det finns regler och direktiv jag som pedagog ska förhålla mig till. Det 

finns makt över mig och förväntningar att leva upp till som pedagog. Jag blev väldigt osäker och 

fundersam över vilka befogenheter och skyldigheter jag hade gentemot barnen och föräldrarna i mitt 

dilemma. Vad förväntas av mig som förskollärare? Blandar jag in mina privata känslor på ett sätt som 

försvårar min professionalitet? ”Som pedagog måste man få syn på sin egen värld, man måste bli klar 

över varför man tycker och tänker på ett visst sätt och gör som man gör (Flärd & Sandström 2013, s.11). 

Under arbetets gång har jag kastats tillbaka i tiden, mina egna barndomsminnen har hamnat i ett nytt ljus 

när de begrundats, genom att studera historiska maktstrukturer som påverkat min egen 

sexualitetsutveckling och min syn på barns sexualitet. Utifrån litteratur jag tagit del av har jag funnit 

många likheter mellan hur jag bemöttes som barn och hur vi bemöter barns sexualitetsuttryck idag. Jag 

har lärt känna mig själv mer. 

Professor Eva Reimers och docent Lena Martinsson arbetar med genusvetenskap och har påverkat 

mitt perspektiv en hel del genom Skola i normer (2008). De har undersökt hur normer reproduceras i 

skolor och delger resultaten från intervjuer som har gjorts med lärare kring deras bild av hur en lärare 

ska vara. Kvalitéerna som redogjordes kunde jag känna igen i min egna inre schablonmässiga och 

stereotypa föreställning av en lärares personlighet och roll. Som lärare förväntas jag, enligt Sofia 
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Lundgrens intervjuresultat, uppfylla kriterier som gör mig till en god förebild genom att t.ex. vara 

”coach, ställföreträdande förälder, statlig representant, ledare, kunskapsinnehavare, och professionell 

yrkesutövare” (Martinsson & Reimers 2008, s. 62). Men vad innebär alla dessa moraliskt laddade 

lärarförmågor i dilemmat jag presenterat? Hur coachar och leder jag Rut och Milo i deras 

undersökningslek utan tillräcklig kunskap, utan föräldrars samtycke och utan pedagogiska 

styrdokument? Jag upplever en kvävande tyngd i min yrkesroll när jag läser vidare om några av de 

förväntningar som åläggs min yrkesidentitet. ”[...]varje individuell lärare förkroppsligar staten i 

klassrummet” och ”Läraren förmedlar – eller stödjer ett lärande om – kunskaper som beslutats om på 

högre ort, och är också en representant för ett obligatorium” (Martinsson & Reimers 2008, s.63). Men 

när det kommer till barns medfödda sexualitetsutveckling, oavsett hur viktig den verkar vara för barnens 

utveckling, finns det inom förskolan inga direktiv från ”högre instans” eller statliga beslut som 

förespråkar utbildning för förskolelärare kring barns sexualitet.  
Patriarkatet och heteronormen är, som jag ser det, högst väsentliga maktstrukturer som bör 

diskuteras på förskolan och även med föräldrar. Jag har ett par gånger tagit upp frågan och velat 

reflektera i grupp kring innebörden av dem. Men begreppen har uppfattats vara för politiskt laddade 

eller för radikala för mig som pedagog att ta i mun. Det passar sig inte om jag ska vara neutral och en 

god förebild. Även om själva orden patriarkat eller heteronorm inte benämns överhuvudtaget i 

Läroplanen, är det som jag har tolkat det just dessa maktstrukturer som underbygger den ojämställdhet 

som vi pedagoger ska motverka genom att t.ex. följa detta direktiv - ”Förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 

98/rev 2010, s. 5). Som förskollärare bör jag aktivt engagera mig i att motverka stereotypa könsroller, 

men tillåts inte öppet diskutera eller högt benämna patriarkatet och heteronormen som några av 

grunderna till de orättvisor som finns mellan könen. Detta blir motsägelsefullt för mig och skapar en 

osäkerhet i hur jag som pedagog ska tolka och agera utifrån våra styrdokument. 
Flera gånger under skrivandet av denna uppsats har jag ifrågasatt min kompetens, meningen och 

betydelsen av min yrkesroll. Jag uppmuntras ofta för att jag är engagerad och brinner för barns 

rättigheter, jag anses vara passionerad och drivande. Men samtidigt upplever jag en förväntan av att jag 

ska vara normativ och helst politiskt neutral. Det är svårt att få ihop den ekvationen. Det gör mig 

förvirrad men även frustrerad. Stundtals har jag känt att jag kanske inte passar som förskolelärare, 

kanske är detta en statlig institution som med sitt fokus på skolförberedande ämnesinriktad pedagogik 

inte riktigt passar mitt personliga engagemang i barns psykiska och sociala utveckling där barns 
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sexualitetsutveckling har kommit att spela stor roll.  
Fil.dr Eva Schwarz och fil.dr. Jonna Hjertström Lappalainen beskriver i Våga veta! (2011) en 

yrkesverksam och samtidigt studerande lärares reflektioner. ”I målet att bli till exempel en bra lärare så 

kan det också leda till att en person inser att hen inte anser sig passa som det” (Lappalainen & Schwarz 

2011, s. 99). Det författarna återspeglar hjälper mig att förstå min upplevelse i processen jag går igenom.  

Som studerande har jag kritiskt granskat mig själv och mitt handlande, jag har tagit ett steg tillbaka, 

försökt formulera min praktiska kunskap och även ifrågasätt den. Detta kommer bredda mitt perspektiv 

och även få mig att upptäcka motsägelser i min yrkespraktik. Mina nyfunna kunskaper och insikter om 

barns sexualitetutveckling kolliderar med det tabu och den oro som omfattar diskursen i samhället. 

Många av mina resonemang om barns rätt till sexualitetsutforskande genom lek har stärkts av den 

litteratur jag använt i min essä, men min erfarenhet är att dessa resonemang inte är så välkomna att 

diskuteras inom förskolan. 
Skola i normer (2008), behandlar framför allt normer som berör barns sexualitet utifrån en 

heteronorm, lärare intervjuas och får reflektera över sin lärarroll och de oskrivna regler som 

reproduceras i skolans värld. En fråga som ställs inom mig ställs även av författarna, ”Vad är 

professionalitet? ”På den frågan svarade lärarna i studien ganska entydigt. Professionalitet handlade om 

två saker, dels om att besitta ämnesspecifika och pedagogiska kunskaper, dels om att träda in i en 

yrkesroll” (Martinsson & Reimers 2008, s.65). Det komplexa i min situation är att de ämnesspecifika 

kunskaper jag nu har inom ämnet barns sexualitet, inte går att applicera i min yrkesroll eller i mitt 

pedagogiska arbete om mina kollegor och föräldrar inte involveras, samtycker och godkänner det. 

Dessutom styrs min yrkesroll av statliga styrdokument som osynliggör barns sexualitet. Gemensamma 

förhållningsätt grundade på vetenskapliga teorier i bemötandet av barns undersökningslekar och vikten 

av att möta dessa på ett positivt sätt för att förebygga psykisk ohälsa borde räcka för mig att handla, men 

respekten för föräldrar ingår i min yrkesroll och i min personlighet. Detta gör min situation till både ett 

etiskt och politiskt dilemma utan enkla svar. 
 

Slutord 
Under mitt essä skrivande har jag belyst mitt dilemma från flera håll vilket har hjälpt mig att bearbeta 

min egen osäkerhet inför att bemöta och samtala om barns sexualitet. Begreppet barns sexualitet har 

breddats till att beröra mycket mer än reproduktion, samlag eller sexuell njutning vilket jag numera vet 

enbart är kopplat till vuxnas sexualitet. Barns undersöker kroppens funktioner och sensationer, på så sätt 
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lär de känna sin kropp. Jag skulle önska att vi kunde hitta fler eller andra ord som berörde barns 

sexualitet ur deras perspektiv, ord som inte skapade förvirring eller obehag hos oss vuxna som kopplar 

samman orden med våra vuxna föreställningar och erfarenheter av sexualitet. Precis som flickor har 

saknat ett ord för sitt anatomiska kön och fått ordet snippa, borde barn få rätt att samtala och uttrycka 

sina känslor och funderingar kring kroppen utan att vi moraliserar eller tabubelägger deras medfödda 

drivkraft.  

    I dialog med litteraturen sökte jag svar om huruvida det fanns risker med osynliggörandet av 

barns sexualitetsuttryck. Social konstruktivistiska, filosofiska och psykologiska perspektiv fick mig att 

inse hur jag omedvetet reproducerar maktstrukturer som jag trodde mig aktivt motverka. Hittills har jag 

bemött barns frågor kring sexualitet med barnböcker om hur barn blir till ur ett heterosexuellt 

perspektiv, detta ser jag nu är en snäv och heteronormativ tolkning av sexualitet. Det kan verka harmlöst 

att glömma inkluderandet av andra sexuella läggningar men konsekvenserna av ett osynliggörande av 

barns sexualitet har för mig visat sig ha större vikt i deras utveckling än jag trodde. Ett negativt 

bemötande av barns sexualitetsuttryck sägs medföra psykisk ohälsa och konsekvenserna påstås skapa 

djupare svårigheter i mänskliga relationer än vad jag hade föreställt mig. Synliggörandet av olikheter 

genom någon normbrytande barnbok räcker heller inte, ljuset måste växla riktning inåt för att upptäcka 

orsaker till det egna handlandet och sen utåt, för att belysa maktstrukturer och makthavare som påverkar 

normer i samhället.    

Jag har stärkt mina resonemang och vunnit ny kunskap vilket kommer vara ett stöd för mig som 

pedagog när jag i framtiden upptäcker dämpandet av flickors frihet och rätt att få lära känna sina 

kroppar utan att behöva känna skam, en konstruerad känsla som inte på något sätt leder till en positiv 

självbild för dem, förståelsen av skamkänslors konsekvenser kommer påverka mitt framtida handlande. 

        En viktig slutsats som jag kommer att bära med mig är den som föddes ur litteratur som delgav  

allmänna förväntningar av mig i rollen som pedagog. Jag förväntas vara en god/normativ förebild, en 

statlig representant och samtidigt politiskt neutral i min förskollärarroll, dessa motsägelsefulla 

förväntningar väcker motstånd inom mig.   

    Läroplanen är ett politiskt styrdokument som kan ändras utifrån nya politiska reformer. Jag kan inte 

fortsätta att viska om att barns sexualitetsuttryck bör bemötas på ett positivt sätt bara för att det inte 

benämns i förskolans läroplan, av den enkla anledningen att ett respektfullt bemötande av barnens lekar 

är en mänsklig rättighet som inte borde behandlas som om det vore en skamfylld hemlighet, oavsett 

vilka statens direktiv är bör jag som pedagog söka kunskap om vad som gynnar barns utveckling och 

våga prata öppet om det.  
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