
   
  

 



Abstract 
 
The aim of the study was to investigate how preschool teachers deal with and relate to the 
topic of human reproduction. In total, there was three different preschools and ten preschool 
teachers who participated in this study. To be able to take part of the preschool teachers 
approach and how they are working, semi-structured interviews was used as a method. To 
compare the preschool teachers answers with what was written in children’s book, a text 
analysis was also used as a method. The survey addresses the explanatory models and 
concepts that the preschool teachers use and what materials they use to give the children an 
understanding of human reproduction. It turned out that preschool teachers do not perceive 
that human reproduction is an inconvenient or embarrassing subject to talk with the children 
about. However, the result showed that they experienced various obstacles to working with 
human reproduction in preschool. The preschool teachers stated that there may be different 
difficulties in addressing this topic with the children as there may be parents who can have 
strong opinions about whether or not their children should have this knowledge. Other 
difficulties mentioned by the pedagogues were if there were any children with same-sex 
parents or if there were children from another culture that complicates the work on this 
subject. In the result, it also appears that the pedagogues think that there are good books that 
deal with the subject, which will be a help and a tool to explain to the children how 
reproduction works. 
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Sammanfattning 
 
Studien syftade till att undersöka hur pedagoger i förskolan bemöter och förhåller sig till 
ämnet mänsklig fortplantning. Totalt tre olika förskolor och tio pedagoger var med och deltog 
i studien. För att kunna ta del av pedagogers förhållningssätt och hur de arbetade så användes 
kvalitativa semistruktuerade intervjuer som metod och för att jämföra pedagogernas svar med 
vad som står skrivet i barnböcker, så användes även textanalys som metod.  Undersökningen 
tar upp vilka förklaringsmodeller och begrepp som pedagogerna använder samt vilka material 
som de använder sig utav för att ge barnen en förståelse om mänsklig fortplantning. Det 
visade sig att pedagoger inte upplever att mänsklig reproduktion är ett obekvämt eller genant 
ämne att samtala med barnen om, dock visade resultatet att det fanns olika hinder med att 
jobba med den mänskliga fortplantningen i förskolan. Pedagogerna menade att det kan finnas 
olika svårigheter med att ta upp detta ämne med barnen då det kan finnas föräldrar som kan 
ha starka åsikter huruvida deras barn ska få denna kunskap eller inte. Andra svårigheter som 
pedagogerna nämnde var om det eventuellt fanns barn med samkönade föräldrar eller om det 
fanns barn från annan kultur som försvårar arbetet med detta ämne. I resultatet framkommer 
det också att pedagogerna tycker att det finns bra böcker som behandlar ämnet och som blir 
en hjälp och ett verktyg att förklara för barnen hur fortplantning går till. 
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1. Inledning 
 
I denna studie vill jag ta reda på hur pedagoger bemöter det känsliga ämnet om hur barn blir 
till. Finns det något professionellt sätt att besvara barnens frågor? 
 
Jag har två barn, en dotter som är fjorton år och en son som är fyra år. En dag kom min son 
till mig och frågade hur man gör människor. Samma sak frågade min dotter mig när hon var 
fyra år. När jag svarade mina barn på denna fråga valde jag att kort och gott säga att “När en 
kvinna och en man älskar varandra väldigt mycket så kan man få bebisar” Mina barn nöjde 
sig med det svaret. När jag pratat med andra vuxna i min omgivning har jag hört olika svar 
som de vuxna gav sina barn. Det har varit allt ifrån att man köper en bebis i en affär, att 
storken kommer med små knyten med bebisar i, eller att pappa har ett trollspö. 
 
Jag upplever och har erfarenhet av att det känns som att samtalet om detta ämne med barn 
ofta blir obekvämt och genant från de vuxnas sida, för de vet inte hur de ska besvara frågan. 
Kanske är det så att frågorna från barnen kommer så spontant att vi inte hunnit tänka igenom 
hur vi ska svara barnen. Detta gör att jag har blivit nyfiken på om pedagoger i förskolan har 
någon plan hur de bemöter barnens frågor omkring hur ett barn blir till. 
 
I förskolans läroplan står det bland annat att barns tankar och intressen ska tas till vara, för att 
de ska utveckla sina kunskaper. Det står också att vi som förskollärare ska låta barnens 
inflytande forma verksamheten (Skolverket, 2016). Här tänker jag att när barnen har frågor 
som kommer ofta eller mycket, så ska vi kunna ta fram eller söka efter konkret material och 
verktyg för att kunna förklara hur barn blir till på ett enkelt sätt som får barnen att förstå och 
ta till sig ny kunskap. 
 
1:2 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till och bemöter ämnet människans 
reproduktion i förskolan. 
 
1:3 Frågeställningar 
 
Jag har valt att ha följande frågeställningar i min studie: 
 
1. Har pedagogerna en plan för hur ämnet människans fortplantning ska behandlas, i så fall 

hur? 
2. Hur förhåller sig pedagoger till att behandla ämnet i förskolan? 
3. Vilken förklaringsmodell används när pedagogerna förklarar hur fortplantning går till? 

Och vad finns det för förklaringsmodell i barnböcker? 
 
1:4 Tidigare forsknings- och litteraturgenomgång 
 
Behöver barn i förskoleålder få kunskap om hur mänsklig fortplantning går till? Jag upplever 
att det finns olika åsikter om det. I tidigare forskning och i annan litteratur nedan finns det 
argument som styrker att det är bra att barnen får en tidig information omkring detta ämne.  
 
Det står i läroplanen att barnen ska få vara med att påverka verksamhetens innehåll. 
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Arbetslaget ska arbeta så att varje barn får sin röst hörd och ge dem tid för sina tankar och 
känslor. Det står också att barnen ska få möjlighet att jobba med naturvetenskapliga ämnen 
vilket bland annat betyder att de ska få en förståelse för hur människokroppen fungerar samt 
att arbetslaget ska kunna utveckla barnens vilja och förmåga att ställa frågor i ämnet 
(Skolverket, 2016). 
 
Om barn redan i förskoleålder lär sig om naturvetenskapliga ämnen så ökar även intresset för 
ämnet i framtida skolgång, yrkesliv och för vetenskapen. Därför är det viktigt att det arbetas 
med naturvetenskap i förskolan. Hur barnen lär sig handlar mycket om hur de samspelar med 
de vuxna. Vikten av att barn i förskolan har vuxna som de ser som sina förebilder gör också 
att barnen skapar en god självbild och ett intresse för ämnet. Att vara förebild och vuxen i 
barns närhet handlar om att ta barnens frågor på allvar och uppmärksamma dem i vardagen 
och i det som händer omkring barnen (Thulin, 2011). Så om barn ställer frågan om hur barn 
blir till så är det viktigt att pedagoger tar barnens frågor på allvar och att dessa frågor kan vara 
en viktig ingång för att väcka barnens intresse för biologi. Visar vi vuxna för barnen att vi 
tycker att ett ämne är roligt så blir vi en bra förebild och förhoppningsvis smittar intresset av 
sig till barnen. 
 
Vikström (2005) skriver i sin avhandling om vad barn och elever kan om fortplantning och 
biologiska processer. Det visar sig att många barn vet att det förutsätter att det behövs ägg och 
spermier för att ett barn ska bli till. Detta gäller barn som är i skolåren ett till sex. Andersson 
(2008) skriver också om hur barn tror att barn blir till. Han beskriver flera olika 
förklaringsmodeller som barn har. Bland annat att barn tror att det går att beställa en bebis hos 
doktorn, som en modernare variant av förklaringen med storken. Vissa barn tror inte att man 
kan få bebisar om man inte är gift. Det finns också förklaringar från barn som handlar om att 
mamman kan få bebisar för att hon är utrustad med något i kroppen som gör att det blir 
bebisar. Vissa barn “vet” hur bebisar blir till, genom själva samlaget, men de har då ingen 
kunskap om spermiernas eller äggets roll. Barnen som deltagit i denna studie har varit mellan 
sju och elva år gamla. 
 
Barn har alltså olika uppfattningar om hur ett barn blir till. För att barnen ska bli mindre 
förvirrade när de ställer frågor omkring hur barn blir till, så är det viktigt att ha en öppen 
kommunikation, vilket leder till en säkerhet för barnen. Barnen som ställer frågor har ingen 
skam, utan det är de vuxna som känner sig obekväma eftersom de inte vet hur de ska svara på 
frågan (Walker, 2004). Det finns en artikel på Rfsu’s hemsida där Knöfel Magnusson (2009) 
skriver om hur en lärare menar att det är viktigt att barn i tidig ålder får kunskap om hur barn 
blir till just för att få bort skammen i ämnet. 
 
Enligt Stone, Ingham, McGinn och Bengry-Howell (2017) så menar de att om vuxna talar 
tidigt med barn om hur barn blir till eller om sin egen sexualitet så är det viktigt att berätta 
sanningen om hur det går till. Risken finns annars att barnen blir ännu mer förvirrade, då de 
kanske hör olika historier från de vuxna. Vidare menar de också att om barn tidigt får lära sig 
en sund bild av hur ett barn blir till så lär de sig också tidigt hur de visar respekt för en annan 
människa och det i sin tur leder till friska förhållanden. 
 
Vad säger Rfsu? 
 
När det gäller mänsklig reproduktion så är det lätt att man tänker på sex och samlevnad.  Rfsu 
är en förkortning för Riksförbundet för sexuell upplysning. Rfsu vill med sitt förbund 
förändra människors liv genom att ge information till samhället om sex och samlevnad, de vill 
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samtidigt slå hål på fördomar och öka den sexuella hälsan (Riksförbundet för sexuell 
upplysning, u/å). 
 
Rfsu skriver att barn har en sexualitet, de är nyfikna och ställer frågor om deras egen 
sexualitet eller de vuxnas. De menar att det är viktigt att inte tysta ner deras frågor och heller 
inte att det skambeläggs. De menar att det är viktigt att förskollärare och föräldrar får chans 
att diskutera och lära sig mer om detta. (Rfsu, 2011). 
 
Rfsu (2016) vill att föräldrar och pedagoger ska lära sig mer om hur de kan prata med barn 
om sex och familjebildning. De har därför börjat att ha informationskurser om detta ämne. De 
önskar att ämnet ska lyftas mer i skolan än vad det gör idag och att det ska inkluderas i fler 
ämnen än bara biologi. Rfsu menar att sexuella övergrepp kommer att minska om barn tidigt 
får sexualundervisning för då kan unga få kännedom om sina egna kroppar och få chansen att 
lära sig gränser. 
 
Rfsu skriver i en annan artikel om när begreppet för könsorganet på flickor blev snippa. Ordet 
snippa var det Rfsu som lanserade i samband med ett projekt om barns sexualitet. Projektet 
riktade sig till förskolan och tanken från början var att erbjuda ett ord för flickans könsorgan i 
stället för behöva diskutera vad det skulle kallas, bättre än inget namn alls (Nyström, 2006). 
 
Det är alltså viktigt att ta barns frågor på allvar och uppmuntra barnens nyfikenhet, samt att ge 
en förklaring så nära sanningen som möjligt så det inte skapar förvirring hos barnen. Det är 
också viktigt att ge information som barn vill veta för deras egna framtida säkerhets skull. 
Däremot så vet vi mindre om hur pedagoger förhåller sig till ämnet mänsklig fortplantning i 
förskolan och hur de väljer att arbeta kring detta. 
 
2. Metod 
 
2:1 Urval 
 
Tre olika förskolor med totalt åtta avdelningar och tjugo pedagoger tillfrågades om att 
medverka i studien. Två förskolor, fyra avdelningar och total tio pedagoger gav sitt samtycke 
att medverka. Tio stycken ped 
agoger avböjde sin medverkan. 
 
Förskolorna ligger belägna i en ort i en mindre kommun i västra Sverige. Jag valde att 
intervjua både personal som har en förskollärarutbildning, barnskötare och obehörig personal 
som inte har utbildning i yrket. Detta för att få ett bredare resultat. Totalt intervjuades sex 
stycken förskollärare, en barnskötare och tre stycken obehöriga pedagoger varav en utav de 
obehöriga har tjugofem års erfarenhet av yrket. Tabell 1 visar vilket kön pedagogerna har, hur 
länge de arbetat och vilken yrkestitel de har. 
 
Tabell 1. Översiktlig beskrivning av respondenterna 
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2:2 Datainsamlingsmetoder 
 
Den metod jag valde att använda är kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag valde att 
använda mig av intervjuer var för att jag ville ha pedagogernas egna ord på de frågor jag 
ställde med hjälp av en intervjuguide (bilaga 2). Till exempel vilka begrepp som används i 
arbetet med barnen. Det är svårare att få fram genom till exempel enkäter, där jag på förhand 
inte är säker på vilka begrepp som används. Back och Berterö (2015) belyser vikten av att 
ställa öppna frågor i en intervju, just för att komma åt informantens egna svar. Även 
Christoffersen och Johannessen (2015) hävdar att intervjuer är bättre än till exempel enkäter 
med strukturerade frågor, för det ger informanterna en större frihet till sina svar när det är 
människors erfarenheter och uppfattningar som ska framföras. 
 
Några av pedagogerna nämnde vissa böcker som de skulle vilja eller har använt sig utav i 
deras förklaringar till barnen. Då jag ville granska böckerna i relation till vad pedagogerna 
svarade, så ville jag undersöka vilka förklaringsmodeller böckerna tar upp. Denna analys 
gjorde jag med hjälp av en kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys betyder enligt Widén 
(2015) att den text som ska granskas eller analyseras görs utifrån en eller flera olika 
dimensioner. Det finns tre olika dimensioner i denna typ av analys. Jag valde att göra det 
utifrån den andra dimensionen som innebär att det är textens språk som står i fokus. Där 
analyseras vilka begrepp och vilket språk som används men det går även att analysera vilka 
begrepp och språk som inte används eller som utesluts. De två andra dimensionerna, den 
första och den tredje, valde jag att inte använda då de riktar sig mer åt vad författarna har för 
föreställningar, eller vad texten har för värdering utifrån samhällsfrågor eller politiska frågor 
(ibid.). 
 
2:3 Procedur 
 
Till att börja med så ringde jag till förskolornas två olika förskolechefer för att få deras 
tillstånd för att få lov till att intervjua deras personal. När ett godkännande från dem var 
klargjort, så åkte jag till de åtta olika avdelningarna med totalt tjugo stycken pedagoger. Jag 
presenterade mig, vad min studie skulle handla om och lämnade information och 
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samtyckesblanketter (bilaga 1) till samtliga. Det avtalades att jag skulle komma tillbaka 
senare samma vecka och samla in blanketter och boka tider för intervjuer. 
 
Alla pedagoger som deltagit i studien har fått samma frågor, dock inte i samma ordningsföljd 
då jag valde att ställa frågorna där det blev mest naturligt för samtalets gång att ställa dem. 
Samtliga frågor berördes under samtalets gång, både genom att en fråga ställdes från mig eller 
att de självmant kom in på ämnet genom sina tidigare svar. 
 
Intervjuerna skedde i förskolornas personalrum samt arbetsrum där vi fick prata ostört. Jag 
valde att spela in intervjuerna med min mobiltelefon samtidigt som jag antecknade vid sidan 
av. Detta informerade jag pedagogerna om och att inspelningen enbart var till för min skull 
för att jag senare ska kunna transkribera materialet. Pedagogerna fick själva välja var de ville 
sitta i förhållande till mig. De flesta valde att sätta sig snett mitt emot mig, vilket gjorde att 
samtalen flöt på bra. Jag hade med mig intervjufrågor/guide (Bilaga 2) som jag utgick ifrån. 
Alla frågorna behandlades dels genom att jag ställde dem, eller att de själva kom in på det i 
följd av en annan fråga. För att få pedagogerna ett känna sig trygga så började jag med frågor 
som jag visste att de hade lätt att prata om. Det handlade om vilken utbildning de har och hur 
länge de hade arbetat (tabell 1). Efter det så började jag att ställa första frågan till samtliga. I 
övrigt så frågades inte frågorna i ordningsföljd, utan de frågades där det var mest naturligt att 
fråga eller om de själva kom in på det. Intervjuerna tog mellan sex till tio minuter vardera. 
 
Under intervjuns gång, så var det vissa av pedagogerna som rekommenderade vissa böcker 
som kan användas som verktyg för att lättare kunna ge förklaring till barnen om hur barn blir 
till. Dessa böcker lånade jag på biblioteket för att undersöka hur de beskriver och tar upp hur 
mänsklig fortplantning går till. Jag valde att analysera de sidor som beskrev själva samlaget 
då detta har med den ursprungliga frågan att göra, nämligen vilka förklaringsmodeller som 
finns eller används. 
 
2:4 Databearbetning 
 
När samtliga intervjuer var genomförda så transkriberades jag dem. Transkribering innebär att 
allt som sagts i intervjun skrivs ner ordagrant. Det finns sammanlagt fyrtioåtta minuters 
ljudinspelning vilket gav tjugosex sidor nerskrivet material. Efter det så kunde analysarbetet 
påbörjas. För att kunna besvara frågeställningarna så sorterade jag ut alla pedagogers svar 
som liknade varandra, för att vidare kunna kategorisera dem. I pedagogernas svar fanns 
tydliga kategoriseringar. Det ena är hur deras plan om ämnet går till eller skulle gå till om det 
blir aktuellt, det andra är vilka förklaringar de skulle välja att använda tillsammans med vilka 
begrepp de hade valt att utgå ifrån samt att de skulle välja att använda sig utav böcker för att 
få hjälp och verktyg i sin förklaring till barnen om hur barn blir till. Då jag använde mig av 
semistrukturerade intervjuer så diskuterades mycket som inte var relevant för denna studien, 
därför sållades det bort i transkriberingen. Pedagogerna som varit delaktiga i studien har i 
arbetet tilldelats en siffra för att deras anonymitet ska bevaras. 
 
För att göra textanalyserna i de barnböcker som pedagogerna nämnde så valde jag först att 
läsa igenom hela böckerna, för att sedan välja ut de sidor där själva samlaget beskrivs. Jag 
utförde en kvalitativ textanalys som metod, där jag tydligt kunde fokusera på vilka begrepp 
författaren används sig utav för att senare kunna jämföra pedagogernas svar med vad 
böckerna tagit upp.  
 
2:5 Etiska aspekter 
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Det gäller att ha god forskningssed när ett examensarbete utförs. God forskningssed innebär 
att vi ska förhålla oss till vissa regler och lagar som gäller när en forskning utgörs. 
Examensarbete räknas inte som forskning i den bemärkelsen, men bör ändå ändå hållas inom 
dessa lagar och regler. Att hålla en god forskningssed innebär bland annat att personer som 
ingår i studien måste hållas anonyma. Det får inte under några omständigheter avslöjas vem 
det är som deltar i studien, vilket innebär att det heller inte ska avslöjas vilken förskola, 
kommun eller liknande de arbetar på, som gör att det på något sätt går att spåra vem 
personerna i studien är (Löfdahl, 2014). 
 
För att försäkra en total anonymitet så informerade jag samtliga pedagoger som ingår i min 
studie om de fyra olika kraven och lagarna som ska förhållas till. Nämligen: 
Informationskravet som innebär att information ska ges till dem som vill medverka i studien, 
om studiens syfte och hur deltagarna ska vara delaktiga. Det ska också informeras att det är 
frivilligt att medverka och att det är rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär 
att de som önskar deltaga i studien ska skriva under ett samtycke till att deltaga. 
Konfidentiakitetskravet handlar om att forskaren har tystnadsplikt om något etiskt känsligt 
kommer fram från de som deltar. Det ska inte finnas någon möjlighet för utomstående att ta 
del av sådan information. Det sista kravet är: Nyttjandekravet som betyder att allt insamlat 
material från de som deltar i studien enbart får användas till den informerade studien 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
 
3. Resultat 
 
3:1 Planering i arbetslaget om hur ämnet ska behandlas 
 
Efter att jag har intervjuat samtliga pedagoger så visar det sig att det inte finns någon av dem 
som i sitt arbetslag har diskuterat aktivt hur de ska bemöta barns frågor om hur barn blir till. 
Däremot var det fler av pedagogerna som svarade att de skulle sätta sig ner och planera ett 
arbete kring detta tema om det skulle bli aktuellt. En pedagog belyste hur de i sitt arbetslag 
över lag brukar göra om det dyker upp mycket frågor från barnen. Hon beskrev det så här: 
 

Ja absolut, och det tror jag just det här att… eh… idag ska man ju liksom väcka dom frågorna som barnen 
har. Vi ska ju lyssna på dem och det är ju utifrån deras tankar och funderingar som vi egentligen ska 
bygga våran verksamhet och det står ju i våran läroplan. Och då känner jag att när man är ett sådant 
sammansvetsat gäng som vi är, kommer det upp mycket frågor och det behöver ju inte vart precis om det 
här men om alla frågor, så sätter vi oss nog ner och funderar på hur ska vi göra det bästa för att barnen får 
mer förståelse det här. Det tror jag är våran styrka (Pedagog 1). 
 

En av de andra pedagogerna berättade för mig att när de visste vad intervjun handlade om så 
kommer de att ha med detta ämne i framtida planering, för att de inte visste vad de hade för 
förhållningssätt till ämnet. Han beskrev det närmare så här: 
 

[…] För det ska bli intressant och se, så man har samma, för det är ju många föräldrar som får barn och då 
kan det ju blir så “vart kom den ifrån” och då kanske man svarar att den kommer från mammas mage och 
då kan det ju bli följdfrågor i alla fall från fem-sex åringarna. “Hur kom den dit?” Då måste man ju kunna 
besvara den (Pedagog 3). 
 

Två av pedagogerna pratade också om vikten av att enbart svara på det som barnet vill veta. 
De beskrev det så här: 
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[…] Jag tycker det är viktigast att lyssna på det som barnen vill veta. För det räcker så, dom behöver inte, 
då tar man dom där som de är just nu. Sen får man ju fler frågor om de inte är nöjda med svaren (Pedagog 
8).  
 
[…] för vi berättar ju inte mer, det är nästan som en liten policy man har, man berättar ju inte mer för ett 
barn än vad de frågar […] De frågar ju bara det som är intresserade av, och då behöver ju inte vi brodera 
ut mera (Pedagog 2). 
 

3:2 Pedagogernas förhållningssätt 
 
Nio stycken av pedagogerna tycker inte att ämnet är obekvämt eller genant att prata om. 
Däremot var det fler som tycker att ämnet kan vara lite svårt att prata om för de är osäkra på 
hur mycket de ska säga eller hur mycket de får säga. En pedagog menar att det handlar om en 
osäkerhet. Han svarade: 
 

Inte obekvämt och det blev ju osäkert kan man väl säga för jag visste ju inte, jag vet ju hur det går till, 
men jag kan ju inte säga hur det går till. Och sen vet man inte vad som är okej för föräldrarna åh säga, så 
ja osäkert, det var liksom så här “Gud vad sa jag?” Kommer dom att fråga sina föräldrar om det är rätt 
som jag sa? Har de en annan historia? Eller hur ska man… så det är klart det är ju ingen säker mark att stå 
på (Pedagog 3). 
 

Det var fler av pedagogerna som nämnde problematiken med föräldrarna. Dels det här med att 
det kan finnas olika familjekonstellationer med föräldrar av samma kön och familjer från 
andra kulturer eller föräldrar som inte alls vill att barnen ska veta hur det går till. Så här 
beskrev några av pedagogerna det: 
 

Nej, inte planerat så utan man får ju vara väldigt försiktig, med tanke på att man kan ha barn till föräldrar 
som kan bli väldigt illa berörda om man pratar om sex och samlevnad, eller om det är samkönat. Det kan 
vara väldigt laddat. Så att en tar det när det kommer och då blir det ju böcker sen. Ja vi har varit med om 
det när vi läst böcker om just när det vart samkönat där vi fått föräldrar som har kommit som har annat 
modersmål som vart jättearga för att det funnits en bok att det är två män som gifter sig och som får barn 
och så vidare. För så är det inte alls säger dom. Det är klart för i deras länder kanske du blir avrättat om 
du är homosexuell. Så en får tänka sig för just att kanske prata med mamma och pappa först, att nu ska vi 
jobba med det om det skulle bli aktuellt. För ska en följa barnens intressen och det skulle komma upp då, 
då får en ju på nåt vis jobba med det (Pedagog 2). 
 
[…] Det beror lite på hur relationen mellan mig och föräldern är också. En del kanske vill berätta själv, så 
det beror ju på hur väl vi känner varandra. Annars är det svårt, kan ju va så att det är en förälder som är 
svår, för man vill ju inte att de ska bli arga heller för att man sagt något som de ville berätta på något 
annat sätt […] då får vi kanske prata med föräldrarna först också, för man vet ju liksom inte. Nu när vi 
har barn som inte är svenska också, vi vet ju inte hur det är där hemma, man vill nog ha det först innan en 
sätter sig och tittar, men är det bara kanske tre-fyra stycken som är nyfikna så kan man ju kanske bara ta 
dem (Pedagog 9). 
 
[…] men jag tycker det är lite svårt också, när man säger så att mamma och pappa, för idag är det ju 
väldigt vanligt att man kan va två mammor eller två pappor och då blir det ju fel tycker jag att säga att 
man behöver ju en mamma och en pappa… (Pedagog 5). 
 

3:3 Pedagogernas förklaringsmodell och begrepp 
 
Utav de tio som medverkade i studien så var det hälften av dem som hade fått frågan från barn 
om hur barn blir till. Pedagogerna har dock svarat hur de tycker att de bör svara barnen. Det 
framgår inte hur de faktiskt hade svarat ifall de fått frågan. 
 
Det fanns lite olika förklaringsmodeller i svaren från pedagogerna. Vissa pedagoger hade fler 
olika förklaringar och andra hade en förklaring. 
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Kärlek mellan mamma och pappa, ägg och spermier 
 
Tre stycken skulle förklara det att när en mamma och en pappa älskar varandra mycket så kan 
man få bebisar. De hade också valt att gå vidare och berättat om ägg och spermier. Så här sa 
några pedagoger: 
 

Jo… jag sa väll att mamma och pappa är väldigt kära och älskar varandra väldigt mycket och då kan det 
hända att man får en bebis, beroende på om man vill eller inte. […] och det är nåt fint sa jag och att det är 
av kärlek och att man inte bara hämtar en bebis på ett hem, utan det kommer av kärlek sa jag (Pedagog 3). 
 
Ja då hade jag nog sagt att mamma och pappa tycker mycket om varandra och så, och ungefär som det var 
i boken. Att mamman har ett ägg och pappa har en spermie och som blandas (Pedagog 4). 
 
Jag hade kanske sagt att mamma och pappa tycker om varandra mycket och om man vill ha barn får man 
vara en mamma och pappa. […] Man behöver ju en mamma och en pappa för man behöver ju få spermier 
och ägg […] Att det ska blandas då, ifrån mamma och en pappa […] men jag hade inte sagt hur… utan att 
det blandas lite och då blir det en bebis (Pedagog 5). 

 
Fråga mamma och pappa 
 
Två av pedagogerna skulle svara att de skulle be barnen att fråga deras mamma och pappa. De 
berättade: 

 
[…] är det många barn runt så kan man säga att vi tar det sen eller ta det med mamma och pappa 
(Pedagog 8). 
 
Nej men, de frågar ju bara det dom är intresserade av. Och då behöver ju inte vi brodera ut mera. Då kan 
man ju säga att de kan fråga mamma och pappa (Pedagog 2). 

 
Snopp och snippa 
 
Två stycken skulle använda begreppen och förklaringen med snopp och snippa. De svarade så 
här: 
 

Jag är nog ganska sådär rak och öppen så. För att det ska kunna bli barn så behövs det en snopp och en 
snippa. Jag hade nog inte gått… eller jag hade nog inte förklarat mer än att det är en snopp och en snippa 
ihop. Jag hade nog inte utvecklat mer, men det är klart, frågar dom så hade jag nog försökt förklara så 
långt det bara går (Pedagog 10). 
 
Jag har ju sagt snoppen och snippan har jag ju sagt då. Det är lite känsligt ibland (Pedagog 9). 

 
Stark vilja 
En skulle svara att om man väldigt gärna vill ha barn så kan man få det. Pedagogen sa så här: 
 

[…] Att om man vill ha en bebis jätte jätte mycket, och tillslut så kan det hamna en i magen. Inte att 
mamma och pappa måste älska varandra för så är det ju inte för alla. Så jag hade nog inte gått in djupare 
på det. […] jag hade nog mer sagt att din mamma ville så gärna ha dig och du hamnade du i hennes mage 
(Pedagog 6). 

 
Här är några exempel på hur några pedagoger svarade att de skulle använda böcker som hjälp 
att förklara för barnen hur barn blir till: 
 

Nej… eh … jag tror att jag skulle kunna hitta om man behöver, så tror jag skulle kunna hitta den 
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informationen jag behöver. Bara att gå till biblioteket och fråga, för de är ju enormt duktiga på det där. 
Jag tänker på, det finns ju en bok som heter “Per, Ida och Minimum”. Den är ju lite spännande får där är 
det ju faktiskt just det här med att hur ett barn blir till. Och den visar väldigt detaljerat, och då kan man ju 
läsa det som står där och sen får man givetvis frågor, om spermier och alla som simmar och varför inte 
alla blir syskon till exempel (Pedagog 1). 
 
Det funkar bra med böcker, med bra böcker. Vi hade en bok här tidigare som heter “Mamma lägger ägg” 
som visade det hela ganska bra (Pedagog 8). 
 
… jag läste en bok för någon månad sen som handla om “Den lilla mullvaden” som handlade just om 
fortplantningen […] Det var hela sceneriet utifrån där man träffas, hur barn blir till och tills den kommer 
ut… (Pedagog 4). 
 

Fler exempel på begrepp som pedagogerna gav: 
 

Det är ju, alltså dom förklarar ju inte så ingående ens i en barnbok, gör dom ju inte. Dom berättar ju om 
snopp och snippa. Men de berättar ju inte mer än så. Att man är tillsammans. Det är ju inget som är 
pinsamt varken för fröken eller barnen (Pedagog 2). 
 
Jag hade ju tagit det på barnens nivå, jag hade ju inte förklarat alltså… en sån grej så hade jag ju inte 
använt de svåra begreppen för då måste jag ju förklara begreppen också. […] Ja … eh… men kanske inte 
använder begrepp som fortplantning. Jag hade nog valt att förklara väldigt basic men att mamma så gärna 
ville ha en liten “Pelle” i magen och då kom du dit. Så hade jag valt att berätta det (Pedagog 6). 
 

Barnböckernas förklaringsmodell och begrepp 
 
Alla pedagoger utom en nämnde böcker som material de både har använt sig av i ämnet eller 
som de skulle kunna tänka sig att använda för att få hjälp att få barnen att få en förståelse 
omkring hur barn blir till. Två pedagoger pratade om film som möjligt material och en 
pedagog nämnde laminerade bilder. Ingen av pedagogerna har aktivt letat efter annat material 
som eventuellt kan finnas, men att de skulle använda “paddan” eller google för att kunna hitta 
material. De flesta nämnde biblioteket som en bra resurs. 
 
Några av pedagogerna nämnde olika böcker de har använt sig utav eller kommer att använda 
sig utav, när de besvarat barns frågor om hur barn blir till. De böckerna är: “Per, Ida och 
Minimum, en bok om att vara tillsammans” (Fagerström & Hansson, 1977), “Mamma lägger 
ägg” (Cole, 1993) och “Den lilla mullvaden och mamman” (Miler & Dosocilová, 2011). Jag 
lånade hem dessa tre böcker för att se vilken förklaringsmodell författarna använder. 
 
I “Per, Ida och Minimum” beskrivs det i detalj först hur pojkar och män ser ut, att de är båda 
lika men att det också skiljer sig från varandra med behåring och så vidare. Det samma 
berättas om flickor och kvinnor. De berättar även att i pungen finns det sädesceller och i 
livmodern finns det äggceller. De berättas tydligt i boken hur själva samlaget går till genom 
en ritad bild visar pappan i boken hur det ser ut när han och mamman har samlag, det står så 
här: 
 

Här ligger vi så nära varann vi kan komma. Det känns väldigt skönt. Min snopp är inne i mammas slida. 
Det här sättet att vara tillsammans kallas att ha samlag. När man har samlag kan ett barn bli till. Så här 
gjorde vi det nya barnet (Fagerström & Hansen, 1977, s. 17). 
 

Vidare sen berättas det hur sädescellerna simmar till äggcellen och att äggcellen enbart 
släpper in en sädescell och att de sedan smälter samman (Ibid.). 
 
I boken “Mamma lägger ägg” beskrivs det på liknande sätt, dock med andra begrepp. Det 
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börjar med att en mamma och pappa berättar hur små barn blir till genom olika fantasifulla 
sätt som till exempel genom att man gör en sockerkakssmet, att en dinosaurie kommer med 
bebisar, att man hittar dem under stenar och så vidare. Barnen i boken berättar för föräldrarna 
att de har fel, och med hjälp av papper och penna så ritar de och förklarar hur det egentligen 
går till. Så här står det: 
 

Mamma har faktiskt ett ägg. Dom finns i hennes mage. Och pappa har frön i fröpåsar utanpå kroppen. 
Och pappa har en sorts tub. Fröna från påsarna kommer ut genom den. Tuben kommer in i mamma 
genom ett litet hål. Sedan simmar de små fröna därinne genom att vifta på svansarna (Cole, 1993, s. 22–
25). 
 

Sedan visas det olika bilder på hur mamma och pappa kan vara tillsammans. Efter det 
fortsätter förklaringen: 
 

När fröna har kommit in i mammas mage då börjar stora äggloppet. Segraren får ägget, och så börjar det 
förvandlas till en väldigt liten baby (ibid, s. 28–29). 
 

I “Den lilla Mullvaden och mamman” illustreras förklaringen av harar. Det börjar med hur 
man ser att hon-haren och han-haren busar med varandra och uppvaktar varandra, hur de blir 
kära och gifter sig. Samlaget beskrivs så här: 
 

Så fort Skutt och Skutta blir ensamma i sin lya skyndar de sig att krama och pussa varandra. De är så 
lyckliga! De kramas så mycket att det känns som om de inte längre är två harar utan en (Miler & 
Dosocilovà, 2011, s. 26). 
 

Senare i boken beskrivs det att de har en bröllopsfest, där de äter och blir tjocka. Men när de 
slutar äta så blir det smala igen, utan Skutta som då blir tjockare och tjockare, vilket betyder 
att hon har bebisar i magen. Boken visar också själva förlossningen med bilder på hur man 
kan se att bebisen kommer ut mellan harens ben (ibid). 

 

4. Diskussion 
 
När jag hade sammanställt alla intervjuerna så visade det sig att inget av arbetslagen hade 
någon direkt plan för hur de bemöter barns frågor om hur barn blir till. De menar att ämnet 
inte är så stort och att det inte är ofta de får frågorna från barn om just fortplantning hos oss 
människor. De flesta av pedagogerna är eniga i att om barnen har återkommande och många 
frågor omkring mänsklig fortplantning, så kommer de att sätta sig ner och lägga upp en plan 
om hur de ska bemöta ämnet så bra som möjligt. 
 
Det finns fler likheter i pedagogernas svar. De flesta tycker att böcker är ett bra material att 
använda sig utav för att ge barnen bättre förståelse för ämnet. Likheter i svaren finns också på 
hur de tänkt eller hur det har svarat barnen som har frågor. Det är många av dem som vill vara 
ärliga och berätta med rätta begrepp hur ett barn blir till. Vissa skillnader finns också i detta, 
då vissa pedagoger skulle välja att svara lite mer “luddigt” med förklaringar som till exempel 
att “om mamma och pappa älskar varandra väldigt mycket så kan det komma en bebis” eller 
att de skulle välja att inte svara alls, då de skulle be barnen fråga sina föräldrar. Andra likheter 
och skillnader i svaren jag fick när de fick frågan om de tycker att det är obekvämt att prata 
om detta ämne med barnen, var att de flesta svarade att de inte alls skulle tycka det var 
obekvämt eller genant. Dock finns de lite skillnader här. Vissa skulle och har upplevt att det 
är svårt att svara på, med hänsyn till vad de “får” säga och vad de “inte får” säga och vad som 
är rätt och fel. 
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Svårigheterna de lyfte var mest hur föräldrarna ställer sig till frågan. De var oroliga att det 
skulle bli upprörda föräldrar om de tog upp fortplantning hos oss människor med barnen och 
någon hade redan upplevt att en förälder blivit upprörd på grund av att de pratat om 
samkönade föräldrar.  Några ville att de i första hand skulle fråga föräldrarna före ett 
eventuellt temaarbete om detta. 
 
4:1 Tillförlitligheten och reliabilitet 
 
Då alla pedagoger som var intervjuade är verksamma i förskolan idag, så är studien 
tillförlitlig då pedagogerna har mer eller mindre erfarenhet av ämnet. 
 
Noggrannheten som även kallas reliabilitet är en sorts mätning av resultatet. I ett 
examensarbete kan det vara svårt att mäta eller vidta några åtgärder för reliabiliteten. 
Mätningens brister i intervjuer påverkas av yttre omständigheter och hur de som blivit 
intervjuade tolkar frågorna, därför blir reliabiliteten aldrig helt perfekt (Johansson & Svedner, 
2010). Det som kan ha påverkat noggrannheten i min studie är hur jag som intervjuare har 
tolkat pedagogernas svar samt vad jag har valt att lyfta ur svaren. 
 
Då denna studie baseras på tio intervjuer med pedagoger som varit verksamma olika länge i 
samma kommun, har olika kön och utbildning så ökar tillförlitligheten. Hade intervjuerna 
gjorts på fler pedagoger i olika kommuner så kunde resultatet blivit annorlunda. 
 
Att använda mig både utav semistruktuererade intervjuer och av textanalys gjorde att jag fick 
ett djupare och mer realistiskt resultat och kom så nära en sanning som går att få i denna typ 
av studie. Det hade inte gått att få så djup information från de som blev intervjuade om jag 
skulle använt mig av en annan metod som tillexempel enkäter. I intervjuerna fick jag chansen 
att kunna fördjupa mig i de frågor som ställdes och ifrågasätta om det var något av det som 
pedagogerna sa som jag inte förstod vilket inte hade varit möjligt i en enkätundersökning. Att 
jag även gjorde en textanalys av de böcker som pedagogerna nämnde gjorde att jag kunde 
jämföra deras svar med hur böckerna beskrev fortplantningen. Det gjorde att denna studie 
blev mer djup och mer trovärdig än den annars hade blivit med enbart intervjuer. 
 
4:2 Diskussion utifrån resultatet 
 
Jag kan förstå att ämnet kan bli genant och obekvämt, just för att vi inte vet vad vi ska svara 
barnen om de kommer med frågor. Men jag vill hävda att efter informationen från Rfsu 
(2016) så skulle jag vilja poängtera vikten av det ännu mer. Tänk om vi kan minska sexuella 
övergrepp bara genom att ha en öppen dialog om detta ämne med barnen? Att veta det stärker 
min tro på att ge barnen så rättvis bild av ämnet som det bara går. 
 
Det var ingen av pedagogerna i något arbetslag som direkt hade en plan för hur de skulle 
bemöta barnens frågor omkring hur barn blir till. Det var flera av dem som nämnde att det är 
viktigt att verksamheten bygger på barnens intressen eftersom det är det som står i förskolans 
läroplan. Där står det att barnens intressen och nyfikenhets ska uppmuntras och ska 
tillgodoses (Skolverket, 2016). Det var heller ingen av de intervjuade förutom en som 
upplever att ämnet är genant eller obekvämt att prata om, mer att de tycker att det är svårt för 
att det finns en okunskap om hur mycket de får säga, och vad de bör svara små barn om hur 
barn blir till. Jag upplever att det pedagogerna sagt och vad de känner är motsägelsefullt, då 
jag fick en känsla av att några av pedagogerna visst tycker att ämnet är genant. Min tolkning 
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av hur jag läste pedagogernas kroppsspråk tydde på att de upplevde att de kände sig lite 
obekväma av ämnet, då de blev både lite fnittriga, rörde sig oroligt där de satt och en del hade 
svårt att beskriva vilka begrepp de skulle använda sig utav i deras förklaringar till barnen, då 
det kändes som de försökte undvika vissa ord. Om det nu är så att de reagerar på detta 
känsliga ämne genom att visa med sin kropp att de befinner sig i en obekväm situation så tror 
jag att det kan vara svårt för dem att nå barnen i deras kommunikation. 
 
När det kommuniceras med barn är det viktigt att lägga en vikt vid hur en dialog med barn 
görs. Det är inte enbart orden som ger en mening utan även tonfall och hur kroppsspråket som 
till exempel ansiktsuttryck visar. Detta för att barn ska få en djupare förståelse för vad som 
kommuniceras i dialogen. Det är viktigt att låta barnen få ta plats och få känna att de är 
delaktiga i samtalen med andra. Det är också viktigt att pedagoger utvidgar sina samtal och 
använder sig av olika ord och uttryck för att barnen ska få en förståelse av det som samtalas 
om (Johansson, 2011). 
 
Det som Johansson (2011) tar upp handlar just hur viktigt det är att vi kommunicerar med 
hela kroppen och låter barnen vara delaktiga i dialogen. Upplever pedagogerna att ett ämne är 
jobbigt och obekvämt att samtala om så tror jag också att det blir svårt för dem att utvidga och 
formulera sig på olika vis för att möta barnens nyfikenhet om ämnet, vilket också Johansson 
(2011) belyser är en viktig del i en dialog med barnen. 
 
Många pedagoger nämnde vissa barnböcker som är bra att läsa för barnen om de har frågor 
kring fortplantning. Av min textanalys ovan ser vi att beskrivning av själva befruktning i en 
barnbok kan vara mycket detaljerad, både när det gäller i ord och bild. Kan det vara så att när 
pedagogerna upplever att ett ämne är obehagligt så används böcker för att “slippa” att själv 
förklara hur reproduktion går till. Kanske är det så att pedagogerna överlåter det till 
författarna i dessa böcker, för att det ska bli mindre genant. Häll (2017) beskriver i sin 
undersökning att det är de vuxna som gör ämnet genant att prata om, men att barnen inte 
tycker det. Hon skriver också att det kan underlätta att prata om ämnet med barnen om det 
först visas i litteratur för dem. 
 
Jag tycker att böckerna “Per, Ida och Minimum, en bok om att vara tillsammans” och 
“Mamma lägger ägg” är de böcker som beskriver hur bebisar blir till på ett mycket bra sätt, 
som håller sig så nära sanningen som möjligt och på en nivå som barn kan förstå. Däremot 
tycker jag inte att boken “Den lilla mullvaden och mamman” var bra på att beskriva det. Där 
får författaren det att låta som att om man äter mycket mat, så kan man få en bebis i magen. 
Jag tror inte barnen förstår om man läser för dem, att bebisen faktiskt kom in i magen när 
hararna kramades innan. Jag får en känsla att om vi skulle läsa denna boken för ett barn, så får 
barnet inte mer kunskap om fortplantning efter vi läst boken om hur ett barn blir till som 
innan. Eventuellt blir barnet kanske mer förvirrad eller så uppkommer det mer frågor efteråt. 
 
Några av pedagogerna i denna studie svarade också att om de får frågan från barn om hur 
barn blir till, så skulle de svara att det skulle ställa den frågan till sin mamma och pappa. Vad 
händer när pedagoger inte tar barnens frågor på allvar? Både läroplanen (2016) och Thulin 
(2011) skriver om hur viktigt det är att ta uppmuntra barnen att ställa frågor. Thulin (2011) 
menar också hur viktigt det är att vuxna kan samspela med barnen och vara en god förebild. 
Om vi bara avfärdar barnens frågor så tror jag att risken finns att vi “släcker” barnens lust att 
lära och det i sin tur kanske kan leda till att barnen slutar att ställa frågor. Detta styrks även av 
Rfsu (2011) och Knöfel Magnusson (2009) då de menar att vi inte ska tysta ner eller 
skambelägga barnens frågor. Knöfel Magnusson (2009) skriver att läraren Carin tycker att ju 
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tidigare barnen får lära sig om sex och samlevnad ju mindre skam blir det. Så här menar jag 
att vi inte ska vara rädda för att arbeta med detta ämne i förskolan, tror bara vi behöver belysa 
det tydligare så att det blir en mer naturlig del av arbetet med naturkunskap och biologi, vilket 
också Stone m.fl. (2017) styrker då de menar att det är viktigt att prata med barn tidigt och ge 
en så ärlig bild som möjligt av hur reproduktion går till, då det senare ger sunda relationer. 
 
I läroplanen står det att verksamheten ska planeras i samarbete med hemmen och 
vårdnadshavarna. Det står att arbetslaget ska visa vårdnadshavarna respekt och ta vara på 
deras synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten (Skolverket, 
2016). I resultatet av denna studie framkommer det att flera av pedagogerna som nämnde 
föräldrarna som ett hinder för att kunna arbeta med fortplantning hos människor. De 
svårigheterna som de nämnde var att det kunde finnas barn och föräldrar från andra kulturer 
där det kan vara strängt förbjudet att till exempel prata om samkönade föräldrar. Det fanns ett 
par pedagoger som innan de börjar arbeta med ett ämne som fortplantning hos människor i 
förskolan, ska samverka med vårdnadshavare och få ett “godkännande” från dem först. Detta 
kan jag tycka är ett bra alternativ att genomföra ett arbete på, som både visar att de vill 
bemöta barnens frågor och ha ett gott samarbete med hemmen. Dock är det viktigt här att vi 
lyfter fram för föräldrarna vad som står i läroplanen, att alla är lika mycket värda oavsett 
bakgrund. Förskolan ska samarbeta med hemmen om fostran av barnen men också diskutera 
med föräldrarna vilka normer och värden förskolan vilar på samt diskutera med föräldrar om 
regler och förhållningssätt. I läroplanen står det tydligt att: 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 
oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2016, s. 8). 

 
Hur ska vi då bemöta barnens föräldrar som visar och tycker att det borde vara strängt 
förbjudet att samtala om att barn kan ha två mammor eller två pappor? Här tänker jag att det 
kan argumenteras för att kunna samtala om detta då det styrks från flera källor. Dels styrks det 
i en studie som Häll, (2016) har skrivit där hon menar att barn i dagens samhälle kommer att 
möta andra barn som har samkönade föräldrar och att det blir mer och mer vanligt i Sverige 
med andra familjekonstellationer än kärnfamiljer. Sedan styrks det även av att i förskolans 
läroplan står att barnen ska lära sig att respektera alla människor och att alla är lika mycket 
värda oavsett vilken bakgrund de har (Skolverket, 2016). 
 
4:3 Vidare studier 
 
Då denna studie har gjort mig mer intresserad av ämnet fortplantning i förskolan skulle jag 
vidare vilja studera hur föräldrarna skulle vilja att vi bemöter dessa frågor i förskolan. Skulle 
då välja att intervjua föräldrar från andra kulturer, samkönade föräldrar och heterosexuella 
föräldrar för att kunna se och ta del av vilka skillnader som finns och vilka åsikter 
vårdnadshavare har. Annat som skulle vara intressant vore också att studera vad barnen tycker 
om ämnet och då använda mig av gruppintervjuer för att få ta del av deras åsikter.  
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Bilaga 1  
 
Informationsbrev 
 
Hej på er, jag heter Jeanette Andersson och utbildar mig till förskollärare på Karlstads 
universitet. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete och skulle behöva er hjälp till detta.  
 
Syftet med min studie handlar om att ta reda på hur pedagoger bemöter barns frågor om hur 
barn blir till, alltså den mänskliga fortplantningen. Jag som student kommer att intervjua 
pedagoger enskilt på gemensam avtalad tid och plats.  
 
Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan att ni behöver ge motivering och 
medverkan är anonym. Det kommer inte att framgå vilken förskola eller kommun ni arbetar i 
och all information och uppgifter som lämnas kommer att hanteras så ingen oberoende får ta 
del av materialet. Alla uppgifter kommer enbart att användas till detta examensarbetet och när 
examensarbetet är inlämnat och betygsatt kommer allt insamlat material raderas och förstöras. 
Det fullständiga och godkända examensarbetet kommer att vara offentligt. 
 
Om du har några frågor omkring denna studie är du välkommen att kontakta mig.  
 
Jeanette Andersson  
Email: jeanette.andersson81@gmail.com 
Telefonnummer: XXX 
 
Samtyckesblankett 
 
Härmed samtycker jag om att vara delaktig i studien. Jag är medveten om syftet med studien. 
Min medverkan är frivillig och jag kan när som helst välja att avbryta min medverkan utan att 
behöva ge någon motivering och min medverkan är anonym. Det kommer inte att framgå 
vilken förskola eller kommun jag arbetar i och all information och uppgifter jag lämnar 
kommer att hanteras så ingen oberoende får ta del av materialet. Alla uppgifter jag lämnar 
kommer enbart att användas till detta examensarbetet och när examensarbetet är inlämnat och 
betygsatt kommer allt insamlat material raderas och förstöras. Jag är medveten om att det 
fullständiga och godkända examensarbetet kommer att vara offentligt.  
 
 
Ort och datum:    
 
Namnteckning:  
 
Namnförtydligande: 
 
Student: Jeanette Andersson 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor / Intervjuguide  
 
Känslor 
 
* Har du fått frågor från barn om hur barn blir till?  
* Vad svarade du då? Och hur upplevde du att det gick? Berätta mer,  
* Har du upplevt att det är obekvämt när barnen ställer dessa frågor?  
* Har du upplevt att dina kollegor tycker att ämnet är obekvämt?  
 
Förklaringsmodell 
 
* Vad är det för typ av frågor barnen ställer? Och i vilket sammanhang ställer de frågorna?  
*  Hur förklarade du? 
* Vilka begrepp använde du?  
* Om inte fått några frågor från barn; Hur skulle du svara om du fick frågan?  
 
Planering eller spontant 
 
* Har ert arbetslag planerat hur ni ska bemöta barns frågor om hur barn blir till?  
* Har ni diskuterat det i arbetslaget?  
* Använder ni något material för att bemöta barns frågor? Kan jag få se dem?  
* Skulle ni vilja använda något material? I så fall vilket?  
 


