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Przekonania dorosłych na temat seksualności dzieci w wieku
przedszkolnym. dyskusja i badania w kontekście zagadnienia
czynników zagrożenia marginalizacją

summary

adult beliefs about preschool children’s sexuality. discussion and research in the context
of factors which threaten marginalization

The main problem dealt with in the paper relates to the knowledge and beliefs about child’s sexuality
as factors creating a risk of marginalization threatening the proper development of the preschool
child. knowledge about the specifics of the child’s sexual development determines the scope of
acceptance of forms of sexual behavior by providing individual or societal standards of reference.
Hence, it may perhaps be regarded as one of the indicators of response to child’s sexual expression
and one of the indicators of the risk of marginalization due to sexuality. For example, by stigmatization.
However, in the literature it is difficult to find any description of systematic methods or tools for
adults which would allow them to diagnose the level of knowledge about the sexuality of the child.
Therefore, the authors of the paper decided to build such a tool. A basic point was to establish a range
of behaviors that can be included in correct development. The borders of risk for marginalization
were established from this range. 
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1.  wstęp

Mar gi na li za cję i sek su al ność ko ja rzy się zwy kle z za gad nie niem ho mo sek su ali zmu 
i mniejszości seksualnych. Problem marginalizacji wiąże się jednak nie w mniejszym stopniu
z kwestiami seksualnych aspektów rozwoju dziecka oraz roli, jaka przypada w tym rozwoju
dorosłym. Podleganie jednostek i grup dyskryminowaniu ze względu na odbieganie zacho-
wań sek su al nych od ocze ki wa nych stan dar dów mo że być pro ce sem znacz nie bar dziej roz -
cią gnię tym w cza sie oraz ma ją cym swo ją ge ne zę znacz nie wcze śniej niż można by są dzić.

Ter min mar gi na li za cja al bo eks klu zja spo łecz na okre śla pro ces ogra ni cza nia sze ro ko
ro zu mia nej wol no ści osób i grup lub efekt te go pro ce su, po le ga ją cy na ogra ni cze niu możli -
wo ści ko rzy sta nia z przy słu gu ją cych im upraw nień oraz zwią za ny na ogół z do świad cza -
niem przez nich do wol nej for my dys kry mi na cji (Frie ske 1999; ka wu la 2005: 54; ko wa lak
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1998; Pilch 2004). Naj czę ściej ter min ten od no szo ny jest do kon tek stu ubó stwa oraz bez -
ro bo cia, choć ze wzglę du na je go sze ro kie uwa run ko wa nia i kon se kwen cje by wa sto so -
wa ny w sko ja rze niu z in ny mi zja wi ska mi, jak kul tu ra, edu ka cja, po li ty ka, kon sump cja czy
sto sun ki i pro ce sy spo łecz ne (por. Szar fen berg 2009). za isto tę lub kry te rium mar gi na li -
za cji uzna je się de pry wa cję oraz umiesz cza nie na gor szej po zy cji, co skut ku je zre du ko wa -
niem uczest nic twa jed nost ki lub gru py w wy ko rzy sty wa niu na le żnych upraw nień (bo rys
2007; ko wa lak 1998: 33). kry te rium mar gi na li za cji mo że też być su biek tyw ne po czu cie
re duk cji po zy cji i od czu wa nie de pry wa cji (Go re, Fi gu eire do 2003). Ja ko ta ka, mar gi na li -
za cja uzna wa na jest za zja wi sko nie ro ze rwal nie zwią za ne ze spo łecz nym ży ciem i nie mo -
żli wa do zu peł ne go wy eli mi no wa nia z uwa gi na wie lo płasz czy zno wość funk cjo no wa nia
spo łecz ne go i ist nie nie wy klu cza ją cych się in te re sów uczest ni ków spo łecz nych re la cji
(kowa lak 1998: 32; Frie ske 1999). W związ ku z tym zwy kle wska zu je się war tość, pod
wzglę dem któ rej mar gi na li za cja jest do ko ny wa na. 

zja wi sko mar gi na li za cji trak to wa ne jest ja ko je den ze skut ków dzia ła nia me cha ni zmów
kon tro li spo łecz nej i spo łecz nej pro fi lak ty ki, zmie rza ją cych do zwięk sze nia spo isto ści gru -
py lub spo łe czeń stwa, pod nie sie nia po zio mu kon for mi zmu i wska za nia gra nic ak cep ta cji
okre ślo nych zja wisk i wła ści wo ści (Frie ske 1999). W kon tek ście sek su al no ści na po dobny
pro ces zwra cał uwa gę Fo ucault, opi su jąc w ra mach ana li zy zja wi ska wła dzy za gad nie nie
dys kur sy wi za cji sek su (Fo ucault 2000). z ko lei E. Gof f man mó wił o styg ma ty za cji, któ rej
do ko nu ją nor mal si na jed nost kach od bie ga ją cych pod ja kimś wzglę dem od po wszech nych
wy obra żeń uzna nej nor my (Gof f man 2005). Styg ma ty za cja jest zresz tą przez nie któ rych
au to rów bez po śred nio ko ja rzo na z mar gi na li za cją (ko wa lak 1998; Szar fen berg 2010).

brak wie dzy i zwią za ny z tym pro blem utwo rzo nych prze ko nań oto cze nia spo łecz nego
mo gą być czyn ni ka mi sprzy ja ją cy mi roz wi ja niu się mar gi na li za cji, choć by z uwa gi na rolę,
ja ką od gry wa ją w pro ce sie styg ma ty za cji spo łecz nej. zgod nie z mo de lem za pro po no wa -
nym przez T. bo ry sa (2007) czyn ni ki ry zy ka wy klu cza nia spo łecz ne go sta no wią skład nik
i cha rak te ry stycz ną ce chę mar gi na li za cji ro zu mia nej ja ko pro ces, gdyż to wła śnie ku mu -
lo wa nie się tych czyn ni ków sta no wi naj czę ściej me cha nizm im pli ku ją cy stan de pry wa cji
w za kre sie dóbr, do ko rzy sta nia z któ rych jed nost ka lub gru pa jest upraw nio na. W związku
z tym ja śniej sze sta je się po wią za nie za gad nie nia sek su al no ści dziec ka z ry zy kiem ewentu -
al nej mar gi na li za cji spo łecz nej w póź niej szych eta pach je go ży cia. Sek su al ność jest
bowiem re gu lo wa na w kon tek ście spo łecz nym przez mo ral ność (be isert 2006b), i o ile tej
re gu la cji się nie pod da je, mo że być przy czy ną ostra cy zmu i ogra ni czeń w za kre sie uczest -
nic twa w ży ciu spo łecz nym (Iz deb ski 2012). To z ko lei skut ko wać bę dzie na ra sta niem
kolej nych ba rier roz wo ju jed nost ki, mo żli wo ści spro sta nia in nym ocze ki wa niom oto cze -
nia i w efek cie zwrot nym na si le niem styg ma ty za cji oraz eks klu zji (bo rys 2007). Dziać się
tak mo że tym bar dziej, je śli jed nost ka ta obie rze stra te gię eska pi zmu lub pa syw ne go przyję -
cia styg ma tu, za miast bun tu i wal ki o po pra wę swo jej po zy cji (Szar fen berg 2010). W przy -
pad ku dzie ci w więk szym stop niu spo dzie wać mo żna się tej pierw szej, z uwa gi na ich
mo żli wo ści – ogra ni czo ne choć by po zio mem po znaw cze go roz wo ju.

za ska ku ją ce, że w ob sza rze głów ne go nur tu aka de mic kiej my śli o edu ka cji i wy chowa -
niu ka te go ria sek su al no ści dzie cię cej wy da je się zaj mo wać mar gi nal ną po zy cję. Wśród
pod sta wo wych pod ręcz ni ków do pe da go gi ki lub teo rii wy cho wa nia są ta kie, w któ rych
albo wca le nie wspo mi na się o tej kwe stii, al bo ro bi się to w spo sób ogól ny (por. np. 
Łoboc ki 2010; No wak 2008; Śli wer ski, kwie ciń ski 2004; Śli wer ski, kwie ciń ski 2007).
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zro zu mia łe jest, że sek su al ność dzie cię ca to za gad nie nie spo łecz nie new ral gicz ne, kontro -
wer syj ne i im pli ku ją ce emo cjo nal ne po ru sze nie. Jed nak frag men ta rycz ne uję cie ogra ni cza
mo żli wość wglą du w sfe rę roz wo ju dziec ka. Sta je się to tym bar dziej wia ry god ną te zą 
w ob li czu po wszech nie przy ję te go sta no wi ska, zgod nie z któ rym sfe ra sek su al na jest nie -
re du ko wal nym skład ni kiem ludz kie go ży cia, po zo sta ją cym w bez po śred nich re la cjach ze
sfe rą psy cho spo łecz ne go funk cjo no wa nia czło wie ka (be isert 2006b; obu chow ska, Ja czew -
ski 2002; zie lo na -Je nek 2010).

2.  ka te go ria nor my w za kre sie za cho wań sek su al nych dzie ci

Wy ma ga wy raź ne go od dzie le nia za gad nie nie nor my spo łecz nej lub mo ral nej od te go,
co za nor mę uzna wa ne jest w aspek cie kli nicz nym lub roz wo jo wym. Nor ma spo łecz na,
mo ral na czy oby cza jo wa to po wszech nie przy ję ty, umow ny i naj czę ściej utwier dzo ny
trady cją spo sób po stę po wa nia w da nych oko licz no ściach, wła ści wy pew nej gru pie lu dzi,
mo że być zwią za ny z okre ślo nym re jo nem geo gra ficz nym, a tym sa mym kul tu rą (Cun nin -
gham, Mac Far la ne 1996; Ga pik 1990a; Ga pik 1990b; Iz deb ski 2012; Pe cy na 1998; Scholly
i in. 2005; Skat te bol 2006; So ko luk 2003; Vol bert 2000). 

z ko lei nor ma kli nicz na wy zna cza gra ni cę od chy le nia od sta nu zdro wia w kie run ku
pa to lo gii (So ko luk 2003). Mo żna się do my ślić, że po ję cie tak ro zu mia nej nor my ści śle
zale ży od przy ję tej de fi ni cji zdro wia (Ga pik 1990a; Ga pik 1990b; So ko luk 2003). 

Nor ma roz wo jo wa sta no wi na to miast em pi rycz ne uogól nie nie do ty czą ce da ne go prze -
dzia łu wie ku, a okre śla ją ce do pusz czal ne war to ści cech jed no stek, któ re uzna ne zo sta ły za
pra wi dło wo roz wi nię te w kon tek ście da nej po pu la cji (Iz deb ski 2012). Wią że się więc
zasad ni czo z nor mą w sen sie sta ty stycz nym. Nor ma roz wo jo wa okre śla czas i ko lej ność
po ja wia nia się tych cech, for my, w ja kich wy stę pu ją i związ ki z in ny mi wła ści wo ścia mi. 

zgod nie z po wy ższy mi roz ró żnie nia mi za cho wa nie sek su al ne miesz czą ce się w normie
roz wo jo wej lub kli nicz nej nie mu si zbie gać się z ocze ki wa nia mi for mu ło wa ny mi z punk -
tu wi dze nia nor my mo ral nej lub oby cza jo wej1. z uwa gi na brak roz łącz no ści per spek tyw
im pli ko wa nych po szcze gól nym ro dza jem nor my przy ję to ze staw kry te riów okre śla ją cych
gra ni ce ak cep ta cji za cho wań sek su al nych dzie ci (be isert 2006c; Schol ly i in. 2005; Skat -
te bol 2006). I tak, zgod nie z pierw szym kry te rium za cho wa nie sek su al ne mie ści się w nor -
mie, gdy nie utrud nia re ali za cji za dań roz wo jo wych cha rak te ry stycz nych dla da ne go
okre su. ozna cza to, że da na ak tyw ność nie jest ak tyw no ścią do mi nu ją cą. kry te rium drugie
mó wi o tym, że za cho wa nie sek su al ne nie wy kra cza po za nor mę roz wo jo wą, je że li mie ści
się w re per tu arze za cho wań sek su al nych prze wi dzia nych dla da ne go wie ku. W świe tle
trze cie go kry te rium in te rak cyj ne za cho wa nie sek su al ne mie ści się w nor mie roz wo jo wej,
je śli za cho dzi mię dzy oso ba mi bę dą cy mi w zbli żo nym wie ku, tzn. ró żni ca nie prze kra cza
5 lat. War to jed nak pa mię tać, że ko dek sy kar ne od ręb nie okre śla ją do pusz czal ne ró żni ce
wie ku. zgod nie z czwar tym kry te rium za cho wa nie sek su al ne mie ści się w nor mie, je śli
jest do bro wol ne, po zba wio ne agre sji, prze mo cy i przy mu su. kry te rium pią te pod kre śla
nie na ru szal ność zdro wia w wy ni ku da ne go za cho wa nia. z ko lei kry te rium szó ste po da je,
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że za cho wa nie sek su al ne mie ści się w nor mie, je śli nie wy kra cza w spo sób ra żą cy po za
nor my spo łecz ne. zau wa żyć na le ży jed nak, że sto su jąc to ostat nie, trze ba uwzględ niać
grani ce okre ślo ne przez nor mę kli nicz ną i roz wo jo wą. Je śli za cho wa nie speł nia wszyst kie
wy mie nio ne kry te ria, to uzna ne być mo że za miesz czą ce się w gra ni cach nor my sek su olo -
gicz nej prze wi dzia nej dla okre su dzie ciń stwa, tj. do 12 ro ku ży cia (be isert 2006c).

3.   seksualność dziecka – percepcja i wyobrażenia dorosłych 

Sto su nek do dzie cię cej sek su al no ści bar dzo czę sto wy zna cza ny jest przez mi ty i stereo -
ty py. W wie lu epo kach hi sto rycz nych pro ble ma ty ka sek su al ność dzie ci ob ję ta by ła sze ro -
kim za kre sem ry go ry zmu i re stryk cji z po wo du uzna wa nia sek su al no ści w ogó le za źró dło
za gro że nia, szkód i cho rób (Corn wall 2006). Wpraw dzie nie w ka żdej kul tu rze mia ło to
jednak miejsce (Malinowski 1987; Lew-Starowicz 1988), to jednak w kręgu kultury zachod-
nio eu ro pej skiej przy naj mniej ofi cjal nie ob ję ta by ła ona eks klu zją. W szcze gól no ści do ty -
czy ło to ujaw nia nia sek su al no ści przez dzie ci. z re gu ły wszel ka eks pre sja te go ty pu by ła
ka ra na. Praw do po dob nie dla te go, że dziec ko trak to wa no ja ko isto tę asek su al ną, a sek su al -
ność ja ko sprzecz ną z na tu rą i spe cy fi ką dzie ciń stwa (Fo ucault 2000: 14). 

ob ser wa cje i ba da nia XX wie ku ujaw ni ły na to miast, że jest ona nie re du ko wal nym
skład ni kiem co dzien ne go funk cjo no wa nia ka żde go czło wie ka, bez wzglę du na je go wiek
(be isert 2006b; ku rzę pa 2007) oraz że po zo sta je w bi la te ral nych związ kach z wie lo ma
inny mi sfe ra mi te go funk cjo no wa nia, w tym z po znaw czą i spo łecz ną (Dłu go łęc ka 2006;
Sha pi ro 1995; Si mon, Gan gon 1998; zie lo na -Je nek, Cho dec ka 2010). Roz wi nię te fan tazje
sek su al ne wy stę pu ją już u czte ro let nich dzie ci (obu chow ska, Ja czew ski 2002). In try gu -
jące jest ta kże to, że już w pierw szych 24 go dzi nach po na ro dze niu za ob ser wo wa no 
u chłop ców erek cję człon ka i lu bry ka cję po chwy u dziew czy nek (De La ma ter, Frie drich
2002). Do no si się ta kże, że mię dzy 2 a 6 r. ż. dzie ci z więk szą in ten syw no ścią prze ja wiają
za cho wa nia sek su al ne niż w okre sie mie dzy 6 a 12 r. ż. (Frie drich i in. 1991). Tym czasem
ro dzi ce i na uczy cie le wy da ją się bar dziej skłon ni do tłu mie nia sek su al no ści dziec ka niż
sprzy ja nia jej pra wi dło we mu roz wo jo wi (be isert 2006b), a co za sad ni czo po wo do wa ne
być mo że nie do sta tecz ną wie dzą w za kre sie roz wo ju czło wie ka (Grzesz kie wicz 1997).

Nie za kłó co ny prze bieg roz wo ju sek su al ne go wie ku dzie cię ce go jest pod sta wą póź niej -
sze go prze ży wa nia i osią ga nia sa tys fak cji sek su al nej, bu do wa nia nie za bu rzo nych re la cji
part ner skich, a ta kże bez po śred nio i po śred nio sta no wi czyn nik sku tecz ne go funk cjo no -
wa nia w spo łecz nych ro lach mę ża, żo ny i człon ka gru py to wa rzy skiej. Choć by dla te go, że
wią że się z roz wo jem ob ra zu sa me go sie bie, sa mo oce ną oraz to żsa mo ścią in dy wi du al ną 
i spo łecz ną (Huszcz, Ci choń -Pia sec ka 2005; Grzesz ko wicz 1997; Pan kow ska 2005; burns
1992; bre zi na, bess Vin cent 2006). Nie po win no to po zo sta wiać wąt pli wo ści co do znacze -
nia od po wied nie go kształ to wa nia, wspie ra nia oraz ak cep ta cji przez ro dzi ców i na uczy cieli
roz wo ju sek su al ne go dzie ci (be isert 1997).

4.   roz wój i eks pre sja sek su al na dziec ka w wie ku przed szkol nym

z. Freud ja ko pierw szy zwró cił uwa gę, że dziec ko jest isto tą sek su al ną i kry ty ko wał
wszel kie po glą dy, któ re gło si ły, że jest ina czej. Wiek przed szkol ny (3-6 r. ż.) trak to wał
jako okres szcze gól nej sek su al nej wra żli wo ści, w któ rym zwią zek ener gii li bi di nal nej 
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z genitaliami jest bardzo wyraźny i w którym to uczucia dziecka stają się jawnie seksualne
(Freud 1997; Freud 1999; Po spi szyl 1991). 

Póź niej sze teo rie psy cho dy na micz ne kon ty nu owa ły i roz wi ja ły freu dow ską per spek -
ty wę, co raz peł niej opi su jąc ge ne zę i prze bieg roz wo ju sek su al ne go oraz zde cy do wa nie
pod kre śla jąc zna cze nie je go wcze snych eta pów dla kształ to wa nia się oso bo wo ści (be isert,
2006a: 114). Jed nak nie tyl ko w tej per spek ty wie teo re tycz nej sek su al ność uzna wa na jest
za na tu ral ną i po wią za ną z in ny mi ob sza ra mi roz wo ju czło wie ka. Pa ra dyg mat hu ma ni -
stycz ny, be ha wio ry stycz ny czy po znaw czy rów nież trak tu ją ją ja ko ko re spon du ją cą z in -
ny mi sfe ra mi roz wo ju czło wie ka (Ga pik 1984; Mar tin son 1976; Sha pi ro 1995; Si mon,
Gan gon 1998). Wie lu au to rów pod kre śla też bez po śred nio, że w roz wo ju dziec ka sek su al -
ność jest sfe rą nie ro ze rwal nie zwią za ną z in ny mi je go ob sza ra mi, jak choć by po znaw czym,
emo cjo nal nym czy spo łecz nym (Dłu go łęc ka 2006; obu chow ska, Ja czew ski 2002; Sha piro
1995; zie lo na -Je nek, Cho dec ka 2010). zwra ca na przy kład uwa gę nie by wa ła cie ka wość
po znaw cza cha rak te ry zu ją cą tę fa zę roz wo ju, któ ra to uwa ga ini cju je za ba wy i eks pe ry -
men ty z cia łem wła snym i ró wie śni ków. za ba wy an ga żu ją ce sek su al ność sta no wią ta kże
oka zję do na wią zy wa nia re la cji z ró wie śni ka mi oraz roz wi ja nia umie jęt no ści in te rak cyj -
nych, w tym ko mu ni ko wa nia wła snych po trzeb i roz po zna wa nia ich czy okre śla nia in ter-
ak cyj nych gra nic (Arens 2005; Pan kow ska 2005). War to do dać, w kon tek ście ar gu men ta cji
na rzecz uzna nia sek su al no ści za na tu ral ny skład nik roz wo ju dziec ka, że z uwa gi na wspo -
mnia ną cie ka wość oraz licz ne za in te re so wa nia, jak też ro dzaj oraz si łę emo cjo nal nych
napięć, ja kie dziec ko prze ży wa w tym okre sie, wiek przed szkol ny okre śla ny jest nie kie dy
mia nem „ma łe go okre su doj rze wa nia” (Wan zeck -Sie lert 2008: 13). 

Wśród za cho wań miesz czą cych się w gra ni cach nor my roz wo jo wej prze wi dzia nej dla
wie ku przed szkol ne go znaj du ją się: ry mo wan ki i wier szy ki o tre ści sek su al nej; py ta nia 
o to, skąd się bio rą dzie ci; do cie ka nie te go, co ro dzi ce ro bią w sy pial ni za za mknię ty mi
drzwia mi; za in te re so wa nie cia łem wła snym i in nych osób, a na wet zwie rząt, w tym do ty -
ka nie, wą cha nie, po rów ny wa nie na rzą dów płcio wych; za bar wio ne sek su al nie za ba wy 
z ró wie śni ka mi, np. w dok to ra, w dom; przy jaźń z dziec kiem prze ciw nej płci; dzie cię ce
emo cje sek su al ne zwią za ne z ro dzi cem prze ciw nej płci; py ta nia do ty czą ce za cho dzą cych
w cie le pro ce sów fi zycz nych, roz mna ża nia i sek su al no ści (Wan zeck -Sie lert 2008). 

M. be isert (2006a: 125-131) do ko nu je kla sy fi ka cji dzie cię cej eks pre sji sek su al nej,
wyró żnia jąc gru pę za cho wań: ma stur ba cyj nych, orien ta cyj nych, in te rak cyj nych oraz twór -
czych. za pod sta wę oce ny pra wi dło wo ści za cho wań au tor ka przyj mu je wy mie nio ne już
wy żej kry te ria nor my sek su olo gicz nej dla te go wie ku. 

za cho wa nie ma stur ba cyj ne jest we dług au tor ki pra wi dło wym zja wi skiem w prze biegu
roz wo ju dziec ka, o ile jej po ja wie nie się nie za kłó ca roz wo ju in nych funk cji. Jed nym 
z pod sta wo wych kry te riów oce ny ma stur ba cji jest wy klu cze nie jej in stru men tal ne go zna -
cze nia. Je śli ma stur ba cja słu ży re ali za cji za dań in nych niż roz wo jo we, np. ra dze niu so bie
ze stre sem, przy cią ga niu uwa gi oto cze nia, a do te go ma cha rak ter upo rczy wy, to jest to
wy raź nym sy gna łem do in ter wen cji. 

Naj bar dziej wy ra zi stym przy kła dem sek su al nych za cho wań in te rak cyj nych są za ba wy.
Dzie cię ce za ba wy sek su al ne są oka zją do po zna nia cia ła in nych dzie ci tej sa mej i prze -
ciw nej płci, za spo ko je nia zwią za nej z tym cie ka wo ści, mo żli wość po rów na nia wła sne go
cia ła z cia łem ró wie śni ków i do świad czeń z wła snym cia łem z do świad cze nia mi ró wie -
śni ków. Te za ba wy po zwa la ją ta kże na od kry wa nie, że kon takt z cia łem spra wiać mo że
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przy jem ność lub, gdy dziec ko jest już te go świa do me, po pro stu do star cza nia so bie w ten
spo sób sa tys fak cji (be isert 1991: 34). Nie zmier nie wa żne jest, że ele men ty te sta no wią
skład ni ki i oko licz no ści kształ to wa nia się to żsa mo ści dziec ka (Smy kow ski, 2006). 
W związ ku z tym za cho wa nia in te rak cyj ne uzna wa ne są za pra wi dło we i sprzy ja ją ce roz -
wo jo wi, o ile oczy wi ście speł nia ją wspo mnia ne wy żej kry te ria.

za cho wa nia orien ta cyj ne to te, któ rych za sad ni czym ce lem jest po zna nie. Do ty ka nie,
przy glą da nie się cia łu na przy kład pod czas za bie gów hi gie nicz nych, ką pie li, po by tu w to -
a le cie czy pu blicz nej prze bie ral ni sta no wią eg zem pla rze tej kla sy za cho wań sek su al nych
dzie ci w wie ku przed szkol nym. Wie dza na te mat wła sne go cia ła, cia ła ró wie śni ków, doro -
słych, ale też zwie rząt oprócz funk cji czy sto po znaw czych speł nia też istot ną ro lę w kształ -
to wa niu to żsa mo ści płcio wej oraz ob ra zu sie bie. 

Eks pre sja sek su al no ści do ko nu ją ca się w ry sun kach, ule pian kach, wy ci nan kach, opo -
wia da niach, pio sen kach, wier szy kach czy tań cu po ja wia się naj póź niej w tym okre sie roz -
wo jo wym. Spo wo do wa ne jest to głów nie ogra ni cze nia mi po znaw czy mi i ru cho wy mi
dziec ka wy stę pu ją cy mi we wcze śniej szych eta pach roz wo ju.

5.   sek su al ność dziec ka w kon tek ście pro ble mu za gro że nia mar gi na li za cją 

za sad ni czym wa run kiem uru cho mie nia pro ce su mar gi na li za cji z po wo du sek su al ności
mo że być wie dza i sys tem prze ko nań na te mat sek su al no ści dzie cię cej. za pod sta wę zjawi -
ska mar gi na li za cji ucho dzi do ko ny wa nie przez mar gi na li zu ją cych po rów na nia za cho wań
i cech oso by lub gru py z okre ślo ny mi stan dar da mi lub kla są ak cep to wa nych prze ja wów
ja kiejś wła ści wo ści (Frie ske 1999; ko wa lak 1998: 24). Mar gi na li za cja al bo mar gi na li zo -
wa nie, tak zresz tą jak ko ja rzo na z nią styg ma ty za cja czy dys kry mi na cja ba zu je więc na
po znaw czym pro ce sie prze twa rza nia in for ma cji, co ozna cza, że an ga żu je wie dzę, sys tem
prze ko nań i sze reg me cha ni zmów spo strze ga nia i my śle nia, jak np. ana li zę, po rów ny wanie
czy wnio sko wa nie. 

Wie dza o spe cy fi ce roz wo ju sek su al no ści dziec ka okre śla za kres ak cep ta cji form sek -
su al nych za cho wań, do star cza jąc in dy wi du al nych lub spo łecz nych stan dar dów od nie sie -
nia. Stąd też trak to wa na być mo że ja ko je den ze wskaź ni ków usto sun ko wa nia do eks pre sji
sek su al nej dziec ka oraz ry zy ka mar gi na li za cji z po wo du sek su al no ści, np. po przez styg -
ma ty za cję. Trud no jed nak zna leźć w li te ra tu rze opis sys te ma tycz nej me to dy lub na rzę dzia,
któ re po zwa la ły by dia gno zo wać po ziom wie dzy do ro słych od no szą cy się do sek su al no ści
dziec ka. Ist nie je wpraw dzie In wen tarz Dzie cię cych za cho wań Sek su al nych (Child Se xual
Be ha vior In ven tor) prze zna czo ny dla ro dzi ców, jed nak słu ży on dia gno zie sek su al no ści
dziec ka, a nie wie dzy do ro słych na te mat sek su al no ści dzie ci (Frie drich i in. 1991; 
Scho en tjes 1999).

W związ ku z tym po sta no wi li śmy zbu do wać ta kie na rzę dzie. Punk tem wyj ścia był
zakres za cho wań znaj du ją cych się w gra ni cach nor my roz wo jo wej. Tę bo wiem a nie oby -
cza jo wą, uzna li śmy za kry te rium pra wi dło wej po sta wy wo bec dzie cię cej sek su al no ści.
oby cza jo wość za po śred ni czo na jest przez prze są dy, ste reo ty py, po tocz ne wy obra że nia, 
a na wet ca łe kom plek sy ide olo gicz ne, któ re bez po śred nio uwi kła ne mo gą być w me cha ni -
zmy sym bo licz nej prze mo cy, a któ re to z ko lei wy ra ża ją się w mo ral no ści mniej lub bar -
dziej lo kal nych grup spo łecz nych. W okre śle niu spek trum za cho wań miesz czą cych się 
w gra ni cach nor my roz wo jo wej po słu żo no się naj po pu lar niej szy mi kry te ria mi dia gno stycz -
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ny mi opi sa ny mi w li te ra tu rze przed mio tu (be isert 2006a; Lars son, Sve din 2001; Wan zeck -
-Sie lert 2008).

Wy szcze gól ni li śmy 28 ka te go rii opi su ją cych ró żne, jed nak pra wi dło we, prze ja wy eks -
pre sji sek su al nej dziec ka w wie ku przed szkol nym. Na rzę dzie skła da ją ce się z opi sów za -
cho wań re pre zen tu ją cych tych 28 ka te go rii pod da no wie lo eta po wej ana li zie pod wzglę dem
wła sno ści psy cho me trycz nych, w efek cie któ rej oka za ło się, że jest ono wy star cza ją co
trafne i rze tel ne. Re zul ta ty nie któ rych z pro wa dzo nych w tym ce lu ba dań mo gą być in te -
re su ją ce jesz cze przed po wsta niem osta tecz nej znor ma li zo wa nej wer sji na rzę dzia. W ni niej -
szym ar ty ku le pre zen tu je my wy ni ki trzech spo śród do tych czas pro wa dzo nych ob ser wa cji.
W ka żdym z po ni żej przed sta wio nych ba dań po słu żo no się au tor skim kwe stio na riu szem
mie rzą cym prze ko na nia do ro słych na te mat sek su al no ści dzie ci, jed nak o ró żnej licz bie
po zy cji te sto wych. 

6. Przekonania dorosłych na temat zachowań seksualnych dzieci 
w wieku przedszkolnym 

6.1. Uczest ni cy ba da nia
Uczest ni ka mi ba dań by li ro dzi ce, na uczy cie le i wy cho waw cy szkół lub ośrod ków

szkol nych. Re kru to wa no ich z gru py osób uczest ni czą cych w stu diach sta cjo nar nych,
niesta cjo nar nych, po dy plo mo wych i ró żne go ro dza ju kur sów pro wa dzo nych w Aka de mii
Po mor skiej w Słup sku. W ba da niu pierw szym udział wzię ło 139 osób (97 ko biet, 39 męż-
czyzn, 3 oso by brak da nych). Prze dział wie ku uczest ni ków to 21-53 la ta (M=28,46;
SD=7,33; me dia na=25). ba da niem dru gim ob ję tych zo sta ło 114 osób (64 ko bie ty, 40 mę -
żczyzn, 10 osób nie po da ło in for ma cji o płci) w prze dzia le wie ku 21-50 lat (M=28,63;
SD=0,98; me dia na=26). W trze cim ba da niu uczest ni czy ło 100 osób (82 ko bie ty, 16 mę ż-
czyzn, 2 nie po da ły in for ma cji o płci), któ rych wiek mie ścił się w prze dzia le 23-50 lat
(M=29,11; SD=5,62; me dia na=27). Pod czas ka żde go z ba dań uczest ni cy otrzy my wali
kwestio na riusz z proś bą o usto sun ko wa nie się do znaj du ją cych się w nim opi sów za cho -
wań sek su al nych dziec ka w wie ku przed szkol nym. Udział w ba da niu był do bro wol ny,
anoni mo wy i nie pod le gał pre sji cza su. za bie ga no, by w ko lej nych ba da niach nie uczest -
ni czy ły oso by bio rą ce udział w po przed nich.

6.2. Na rzę dzie
kwe stio na riusz Prze ko nań Do ro słych o Eks pre sji Sek su al nej Dzie ci Przed szkol nych

(kPESDP) zbu do wa ny zo stał w opar ciu o ze staw za cho wań sek su al nych dziec ka w wieku
przed szkol nym, któ re w świe tle współ cze snych norm roz wo jo wych uzna ne są za pra wi -
dło we (Wan zeck -Sie lert 2008; be isert 2006a; obu chow ska, Ja czew ski 2002; Po spi szyl
2005; San til la i in. 2005). ka żdej po zy cji kwe stio na riu sza, opi su ją cej kon kret ne za cho -
wanie lub gru pę ta kich za cho wań dziec ka, przy po rząd ko wa na zo sta ła sied mio punk to wa
skala ocen (1 – zu peł nie nie pra wi dło we, 2 – nie pra wi dło we, 3 – ra czej nie pra wi dło we, 
4 – trud no po wie dzieć, 5 – ra czej nor mal ne i ty po we, 6 – nor mal ne i ty po we, 7 – zu peł nie
nor mal ne i ty po we). W dro dze pro wa dzo nych ana liz kwe stio na riusz oka zał się jed nak
narzę dziem jed no czyn ni ko wym, mi mo że opi sy za war tych w nim za cho wań wy pro wa dzo -
no z kla sy fi ka cji do ko na nej przez M. be isert (2006a; 1991). Au tor ka ta wy ró żni ła czte ry
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ka te go rie eks pre sji sek su al nej dziec ka: za cho wa nia orien ta cyj ne, ma stur ba cyj ne, in te rak -
cyj ne oraz twór cze. Przy kła dem miesz czą cych się w nor mie roz wo jo wej za cho wań sek su -
al nych z ka te go rii za cho wań orien ta cyj nych są we dług niej: oglą da nie wła snych na rzą dów
płcio wych, wza jem ne oglą da nie i po ka zy wa nie na rzą dów płcio wych, pod glą da nie dzie ci
i do ro słych, imi to wa nie kon tak tów sek su al nych z uży ciem za ba wek. W ka te go rii roz wo -
jo wych za cho wań ma stur ba cyj nych zna la zły się ta kie jak: do ty ka nie i dra żnie nie wła snych
ge ni ta liów w ce lu uzy ska nia uczu cia przy jem no ści, jak też po cie ra nie in tym ny mi czę ścia -
mi cia ła o ró żne przed mio ty. Na to miast do za cho wań in te rak cyj nych au tor ka za li czy ła
zaba wy te ma tycz ne z pod tek stem sek su al nym, np. w le ka rza, od twa rza nie w za ba wach 
z ró wie śni ka mi scen z in tym ne go ży cia do ro słych lub na ma wia nie in nych dzie ci do za baw
o cha rak te rze sek su al nym. z ko lei w ra mach cha rak te ry stycz nych dla wie ku przed szkol -
ne go za cho wań twór czych zna la zły się: ry so wa nie tre ści sek su al nych i ero tycz nych,
ulepian ki o te ma ty ce sek su al nej, opo wia da nia i wier szy ki o tre ści sek su al nej, a ta kże wulga -
ry zmy. 

W pierw szym ba da niu kwe stio na riusz za wie rał 22 po zy cje opi su ją ce kon kret ne prze -
ja wy dzie cię cej sek su al no ści. ba da ni oce nia li ka żde z 22 za cho wań w od nie sie niu do chłop -
ców i od dziel nie do dziew czy nek. Mi ni mal ny łącz ny wy nik, ja ki mo żna by ło uzy skać,
wy no sił 22 pkt, mak sy mal ny 164 pkt. Wy nik środ ko wy od po wia da ją cy orien ta cyj nie środ -
ko wi ska li, czy li nie pew no ści co do oce ny, to 88 pkt. W dru gim ba da niu po słu żo no się
kwe stio na riu szem z do dat ko wy mi 6 po zy cja mi opi su ją cy mi za cho wa nia sek su al ne dziec -
ka. z uwa gi na wy ni ki pierw sze go ba da nia w kwe stio na riu szu tym nie wy od ręb nio no od -
dziel nej czę ści dla ocen chłop ców i dziew czy nek. Po słu żo no się tą sa mą 7-punk to wą ska lą
od po wie dzi. Mi ni mal ny łącz ny wy nik, ja ki mo żna by ło uzy skać, wy no sił 28 pkt, mak sy -
mal ny 196 pkt. Wy nik środ ko wy od po wia da ją cy orien ta cyj nie środ ko wi ska li, czy li nie -
pewności co do oceny, to 112 pkt. badanie trzecie prowadzone było z użyciem kwestio-
na riu sza skła da ją ce go się z 21 po zy cji i bez od ręb nych czę ści dla ocen za cho wań chłop -
ców i dziew czy nek. Ska la od po wie dzi by ła iden tycz na jak w po przed nich wer sjach
kwestio na riu sza. Mi ni mal ny łącz ny wy nik, ja ki mo żna by ło uzy skać, wy no sił 21 pkt, mak -
sy mal ny 147 pkt. Wy nik środ ko wy od po wia da ją cy orien ta cyj nie środ ko wi ska li, czyli
niepew no ści co do oce ny, to 84 pkt. 

Jak za uwa żo no wy żej, kwe stio na riusz na ka żdym eta pie ba dań oka zał się po sia dać jed -
no rod ną struk tu rę. Wy ni ki ana li zy czyn ni ko wej dla wer sji z 28 po zy cja mi ujaw ni ły, że przy
roz wią za niu jed no czyn ni ko wym ła dun ki po szcze gól nych po zy cji wa ha ły się w gra ni cach
0,35-0,77 ze śred nią 0,63. kwe stio na riusz w tej wer sji wy ja śniał bli sko 42% wa rian cji
wyni ków. zgod ność we wnętrz na mie rzo na współ czyn ni kiem al fa Cron ba cha wy nio sła
0,94, a rze tel ność po łów ko wa Spe ar ma na -brow na ta kże 0,94. 

Dla wer sji z 21 po zy cja mi ła dun ki po szcze gól nych po zy cji mie ści ły się w prze dzia le
0,35-0,73 przy śred niej war to ści ła dun ków czyn ni ko wych 0,60. Ta wer sja kwe stio na riusza
wy ja śnia ła 37% wa rian cji wy ni ków. zgod ność we wnętrz na wy nio sła 0,91 al fa Cron bacha,
a rze tel ność po łów ko wa Spe ar ma na -brow na 0,88. 

kwe stio na riusz w for ma cie 22 po zy cji z po dzia łem na płeć dziec ka, w przy pad ku skali
dziew czy nek ce cho wał się śred nią war to ścią ła dun ków czyn ni ko wych nie co po wy żej 0,61,
a war to ści po szcze gól nych po zy cji mie ści ły się w prze dzia le 0,45-0,74. bar dzo po dob nie
wy glą da ło to w przy pad ku ska li chłop ców. obie ska le wy ja śnia ły bli sko 38% wa rian-
cji wy ni ków. zgod ność we wnętrz na za rów no dla ska li za cho wań dziew czy nek i ska li 
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za cho wań chłop ców osią gnę ła po ziom 0,91 al fa Cron ba cha, a rze tel ność po łów ko wa 
Spe ar ma na -brow na 0,95.

ka żda z wer sji na rzę dzia ce cho wa ła się więc wy so ką rze tel no ścią oraz sa tys fak cjo nu -
ją cym po zio mem sta bil no ści we wnętrz nej, bę dą cej jed nym z aspek tów traf no ści teo re tycz -
nej. Po zy cje kwe stio na riu sza wcho dzą ce w skład ko lej nych wer sji na rzę dzia za pre zen-
to wa ne zo sta ły w ta be li 1. 

Tabela 1. Pozycje kwestionariusza kPESDP uwzględnione w kolejnych wersjach narzędzia użytych
w badaniach
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6.3. Badanie 1
Prze cięt na war tość uzy ska ne go wy ni ku w ska li prze ko nań na te mat sek su al nych zacho -

wań dziew czy nek wy nio sła 82,15, przy od chy le niu stan dar do wym (SD) 18,44 oraz media -
nie 81. Na to miast w ska li prze ko nań na te mat za cho wań chłop ców śred nia aryt me tycz na
osią gnę ła po ziom 82,75 z od chy le niem stan dar do wym 18,77 i me dia ną 82. W obu przy -
pad kach znaj do wa ła się więc po ni żej po zio mu nie pew no ści (war tość orien ta cyj na od po -
wia da ją ce su mie środ ko wych po zy cji ska li od po wie dzi = 88), czy li w gra ni cach oce ny
za cho wań ja ko nie pra wi dło wych. Mi mo że nie wiel ka, to ró żni ca pod wzglę dem śred niej
oce ny za cho wań chłop ców i dziew czy nek oka za ła się sta ty stycz nie istot na (t(138)=-2,68;
p=,0084)2, choć war tość d Co he na=,23 wska zu je na ra czej sła be po wią za nie ocen za cho -
wań sek su al nych dziec ka z je go płcią.

Ana li za wy ni ków z uwzględ nie niem płci oce nia ją ce go ujaw ni ła, że uczest ni czą cy 
w ba da niu mę żczyź ni ni żej niż ko bie ty oce nia ją eks pre sję sek su al ną za rów no dziew czy -
nek (t(2,134)=2,70, p=,0078), jak i chłop ców (t(2,134)=2,59, p=,0106). Ró żni ce wy ni ków
przed sta wio ne są na ry sun ku 1. Wiel kość efek tu dla ocen dziew czy nek (d Co he na=,50) 
i chłop ców (d Co he na=,48) nie wska zu je jed nak na sil ne, tyl ko na śred nie po wią za nie płci
do ro słych i wy so ko ści oce ny dzie cię cej eks pre sji sek su al nej. 

Je śli cho dzi o ró żni ce mię dzy oce na mi za cho wań chłop ców i dziew czy nek we wnątrz
ba da nej gru py ko biet i gru py mę żczyzn, to ci ostat ni bar dzo po dob nie oce nia li za cho wa -
nia chłop ców i dziew czy nek (t(38)=-1,48; p=,1479)3. Wiel kość efek tu dla wy ni ków
mężczyzn (d Co he na=,24) mó wi jed nak o ist nie niu, wpraw dzie sła be go, jed nak zna czą -
cego związ ku oce ny z płcią dziec ka. oce ny ko biet rów nież by ły zbli żo ne do sie bie (t(96)
=-1,79; p=,0769)4. Choć wy nik ana li zy w gra ni cach ten den cji sta ty stycz nej mo że wzbu -
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2 Test dla prób za le żnych; śred nia aryt me tycz na ró żnic mię dzy oce na mi za cho wań chłop ców i dziew czy -
nek wy nio sła 0,597, od chy le nie stan dar do we tych ró żnic wy nio sło 2,630.
3 Test dla prób za le żnych; śred nia aryt me tycz na ró żnic mię dzy oce na mi za cho wań chłop ców i dziew czy -
nek wy nio sła -0,615, od chy le nie stan dar do we tych ró żnic wy nio sło 2,602.
4 Test dla prób za le żnych; śred nia aryt me tycz na ró żnic mię dzy oce na mi za cho wań chłop ców i dziew czy -
nek wy nio sła -0,433, od chy le nie stan dar do we tych ró żnic wy nio sło 2,384.



dzać wątpli wość, to jed nak war tość współ czyn ni ka d Co he na=,18 tę wąt pli wość zno si,
wska zu jąc na brak związ ku wy so ko ści oce ny z płcią dziec ka. Uwzględ nie nie współ czyn -
ni ka d Co he na ma w tym wy pad ku szcze gól ne zna cze nie. bio rąc bo wiem pod uwa gę to,
że war tość sta ty sty ki t -Stu den ta ro śnie wraz ze wzro stem li czeb no ści pró by, spo dzie wać
się mo żna, że nie wiel ka ró żni ca mię dzy śred ni mi oka że się istot na sta ty stycz nie w przy -
pad ku licz nej pró by (jak gru pa ko biet), a więk sza ró żni ca nie istot na w przy pad ku pró by
ma łej (jak gru pa mę żczyzn). Współ czyn nik d Co he na po zwa la w ta kich sy tu acjach na
wery fi ka cję wiel ko ści efek tu ró żni cy dwóch śred nich.

rysunek 1. Różnice pod względem przekonań na temat seksualności dziewczynek (dz) i chłopców
(ch) w wieku przedszkolnym

6.4. Badanie 2
z powodu braku różnicy ocen zachowań seksualnych dziewczynek i chłopców we

wcześniejszym badaniu w tym posłużono się kwestionariuszem nieuwzględniającym
podziału odpowiedzi ze względu na płeć dziecka. Średni poziom uzyskanego wyniku
wyniósł 97,57 przy odchyleniu standardowym 26,29 i medianie 99. Podobnie jak w badaniu
pierwszym, także i w tym badani dorośli ocenili zachowania dzieci jako nieprawidłowe
(wartość orientacyjna odpowiadające sumie środkowych pozycji skali odpowiedzi = 112).
Mężczyźni jednak bardziej niż kobiety (t(2,102)=2,92; p=,0043). Wyniki zaprezentowane
zostały na rysunku 2. Wielkość efektu różnicy średnich (d Cohena=,57) nie wskazuje mimo
to na silne, lecz na średnie powiązanie płci badanych i wysokości oceny dziecięcej ekspresji
seksualnej. 
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rysunek 2. Różnice pod względem przekonań na temat seksualności dzieci w wieku przedszkolnym

6.5. Badanie 3

W badaniu tym użyto kwestionariusza składającego się z 21 pozycji. Średnia arytme-
tyczna wyników wyniosła 73,52 z odchyleniem standardowym 18,62 i medianą 72. Wartość
ta, tak jak w poprzednich badaniach, wskazuje, że uczestniczący w badaniu dorośli oceniają
zachowania seksualne dzieci jako ogólnie nieprawidłowe (wartość orientacyjna odpo-
wiadające sumie środkowych pozycji skali odpowiedzi = 84). 

Mała liczba mężczyzn ograniczała jednak możliwość zastosowania analiz testujących
różnice między nimi i kobietami pod względem średnich lub rang wyników uzyskanych
w kwestionariuszu. Dlatego w celu dokonania porównania grupy mężczyzn z grupą kobiet
podzielono badanych na tych uzyskujących wynik w granicach 72 pkt (przekonania
negatywne) oraz tych, których rezultat wyniósł powyżej tej wartości (niepewność lub
przekonania pozytywne). za kryterium podziału przyjęto wartość mediany. W ten sposób
zmienną „wiedza na temat zachowań seksualnych” sprowadzono z interwałowego poziomu
pomiaru na nominalny. 13 mężczyzn oraz 37 kobiet posiadało niskie wyniki, natomiast 
3 mężczyzn i 45 kobiety wyniki wysokie. Różnice w rozkładzie kobiet i mężczyzn pod
względem kategorii „przekonania negatywne” vs „przekonania niepewne lub pozytywne”
okazały się statystycznie istotne (chi2 skoryg.yatesa=5,62; p=,0177; dokładny test Fishera
dwustronny: p=,0124). Dowodzi to, że rodzaj sądów na temat seksualności dziecka
związany jest z płcią uczestniczących w badaniu dorosłych w taki sposób, że częściej
mężczyźni traktują dziecięcą ekspresję seksualną jako patologiczną niż jako zjawisko, do
którego co najmniej trudno się ustosunkować.
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7.   Podsumowanie i dyskusja

Wy ni ki wy raź nie po ka zu ją, że ogól nie eks pre sja sek su al na dzie ci w wie ku przed szkol -
nym trak to wa na jest przez uczest ni czą cych w ba da niach do ro słych ja ko nie pra wi dło wość.
Wpraw dzie w ka żdym z prze pro wa dzo nych ba dań za rów no ko bie ty, jak i mę żczyź ni oce -
nia li za pre zen to wa ne w kwe stio na riu szu za cho wa nia sek su al ne dzie ci w wie ku przed szkol -
nym ja ko nie pra wi dło we, jed nak mę żczyź ni czę ściej i w wy raź nie więk szym stop niu niż
ko bie ty. Wy ja śnie niem tej ró żni cy mo że być to, że ko bie ty po sia da ją więk szą wie dzę niż
mę żczyź ni. one bo wiem, przez wzgląd na bio lo gicz ny me cha nizm re pro duk cji, dys po nują
z re gu ły szer szym za kre sem do świad czeń z dzieć mi. Wią że się to też ści śle z kul tu ro wym
i socjalizacyjnym delegowaniem kobiet do roli związanej z opieką i wychowaniem dziecka,
co z ko lei sprzy ja gro ma dze niu wie dzy o dzie cię cej sek su al no ści. W re zul ta cie ry zy ko
styg ma ty za cji i ini cjo wa nia mar gi na li za cji z ich stro ny jest mniej sze.

Ni ższe oce ny mę żczyzn wy ja śnić mo żna tym, że ase ku ra cyj nie dy stan su ją się oni
wobec sfe ry dzie cię cej sek su al no ści, być mo że mo ty wo wa ni oba wą, że ich „li be ra lizm”
sko ja rzo ny zo sta nie z nie zdro wym za in te re so wa niem tą sfe rą. Me dial ne na gła śnia nie 
zjawi ska pe do fi lii, re stryk cji spo łecz nych i praw nych, ja kie przy no si ona ewen tu al ne mu
spraw cy oraz ni ska świa do mość spo łecz na na te mat te go, na czym pe do fi lia po le ga, działać
mo że ja ko sku tecz ny „od stra szacz” znie chę ca ją cy do wszyst kie go, co wią że się ze sku pia -
niem uwa gi na dzie cię cej sek su al no ści.

To, że uczest ni czą cy w ba da niu mę żczyź ni oce niają eks pre sję sek su al ną w więk szym
stop niu w ka te go riach nie pra wi dło wo ści niż czy nią to ba da ne ko bie ty, ko re spon du je 
z wy ni ka mi, ja kie uzy skał W. Frie drich (1991). W pro wa dzo nych przez je go ze spół ba da -
niach py ta no ro dzi ców o wy stę po wa nie za cho wań sek su al nych u ich dzie ci. oka za ło się,
że oj co wie rza dziej niż mat ki do strze ga li te go ty pu za cho wa nia oraz oce nia li za cho wa nia
swo ich dzie ci ja ko mniej sek su al ne. Wnio sko wać za tem na le ży, że sek su al ność dzie ci i jej
prze ja wy by ły dla nich zja wi ska mi bar dziej nie zwy kły mi niż dla ma tek. W ra mach in ter -
pre ta cji wy ni ków uzy ska nych przez mę żczyzn mo żna więc sfor mu ło wać za ło że nie: je śli
coś opa trzo ne jest klau zu lą mo ral no ści (a tak jest z sek su al no ścią) i wy stę pu je rzad ko, 
to spraw ca lub je go za cho wa nie pod le ga bar dziej ry go ry stycz nej oce nie niż wów czas, gdy
za cho wa nie to uzna wa ne jest za po wszech niej wy stę pu ją ce. 

ko lej na spra wa to zró żni co wa nie ocen ze wzglę du na płeć dziec ka. Wpraw dzie za ry -
so wał się zwią zek ocen z płcią dziec ka w przy pad ku mę żczyzn, co su ge ro wać mo że, 
że ba da ni mę żczyź ni uzna ją, iż chłop com wy pa da wię cej, jed nak trud no jest for mu ło wać
zde cy do wa ne wnio ski w opar ciu o tak ma ły efekt, w do dat ku ba zu jąc tyl ko na jed nym
bada niu. Stąd pew niej sze jest, że w przy pad ku uczest ni ków za pre zen to wa nych ba dań i ko -
bie ty i mę żczyź ni eks pre sję sek su al ną dziec ka oce nia ją nie za le żnie od je go płci, a wy nikać
mo że to z trak to wa nia dzie ci ge ne ral nie ja ko istot nie sek su al nych, co naj wy żej o znacz nie
zre du ko wa nej sek su al no ści.   

W ob li czu współ cze snej wie dzy o wła ści wo ściach psy cho sek su al ne go roz wo ju czło -
wie ka (be isert 2006a; Erik son 2000; Iz deb ski 2012; ku rzę pa 2007; obu chow ska, Ja czew -
ski 2002) oraz w świe tle ana liz uzy ska nych wy ni ków mo żna więc przy jąć za ło że nie, 
że prze ko na nia do ro słych (w szcze gól no ści ro dzi ców i na uczy cie li) na te mat sek su al no ści
dziec ka sta no wią czyn nik mo gą cy za gra żać nie tyl ko roz wo jo wi sfe ry sek su al nej dziec ka,
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ale przez wzgląd na sze reg po wią zań te go ob sza ru z in ny mi dzie dzi na mi funk cjo no wa nia,
ta kże roz wo jo wi psy cho spo łecz ne mu w ogól no ści. oczy wi ście za py tać mo żna, ja kie go
rodza ju me cha ni zmy prze ciw dzia ła ją ce i na praw cze za cho dzą w póź niej szych eta pach
życia dziec ka, któ re to re du ku ją nie ko rzyst ną i za gra ża ją cą mar gi na li zo wa niem funk cję
po sta wy do ro słych. bo prze cież nie ka żdy be ne fi cjent wcze snej so cja li za cji wy ka zu je 
defi cy ty psy cho ro zwo jo we.

ogól ny wnio sek, ja ki na su wa się w opar ciu o po wy ższe wy ni ki jest ta ki, że uczest ni -
czą cy w pre zen to wa nych ba da niach do ro śli ży wią prze ko na nie, iż eks pre sja sek su al na dzie -
ci w wie ku przed szkol nym, je śli wy stę pu je, to jest zja wi skiem nie pra wi dło wym i mo gą cym
świad czyć o za bu rze niu funk cjo no wa nia dziec ka. Stąd za kła dać mo żna, że do ro śli ci skłon -
ni być mo gą do „mar gi na li zo wa nia” dzie ci, któ re wy ra ża ją swą prze wi dzia ną roz wo jem
sek su al ność, i wszyst kich tych dzie cię cych za cho wań, któ re zin ter pre to wa ne zo sta ną przez
nich ja ko prze jaw sek su al no ści. Prze wi dy wa nie to wspar te mo że być usta le nia mi na te mat
tzw. in kli na cji ne ga tyw nej, czy li ujed no znacz nia nia oce ny nie jed no znacz nych za cho wań
w kie run ku ne ga tyw nym (Woj cisz ke, brycz, bor ke nau 1993). To po znaw cze zja wi sko
pole ga na tym, że je śli wy stą pi za cho wa nie (lub in for ma cja o nim) z tej gru py za cho wań,
któ re dla spo strze ga ją ce go są nie ba ga tel ne i któ rych treść oce nia on ne ga tyw nie pod wzglę -
dem mo ral nym, to bę dzie on miał skłon ność do for mu ło wa nia bar dziej ne ga tyw nych niż
po zy tyw nych ocen au to ra tych za cho wań. A ta kże bar dziej ne ga tyw nych ocen au to ra zacho -
wań niż by ły by one, gdy by za cho wa nie nie mia ło mo ral ne go zna cze nia i istot ne go charak -
te ru. W efek cie nie do sta tecz nej wie dzy na te mat sek su al no ści dziec ka oraz to wa rzy szą ce go
te mu ne ga tyw ne go na sta wie nia do ro śli mo gą też pro wo ko wać wy stę po wa nie nie pra wi -
dłowo ści w za cho wa niach i roz wo ju dzie ci. Dziać się tak mo że choć by na za sa dzie ujedno -
znacz nia nie spo strze ga nych in for ma cji przez pod cią ga nie ich pod treść po sta wio nej na
wstę pie hi po te zy mó wią cej o nie pra wi dło wo ści za cho wa nia dziec ka. To z ko lei mo że
prowo ko wać wy stą pie nie u spo strze ga ne go dziec ka za cho wań zgod nych z po sta wio ną
przez ob ser wa to ra hi po te zą (tym bar dziej, że do ro sły ma ol brzy mią zdol ność na rzu ca nia
oce nia ne mu dziec ku de fi ni cji sy tu acji), a co zna ne jest pod na zwą sa mo speł nia ją ce go się
pro roc twa (Woj cisz ke 2011).

Mi ni ma li zo wa nie w pro ce sie roz wo ju dziec ka wy stę po wa nia ry zy ka styg ma ty za cji 
i mar gi na li za cji z po wo du sek su al no ści mo że po le gać na po głę bia niu przez do ro słych, 
w szcze gól no ści przez ro dzi ców i na uczy cie li, wie dzy na te mat roz wo ju dzie ci oraz kry -
tycz no ści wo bec wła snych spo strze żeń po łą czo nej z ostro żno ścią w for mu ło wa niu są dów.
Jed nak tak, by przy zna wa nie ra cji po sta wie otwar to ści na pro ble ma ty kę sek su al no ści 
w roz wo ju i wy cho wa niu oraz de kla ro wa nie słusz ność sta rań przy wró ce nia na le ży te go jej
miej sca nie wy ni ka ło tyl ko z po li tycz nej po praw no ści5, lecz ra czej z tro ski o mak sy ma li -
za cję po ten cja łu roz wo jo we go dzie ci. 
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5 Jaw ne opo wia da nia się po stro nie idei po li tycz nej po praw no ści przy jed no cze śnie skry wa nym sprze -
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to pa ra dok sal nie sprzy jać je go mar gi na li za cji.
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