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Abstract 
 
Do we have to talk about it? 
- A qualitative study on preschoolers' approaches and strategies regarding 

children's integrity and sexuality. 
	

 
The main purpose of this qualitative interview study is to highlight and visualize preschool 

teachers’ attitudes and working practices regarding children’s integrity and sexuality. Our 

ambition is to visualize preschool teachers' strategies to avoid discrimination against 

children's integrity and sexuality and contribute to increased interest in discussing this in 

preschools to create similar strategies in all preschools in Sweden. Our method of collecting 

data for this study is through interviews. We chose this method to be able to analyze 

preschool teachers’ statements and link them to theoretical perspectives. We interviewed 

preschool teachers as our primary source of information, and supplemented this with 

additional data from the police to gain a wider perspective of the complex issues that arise 

when studying children’s integrity and sexuality. The theoretical perspectives of this study are 

influenced by a queer theory which treats and focuses on areas related to exclusion and 

normalization processes. The queer theory is inspired by Foucault and his perspective of 

power, Foucault also described how we find our identity in sexuality. 
 
 
The national documents developed for preschools in Sweden tend to be vague which leads to 

intelligible and unspecific guidelines for how preschool teachers are supposed to work with 

children's integrity and sexuality. The results of this study conclude that communication is 

essential to a progressive and more ethical way of dealing with children’s integrity and 

sexuality. 
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1. Inledning 
	
I FN:s barnkonvention kan en läsa om barns mänskliga rättigheter såsom rätt till trygghet, 

skydd, mänsklig värdighet och att inkludera barn i frågor som rör dem själva. 

Barnkonventionen talar för att barns integritet både fysiskt och psykiskt ska respekteras 

(Barnkonventionen, 2009). Vår erfarenhet är att denna förklaring ter sig självklar i samtal 

med pedagoger i förskolan, trots detta har vi även observerat en osäkerhet hos pedagoger i 

samtal vad gällande barns integritet och sexualitet. Enligt beteendevetaren IngBeth Larsson 

är sexualitet ett tabubelagt ämne och därmed känsligt att samtala om, detta är något som även 

förskollärarna i denna studie uttrycker (1994 s.13-14). Denna motsägelse lyfte vårt intresse 

för denna forskningsstudie, vilket bidrog till reflektion kring integritetens okränkbarhet i 

styrdokument samt sexualitetens avsaknad i vår utbildning. 

 

För att relatera vårt intresse till ett vetenskapligt perspektiv grundar vi denna studie på 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare för att undersöka deras metod och 

förhållningssätt till dessa områden. Vårt intresse ligger även i att studera barns integritet och 

sexualitet utifrån ett samhälleligt perspektiv för att få syn på den samhälleliga diskurs som 

råder i förskolan. Detta görs utifrån ett queerteoretiskt perspektiv i relation till forskning 

som rör barns identitetsutveckling. På grund av att forskning gällande barns integritet och 

sexualitet ter sig relativt tunn påvisar däremot den existerande forskning att integritet och 

sexualitet är två viktiga beståndsdelar för barns identitetsutveckling. Detta är något som 

Jesper Juul och Helle Jensen skriver i sin bok Relationskompetens - i pedagogernas värld 

att den enskilda människans personliga integritet bör vara grunden i den pedagogiska 

miljön. De beskriver vikten av att pedagoger är medvetna om barns integritet för att den 

beskrivs som en av de viktigaste beståndsdelarna i barns personliga utveckling. 

Fortsättningsvis beskriver de hur integriteten bör få en större plats i verksamheten än de 

konkreta pedagogiska mål som läroplanen för förskolan beskriver (Juul, Jensen 2009 s.96). 

 

För den som varit i kontakt med förskolan det senaste året har troligtvis hört uttrycket “Stopp 

min kropp” vilket är hämtat från en handbok framtagen av Anna Norlén och Rädda 

barnen(2013). Sedan me too-rörelsen kom upp på tapeten har handboken fått ett rejält 
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uppsving både av vårdnadshavare och förskollärare (Sveriges Radio 2017). Detta beror på att 

i dagens 

 

samhälle blundas det inte längre för gränsöverskridningar som dagligen sker av människors 

integritet, inte minst barns. Acceptansen som tidigare skuggade dessa gränsöverskridningar 

har med detta uppsving trätt fram som normativa handlingar. Detta har lett till att integriteten 

och sexualiteten under de senaste åren har lyfts i samtal som viktiga ämnen att inkludera i 

förskolans verksamhet. I detta finner vi relevans till att vidare forska kring hur detta tagit 

uttryck i förskollärares förhållningssätt och strategier kring barns sexualitet och integritet på 

förskolan. 
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2. Syfte och frågeställning 
	
Det huvudsakliga syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att synliggöra 

förhållningssätten förskollärare har kring barns integritet i samband med barns sexualitet. 

Ambitionen är att synliggöra förskollärares strategier för att undvika diskriminering av barns 

integritet och sexualitet. För att undersöka syftet utifrån ett bredare perspektiv, kommer vi 

även studera olika samhälleliga faktorer som kan komma att påverka arbetet kring barns 

integritet och sexualitet. 

 

·     Hur talas det om integritet i relation till sexualitet? 

·     Finns det strategier i arbetet med barns integritet och sexualitet, om ja, i så fall vilka? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
	
Detta avsnitt redogör för de teoretiska utgångspunkter som denna studie utgår från, här nedan 

redogörs queerteorin samt dess inspiration av Michel Foucaults maktperspektiv och dess 

sammankoppling till identitet och sexualitet. Dessa teoretiska utgångspunkter är relevanta för 

studien då den undersöker sambandet mellan integritet och barns sexualitet samt hur dessa 

två faktorer kan komma att påverka vår identitet. 

 

3.1 Queerteori 
	
Under denna rubrik redogörs för vad queerteorin står för, vad den innebär samt varför 

queerteorin är relevant för denna studie. Queerteorin är en samlingsbenämning för olika 

teorier som behandlar och analyserar sexualitet i förhållande till identitet, relationer, 

samhällsstrukturer och värderingar som är historiskt grundade (Nationalencyklopedin, u.å). 

Denna beskrivning av queerteorin är en övergripande formulering, men för att djupgående 

förklara queerteorin krävs det enligt Ingeborg Svensson att en måste ta avstånd från en av 

queerteorins grundläggande kärna, vilket handlar om exkludering. Med detta menas för att 

bli medvetna om den exkludering som sker, måste vi lyfta och peka ut det som står utanför 

samhällets normer för att göra det annorlunda normalt. Queerteorin är ett teoretiskt redskap 

som synliggör det som uppfattas som det andra; det annorlunda, det negativa och det 

obegripliga vilket som kan uppfattas som det tabubelagda. Queerteorin behandlar och 

fokuserar på områden som rör exkludering- och normaliseringsprocesser (Svensson 2017 

s.319). Begreppet queer kan ses som ett paraplybegrepp, i denna kontext handlar queer om 

en teori som lyfter samhällsfrågor som rör genus, sexualitet och makt (Ambjörnsson 2006 

s.9). Queerteorin får i denna studie relevans då vår ambition är att synliggöra det som står 

utanför normerna, lyfta det som uppfattas annorlunda samt att ifrågasätta samhällets 

normaliseringsprocesser. 

 

3.2 Makt 
	
Utöver queerteorin kommer studien att förhålla sig till poststrukturalismens 

huvudteoretiker Michel Foucault och Jacques Derrida. Detta innefattar Foucaults 

maktperspektiv och identitetsbegrepp samt Derridas teorier om makt i relation till språket. 
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Här nedan följer en redogörelse för dessa perspektiv och hur de finner relevans för denna 

studie. 

 

Foucault menar på att makt inte bara ska beskrivas och relateras till dominans utan att det är 

något som finns naturligt i alla relationer (Foucault 2003). Queerteorin är inspirerad av hans 

tankar eftersom han vidareutvecklade makt- och diskurs-begreppen när han kopplade 

samman sexualitet och makt. Foucault beskriver hur vi i sexualiteten finner vår identitet 

(Svensson 2017, s.321). En identitet som i detta fall handlar om barnen och dess skapande av 

dem själva. Nyfikenheten som finns hos barnen kan ses som en strävan att finna sig själv och 

kravet på erkännande av sexualiteten, vilket innefattar makten av att själva skapa sin identitet 

genom att internalisera diskursiva kategorier (Foucault 2002). I likhet med Foucaults tankar 

att identiteten skapas av diskursiva kategorier, lyfter teoretikern Jacques Derrida språkets 

instabilitet. Detta frångår den tidigare vetskap om att språket endast är en skildring av vår 

omvärld. Språket har en mer komplex betydelse än så, utifrån ett poststrukturalistiskt 

perspektiv är det språket som skapar vår identitet och självuppfattning (Ambjörnsson s.45). 

 

Sammanfattningsvis inspireras queerteorin av poststrukturalismen där Foucault och Derrida 

är två huvudteoretiker. Poststrukturalismens betydelse för queerteori är att dess utgångspunkt 

påvisar att det inte finns några enhetliga, statiska och stabila betydelser. Betydelsen för allt vi 

vet grundas av historiska sammanhang men är under en konstant förändring, betydelser är 

kontextuella, relationella och processuella (Svensson 2017, s.323). I förhållande till detta 

kommer studien att undersöka hur maktrelationer i förskolan kan komma att påverka barnets 

identitetsutveckling, språkets påverkan samt om sexualiteten erkänns som en del av 

identitetsskapandet. Detta kommer att analyseras parallellt med barns integritet och i 

samband med maktens påverkan av identitet och sexualitet. 

 

Förskolan präglas av historiska, juridiska, ekonomiska och sociala styrningar och påverkas 

av styrdokument, lärarutbildningen, organisation etc. Med detta klargjort betyder det att när 

en ska göra en vetenskaplig studie innefattande förskolan undersöks och studeras oftast 

enbart en aspekt av den. Det finns en viss problematik att påstå att förskolan återspeglar 

läroplanen och andra styrdokument, därför att inom förskolan arbetar en rad olika individer 

med skilda åsikter, tillvägagångssätt och tolkningar av styrdokument etc. Vilket vittnar för 

att förskolan i sig är en plats där olika samhälleliga faktorer möts såsom historiska, juridiska, 
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ekonomiska och sociala styrningar för att tillsammans skapa en samhällelig diskurs. 

Diskursen i detta fall är relevant för studien då undersökningen har som syfte att undersöka 

en helhetsbild av förskollärares förhållningssätt kring hur barn påverkas av maktrelationer 

gällande barns sexualitet och integritet (Löfdahl, Hjalmarsson, Franzén 2014, s.26-27). 

 

4. Material och metod 
	

Detta avsnitt syftar till att redogöra för våra metodval, hur vi gått tillväga vid insamling 

av material samt hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats. Det kommer 

även beskrivas etiska aspekter samt en förklaring av forskningsetiken kring vårt valda 

ämne. 

 

Insamlingen av material för denna studie påbörjades genom att kontakta olika förskolor 

runt om i Stockholm via e-post. Vårt syfte är att lyfta barns sexualitet, integritet samt hur 

sambandet mellan dem ter sig. Därav har geografisk placering och pedagogisk inriktning 

ingen relevans för vår studie. För att skapa en bredd på vår studie fattade vi beslutet att 

utöver förskollärare även ta in ett utifrånperspektiv för att synliggöra olika faktorer som 

kan komma att påverka förskolans verksamhet, i detta fall en polis som har erfarenhet av 

barnutredningar. Samtycke skedde via telefonkontakt, där vi redogjorde för etiska 

överväganden.  

 

I e-postmeddelandet fanns en presentation om oss, information om vilket ämne vår uppsats 

ska belysa, att allt är konfidentiellt vilket menas med att vi inte kommer nämna någon 

information i vår studie som gör att läsaren kan ta reda på vilken förskola och personal vi har 

intervjuat. Vi poängterade att målet med denna studie är att synliggöra en generell syn av 

förskollärares bild av barns integritet och sexualitet. För att möjliggöra detta har vi valt att 

basera våra intervjuer på dilemman, med anledningen att skapa en gemensam grund att 

samtala om dessa ämnen. 	

 Syftet med studien är inte menad att påvisa ett rätt eller fel görande av förskollärare. Syftet 

är att lyfta ämnet som ofta uteblir och öppna upp för tankar och diskussion om vilka verktyg 

och kompetens som krävs för att öka medvetenheten kring barns integritet. 
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Vi kontaktade ett tiotal förskolor men fick endast respons från tre förskollärare som kunde 

tänka sig att ställa upp på intervju. Detta kan ha berott på olika anledningar såsom tidsbrist, 

ointresse eller osäkerhet. Vi tolkade det som osäkerhet därför att ämnet kan komma att 

uppfattas som känsligt eller tabubelagt. Vi valde då att omformulera meddelandet där 

ytterligare information lades till vad gällande etiska aspekter, samt ett exempel på ett 

dilemma. Vår förhoppning med detta var att dessa förtydliganden skulle leda till ökad 

respons. 

 

I andra utskicket valde vi även att precisera oss på förskolor som har skrivit på 

Förskolebrevet, vilket är ett brev framtaget för att inkludera integritetsarbetet i förskolan. 

Detta kommer att förklaras vidare i avsnitt Organisationer och dess hjälpmedel under resultat 

och analys. Vi fick i och med andra utskicket ökad respons och kontakt med fem förskollärare 

som ville ställa upp på intervju. Detta skapade totalt 8 förskollärare och en polis som deltog i 

denna studie, var av varje intervju var 20-35 minuter lång.	Den bristande responsen av vår 

intervjuförfrågan ökade vår nyfikenhet kring varför ämnet upplevs skrämmande och 

tabubelagt och la även till det som en intervjufråga till förskollärarna.	

 

Här nedan följer en redogörelse för vilken typ av intervjustudie vi tillämpat vår 

undersökning, samt reflektion för varför den valda metoden är passande för vår studie. 

 

Vi implementerar en semistrukturerad kvalitativ intervjustudie för att få en helhetsbild och 

starta en diskussion om ett ämne som knappt berörs enligt våra erfarenheter i 

lärarutbildningen. Vi ansåg att en kvantitativ studie hade skapat en annan typ av helhetsbild 

som inte skulle generera studiens syfte. Vi vill nå attityder kring ämnet och inte en statistisk 

helhetsbild av förskollärares arbete med sexualitet och integritet. Vi valde även bort 

observation som en insamlingsmetod då vi vill ha syn på attityder och öppna upp för samtal. 

Observation skulle således bli en annan typ av undersökning som rör förskollärares arbete 

med integritet och sexualitet i praxis, vårt intresse låg i att synliggöra mentaliteten kring 

begreppet integritet och sexualitet. En väl grundad kvalitativ analys präglas av en inre logik 

där samtliga delar av studien är relaterbara i en väsentlig och trovärdig helhet (Patel, 

Davidsson 2011, s.107). Vi har valt att använda en kvalitativ inriktad forskning som 

bearbetningsmetod, vilket betyder att verbala analysmetoder tillämpas. Med verbala 

analysmetoder menas att tolkande analyser görs av materialet för att komma fram till en 
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slutsats. Det används ofta vid studier som avser att undersöka frågor som rör upplevelser 

eller för att få en syn på mönster som i detta fall är i form av intervjuer (Ibid 2011 s.14). 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
	
I följande avsnitt beskrivs och motiveras den tillämpade datainsamlingsmetoden. Vi har valt 

att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in vår data. Detta innebär att 

respondenten får utrymme att svara fritt och med hjälp av följdfrågor under samtalets gång 

blev vi tillsammans medskapare av ett samtal som berörde vårt tänka problemområde. När 

en använder sig av semistrukturerade intervjuer betyder det att forskaren har preciserat sig 

på ett ämne som gör att intervjupersonen kan formulera sina svar fritt utifrån det tänkta 

problemområdet (Patel, Davidsson 2011, s.82).   

 

Motiveringen för att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att vi ville skapa en 

trygghet i att samtala om ämnet, då vi tolkade den låga responsen som att ämnet känns 

svårt och obekvämt att diskutera. Utifrån vår egna uppfattning och erfarenhet är barns 

integritet och sexualitet ett laddat ämne som ter sig ansträngt att tala om, därav diskuterade 

vi hur ett bra samtal kring ämnet utan obehag skulle kunna uppstå. Vi upplevde i 

diskussioner sinsemellan att vi saknar verktyg för att hantera situationer som rörde barns 

integritet och sexualitet. Vi valde därför att basera intervjufrågorna på två dilemman med 

syftet att skapa en distans mellan respondenten och ämnet. En distans som gav 

intervjupersonerna utrymme att svara fritt runt våra formulerade dilemman och inte utifrån 

egna erfarenheter som vi tolkade som mer skrämmande (Patel, Davidsson 2011, s.82). 

Denna distans hade även syftet att skapa en neutral utgångspunkt i samtalet där de 

dilemman som framställts är tagna ifrån förskolans verksamhet. Detta för att skapa en 

bredd på samtalet om vad som sker i praktiken.  

 

Utöver dilemman baserades intervjuerna på förutbestämda frågor (se bilaga 3 & 4), detta 

för att skapa ett samtal kring våra valda dilemman och synliggöra strategier för att hantera 

dem. Intervjuerna öppnades upp med frågor som behandlar namn, utbildning och deras 

generella tankar om barns integritet och sexualitet och dess betydelse. Detta gjordes med 

syftet att samtalet skulle generera en trygghet och börja med frågor som känns bekanta. 

Våra valda dilemman är:	
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1.   Två barn har en konflikt och normen på förskolan är att kramas och säga förlåt för 

att bli sams.	

2. Två barn utforskar varandras kön och en pedagog bryter upp leken och ber barnen 

att leka något annat. Barnen ifrågasätter varför dem inte får och uttrycker att de 

vill fortsätta leken.	

 

Vi valde att börja intervjun med dilemma 1 för att med utgångspunkt ur barns integritet och 

sexualitet är det första dilemmat mildare i den bemärkelsen att en kram är normativt 

accepterad i samhället. Kramen får däremot en annan betydelse utifrån ett 

integritetsperspektiv. Vår vision var att detta kunde öppna upp för reflektion kring vad en 

kram utifrån ett integritetsperspektiv har för betydelse och konsekvenser. Det andra dilemmat 

gestaltar en situation som tenderar att upplevas som svårare att förhålla sig till, på grund av 

dess icke normativa utgångspunkt och förhållningssätt kring barns utforskande av kön. 
	

Kritisk aspekt kring metodval  
	

En kritisk aspekt kring att använda semistrukturerade intervjuer är att följdfrågor kan komma 

att leda respondenten in på samtal som vi själva fann intresse eller relevans för vår studie och 

påverka dennes svar. Detta är dock inget förskollärarna uttryckte, de uttryckte endast en 

positiv respons för hur vi valt att gå tillväga i denna intervjustudie. Vår analys kring detta är 

att med hjälp av den distans förskollärarna fick bidrog till att de med öppenhet kunde 

förmedla sina tankar och reflektioner i hur en bemöter barn  i dessa situationer. Distansen 

förskollärarna fick till våra dilemman bidrog senare i intervjuerna till att flera av dem på eget 

bevåg delade med sig av egna erfarenheter och gav exempel på liknande situationer de 

erfarit. 	
 

 

4.2 Etiska överväganden 
	

Detta avsnitt behandlar de etiska aspekter som vidtagits för studien. I analysdelen har vi 

tagit beslutet att inte använda oss av citat eller direkta meningar från intervjuer. Detta är för 

att skydda respondenterna som uttryckt en oro dels för hur deras uttalanden kommer att 

behandlas i studien och dels hur deras person kommer gestaltas i studien. Med respekt för 
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denna oro och våra respondenter är analysdelen uppbyggd av bearbetad empiri vilket menas 

att vi har jämfört svaren från intervjuerna och sammanställt vad samtliga förskollärare sagt. 

Detta utan att lägga någon egen värdering av empirin har vi reflekterat utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt litteratur. För ytterligare hänsyn till deras 

oro kommer vi att använda pronomen hen i studien. 

 

Studiens syfte är att synliggöra attityder och samtal med förskollärare om barns integritet, 

sexualitet och dess inverkan på identitet. Vi tar oss därav inte friheten att fastställa vad som 

är rätt eller fel i hanterandet av detta i praktiken. Vår ambition med denna studie är att lyfta 

detta ämne, öppna upp för samtal och synliggöra medvetenheten bland förskollärare och 

med hjälp av våra respondenter är detta möjligt.  

 

Vetenskapsrådet har fyra etiska huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav är framtagna för att skydda 

respondenterna och bygga upp en trygghet kring att delta i forskningsstudien. I 

intervjuförfrågan som skickades ut via e-post förhöll vi oss till dessa krav, vi informerade 

respondenterna om studiens tänka ämne och hur intervjuerna är tänka att gå till. Vilket som 

tidigare nämnt var i relation till två dilemman, fortsättningsvis beskrevs det hur 

respondenterna deltagande var frivilligt och hade rätten till att avbryta deltagandet under 

studiens gång. Detta följdes upp av en beskrivning kring konfidentialitet, att deltagandet är 

anonymt vilket menas med att det inte går att urskilja respondenterna i studien för 

utomstående personer. Vid intervjutillfället upprepades dessa krav och respondenterna 

informerades om att materialet endast kommer att användas vid denna studie samt vart 

studiens kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 
4.3 Validitet och reliabilitet	
För att en studie ska vara tillförlitlig bör ett kritiskt reflekterande finnas med under arbetet 

med studien. Detta för att skapa reliabilitet och en validitet som styrker studiens relevans och 

trovärdighet. Enligt universitetslektorn Staffan Stukát är validitet ett mångfacetterad och 

svårt begrepp. Han menar på att för att forskningen ska antas som pålitlig används validitet 

och reliabilitet som verktyg för att synliggöra att studien är väl genomförd. Det vill säga att 

undersökningen har undersökt det som den var avsedd för att undersöka och om resultaten av 
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studien är tillförlitliga. Han menar även på att forskarens egna självmedvetenhet kring sin 

forskning där kritiska reflektioner och aspekter blir synliga ökar läsarens uppfattning för 

studiens trovärdighet. (Stukát 2011 s.133-134, 138). Bo Davidson och Runa Patel menar på 

att validitet och reliabilitet hänger ihop och kan därför inte uteslutas varandra. En hög 

reliabilitet kräver att forskaren använder sig av tillförlitliga tillvägagångssätt i sin 

undersökning (Patel & Davidson 2011, s.102). För att denna studie ska få en god validitet 

och reliabilitet har vi varit självmedvetna om vårt egna tolkningsföreträde vi automatiskt fått 

i analys av respondenternas svar. För att tolkningarna inte ska analyseras av egna värderingar 

har vi båda fysiskt deltagit på varje intervju samt använt två olika ljudupptagning källor för 

att vara helt säkra på att vi inte missar något av vad respondenterna delger. Vi har dessutom 

varit medvetna om att respondenternas svar inte går att generalisera och applicera på hur alla 

förskollärare i Sverige arbetar och resonerar kring barns integritet och sexualitet, däremot 

öppnar samtalet upp för vidare diskussion och tankar.	
	

4.4 Vårt samarbete	
Innan uppsatsskrivandets gång diskuterade vi om olika ämnesområden som skulle te 

intressant att undersöka och forska kring. Vi båda hade olika idéer men möttes snabbt i 

intresset av att skriva om barns integritet och sexualitet. Det kommer sig utav att vi kände en 

avsaknad av detta kunskapsområde i vår utbildning vilket ledde till att båda kände samma 

inspiration till att genomföra denna studie. Vi beslutade snabbt att skriva tillsammans av den 

anledningen att vi tidigare skrivit b-uppsatsen ihop. Det föll naturligt för oss på grund av att 

vi i skrivandet av b-uppsatsen lärde känna varandras styrkor och svagheter. Detta hjälpte oss i 

skrivandet av denna studie då vi fått erfarenheten av hur vi kan lyfta varandra och 

komplettera varandra. Vi valde att sitta så mycket som möjligt tillsammans för att enkelt lyfta 

diskussioner och reflektioner. De få gånger vi inte hade möjlighet att skriva gemensamt tog 

vi på oss varit huvudområde, detta för att sedan byta sinsemellan och komplettera varandras 

texter. Detta har resulterat till att alla ord och meningsuppbyggnader i denna studie är 

gemensamt konstruerade. 
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5. Tidigare forskning och litteratur 
	

Detta avsnitt lyfter den tidigare forskning och litteratur som sätter in vår studie i ett 

vetenskapligt sammanhang. Vid framtagandet av den tidigare forskning och litteratur som 

kommer ansluta vår studie till forskningsfältet, observerade vi en avsaknad av forskning 

kring barns sexualitet och integritet. Denna avsaknad av forskning kommer att analyseras i 

avsnitt Slutdiskussion. Här nedan redogörs den del av forskningsfältet som gjorts i vårt valda 

ämne som vi finner relevant för vår studie. 

	

5.1 Skapandet av personen 
	

Forskningsartikeln Att göra det annorlunda normalt – interkulturell förskolepedagogik i 

praktiken skriven av Sara Dalgren är relevant för studien då hennes forskning undersöker hur 

en diversifierad normalitet konstrueras av pedagoger genom att uppmärksamma och lyfta 

olikheter och låta barnen vara olika. Hennes forskning syftar till att undersöka hur ett 

interkulturellt förhållningssätt kan skapa en tillåtande miljö på förskolan och därmed skapa 

en diversifierad normalitet (Dalgren 2012 s.162).	

	

Annie Norell Beach menar på att barn kan se och konstatera att olikheter existerar men att 

barn inte lägger någon värdering i att olikheter finns. Hon beskriver att de värderingar barn 

uttrycker präglas av vuxnas värderingar som förts över på barnen, därmed har vuxna ett 

ansvar att lyfta olikheter med positivitet för att skapa en diversifierad normalitet. Norell 

Beach menar att olikheter ska uppmärksammas, men likaså de inre likheterna för att stärka 

barnens empatiska förmåga (Norell Beach 1995). Dalgrens och Norell Beachs forskning är 

relevant för studien då den stärker vikten av pedagogers ansvar kring barns utforskande av 

sig själva och andra. Då syftet är att synliggöra förskollärares förhållningssätt blir deras 

värderingar än mer viktiga i barns utforskande av självet och dess betydelse för den enskilda 

individen. Denna forskning har vi valt då den lyfter pedagogernas makt i vad som uppfattas 

och uppmärksammas som annorlunda. Detta kan observeras utifrån ett queerteoretiskt 

perspektiv där det exkluderade lyfts för att göra det annorlunda normalt. Detta leder i sin tur 

vidare för vikten av förskollärares kommunikativa strategier för att stötta barnen i deras 

utforskande av identiteten. Nästkommande avsnitt behandlar forskning kring språkets 

betydelse samt vikten av kommunikation. 
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5.2 Kommunikationen och språkets betydelse 
	

Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi och forskare menar på att det verbala 

språket öppnar upp för möjligheter till samspel i mötet med andra, vilket i detta fall är 

relationen mellan barn och pedagoger på förskolan. Språket är ett redskap för att koppla 

samman omvärlden med den enskilda personens tankar. Konsten att uttrycka sig öppnar 

upp för skapandet av ett sammanhang där den vuxne och barnet möts (Säljö 2000, s. 105-

115).  

 

Familjeterapeuten Jesper Juul lyfter även han kommunikationens vikt och menar på att 

brister i kommunikation mellan vuxna och barn är ofta förekommande. Vuxna har en 

tendens att överskrida barn gränser genom att bland annat kommunicera misstycke, stjäla 

kramar och  lyfta upp barn utan att ha verbalt kommunicerat frågan om samtycke. Hans 

forskning visar på att otydlig kommunikation leder till att barn inte förstår gränssättning 

vilket utifrån ett integritetsperspektiv analyseras som hämmande för identitetsutvecklingen 

(Juul 2016). Juuls beskrivning om vikten av god kommunikation är även samstämmig med 

professor emeritus i utvecklingsstudier Karsten Hundeide som menar på att kommentarer 

som är av negativ mening till barn medför en omotiverad känsla vilket bidrar till att lusten 

för nyfikenhet avtar. Detta negativa bemötande kan däremot enkelt omformuleras till att 

istället bemöta barn med positiv kommunikation och respons vilket bidrar till ett ökat 

självförtroende och självkänsla hos barn, ett positivt samspel leder till ett socialt 

utforskande (Hundeide 2001, s.74-76). Dessa forskningsstudier styrker analysen kring 

respondenternas uttalande för vikten av kommunikation för barns medvetenhet och känsla 

för sin personliga sfär.	

	

Barnpsykologen Magne Raundalen och specialpedagogen Jon-Håkon Schultz har skrivit 

boken Kan vi prata med barn om allt? (2010) där de beskriver problematiken med att vuxna 

i många fall vill skona barn från information som de anser vara för avancerad för deras 

ålder. I boken undersöker de om en kan avstå från att tala med barn om allt. I deras bok 

omformulerar de frågan och byter ut orden kan med vågar, vågar en låta barn tala om allt 

(Raundalen, Schultz 2010 s.17)?  
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5.3 Barns sexualitet 
	
Socialpedagogen Anna Kosztovics, en ledande forskare av barns sexualitet beskriver vikten 

av att benämna och lyfta barns sexualitet av den anledning att vuxna har en tendens undvika 

samtal om barns sexualitet. Detta beskriver hon i sin rapport från RFSU - Projekt om barns 

sexualitet där hon gjort en enkätstudie för att undersöka hur stor kunskap och medvetenhet 

det finns kring barns sexualitet bland förskolans personal (Kosztovics 2009 s.1). Projektets 

resultat visade på hur pedagoger med fördel borde samtala med varandra om barns sexualitet 

och reflektera över hur detta påverkar deras dagliga verksamhet. Detta för att öka 

personalens kompetens kring ämnet och för att skapa en mer öppen inställning till barns 

sexualitet och nyfikenhet (Kosztovics 2009 s.10). 

	

Kosztovics beskriver det naturliga i upptäckandet av kroppen och att det ska vara lika 

självklart som att upptäcka exempelvis språket. Att finna sig själv är en del i skapandet av 

den egna identiteten och uppfattningen av integritet. Vidare beskriver hon hur barnen i detta 

upptäckande upptäcker sina kön och att nyfikenheten måste få en naturlig plats i barnets 

sexuella uppvaknande (Kosztovics 2007 s.2). Sammanfattningsvis lyfter denna forskning 

dels vuxnas tendenser att undvika samtal kring barns sexualitet, samt dels pedagogers ansvar 

att skapa en tillåtande miljö på förskolan. Detta för att skapa möjligheter för barn att utveckla 

sin känsla av självet och dess integritet vilket är i rad med studiens syfte. Kosztovics studie 

används i analysen av det empiriska materialet som behandlar förskollärarnas syn och 

strategi för barns sexualitet. 

 

5.4 Integritet 
	
Daniel Stern är psykiater, psykoanalytiker samt spädbarnsforskare och menar att alla barn 

utvecklas olika och det finns ingen förutbestämd utvecklingsordning ett barn följer i sin 

utveckling. Barnets självständighet utvecklas konstant och centrala mänskliga livsfrågor som 

tillit och självständighet utvecklas och förändras genom hela livet. Han menar att 

självständigheten utvecklas från spädbarnsåldern där det lilla barnet styr sin egen vilja genom 

att exempelvis vända bort blicken. Detta tyder på att barnet skapar en förståelse för integritet 

långt innan hen behärskar det verbala språket (Stern 2011). Med hjälp av Sterns forskning 

stärks relevansen för denna studie i förståelsen för barns skapande av integritet. Syftet med 

denna studie är att synliggöra strategier samt hur det talas om barns integritet i relation till 
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sexualitet. Sterns forskning visar på att barns integritet finns naturligt hos spädbarnet och det 

är pedagogernas ansvar att utveckla förståelsen för den (Ibid 2011).	

	

6. Resultat och analys 
	
I detta avsnitt kommer vårt resultat av det insamlade materialet till uttryck. Detta kommer 

att analyseras utifrån ett queerteoretiskt perspektiv i förhållande till ett maktperspektiv. 

	

6.1 Sexualitetens relevans i studien 
	

Här nedan följer en genomgång av hur sexualitet får relevans i denna studie samt analyser 

och resultat med ansats i vårt empiriska material. 

	

I det insamlade materialet framgår det hur barns sexualitet är svår att förhålla sig till inom 

förskolans värld där ämnet verkar tabubelagt. Därav uttrycker de intervjuade 

förskollärarna vikten av hur pedagoger ska prata med barn om sexualitet, på ett sätt som 

inte framstår som utpekande, tabubelagt eller skamfyllt. Barns sexualitet verkar bli 

exkluderat och osynligt i förskolans verksamhet men synliggörs i samtal med 

förskollärarna. Utifrån det queerteoretiska perspektivet lyfts den exkludering som sker i 

syfte att normalisera ämnets relevans. Samtliga förskollärare var eniga om att alla barn har 

en sexualitet. Beroende på vilka läroverk och när de fått sin examina kom de att beskriva 

olika attityder för barns sexualitet. 

	

En förskollärare erkänner barns sexualitet men trycker på att begreppet egentligen inte 

behövs användas eftersom barn inte är sexualiserade på samma sätt som vuxna. Vidare 

kopplar hen barns sexualitet till genus och beskriver barn som omedvetna kring varandras 

olikheter. Hen uttrycker att sexualiteten finns men att den inte blir synlig förrän i äldre 

åldrar. Vår analys av detta är att konsekvensen kan komma att påverka barns syn på deras 

sexualitet genom att den negligeras. Analysen kring negligeringen grundas i Foucaults 

maktperspektiv och Norell Beach forskning som beskriver den makt som vuxna besitter vad 

gällande överföring av värderingar på barnen (Norell Beach 1995, s.160, Foucault 2003). 

Detta synliggörs genom att förskolläraren väljer att utifrån sin position som vuxen fatta 
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beslutet att inte uppmärksamma barns sexualitet. Därmed läggs ansvaret över på de vuxna 

som barnen kommer i kontakt med i äldre åldrar.	

	

En annan aspekt som lyfts av en förskollärare är att sexualitet är naturligt och bör 

normaliseras på förskolan. Hen exemplifierar detta med att barn utforskar sin sexualitet när 

de har handen innanför byxorna under vilan eller känner välbehag när de gungar. Hen lyfter 

även aspekten att vuxna kan komma att associera begreppet barns sexualitet med vuxnas 

sexualitet. Detta beskrivs som en anledning till varför vuxna ignorerar att barns sexualitet 

existerar. Detta styrks med Kosztovics rapport som redogör för vikten av att benämna och 

erkänna barns sexualitet då det är i den barnen finner sin identitet vilket även Foucault 

vittnar för (Kosztovics 2007 s.2, Foucault 2003). Något vi har observerat av materialet är att 

runt millenniumskiftet sker en attitydförändring kring tankar och samtal om barns sexualitet 

bland förskollärarna. Barns sexualitet är mer en självklarhet för dem som erhöll sin examen 

efter millenniumskiftet än de som erhöll sin examen innan. 

	

En likhet som framgår i materialet är att attityden kring barns sexualitet tenderar att 

beskrivas mer som en kroppslig nyfikenhet där paralleller till toalettbesök görs av samtliga 

förskollärare. Följande avsnitt kommer att behandla den likhet vi observerat i materialet där 

barns sexualitet maskeras som nyfikenhet. 

	

Nationalencyklopedin beskriver barns sexualitet som en livslång process som utvecklas 

tidigt hos barnet. Sexualiteten utvecklas bland annat i relation till den fysiska kontakten som 

skapas i mötet med föräldrarna eller andra vuxna. Nationalencyklopedin lyfter dels vikten av 

att möta barnen i deras sexuella nyfikenhet med en positiv respekt och dels att låta barnen 

utveckla sin egen sexualitet (Nationalencyklopedin, u.å). Med Nationalencyklopedins 

beskrivning i relation till Foucaults tankar om sexualitet lutar vi vår analys med att sexualitet 

finns över allt, att det är en livslång process och utgör en stor del av vår identitet (Svensson 

2017 s.322). Däremot har vi observerat en relativ tunn kompetens i hanterandet av barns 

sexualitet inom förskolan baserat på vårt insamlade material. Detta synliggörs bland annat i 

samtal kring dilemmat som handlar om två barn som utforskar varandras kön, vilket 

redogjordes för i avsnitt Dilemma under Material och metod. En förskollärare beskriver 

osäkerheten i hur en hanterar barns utforskande av varandra. Av den anledningen att 

arbetslaget på förskolan inte har berört barns sexualitet tidigare i samtal. Hen gav en 
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hypotetisk förklaring av agerandet i detta dilemma där hens huvudfokus hade varit att inte 

tabubelägga barnens utforskande av sexualiteten. Vidare beskrivs en önskan om att utveckla 

en strategi i hanterandet av dessa typer av dilemman. Queerteorin som ett teoretiskt redskap 

hjälper studien att undersöka anledningen till att sexualiteten inte har en naturlig plats i 

samtalet i förskolans verksamhet. Detta för att det uppfattas som att sexualiteten erkänns 

men att den inte är självklart given i förskollärarnas förhållningssätt. 

	

En förskollärare beskriver nyfikenheten som barn besitter kring sexualitet och kroppens 

funktioner. Hen har en positiv inställning till barnens nyfikenhet och viljan att utforska och 

uppmuntrar till att exempelvis namnge könsorgan vid toalettbesök för att stötta barnen i 

deras utforskande. De flesta förskollärare i det insamlade materialet har samma positiva 

förhållningssätt till nyfikenheten kring sexualiteten. Vi analyserar detta som att pedagoger 

har en önskan att samtala om barns sexualitet men att majoriteten ej har fått en 

kompetensutveckling i ämnet. Kosztovics rapport vars resultat visade på att samtalets 

närvaro kring barns sexualitet är av stor vikt. Anledningen till detta är att samtalet skapar 

möjligheter att reflektera över hur pedagogers bemötande av barns sexualitet påverkar 

förskolans dagliga verksamhet. Kosztovics fortsätter med att motivera för ökad kompetens 

bland pedagoger i förskolan, detta för att bidra till en öppenhet kring samtal om barns 

sexualitet och deras nyfikenhet kring den (Kosztovics 2009 s.10). 

	

Vi ställer oss frågan vilka möjligheter förskollärarna ges i form av kompetensutveckling, då 

detta inte framgår i vårt insamlade material. Majoriteten av förskollärarna vittnar att de inte 

blivit vidareutbildade i ämnet, vilket vissa av respondenterna vittnar om är anledningen till 

att de valt att delta i undersökningen. En förskollärare beskriver hur nyfikenheten har en mer 

naturlig plats i samtalet med sina kollegor även om hen i samma mening beskriver 

sexualitetens relevans i barns utveckling. Detta tolkar vi som att exkludering av sexualiteten i 

samtal motiveras med nyfikenhetens självklara plats. Queerteorin behandlar som tidigare 

nämnt exkluderings- och normaliseringsprocesser och samhällsfrågor som rör genus, 

sexualitet och makt  (Svensson 2017 s.319, Ambjörnsson 2006 s.9). I förhållande till detta 

analyserar vi hur sexualiteten maskeras i att kalla det nyfikenhet och därav normaliseras 

sexualiteten i relation till nyfikenheten och uppfattas därmed lättare att hantera. 
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6.2 Integritetens relevans i studien 
	

I materialet träder ett sammanhängande mönster fram i hur det talas om integritet. Begreppet 

beskrivs som något otydligt och svårt att precisera samt att integritet får ta olika stor plats i 

de olika verksamheterna. Detta blir synligt då samtliga förskollärare är eniga om att 

okunskapen vad gällande integritet kan förklaras med att lärarutbildningen brister inom detta 

område.	

	

Detta kommer exempelvis fram tydligt från en av förskollärarnas som beskriver hur hen på 

eget bevåg lyfte integritetens vikt i diskussioner under utbildningen. En sammanställning av 

förskollärarnas förklaring till vad integritet betyder, är att det beskrivs som något personligt 

och som en rättighet som ska behandlas med respekt. Integriteten beskrivs som en personlig 

sfär som inte får rubbas. Här nedan följer vilka strategier som tillämpas för att synliggöra, 

alternativt osynliggöra barns integritet i maktförhållanden på förskolan, hur integritet är 

sammankopplat med utvecklingen av den enskilda individen samt hur integritet och 

sexualitet kopplas samman. 

	

I detta avsnitt följer en redogörelse för hur maktrelationen mellan vuxna och barn kan 

komma att påverka barns integritet, detta i relation till gränssättning samt överskridande av 

gränser. I det insamlade materialet finns det uttalanden om vikten av att vara medveten om 

barns integritet, framförallt kroppslig integritet. En av förskollärarna beskriver hur 

integriteten de senaste åren har kommit uppmärksammas mer i de yngre åldrarna på 

förskolan. Det vill säga mer reflektion till hur pedagoger tar sig frihet att överskrida barns 

personliga sfär. Hen beskriver att innan detta uppmärksammades var det normaliserat att 

fysisk beröra barn utan reflektion till samtycke. Detta exemplifierar hen med att stjäla 

kramar samt ta för givet att barn ger samtycke till att bli upplyfta. Vi analyserar och kopplar 

denna reflektion hen delade med sig av ur ett maktperspektiv utgångspunkt med hjälp av 

Jesper Juuls beskrivning av kommunikationens betydelse för barns skapande av integritet. 

	

Jesper Juul beskriver i sin bok Här är jag! Vem är du? att barns gränser är något vuxna ofta 

överskrider exempelvis stjäla kramar, sätta i knät eller kommunicera misstycke gentemot 

barnet. Anledningen till detta är för att det brister i kommunikationen mellan vuxna och barn. 

Han beskriver hur vuxna borde bli bättre på att beskriva anledningen till att gränser finns, att 
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beskriva för barnet varför gränser sätts och vara tydlig med sina personliga känslor kring det. 

Juul menar på att otydlighet i kommunikationen leder till att barnet inte förstår vuxnas 

gränser och därmed inte förstår sina egna (Juul 2016 s. 35-37).  

 

I det insamlade materialet syns ett mönster i att samtliga intervjupersoner menar på att en 

medvetenhet krävs för att undvika gränsöverskridning. En förskollärare träder tydligt fram i 

materialet med att ha en uttalad strategi i att tidigt lära barnen om integritet och gränser som 

exempelvis privata delar och bra/dåliga känslor. Hen spekulerade även om hur detta kan 

utebli på många förskolor, då en osäkerhet kring vad integritet betyder och hur det kan 

integreras på ett naturligt sätt i vardagen med barnen. Detta leder våra tankar till att vuxna 

har ett ansvar för sina egna- och barnens gränser. Barn som upplever att deras gränser inte tas 

till hänsyn kan komma att reagera med motstånd eller med att bli självdestruktiv. Juul 

beskriver även att barn som kränker vuxnas gränser inte gör det för att hämnas utan för att 

det är den kulturen som finns i deras relation, där den vuxna lärt barnet att gränser kan 

överskridas. I tydlig och personlig kommunikation kan detta förebyggas genom att den 

vuxna lär barnet att sätta ord på sina känslor och gränser. Med personlig menar Juul att den 

vuxne måste betona och kommunicera sina känslor utan att lägga över ansvaret på barnet. 

(Juul 2016 s.52-59). Detta analyseras utifrån Foucault och Derrida som båda lyfter språkets 

betydelse i förhållande till makt (Ambjörnsson 2006 s.45). Det vill säga att den tydliga 

kommunikationen som Juul förespråkar blir ett redskap för vuxna i deras maktposition att 

lära barn om gränssättning. 

 

I majoriteten av intervjuerna lyfter förskollärarna kommunikationen som Juul talar om, att 

med tydlighet möta barnen med en positiv syn och ton för att tala om integritet, gränser och 

sexualitet. En förskollärare lyfter ovissheten i vilka strategier förskolan har vad gällande 

integritet, dock poängterar hen vikten av positiv kommunikation för att undvika att kränka 

barns integritet. Sammanfattningsvis beskriver många av intervjupersonerna svårigheterna de 

upplever med begreppet integritet men de flesta beskriver med tydlighet hur viktigt det är 

med gränser och att vi förmedlar detta till barnen på förskolan. Att lära barnen tidigt om sina 

och andras gränser kommer fram som grunden i utvecklingen av sin egen person och ett 

måste för att undvika att barn far illa där vuxna överskrider gränser för att barnet inte fått lära 

sig att sätta egna gränser. 
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6.3 Kommunikativa strategier 
	

Här nedan följer en redogörelse för vilken betydelse kommunikationen har kopplat till 

sexualitet och integritet. Detta får relevans dels på grund av normen att barn ska skonas 

från ämnen som är för avancerade för deras ålder, och dels för att majoriteten av 

förskollärarna beskriver kommunikationen som grundpelare i deras yrkesroll.	

	

En problematik som syns i det insamlade materialet är att en del förskollärare ställer sig 

kritiska till samtal kring sexualitet med barn under 5 år medan andra förskollärare beskriver 

samtalet som en naturlig och viktig del för barns utforskning och utveckling av identiteten. 

Som tidigare nämnt beskriver Raundalen och Schultz att vuxna många gånger vill skydda 

barn från information som anses vara avancerad och att detta kan tolkas som ett skydd för 

att vuxna inte vågar tala med barn om allt (Raundalen, Schultz 2010 s.17). Detta öppnade 

upp för funderingar över vuxnas förhållningssätt till barns sexualitet och integritet i samtal. 

Förskollärarnas kritiska inställning kring barns ålder och om det är lämpligt att tala med 

barn om allt kan med hjälp av Raundalen och Schultz förklaras som ett skydd gentemot sig 

själva. Ytterligare en analys kring detta, ur ett queerteoretiskt perspektiv, är att samtal som 

uteblir med barn kring svåra ämnen är en del av de normaliseringsprocesser som finns i 

samhället (Svensson 2017 s.319). Normen i denna kontext handlar om att vuxna aktivt 

väljer att utesluta samtal som de själva anser är obekväma att tala om med barn. Detta tyder 

på en problematik där vuxnas intention är att skydda och skona barn från information de 

anser är för avancerad för deras ålder, men att i själva verket bidrar detta till att barn 

exkluderas i deras egna utveckling. 

	

Flera av förskollärarna beskriver förvirring och olust i att tala om barns sexualitet, däremot 

beskrivs den som viktig i barnens utveckling och att det är av stor vikt att pedagoger måste 

våga tala om allt med barnen. En förskollärare ifrågasätter vuxna som är tysta och 

uppmanar alla pedagoger att våga tala om integritet och sexualitet. Hen menar att ett 

uteblivande av samtal om barns privata delar eller gränssättning kan leda till en ovisshet 

hos barnen om de blivit utsatta för övergrepp eller sakna en trygghet att berätta för en 

vuxen. Detta är samstämmigt med Raundalen och Schultzs budskap att vuxna ska ha 

“respekt för barnens tankeförmåga” och inte undvika verkligheten utan istället ta barns 

funderingar och utforskande på allvar och tala med ett tydligt språk som barn kan förstå 
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(Raundalen, Schultz 2010 s.34). Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kopplar vi detta till 

att inte utesluta det icke normaliserade, utan låta barn ta del av verkligheten i alla frågor 

som kan antas som exkluderande eller annorlunda. 

	

Samtliga förskollärare beskriver vikten av att bemöta barnen i deras utforskande med en 

positiv ton för att inte föra över några värderingar. Detta kopplar vi till Karsten 

Hundeides tankar om hur negativa kommentarer till barn medför en omotiverad känsla 

och lusten för nyfikenhet avtar, till skillnad från om pedagoger bemöter barn med positiv 

respons vilket leder till en ökad självkänsla och självförtroende. Hundeide lyfter även 

vikten av positivt socialt samspel och utforskande (Hundeide 2001, s.74-76).  	

	

En förskollärare beskriver att med hjälp av samspel och interaktion kan vuxna bli 

medforskare i barnens nyfikenhet. Vidare beskrivs hur pedagoger bör bemöta barnet i 

utforskandet med en positiv inställning, däremot framgår ett kritiskt ifrågasättande till att 

samspelet kräver en medvetenhet. Den vuxne har en maktposition som indirekt kan 

påverka utforskandet. Detta kan även ses i boken Att bli sig själv - Daniel Sterns teori i 

förskolans vardag skriven av psykologerna Marianne Brodin och Ingrid Hylander. I 

boken beskrivs det att pedagoger ska utgå från barns intressen och tillsammans utforska, 

filosofera och diskutera med barnen. Detta i rad med förskollärarens uttalande om att 

dela nyfikenheten som barn har kring sin sexualitet och tillsammans utforska för att 

vidga barnens vyer och utmana dem baserat på deras kunskaps- och utvecklingsnivå 

(Brodin, Hylander 1997 s.72). Denna kritiska insikt analyserar vi utifrån Foucaults 

maktperspektiv där makt beskrivs som relationellt (Foucault 2003). I relationen mellan 

en pedagog och ett barn har pedagogen ansvar att medvetet interagera i utforskandet för 

att inte störa barnets utveckling. 

 

6.4 Sexualitet i relation till integritet 
	

Här nedan beskrivs kopplingen till varför dessa två begrepp hör ihop och hur 

förskolans personal samtalar om dem i relation till varandra. 

	

I våra intervjuer gjordes det tydligt hur nära begreppen är i samtalen om barns sexualitet 

och integritet. Som tidigare nämnt hade många av pedagogerna svårt att definiera integritet, 
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vilket även vi har haft under denna studie. Det är en av anledningarna till att vi valde att ha 

med dilemman i våra intervjuer för att alla intervjuade ska ha samma	utgångspunkt och 

beskriva deras tankar om detta. I dilemma 2 som tidigare nämnt handlar om två barn som 

utforskar varandras kön, talar pedagogerna om integritet i den benämningen att inte kränka 

barnen i deras utforskande av sexualiteten. Detta i form av att möta barnen med positiv 

inställning i deras utforskande. Det beskrivs hur nonchalans gentemot barns sexualitet kan 

komma att minimera deras känsla för integritet. Detta är i rad med Kosztovics tankar om 

hur upptäckandet av sexualiteten faller under samma självklarhet som upptäckandet av 

exempelvis språket. Utforskandet är en del av att upptäcka sin person och få en uppfattning 

av vad integritet är (Kosztovics 2007 s.2). Kosztovics tankar i relation till Sterns tankar, om 

att barn i tidig ålder utforskar sin identitet och självständighet (Stern 1997 s.24-25) talar för 

hur barnet hela tiden skapar sig själv och sin uppfattning av självet. Vilket även beskrivs i 

vårt insamlade material där pedagogerna beskriver vikten av att låta barnen utforska sin 

sexualitet med hjälp av integritetsövningar och samtal kring ämnet. 

	

Sammanfattningsvis analyserar vi kommunikationens betydelse i barns utveckling av 

integriteten och sexualiteten. En aspekt av detta är hur kommunikationen träder fram som 

ett redskap i skapandet av medvetenheten kring sig själv och andra. En annan aspekt är att 

den kan få en negativ betydelse genom negligerandet av barns utforskande av integritet och 

sexualitet. Dessa aspekter går i rad med Foucault som menar på att det är i sexualiteten som 

identiteten skapas och språket är redskapet i att förstå sin omvärld i förhållande till sig själv 

(Svensson 2017, s.321). 

	

6.5 Läroplanen kontra sexualitet och integritet 
 

Begreppen sexualitet och integritet är båda två begrepp som ter sig svåra att definiera, 

begreppen går hand i hand på så sätt att de berör människans kropp, dess inre och känsla. 

Däremot visar materialet som framställts att det finns en skillnad för hur förhållningssätten 

till hur begreppen behandlas. Integritet ses som en rättighet medan sexualitet tenderar att bli 

tabubelagt inom förskolans värld. Detta kommer att analyseras utifrån hur förskolans 

läroplan är framställd och redogöras för utifrån förskollärarnas yttranden. Detta för att skapa 

en bredd på vår studie och undersöka förskollärarnas uttalanden i förhållande till 

samhälleliga faktorer som kan komma att påverka arbetet med barns integritet och sexualitet. 
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Här nedan följer en redogörelse för vad som står i läroplanen för förskolan angående 

integritet. Redogörelsen behandlar enbart integritet av den anledning att sexualitet inte 

nämns i läroplanen. Förskolan fick en läroplan år 1998 och har sedan dess reviderats med 

ambition att förtydliga förskolans uppdrag (Regeringskansliet 2017). Dock finns ett avsnitt 

som inte har förändrats eller förtydligats sedan den första läroplanen gavs ut. Läroplanen har 

reviderats tre gånger; år 2010, 2016 samt 2017, i dessa revideringar har meningen gällande 

integritet stått oförändrad och likaså sexualitetens frånvaro. I samtliga revideringar lyder: 

	
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet	med barnen.	
(lpfö 98/16 s.4) 

	

Den 5 november 2017 publicerades en artikel i Sveriges radio att regeringen kommit med 

förslaget att göra det obligatoriskt att lära barn rätten till sin kroppsliga integritet med 

motivering att förebygga sexuella trakasserier och övergrepp (Letterfors 2017). Regeringen 

lägger fram det faktum att förskolan både har ett omsorgsuppdrag samt ett lärandeuppdrag. 

Enligt regeringens uppdrag ter sig omsorgsbegreppet diffust i den nuvarande läroplanen. 

Detta kan ha lett till att begreppet omsorg fått en tolkningsbar betydelse som resulterat i 

reducering av en trygg omsorg (U2017/01929/S). Här nedan följer det utdrag som 

regeringen skickade till statens skolverk med syftet att undervisningens kvalitet ska öka: 

	
Begreppet omsorg är även viktigt att klargöra i förhållande till begreppet undervisning 

som definieras i skollagen (1 kap. 3 §). I detta sammanhang bör även barns rätt till 

integritet lyftas fram och förtydligas. Det handlar t.ex. om barns rätt till kroppslig 

integritet och	integritet när det gäller dokumentation.	
(U2017/01929/S)	

	

Utdrag från redovisning av skolverkets förslag för revidering av förskolans läroplan år 

2018:	

	
Begreppet hållbar utveckling och skrivningar om barns integritet samt hälsosam livsstil 

har införts.	
(skolverket. 2017). 
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Utdrag från remissen som Skolverket lagt fram till regeringskansliet vad gällande 

barns integritet: 

	
Hur utbildningen i förskolan organiseras, hur barnen blir bemötta samt vilka krav och 

förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattning om sig själva. 

Barnens rätt till personlig integritet ska respekteras, det gäller bland annat deras 

kroppsliga	integritet och i frågor om dokumentation.	
(Dnr 2017:783) 

	
Alla som ingår i arbetslaget ska hålla sig informerade om barns personliga 

omständigheter med respekt för barnets integritet.	
(Dnr 2017:783) 

	

Samtliga citat ovan skildrar och behandlar regeringskansliet samt skolverkets ambition 

att förtydliga förskolans uppdrag vad gällande arbetet kring omsorg och integritet. 

Däremot vittnar de olika utdragen för komplexiteten i att förändra statliga uppdrag. 

Denna synpunkt uttrycks av flera av studiens respondenter som tagit del av förslaget. De 

förskolor som aktivt arbetar med integritet menar på att förslaget fortfarande faller kort, 

på grund av att en tydlighet saknas. Vilket leder till att integritetsarbetet uppfattas som 

frivilligt i förskolans verksamhet. Detta kritiska ifrågasättande angående förskolans 

uppdrag kring integritetsarbetet talar för den exkludering som sker och dess bidragande 

faktor till okunskapen och ignoransen om ämnet. 

	

Med detta redogjort beskrivs här nedan förskollärarnas förhållningssätt och åsikter 

angående hur integritet och sexualitet beskrivs i läroplanen.	

 

Enligt samtliga förskollärare vi har kommit att intervjua förmedlar de den diffusa och 

tolkningsbara beskrivning av hur arbetet för barns integritet ska ske på förskolan. Förskolor 

tillämpar läroplanen på olika sätt men majoriteten av de förskolor vi har besökt använder 

den som ett slags hjälpmedel för hur dess verksamhet ska skötas. Läroplanen kan även i 

vissa avseenden kännas trygg för förskollärare att ha i ryggen vid eventuella ifrågasättanden 

av vårdnadshavare. I arbetet gällande integritet menar de intervjuade förskollärarna att 

läroplanen inte är en tillgång. Istället visar avsnittet om integritet att en sammansättning av 

välformulerade ord inte nödvändigtvis går att tillämpa och främja förskolans uppdrag och 
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arbetssätt. Detta uttrycks av framförallt två förskollärare som menar på att integritet bör 

formuleras lika tydligt som andra ämnen i förskolans läroplan, exempelvis matematik eller 

språk. Däremot får integritet en självklart given plats på förskolan då begreppet trots sin 

diffusa formulering finns i läroplanen. Detta till skillnad från sexualitet som aldrig nämns, 

varken i den första eller den sista revidering av läroplanen som nu funnits i 20 år. 

	

Enligt oss är detta anmärkningsvärt då som tidigare nämnt visar forskning om barns 

utveckling att sexualitet genererar en stor del av dess individ- och personutveckling. Vilket 

i sig visar på den indirekta makten statens skolverk och dess läroplan har för hur 

förskollärare agerar och arbetar med ämnet. Här nedan följer en redogörelse för hur 

förskolor arbetar med integritet och sexualitet med hjälp av material framtaget av olika 

organisationer som behandlar och lyfter vikten för arbetet med barns integritet och 

sexualitet.	

 

6.6 Organisationer och dess hjälpmedel 
	
Här nedan följer en redogörelse för de organisationer som respondenterna beskriver som en 

av de viktigaste strategierna kring arbetet med barns sexualitet och integritet. Denna 

redogörelse kommer att följas upp av hur förskollärarna skiljs åt i arbetet med 

organisationerna och vilka attityder och förhållningssätt som framställs. 

	

Brottsoffermyndigheten har tagit fram ett material tillsammans med Barnombudsmannen 

som är ett informations konceptet som kallas ‘’Jag vill veta’’ för barn som far illa. Det är 

framtaget dels för vuxna som behöver stöd i arbetet med utsatta barn och dels för barn som 

kan gå in på hemsidan och söka hjälp och information. Deras utgångspunkt är att barn ska få 

stöd i att berätta om brott samt att få insikt i att de inte är ensamma och att det finns vuxna att 

vända sig till. Inom informations konceptet ingår en bok med tillhörande känslokort som är 

framtagen av brottsoffermyndigheten och illustratören Stina Wirsén. Boken Liten är en 

berättelse om ett utsatt barn som vågar berätta för en vuxen på förskolan om hens känslor 

hemma. Den är framtagen för att stödja utsatta barn och uppmuntra till att det alltid finns en 

vuxen som vill lyssna, bara du vågar berätta (Brottsoffermyndigheten 2016). 

	

Av materialet att utläsa är samtliga förskollärare eniga om enkelheten att implementera 

boken i verksamheten. Detta av den anledning att den används i samlingar, lässtunder och 
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väcker upp för samtal som bidrar till en ömsesidig dialog kring tankar och känslor. En 

förskollärare beskriver i samtalet utifrån det första dilemmat som handlar om att använda en 

kram som en gest i att säga förlåt. Att boken Liten och dess tillhörande känslokort, har 

bidragit till att barnen är mer medvetna om respekten för andras känslor och därmed syns en 

förändring i barns medvetenhet kring integritet. Det framgår i intervjuerna att även 

pedagogerna finner lättsamhet i att ha ett material att hänvisa till när ens egna erfarenheter 

inte räcker till. Det framgår även att anledningen till att den är lätt att implementera och 

använda i verksamheten är för att böcker har en naturlig plats i förskolans vardag. 

	

Tre ska bli noll är en ideell förening som grundats av retorikern Elaine Eksvärd vars syfte är 

att bekämpa sexuella övergrepp mot barn (Eksvärd 2017), de har bland annat tagit fram 

Förskolebrevet. Vilket är ett brev som uppmanar förskolor att inkludera och arbeta med tio 

riktlinjer om barns integritet och följa en integritetspolicy. För att förskolebrevet ska 

implementeras på ett korrekt sätt betyder det att all personal samt vikarierande personal ska 

ta del av brevet och signera att de följer riktlinjerna och dess integritetspolicy. Den är 

framtagen i samverkan med kriminologen Maria Dufva, förskollärare och pedagogisk ledare 

Åsa Lindén Gretander, förskollärare Mia Lingåker, leg. psykolog Ulrika Gutgard samt 

Psykologer utan gränser. Dessa förskolor finns representerade på en karta som kallas 

Förskolekartan. Det är en karta som är framtagen för att enkelt visa vilka förskolor som 

aktivt arbetar för att främja barns integritet med hjälp av integritetspolicyn från 

förskolebrevet. Visionen är att alla Sveriges förskolor ska implementera brevet som en 

naturlig del i deras verksamhet och att samtliga förskolor ska finnas representerade på 

kartan. Idag är det 327 av 8097 förskolor som skrivit på förskolebrevet (Eksvärd 2017). 

Detta betyder däremot inte att integritet har en självklar plats i förskolans verksamhet. 

	

En del av förskollärarna säger sig följa förskolebrevets riktlinjer som det är tänkt och 

använder dessa naturligt i vardagen, medan andra har läst brevet och konstaterar att de 

redan har detta som ett arbetssätt och har därför inget större behov av att signera. En	

förskollärare  från materialet som medvetet arbetar utifrån förskolebrevets integritetspolicy 

uttrycker en oro för att förskolor skrivit på förskolebrevet, men inte implementerat de tio 

riktlinjer vad gällande integritet som brevet står för. Denna oro bekräftas av en annan 

förskollärare som vittnar om just detta, att hens förskola finns med på förskolekartan men 

att arbetet kring integritet förblev oförändrat efter signeringen. Denna oro har legat till 

grund för deltagandet av studien.	
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Rädda barnen är en organisation vars arbete syftar till att barns rättigheter ska bli till 

verklighet. De beskriver på deras hemsida raddabarnen.se hur de agerar och arbetar för barns 

liv och rättigheter. Det är en organisation som arbetar direkt med barn men även med vuxna 

såsom vårdnadshavare eller personal som arbetar med barn. Rädda barnen har tillsammans 

med Anna Norlén tagit fram en handbok,  Stopp! Min kropp!, som är framtagen för att stödja 

vuxna i samtalet med barn om integritet, kroppen, vad som är rätt och fel, bra och dålig 

känsla i kroppen m.m. (Rädda barnen 2013). 

	

Uttrycket Stopp min kropp! har blivit en känd fras i förskolan. Handbokens titel har 

kommit att symbolisera en gest för barn när de inte visar samtycke. Samtliga förskollärare 

vittnar om att frasen är vanligt förekommande i alla åldrar i förskolan då det även finns en 

sång med samma fras. Detta visar sig tydligt i materialet då denna fras är det första som 

nämns vid frågan om vilken eller vilka organisationer vederbörande har kännedom om. 

Däremot är det få förskollärare som begrundat och tagit del av rädda barnens handbok vad 

gällande barns sexualitet och dess uppmuntran till sexuellt utforskande. Samtliga 

förskollärare har tagit fasta på de faktorer som innefattar barns integritet i handboken, 

däremot nämns inte de faktorer som rör barns sexuella utforskande vilket beskrivs av 

Rädda barnen som en naturlig del i deras utveckling. Som tidigare nämnt uttrycker 

samtliga förskollärare att sexuella lekar inte är välkomna på förskolan, vilket vi kopplar 

som ytterligare en aspekt till att sexualitet är tabubelagt i förskolan. Detta ur ett 

maktperspektiv kan tolkas som att barn berövas på makten över sitt eget utforskande och 

utveckling på grund av förskollärarnas beslut angående sexuella lekar på förskolan. I linje 

med Foucault utvecklas barnens nyfikenhet i att finna sig själv med hjälp av erkännandet 

av sexualiteten och i förhållandet till diskursiva kategorier (Svensson	2017 s.322). Denna 

makt ges tillbaka till barnen i användandet av Stopp! Min kropp!-gesten där de tar tillbaka 

makten över sin egen kropp och dess integritet då gesten indikerar på respekt. 

	

När vi genomförde våra intervjuer ställde vi frågan om och vilka organisationer 

förskollärarna känner till och tillämpar i verksamheten. Dessa organisationer som vi 

redogjort för används	 på majoriteten av förskolorna med varierande bredd. En del av 

förskollärarna lyfter vikten av organisationernas existens och ser de som tacksamma 

hjälpmedel då läroplanen inte behandlar dessa ämnen. Organisationerna bidrar även med 

kunskap och medvetenhet som samtliga förskollärare inte tagit del av i sina utbildningar, 
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vilket är en uppseendeväckande insikt av hur lärarutbildningar runt om i landet under 20 år 

har sina brister. Detta i vilket vi kan utläsa av den brist på strategier som majoriteten av 

förskollärarna beskriver. Utifrån ett maktperspektiv har utbildningen stor påverkan för vad 

som anses valid och nödvändig kunskap, detta i vilket integritet och sexualitet blir avvikande 

och därför exkluderat. 

	

Som tidigare nämnt anser förskollärarna att läroplanen brister i arbetet med integritet och 

än mer sexualitet. Detta leder till att ansvaret, intresset och initiativet att ta del av dessa 

organisationer ligger på personalen på förskolorna då dessa organisationer inte är 

obligatoriska att använda i förskolan. Vid frågan hur förskollärarna kommit i kontakt med 

dessa organisationer fick vi varierande svar. De flesta förskollärarna har kommit i kontakt 

med dem av eget intresse via bland annat sociala medier, tips från föräldrar eller egna 

kontakter. Utifrån Foucaults maktperspektiv utläses ett mönster i hur pedagoger väljer att 

implementera och lyfta de organisationer de själva känner sig bekväma med trots 

vetskapen om att det finns en rad olika hjälpmedel att tillhanda.	

	

Vi reflekterar kring hur det kommer sig att det är på förskollärarnas egna initiativ de olika 

organisationernas material får ta plats på förskolan, samt ifrågasätter bristen på 

kompetensutveckling vad gällande barns integritet och sexualitet. Av materialet att utläsa 

beskrivs önskan att riktlinjer ska komma från en chefsnivå för att samtliga pedagoger i 

förskolan ska ha en likvärdig grund att stå på. Detta leder till att vi ställer oss frågan och 

reflekterar över hur Tre ska bli noll med förskolebrevet, Rädda barnen samt 

Brottsoffermyndigheten kommer till uttryck i förskolans verksamhet och om arbetet med 

integritet och sexualitet tas på allvar. Varje organisation har olika fokusområden som är alla 

lika viktiga för barns integritet och sexualitet. Förskollärarna uttrycker en osäkerhet för hur 

de kan få in arbetet kring integritet och sexualitet i verksamheten. Samtliga förskollärare 

visar även på en gemensam erfarenhet av att lärarutbildningen genom tiderna brister i 

kunskapsområdet kring integritet och sexualitet. 

	

I våra intervjuer framgår en skillnad för hur stort och litet kunskapsområdet är vad 

gällande organisationerna, en tydlig skillnad är att de förskollärare som läst och 

implementerat förskolebrevet och tillämpat informationen i arbetslaget har en större 

medvetenhet och vilja att samtala om barns integritet och sexualitet. 
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6.7 Arbetssätt kring integritet och sexualitet i förskolan 
Avsnittet nedan behandlar två intervjuer som har samma ambition och slutmål men har 

olika strategier och förhållningssätt till hur dessa ska uppnås. 

	

I det insamlade materialet är det framförallt två intervjuer som sticker ut i deras beskrivning 

av arbete med integritet och barns sexualitet i deras verksamheter. En av dem beskriver deras 

arbete som ett synsätt, vilket har en självklar plats i deras bemötande med barnen. Integritet 

beskrivs som en policy och utifrån förskolebrevet har de utvecklat ett arbetssätt som syftar 

till barnens rätt till en medvetenhet kring privata delar och gränser. Barnen ska även få 

verktyg i att hantera och förmedla känslor. Hen beskriver hur deras arbetssätt påverkat 

barnen hur de utforskar varandra samt sig själva, det handlar mindre om att utforska 

exempelvis varandras kön. Utforskandet handlar mer om att utforska sin och andras person 

och genom närvarande pedagoger med ett medvetet arbetssätt kan de fånga upp eventuella 

funderingar kring sexualitet och integritet och samtala kring dem. Hen avslutar med att 

stryka under att våga prata om integritet och sexualitet. Vågar vuxna prata om det, vågar 

även barn prata om det. 

	

Den andra förskolläraren som stack ut använder mycket material från tidigare nämnda 

organisationer och styrt utforskande av integritet och sexualitet. Hen beskriver användandet 

av de olika organisationernas hjälpmedel för att ge barnen utrymme att utforska i samverkan 

med vuxna. Detta genom exempelvis dockteater där de dramatiserar känslor i situationer 

som	

kan förekomma både i hemmet och på förskolan samt att öva på gränser, som att säga stopp. I 

dramatiseringen beskriver hen hur lättförståeliga ord och kroppsspråk kan hjälpa barnen i 

förståelsen att varje person har rätt till sin egen kropp och har rätt att bestämma över den. De 

båda förskollärarna har olika arbetssätt men samma slutmål. Vilket är att minska risken för 

övergrepp och kränkningar, stötta barnet i sin personliga utveckling samt förståelsen för den 

egna kroppen och dennes rättigheter. Båda beskriver hur de tar avstånd från att barnen har 

tillräcklig kunskap för att utforska sexualiteten på förskolan tillsammans med andra barn i 

leken. Detta är för att barnen inte lärt sig gränser och därmed är samtycke aldrig garanterat, 

en lek som känns kul och spännande till att börja med kan övergå till obehag och uppfattas 

som svår att avsluta. De beskriver vikten av att förklara för barnen varför det inte är 

accepterat att leka sexuella lekar på förskolan, samt att uppmuntra barnen att utforska när de 
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är själva. Detta för att inte tabubelägga sexualiteten och utforskandet av den. I avsnittet nedan 

behandlas problematiken med att tabubelägga sexualiteten och de konsekvenser som kan 

uppstå i	relation med att integritet negligeras. 

	

6.8 Faran med att ignorera integritet och sexualitet 
	
Vid insamling av material för denna studie intervjuades även en polis som har erfarenhet av 

barnutredningar. Detta för att undersöka studiens syfte ur ett bredare perspektiv och på så 

sätt synliggöra de samhälleliga faktorer som kan komma att påverka arbetet med barns 

integritet och sexualitet på förskolan. Polisen beskriver problematiken med att höra barn i 

utredningar då deras uttalanden oftast inte har samma vikt som en vuxen. Av den 

anledningen måste barnen få möjlighet att lära om integritet och sexualitet samt vikten av 

samtycke. Detta dels för att förebygga mot eventuella övergrepp, samt dels vid en potentiell 

utredning hjälpa barnen i att	 tala om känslor och överskridande av gränser. Med detta 

klargjort kan förskollärares uteslutande av arbetet med barns integritet och sexualitet ge 

direkta konsekvenser. Detta i form av att barn inte är medvetna om eller när gränser 

överskrids samt ovetande om eventuella övergrepp. I linje med Säljös forskning av språkets 

betydelse för förståelsen av omvärlden i relation med de inre tankarna (Säljö 2000, s. 105-

115). Med hjälp av detta kan vi tyda ovanstående sammanställning där språket är en 

avgörande faktor för att säkerhetsställa barnets kompetens kring integritet och sexualitet. 

Detta vittnar för utan kommunikativa verktyg kan barnen komma att berövas modet att 

berätta för en vuxen om funderingar eller	oro när något känns fel i magen. Liksom Derrida 

talar för besitter vuxna makten att bestämma över vilka värderingar barnen kommer att 

möta, likaså gäller även deras skapande av identitet där språket ligger som grund för dess 

självuppfattning (Ambjörnsson 2006, s.45).	

	

Polisen påpekar att ett barns förövare ofta är en närstående och lyfter problematiken med att 

en relation till en närstående byggs på en tillit som barnet inte gärna bryter. Detta leder till att 

barn är naiva inför vuxnas inflytande, av den anledningen poängteras vikten av att lägga 

grunden för barns egna medvetenhet om rätten till sin egna kropp och dess privata sfär. 

Foucault beskriver den naturliga makt som finns i relationen mellan barn och pedagog 

(Svensson 2017, s.321). Detta i förhållande till polisens yttrande kan pedagogernas 

maktposition användes till att förändra den normaliserade uppfattning som finns kring 

integritet och sexualitet. Med organisationernas hjälp kan förskollärarna fylla det tomrum 
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som läroplanen skapar med dess diffusa och tolkningsbara beskrivning av integritet samt 

sexualitetens frånvaro. 

7. Slutdiskussion 
	
Denna studies syfte var att synliggöra förskollärares förhållningssätt samt att undersöka vilka 

strategier som implementerats i verksamheten. Detta har vi undersökt genom att utgå från 

dessa två frågeställningar:    

	

•  Hur talas det om integritet i relation till sexualitet? 

• Finns det strategier i arbetet med barns integritet och sexualitet, om ja, i så fall vilka?  

 

Ambitionen var att synliggöra förskollärares strategier som syftar till att undvika 

diskriminering av barns sexualitet och integritet. Denna undersökning är baserad utifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv av den anledning att detta område tenderar att falla utanför 

samhällets normer. Barns integritet och sexualitet får därmed en tabubelagd och avvikande 

prägel i förskolans verksamhet. Detta har synliggjorts utifrån ett maktperspektiv och 

fördelningen av makten vad gällande normaliseringsprocesser. I detta avsnitt följer en 

slutdiskussion som innefattar våra analyser och resultat samt hur våra frågeställningar har 

besvarats. 

	

7.1 Hur talas det om integritet i relation till sexualitet? 
	

Förskollärarna uttrycker en osäkerhet i att benämna begreppens betydelse och vad begreppen 

får för roll i verksamheten. Begreppet barns sexualitet tenderar att få en negativ innebörd 

inom förskolan, men när begreppet maskeras som nyfikenhet omvandlas negativiteten till ett 

positivt utforskande. Detta tolkas som att läroplanens formulering kring främjandet för barns 

utforskande och utveckling behandlar områden som ses som neutrala och socialt accepterade, 

så som exempelvis matematik och språk. Läroplanen behandlar således inte områden som ses 

som icke normativt socialt accepterade vilket kan ha en bidragande faktor till varför 

förskollärare tenderar att maskera barns sexuella utforskande med nyfikenhet. Denna 

tolkning av läroplanens exkluderande av sexualitet går även i rad med dess diffusa och 

tolkningsbara formulering av integritet. 
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Begreppet integritet visar sig vara besvärligt för förskollärarna att beskriva och likaså deras 

förhållningssätt. Detta har visat sig vara på grund av exkludering i lärarutbildningarna samt 

den diffusa definition som framställs i läroplanen. En konsekvens av detta har blivit att 

integritet glöms bort i diskussioner och får därmed inte det utrymme i verksamheten som den 

bör. Detta baseras på förskollärarnas sammanställda förklaring för vad integritet står för, att 

integritet är en personlig sfär som inte får rubbas, som något personligt och en rättighet i 

form av gränser som inte ska överskridas. Trots denna förklaring beskrivs det av 

respondenterna i enighet med Juul, att vuxna ofta överskrider barns gränser exempelvis i 

form av att stjäla kramar utan reflektion till samtycke (Juul 2016 s. 38). En slutreflektion 

kring detta är att för att skapa en medvetenhet hos barn om deras egna gränser krävs det att 

vuxna erkänner integriteten, och med tydlig kommunikation lära barn om sina egna gränser. 

	

Ett resultat av denna studie är att barns integritet och sexualitet är svårt att förhålla sig till på 

grund av att det är tabubelagt. Vilket beror på att samtal kring barns integritet och sexualitet 

exkluderas och respondenterna beskriver obehag att tala om ämnena. Trots detta erkänns 

sexualiteten, men beroende på om förskollärarna erhöll sin examina innan eller efter 

millenniumskiftet skiljer sig synen på barns sexualitet. Detta då barns sexualitet ter sig mer 

självklar i samtal med förskollärare som erhöll sin examina efter millenniumskiftet. En 

resulterande slutsats av detta är att konsekvensen av exkludering av barns sexualitet påverkar 

barns syn på deras egen sexualitet och därmed hämmas i deras identitetsutveckling. En 

bidragande faktor till varför den exkluderas är att den relateras till vuxnas sexualitet. 

Foucault menar på att sexualiteten utgör en stor del av människans identitet och ska därför 

inte förväxlas med vuxnas sexualitet. Utan den ska ses som en nyfikenhet kring sin egen 

person och dess utveckling (Foucault 2003). Förskollärarna maskerar barns sexualitet som 

nyfikenhet för att omvandla dess innebörd till ett positivt utforskande. Bland förskollärare 

som arbetar medvetet med integritet har sexualiteten en mer självklar plats. Trots detta 

observerar vi ett mönster där sexualiteten inte ges lika självklara strategier och arbetssätt 

som integriteten. En reflektion kring detta är att sexualiteten bör få en större och en mer 

självklar plats i förskolans verksamhet då den erkänns av samtliga förskollärare samt av 

Kosztovics som menar att det är en viktig del i barns utveckling (2007). 

	

Sammanfattningsvis kopplar vi detta till de dilemman vi redogjorde för i metod och 

material avsnittet. Dessa dilemman utgjorde en stor del av våra samtal med förskollärarna 

där deras tankar kring barns integritet och sexuella utforskande kom till uttryck. 
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Förskollärarnas förhållningssätt där de maskerar det sexuella utforskande med nyfikenhet i 

relation till Kosztovics forskning tenderar att bli motsägelsefull. Förskollärarna erkänner 

sexualiteten som en naturlig och viktig del av barns identitetsutveckling, men däremot lyfter 

de svårigheten och osäkerheten i att följa barnens intresse av det sexuella utforskandet.	

	

Av den anledningen menar vi på att en kompetensutveckling kring detta område skulle 

bidra till ett större erkännande samt ge en minskad obehagskänsla vid samtal. Vilket i sin 

tur leder till en normalisering av barns sexualitet. Utifrån respondenternas uppfattning av 

begreppen tolkade vi det som att gränsen mellan integritet och sexualitet är diffus. En 

slutreflektion kring detta är att begreppen bör diskuteras tillsammans. I diskussion kring 

relationen mellan integritet och sexualitet framhävs maktperspektivet i den benämning att 

pedagoger bör ha en medvetenhet kring sin egna maktposition i relation till barn. En 

maktposition som i denna kontext inte baseras på dominans. Makten är i detta fall ett 

redskap för att hjälpa barnen i deras förståelse och utveckling av integritet och sexualitet i 

relation till identitetsskapandet. Förskollärarna får därmed en maktposition som kräver en 

medvetenhet i hur de agerar i bemötandet av barn vad gällande utforskande kring integritet 

och sexualitet.   

	

7.2 Finns det strategier i arbetet med barns integritet och 
sexualitet, om ja, i så fall vilka? 
	
Fortsättningsvis kommer här nedan en sammanfattning för vilka strategier förskollärarna 

uttrycker i arbetet med barns integritet och sexualitet. Den strategi som tydligast träder fram 

är kommunikativa strategier, detta har observeras utifrån att respondenterna i samtliga 

intervjufrågor beskriver kommunikationens vikt. En annan strategi som tydligt träder fram är 

användandet av organisationer och dess hjälpmedel. Den organisation som implementeras 

mest i samtal med respondenterna är Tre ska bli noll med förskolebrevet. Syftet med 

förskolebrevet är att uppmärksamma arbetet kring integritet och sexualitet med hjälp av en 

integritetspolicy. Denna policy ska bidra till en medvetenhet och ge barnen möjlighet till att 

uppfatta deras egen självständighet och rätten till deras egna kropp. Stern talar för att barn 

föds med en självständighet (2011), förskolebrevet och även de andra organisationerna bidrar 

till ökad kompetens vilket leder till en bredare medvetenhet hos förskollärarna. Denna 

medvetenhet har utifrån studien trätt fram som en makt förskollärarna besitter, att vuxna kan 
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använda deras naturliga makt över barn, där tydlig kommunikation i samfund med 

organisationernas hjälp skapas en möjlighet för barn att skapa sin egen makt och 

självständighet (Svensson 2017, s.321).	

	

Tidigare nämnt är en av slutsatserna av denna studie att i samtal ter sig relationen mellan 

integritet och sexualitet diffus och att kommunikation är en strategi samtliga respondenter 

uttrycker som viktig. Detta på grund av att kommunikationen beskrivs som ett redskap kring 

att uppmärksamma det som uppfattas exkluderat eller minimerat, att pedagoger ska våga att 

tala med barn om ämnen som känns olustiga eller obekväma. Detta i enighet med Raundalen 

och Schultz som menar på att vuxna tenderar att undgå ämnen som vuxna värderar för 

avancerade för barn att förstå (2010 s.17). Kommunikation är därmed den grundsten som 

krävs för att ämnen som integritet och sexualitet ska erkännas som viktiga delar i en persons 

identitet. En identitet som denna studie visat förminskas och negligeras dagligen med en 

omedvetenhet kring hur detta kan komma att påverka barns identitetsutveckling. Detta lyfter 

Säljö i sin forskning där det verbala språket skapar sammanhang i relationer och öppnar upp 

för samtal som kopplar samman omvärlden med ens inre tankar (Säljö 2000 s.105-115). 

Slutligen är kommunikation en viktig strategi i arbetet med integritet och sexualitet, en 

strategi som med hjälp av organisationerna tydliggör ämnen som visat sig utebli eller ha 

diffus och tolkningsbar beskrivning i förskolans läroplan. 	

	

Dessa två strategier, kommunikation och organisationers hjälpmedel, har trätt fram i studien 

ur en förvirring och osäkerhet som finns kring dessa ämnen bland respondenterna. 

Strategierna tolkar vi har fungerat som komplement till den bristande kompetensutveckling 

respondenterna fått på sina arbetsplatser och under lärarutbildningen. Vi reflekterar över om 

förskolechefers bristande tydlighet kring arbetet med barns integritet och sexualitet, är 

anledningen till att många av respondenterna inte implementerar organisationernas 

hjälpmedel för att få syn på integritetsarbetet i deras verksamheter. Denna reflektion grundar 

sig i att förskollärarna har på eget bevåg valt att inkludera de hjälpmedel som finns och 

uttrycker en osäkerhet kring i läroplanens formulering kring arbetet med integritet och 

sexualitet.	

	

Läroplanen för förskolan är obligatorisk att följa, med syftet att alla barn i Sverige ska få en 

likvärdig upplevelse. En slutreflektion kring läroplanens diffusa formulering är att arbetet 

med integritet och sexualitet kommer te sig olika på förskolor runt om i Sverige, detta på 



	 35	
	

grund av att pedagoger på eget bevåg implementerar organisationers hjälpmedel. En direkt 

konsekvens av detta blir därmed att barnen i förskolan inte kommer att möta likvärdig 

medvetenhet hos pedagoger i förskolans verksamhet. Denna reflektion grundar sig i studiens 

resultat att respondenternas kunskap och strategier kring ämnet varierar. 	

 
8.  Avslutningsvis 
	
Förskolan gestaltar en samhällelig plattform som präglas av ekonomiska, sociala, historiska 

och juridiska styrningar och den påverkas av statliga styrdokument samt lärarutbildning 

(Löfdahl, Hjalmarsson, Franzén 2014, s.26-27). Av denna anledning baseras denna studie på 

forskning som behandlar olika aspekter som alla har en avgörande och bidragande faktor för 

barns identitetsutveckling. För att behandla dessa faktorer valde vi att studera vårt valda 

forskningsområde med ett utifrånperspektiv. Vi studerade dels läroplanen för förskolan för 

att belysa dess påverkan på förskolans verksamhet, där resultatet visade på att läroplanens 

diffusa och tolkningsbara beskrivningar kan komma att påverka barnen identitetsutveckling 

negativt. Detta i relation till ett utifrånperspektiv i form av statlig myndighet som påvisar de 

konsekvenser detta leder till utifrån ett större perspektiv. Resultat påvisar förskolans relevans 

i en samhällelig diskurs.	

 

Vår ambition med denna studie var att lyfta och synliggöra förskollärares förhållnings- och 

arbetssätt kring barns integritet och sexualitet. Vår vision var således som tidigare nämnt 

inte	att finna ett rätt eller fel görande av förskollärares arbete kring frågor som gäller barns 

integritet och sexualitet. Ambitionen med denna studie var inte heller att komma fram till en 

specifik lösning för hur arbetet ska utföras. Vår vision var att svårigheterna skulle komma 

upp till ytan med hjälp av samtal, för att på så sätt uppmärksamma förskollärarnas tankar 

och förhållningssätt för hur de agerar gentemot barn i arbetet med barns integritet och 

sexualitet.  

 

Ingen av förskollärarna i denna studie uttryckte att de medvetet agerar på sådana sätt som 

kan uppfattas som kränkande, eller diskriminerande. Däremot uppmärksammades det av 

förskollärarna att en del av deras ageranden hade kunnat göras annorlunda. Detta 

uppmärksammades framförallt i samtal och diskussion kring våra egenkonstruerade 

dilemman tagna ur en förskoleverksamhet, där underliggande värderingar kunde komma till 

uttryck. Detta på grund av en omedvetenhet kring hur både kroppslig och verbal 
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kommunikation kan komma att kränka eller diskriminera barn i förskolans verksamhet. Med 

hjälp av våra dilemman och den distans förskollärarna fick i förhållande till dem i 

diskussioner kunde vi på ett medvetet sätt lyfta diskussionen som dagens samhälle inte 

längre blundar för. Vilket är att gränsöverskridningar sker dagligen gällande barns integritet 

och sexualitet. De handlingar som tidigare setts som normativa	 har vår studie haft som 

ambition att synliggöra. Detta på grund av att bidra till ett ökat intresse av att diskutera detta 

i arbetslagen på förskolan, samt för att skapa strategier i arbetet med barns integritet och 

sexualitet som är gemensamma för alla Sveriges förskolor. 

	

 9. Vidare forskning 
	
För vidare forskning kring detta skulle vi studera de strategier som respondenterna 

uttrycker sig använda i arbetet med barns sexualitet och integritet. Vi skulle därmed göra 

en observationsstudie med syftet att synliggöra strategierna i praxis. Detta med anledning 

att fylla den avsaknad av tidigare forskning som lyfter det praktiska arbetet med barns 

sexualitet och integritet. En forskningsansats för detta är att vidare studera internationell 

forskning med syfte att bredda det västerländska relativt tunna forskningsfältet. 
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Bilagor 
	
Bilaga 1  
Samtyckesbrev och intervjuförfrågan till förskollärare, 1:a utskicket.	

	

Hej Förskolan xx!	

	

Vi är två förskollärarstudenter från Södertörns Högskola som går sista terminen och ska nu 

skriva C-uppsats. Vårt valda ämne är barns integritet och sexualitet och vi önskar att 

undersöka förskollärares attityd och tankar kring barns integritet utifrån både erfarenheter 

och styrdokument. 	

	

Vi kommer att göra en kvalitativ intervjustudie och undrar därför om ni har möjlighet att 

ställa upp på en intervju på ungefär 30-45 minuter på er förskola. Med tanke på etiska 

aspekter kommer intervjun utgå från olika dilemman för att det inte ska kännas utpekande 

eller för privat. Allt är självklart konfidentiellt och ni har rätten till att avbryta under studiens 

gång. Det insamlade materialet kommer endast användas för denna studie. Ni kommer kunna 

ta del av uppsatsen på portalen DiVA. 	

	

Vid intresse eller vidare frågor hör gärna av er så snart som möjligt då vi gärna vill utföra 

intervjuerna vecka xx men vi är självklart flexibla.	

	

Vänliga hälsningar	

Sandra Ekstrand & Michelle Gylemo	

Telefon: 07x xx xx xxx	
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Bilaga 2  
Samtyckesbrev och intervjuförfrågan till förskollärare, 2:a utskicket.	

	

Hej förskolan xx!	

Vi är två förskollärarstudenter från Södertörns Högskola som går sista terminen och ska nu 

skriva C-uppsats. Vårt valda ämne är barns integritet och sexualitet och vår vision är att 

skapa ett samtal för att undersöka förskollärares tankar kring dessa ämnen.	

	

Vi kommer att göra en kvalitativ intervjustudie och undrar därför om ni har möjlighet träffa 

oss för att samtala och diskutera om barns integritet. Samtalet kommer ta ungefär 30-45 

minuter. Med tanke på etiska aspekter kommer intervjun utgå från olika dilemman för att det 

inte ska kännas utpekande eller för privat. Ett exempel på ett dilemma kan vara:	

	

Två barn har en konflikt och normen på förskolan är att kramas och säga förlåt för att bli 

sams.	

	

Allt är självklart konfidentiellt och ni har rätten till att avbryta under studiens gång. Det 

insamlade materialet kommer endast användas till denna studie och raderas efter studiens 

slut. Ni kommer kunna ta del av uppsatsen på portalen DiVA. 	

	

Vid intresse eller vidare frågor hör gärna av er så snart som möjligt då vi gärna vill utföra 

intervjuerna vecka xx, eller så snart som möjligt, vi är självklart flexibla.	

	

Vänliga hälsningar	

Sandra Ekstrand & Michelle Gylemo	

Telefon: 07x xx xx xxx	

 

	

	
	
	
	
	
	



	 43	
	

Bilaga 3 
Intervjufrågor till förskollärare	
	
Vad heter du?	
	
Hur länge har du varit aktiv i förskolans verksamhet? 	
	
Vad har du för pedagogisk utbildning?	
	
Vad tänker du om ordet integritet?	
	
Vad tänker du om ordet sexualitet?	
	
Vi har två tänkta dilemman som vi nu tänkte läsa upp för att sedan kunna samtala kring dessa, 
känns det ok?	
	

1.   Två barn har en konflikt och normen på förskolan är att kramas och säga förlåt för 
att bli sams.	

2. Två barn utforskar varandras kön och en pedagog bryter upp leken och ber barnen 
att leka något annat. Barnen ifrågasätter varför dem inte får och uttrycker att de 
vill fortsätta leken.	

	
Första tankar/reflektioner kring detta?	
	
Kan det göras annorlunda på något sätt? I så fall hur/varför?	
	
Har du några vidare tankar kring detta?	
	
Har ni några riktlinjer ni strävar efter i ert arbete med integritet/sexualitet?	
	
Har du fått någon kompetensutveckling vad gällande integritet/sexualitet? 	
	
Om ja, hur har den följts upp?	
	
Har du hört talas om några organisationer som arbetar med barns integritet/sexualitet?	
	
Om ja,	
	
Hur kom du i kontakt med dem?	
	
Vad väcktes för tankar?	
	
Använder ni dem i er verksamhet?	
	
Om ja, hur?	
	
Har du skrivit på förskolebrevet?	
	
Om ja, märker du någon skillnad på ert arbetssätt i arbetslaget efter ni gick med?	
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Vi har inför denna studie uppmärksammat en svårighet i att komma i kontakt med 
respondenter till denna studie, har du några tankar/reflektioner kring detta?	
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Bilaga 4  
Intervjufrågor till polis	
	
Vad heter du?  	
	
Vad är din yrkesroll?	
	
Hur ser ditt arbete ut kring frågor om barns integritet och sexualitet?	
	
Har du några tankar om hur arbetet med barns integritet och sexualitet har förändrats över tid?	
Vad tänker du är den största svårigheten att jobba med barn?	
	
Hur tänker du att pedagoger bör prata med barn om frågor som rör integritet och sexualitet?	
	
Vad tänker du att pedagoger bör blir bättre på? Dels i samarbete med polisen och dels i 	
förhållande till barnen och dessa frågor?	
	
Hur pratar ni poliser om frågorna sinsemellan?	
	
Om ett barn blivit utsatt på en förskola och ett barnförhör krävs, får barnet själv gå in i ett rum 
och prata om händelsen med en polis?	
	
Hur tänker du kring detta?	
	
Finns det några strategier för att barnet ska känna trygghet och öppna sig?	
	
Hur tungt väger pedagogers ord när/om barnen vägrar prata i en utredning?	
 

	


