
1 
 

Av: Magdalena Hulth 
 
Handledare: Liselott Mariett Olsson  

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande 

Magisteruppsats 15 hp  

Interkulturell pedagogik, vårterminen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder av barns sexualitet - var går 
gränsen för barns medborgarskap?  
 
En diskursanalys av pedagogers samtal om barn 

och sexualitet i förskolan  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Innehåll 

Abstract ............................................................................................................................................ 4 

Sammanfattning ............................................................................................................................... 5 

Inledning ........................................................................................................................................... 6 

Syfte och frågeställningar ............................................................................................................... 10 

Tidigare forskning: Bilder av barns sexualitet ................................................................................ 11 

Teoretiskt ramverk ......................................................................................................................... 15 

Diskurser ..................................................................................................................................... 15 

Subjektet – att bli till som barn .................................................................................................. 16 

Agentskap ................................................................................................................................... 17 

Tre undersökningsstrategier ....................................................................................................... 18 

Undersökningens metod, etik och analysredskap ......................................................................... 20 

Metod ......................................................................................................................................... 20 

Etik .............................................................................................................................................. 22 

Trovärdighet ............................................................................................................................... 23 

Analysredskap ............................................................................................................................ 24 

Resultat och Analys ........................................................................................................................ 26 

En förändrad idé om förskolan - Den pedagogiska miljöns möjligheter och begränsningar .... 26 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning ..................................................................... 28 

Avskiljandets praktik .............................................................................................................. 28 

Subjektfieringen av självet ..................................................................................................... 29 

Barns sexualitet som avgränsad – och som kontextuell ............................................................ 30 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning ..................................................................... 32 

Avskiljandets praktik .............................................................................................................. 32 

Subjektifieringen av självet .................................................................................................... 33 

Föräldrar som normbärare? ....................................................................................................... 33 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning ..................................................................... 35 

Avskiljandets praktik .............................................................................................................. 36 

Subjektifieringen av självet .................................................................................................... 36 

Policys och nakna barn ............................................................................................................... 37 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning ..................................................................... 39 

Avskiljandets praktik .............................................................................................................. 40 

Subjektifieringen av självet .................................................................................................... 40 



3 
 

Min kropp är min kropp och stopp! ........................................................................................... 41 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning ..................................................................... 42 

Avskiljandets praktik .............................................................................................................. 43 

Subjektifieringen av självet .................................................................................................... 43 

Sammanfattande analys och diskussion ........................................................................................ 44 

Några avslutande ord och nya frågor ............................................................................................. 48 

Referenser ...................................................................................................................................... 50 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/012maghul/Desktop/Magdalena%20hulth%20magisteruppsats%20interkulturell%20pedagogik%202016.docx%23_Toc454263182


4 
 

Abstract 

Department of Culture and Learning, Södertörn University  

Master thesis by Magdalena Hulth  

Spring term 2016 

 
Title: Images of childrens' sexuality – where lies the boarders for childrens' citizenship?  

- A discourse analysis of teachers talk about children and sexuality i preschool  
  

The purpose of this study is to investigate the image of the contemporary child as citizen in relation to the 

issue of childrens sexuality in a preschool context. This is an attempt to capture the complexity that 

teachers have to deal with in order to provide protection and care, and at the same time encurage/support 

childrens' own areas of interest and promote their actorship. 

     In line with a qualitative methodological approach there were focus group discussions conducted 

among four different groups of teachers to see what understandings they were collectively constructing for 

children in relation to sexuality. These conversations where analyzed using Foucaults three strategies for 

subjectification (Foucault 1982), and a discourse theoretically informed discourse analysis (Winter 

Joergensson & Phillips 2000). 

    To meet the purpose there were three research questions asked: What concepts and reasoning are used 

to describe children and childrens sexuality? Is there variations in these descriptions – how do these 

appear? And how is this motivated? When and how are limits  set for the image of the child as citizen in 

relation to childrens sexuality in preschool? 

   It turns out that the limits set for the child as citizen in relation to sexuality primarily is about what 

Foucault (1976/2002) describes as sexuality as tied to a place, that sexuality is to be understood as 

something private.  The children in the pedagogical practice described in the conversations are always 

under supervision, and since the children have materialised the norms around sexuality as tied to a place, 

the pedagogical environment constitutes a limit. Another limit set for the contemporary child can be traced 

to the concept of risk. The teachers have to deal with different risks in their practice, and therefore the 

opportunity for children to be naked or unsupervised within the practice is foreclosed. Yet another limit 

concerns the respect for parents. It is sustained by the idea of sexuality as tied to a place and delegate the 

power to the parents in questions regarding childrens sexuality. One limit concerns the view of childrens' 

sexuality as separate from adults', where the child is constructed within a developmental psycological 

discourse which turns into a limit for the contemporary child as it is displayed as a model for a normal 

child. Finally there is also a limit set that has to do with the teachers responsibility to protect the child in 

relation to other children.  

Key words: Childrens' sexuality, the competent child, Foucaults' strategies for subjectification  
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Sammanfattning 

Titel:   Bilder av barns sexualitet - var går gränsen för barns medborgarskap?  
- En diskursanalys av pedagogers samtal om barn och sexualitet i förskolan 

 
Syftet med studien är att undersöka bilden av det samtida barnet som medborgare i relation till 

frågan om barns sexualitet i en förskolekontext. Detta för att försöka fånga komplexiteten som 

pedagoger har i att både ge skydd och omsorg, samtidigt som de ska försöka bejaka barns 

intresseområden och främja barns aktörskap.  

    I kvalitativ metodologisk hållning hölls därför fokusgruppssamtal med fyra olika 

pedagoggrupper för att se hur de tillsammans skapar förståelser för barn i relation till sexualitet. 

Dessa samtal analyserades med hjälp av Focualuts tre strategier för subjektskapande (Foucault 

1982), samt med hjälp av diskursteoretisk inriktning av diskursanalys (Winter Joergensson & 

Phillips 2000). 

   För att besvara syftet ställdes tre frågeställningar: Vilka begrepp och resonemang används för 

att beskriva barn och barns sexualitet? Finns det variationer i dessa begrepp och resonemang - hur 

ser dessa ut? Och hur motiveras detta? När och hur upprättas gränser för bilden av barnet som 

medborgare i relation till barns sexualitet i förskolan? 

   Det visar sig att de gränser som sätts upp för barnet som medborgare i relation till sexualitet 

först och främst handlar om det som Foucault (1976/2002) beskriver om sexualitet som 

platsbundet, att sexualitet ska förstås som något privat. Barnen i den pedagogiska verksamheten 

som beskrivs i samtalen, är alltid övervakade, och genom att barnen materialiserat normerna om 

sexualitet som platsbundet, så blir den pedagogiska miljön en gräns. En annan gräns som sätts 

upp för det samtida barnet går att spåra till idén om risk. Pedagogerna behöver hantera olika 

risker i verksamheten som på så vis tar bort möjligheter för barn att vara nakna eller oövervakade 

i verksamheten. Ytterligare en gräns handlar om respekten för föräldrar som bärs upp av iden om 

sexualitet som platsbunden och som på så vis ger föräldrarna makten i frågor som rör barns 

sexualitet. En gräns handlar om synen på barns sexualitet som avskild från vuxnas, där skapas 

barnet i en utvecklingspsykologisk diskurs vilket blir en gräns för det samtida barnet då det sätts 

upp en mall för ett normalt barn. Det sätts slutligen även upp en gräns som handlar om just 

pedagogers ansvar för att skydda barnet i relation till andra barn.  

Sökord: Barns sexualitet, det kompetenta barnet, Foucaults strategier för subjektskapande 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har svensk förskola förändrats på en rad olika sätt. I samband med 

dessa förändringar har också idén om och bilden av barnet förändrats. Förskolan har till exempel 

förts över från att vara socialdepartementets ansvarsområde till att bli utbildningsdepartementets. 

Den tidigare strävan att göra förskolan hemlik har bytts ut till att se den som stimulans för barnets 

lärande och pedagogerna har en läroplan att förhålla sig till (Hägglund 2009, s. 97, Martin Korpi 

2006). Både gamla och nya bilder av barn präglar förskolan. 

      Idag talas det ofta om det kompetenta barnet, ett barn som förväntas klara av saker på egen 

hand, och som på ett plan likställs med vuxna (Halldén 2007, s. 14). En liknande bild som i 

förskolesammanhang sätts samman med detta kompetenta barn, är det utforskande barnet, ett 

barn vars tankar och teorier ska lyssnas till, och där pedagogerna på förskolan ska finnas till 

hands, och utmana barnet i det som hen för tillfället funderar över (Linder 2016, Åberg & Lenz 

Taguchi 2005).  Detta kompetenta och utforskande barn har även tillerkänts fler och fler 

rättigheter som medborgare. 1990 ratificerade till exempel Sverige barnkonventionen och tre år 

senare fick Sverige sin första barnombudsman som arbetar för att kommuner och myndigheter 

genomför barnkonventionens krav (Barnombudsmannen 2015). Barns rättigheter har på detta sätt 

lyfts fram. 

     Även forskningen kring barn har genomgått en förändring, det som har kommit att kallas den 

”nya barndomssociologin” (Prout 2005, s.1) har gett nya perspektiv på vad det innebär att vara ett 

barn. Dessa perspektiv ifrågasätter en universell bild av barnet och försöker istället 

kontextualisera barndomen och ifrågasätta tidigare föreställningar om barn som passivt utsatta för 

en socialisering och istället visa på barns agentskap och som aktörer i samhället (Prout 2005, s.1).  

Denna bild av det kompetenta och utforskande barnet med egna rättigheter förväntas den svenska 

förskolan utformas efter (Skolverket 2010). 

     I denna studie kommer dessa bilder av det samtida barnet i förskolan att sammanfattas som 

barnet som medborgare. Det finns en diskussion om hur begreppet medborgarskap kan tolkas 

och användas i relation till barn (Hägglund 2009, s. 89-93), men i den här studien används 

medborgarbegreppet endast som ett sätt att förstärka och poängtera barns ökade rättigheter i 

samhället och i bemärkelsen av barns aktörskap i förskolan. Barnets medborgerliga rättigheter i 

den tolkningen är dock inte självklara och kolliderar ibland med vuxnas ansvar för barnet. Det 
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finns också en rad forskare som problematiserar och visar på hur en alltför ensidig bild av barn 

som kompetenta riskerar att till exempel missa barns behov av skydd och omsorg (Halldén 2009). 

Frågan som driver studien handlar just om var gränsen för barnet som medborgare går. Genom att 

pröva bilderna av det kompetenta, utforskande och medborgerliga barnet i relation till området 

sexualitet undersöks hur och var gränser upprättas i spänningsfältet mellan barns rättigheter och 

barns behov av omsorg. Just sexualitet verkar vara ett område där konflikten mellan barns 

rättigheter och barns behov av omsorg och skydd blir extra tydlig.  Enligt 

Världshälsorganisationen, WHO, så är sexualitet en aspekt av att vara mänsklig, eller som en 

medborgerlig rättighet: 

 

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller 

såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara 

mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte 

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

inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte 

vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som 

driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att 

känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar 

tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska 

hälsa (RFSU 2015, s.2) 

 

Av detta citat framgår att sexualitet är en rättighet också för barn och enligt forskarna Egan och 

Hawkes (2010, s.154-156) så krävs det ett skifte i barnsyn för att barn i praktiken ska kunna ses 

som agentiska sexuella subjekt, vilket inte är helt lätt eller självklart då just barnets behov av 

omsorg och skydd här ställs mot dess rättigheter att själv agera. Exempelvis poängterar Egan och 

Hawkes att det är samhällets ansvar att dessa rättigheter ges, och får därför inte lämnas till 

hemmet och ses som en privat angelägenhet, då det just är i hemmen som de flesta övergreppen 

sker och där också förtryck och homofobi uttrycks (2010, s 154-156). Det sätter fingret på ett av 

de fenomen för den pedagogiska disciplin som den här uppsatsen skrivs inom; uppfostran, vad 

den bör bestå av och vem som bär ansvar för den. Pedagogikämnet studerar just fenomenet 

uppfostran (utöver undervisning och utbildning) både i och utanför formaliserade 

utbildningsinstitutioner (Svensson 2009). Föreliggande studie blir därför intressant i relation till 

föreställningar om vad som är förskolans respektive hemmets ansvar och var barns sexualitet, så 

att säga, hör hemma. I sexualitetens historia 1 (1976/2002) visar den franske idéhistorikern 

Michel Foucault (1926-1984)  just hur frågan om sexualitet är platsbunden. Han visar att 1800-
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talets viktorianska ideal skapade sexualiteten som något privat och platsen för utövandet av den 

skulle vara sängkammaren. Idealet blev också att barn och föräldrar skulle ha skilda sovrum och 

olika kön skulle skiljas åt. Denna bild av sexualiteten som platsbunden, menar Foucault, 

dominerar vårt sätt att tänka om sexualitet. 

     Föreställningar om sexualitet som platsbundet till det privata går också att se som att det ger 

konsekvenser för vad barn bör veta om sexualitet och var den kunskapen ska läras ut. Redan vid 

tiden för när den allmänna skolplikten genomfördes fanns det påtryckningar om att 

sexualkunskap skulle införas som ämne i den svenska skolan, och år 1955 blev det obligatoriskt 

(Lindgren 2015, s. 273). Under första hälften av 1900-talet pågick debatten mellan de som 

förespråkade att barn skulle bli undervisade om sexualitet och de som tyckte att detta endast var 

förbehållet äktenskapet. Men även förespråkarna för sexualundervisning menade att kunskap om 

sexualitet var ett sätt att foga in människorna i en ”rätt” och ”god” sexualitet (Lindgren 2015, s. 

274).  Information om sexualitet i skolan skulle därför kunna ses som att det svenska samhället 

tar ansvaret för den sexuella uppfostran, samtidigt som de flesta barn tillbringar sina första år i 

förskolan, där det inte finns någon obligatorisk sexualupplysning eller riktlinjer i förhållningssätt 

kring sexualitet. Man kan därför se den sexuella fostran som en olöst fråga, är det hemmets 

ansvar eller samhällets?   

       Vad platsbundenhet för sexualiteten innebär i dagens digitala samhälle, blir också intressant 

att fundera kring, när allt som sker i det egna hemmet också på en sekund kan spridas till hela 

världen. I en artikel på Aftonbladets hemsida (15 december 2015), publiceras en bild på en dansk 

komiker som badar i badkar med sitt barn. Läsarreaktionerna blir många, på bara 3 timmar har 

artikeln blivit kommenterad 200 gånger och det är två starka läger som utkristalliserar sig. En 

grupp hyllar bilden och skriver fram det viktiga, naturliga och fina med att bada (naken) med sina 

barn, och drar kopplingar till sina egna barndomar och sitt eget liv, medan en annan grupp skriver 

att det är sjukt och att pappan åtminstone borde bära badbyxor. Många blir också väldigt arga på 

den andra gruppens reaktioner och det skapas trådar där pedofilordet kastas i ansiktet på 

varandra. I diskussionen uttrycks också ett risktänkande; vad som kan hända med barnet av att se 

pappans snopp och vad kan hända om någon redigerar i bilden och lägger ut den.  Flera 

kommentarer försöker också påvisa att det är en skillnad mellan dem som är från Sverige och 

dem som inte är det i diskussionstråden och menar att det är de senare som blir upprörda över att 

en man badar naken med sitt barn. Denna debatt säger något om att det finns flera olika starka 
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föreställningar om nakenhet och sexualitet i dagens samhälle. Vissa av kommentarerna handlar 

om att pappan inte borde lägga ut bilderna offentligt, utan att det är något privat som ingen annan 

har med att göra. Det säger en del om att det är en levande diskussion om att sexualitet är något 

som tillhör hemmet och den privata sfären och vad som anses offentligt. Denna studie är därför 

aktuell i en pågående debatt.  Hur vi förhåller oss till nakenhet och sexualitet verkar i 

ovanstående tråd också säga något om hur vi förstår oss själva, det vill säga hur vi gör oss till 

subjekt.  

     Foucault ägnade stora delar av sin forskning åt just frågan hur vi på olika sätt skapar och 

skapas till subjekt (Dreyfus & Rabinow 1982). Centralt är hur vi förstås och förstår oss själva 

utifrån kategoriseringar som genererar vad vi inte är. I exemplet ovan, skapar sig vissa som 

svenskar genom att visa att de är öppna för nakenhet (vilket de menar är ett uttryck för svenskhet) 

och är därför inte invandrare som de menar står för något annat. Det som också händer i det här 

exemplet - och som kan förstås i relation till en av Foucaults huvudpoänger - är hur subjektet 

skapas och förstår sig själv i relation till något annat, som i relation till nakenhet.  

      Trots att Foucaults verk ofta förknippas med en maktproblematik (Dreyfus & Rabinow 1982) 

uttrycker han själv något annat när han beskriver sitt arbete: 

I would like to say, first of all, what has been the goal of my work during the last twenty 

years. It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate the foundations 

of such an analysis. My objective, instead, has been to create a history of the different 

modes by which, in our culture, human beings are made subjects (Foucault 1982, s. 208) 

Det är alltså inte makten i sig som är intressant utan som citatet visar, så har Foucault undersökt 

hur människor görs till subjekt. 

       Det har gått 40 år sedan Foucault skrev Sexualitetens historia och där han analyserar den 

tidens syn på sexualitet. Han menar att subjektsskapandet vid denna tid handlar om att frigöra sig 

från en sexualitet förstådd som förtryckt. Idén om att frigöra sig, menar Foucault, hör samman 

med en psykodynamisk bild av att det finns en sann sexualitet hos varje individ och att den måste 

få komma ur sitt skal (Foucault 1976/2002). Om frigörandet var i fokus för 40 år sedan, är det 

intressant att fråga sig vilka bilder av barn och sexualitet som präglar dagens samhälle och vad 

dessa får för uttryck i den svenska förskolan. Vilket slags subjektsskapande pågår i dag i svensk 

förskola i spänningsfältet mellan barns rättigheter och barns behov av omsorg?       
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Syfte och frågeställningar  

Den här studien utgör ett försök till att syna det subjektsskapande som pågår i svensk förskola 

och vilka gränser som sätts upp för det samtida barnet i förskolan; barnet som medborgare. Ett 

mer specifikt och övergripande syfte blir därför: 

 

att undersöka bilden av det samtida barnet som medborgare i relation till 

frågan om barns sexualitet i en förskolekontext 

 

För att göra detta ställs tre frågeställningar: 

 

1. Vilka begrepp och resonemang används för att beskriva barn och barns sexualitet? 

2. Finns det variationer i dessa begrepp och resonemang - hur ser dessa ut? Och hur 

motiveras detta? 

3. När och hur upprättas gränser för bilden av barnet som medborgare i relation till barns 

sexualitet i förskolan? 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Tidigare forskning: Bilder av barns sexualitet 

 I boken Från kvalitet till meningsskapande: postmoderna perspektiv - exemplet förskolan (2014) 

visar Dahlberg, Moss och Pence hur olika bilder av barn konstruerats historiskt och hur dessa 

olika bilder av barn kan uttryckas på olika sätt i dagens förskola. De utgår från ett postmodernt 

perspektiv vilket visar att det inte är möjligt att fastställa ett sant och oföränderligt barn. Istället 

visar de postmoderna perspektiven att det finns oändligt många barn och barndomar och tar sikte 

på att visa hur vi skapar och fastställer vad ett barn är (Dahlberg, et al 2014, Jacksson & Scott 

2010, s 102). 

     En dominerande bild av barn under 1900-talet, som Dahlberg et al (2014, s. 103-113) 

beskriver, är ett fattigt och outvecklat barn som är passivt. Antingen förstås hen som skapat av 

naturen eller av samhället och ses bara genom rastret av vad barnet ska komma att bli, alltså 

vuxen. En av dessa konstruktioner skriver Dahlberg et al. (2014, s 106-107) är barnet som 

oskyldigt. Detta barn föds gott och dess inre essens måste värnas. Bilden visar hur vuxna tenderar 

att vilja rädda och beskydda barnen från en hemsk värld, men denna värld menar författarna är 

barnen redan en del av och därför blir detta beskyddande ett sätt att inte ta barnen på allvar. I 

relation till sexualitet beskriver Jacksson och Scott (2010, s. 101-103) hur barnet förstått som 

oskuldsfullt måste skyddas från sexualitet för att inte bli frestat, men om det ändå sker eller om 

barnet blir utsatt för något, blir oskuldsfullheten hotad och därmed barndomen i sig. Det innebär 

också att kunskap om sexualitet kan ses som farligt och barnet går också att ses som ett hot mot 

andra barn (Jacksson och Scott 2010, s. 104, 107). 

      En annan bild av barnet benämns av Dahlberg et al (2014, s. 105-106) som kunskaps-, 

identitets - och kulturreproducent.  Detta barn föds som ett oskrivet blad, men på senare tid och i 

takt med utvecklingen av en neoliberal och ekonomistisk logik också som ett humankapital som 

behöver investeras i för att bli det samhället efterfrågar. Därför är det viktigt att barnet fylls på 

med de kunskaper och erfarenheter som krävs för förverkligandet av den vuxna produktiva 

arbetskraften. Den tidiga barndomen blir också särskilt viktig för att barnet ska klara av och 

infoga sig i skolans struktur (Dahlberg et al, s. 2014, s.105-106, Dahlberg & Moss, 2005, s. 29). 
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Barnet som beskrivs som humankapital går att likna vid det barn som går att återfinna i de 

behandlingsjournaler från två skolhem som diskuteras i Åsa Bergenheims
1
 avhandling Barnet, 

libido och samhället - om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930-1960  (1994). Här 

framkommer det att den sexuella fostran ges stor betydelse för barnen som samhällsbyggare. Till 

exempel menade de som Bergenheim benämner som Sexualradikalerna att om barnen fick utlopp 

för sina sexuella känslor, så skulle det påverka deras personligheter så att de blev kreativa, 

trotsiga och inte böjde sig för auktoriteter.  På detta sätt, via barnen, skulle samhället förändras 

till att bli socialistiskt. I kontrast till det fanns de etablerade experterna som liksom 

sexualradikalerna erkände att barn har en sexualitet, men istället menade att barns sexualitet 

varken får synas eller uttryckas och genom att barnet tvingas hålla igen sina sexuella behov blir 

barnet en människa som fogar in sig i samhällsstrukturen (Bergenheim 1994, s. 325-330). 

Barndomens sexualitet blir här föremål för politiska idéer, och ett verktyg för samhällsförändring. 

      En ytterligare konstruktion av barn benämns av Dahlberg et al. (2014, s.107-108) som barnet 

som natur, eller det vetenskapliggjorda barnet och innebär att barnet ses som att hen har en 

naturlig utveckling och blir därför kontextlös. Hen framträder som bärare av universella 

egenskaper, och genom medicinvetenskapen och utvecklingspsykologin skapas en bild av 

naturliga stadier som genererar ett tänkande och mätande om barnets utveckling (Dahlberg et al. 

2014, s. 107-108).  Egan och Hawkes (2010, s. 104), som gjort en historisk översyn av barns 

sexualitet, visar att när det utvecklingspsykologiska tänkandet tog plats ökade också behovet av 

att skydda barnet från sexualitet, för att det inte skulle blir stört i sin utveckling. När 

psykoanalytiker och sexologer började se barn som att de hade en sexualitet, blev det också 

viktigt att det spreds kunskap om vad som var rätt och fel sexuella beteenden. Den sexualitet som 

tillskrevs barn var dock bara ett uttryck för den kommande riktiga vuxna sexualiteten (Egan och 

Hawkes 2010, s.104).  Trots barndomssociologins genomslag inom forskningen så hävdar 

Jacksson & Scott (2010, s.105) att det ändå är de utvecklingspsykologiska diskurserna som 

dominerar om barn och sexualitet och därmed bilden av barndom som något universellt. Även om 

synen på barns sexualitet sett olika ut så menar Egan och Hawkes (2010, s.11) att något som 

verkar vara bestående är oron och ambivalensen inför den. En av deras slutsatser är att barns 

                                                      
1
 Bergenheim(1994) visar även på att synen på barns sexualitet går i spåren av kvinnors sexualitet. Detta skulle 

kunna vara en intressant tråd att följa, till exempel likheter mellan barn som ska skyddas och vara påklädda för att 
inte utsättas för eventuella pedofiler med kvinnor som ska skyddas genom att inte gå på fel platser eller klä sig 
utmanande, denna tråd kommer dock inte att tas upp i denna uppsats. 
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sexualitet måste ses som sexualiteter och inte som en fastställd och definierad sexualitet (Egan 

och Hawkes 2010, s.154 -156). 

      Den bild av barn som undersöks i den här studien, barnet som medborgare, går att likna vid 

den bild som Dahlberg et al (2014, s. 110-113) benämner barnet som medkonstruktör av kunskap, 

identitet och kultur. Detta barn ses, i kontrast till de andra konstruktionerna som nämnts, som 

medskapare av sitt eget liv och som definierande av sin egen barndom. I pedagogisk verksamhet 

kan denna barnsyn uttryckas som ett kompetent barn (Halldén 2007, s. 60), vars teorier om 

världen ska lyssnas på och hen ska utmanas utifrån sina egna frågor. Detta barn skrivs också fram 

inom förståelsen av att kunskap är något som skapas tillsammans och därför är barnet 

medkonstruktör då skapandet/kunskapandet alltid sker relationellt. Detta får också effekten att 

pedagoger i förskolan inte förväntas inneha rätt kunskaper som de ska överföra till barnen, utan 

tillsammans med barnen förväntas de istället utforska olika frågeställningar. Denna bild av barnet 

utgår från att alla människor är olika och att olikheter kan användas för att utmana och utveckla 

teorier och intresseområden tillsammans (Åberg & Lenz Taguchi 2005). En viktig aspekt i denna 

konstruktion är just att det inte går att en gång för alla fastslå vad ett barn är, lika lite som det går 

att fastslå vad det är att vara vuxen. Detta barn skall lyssnas till i samhället och ses som en viktig 

part i samhällsdebatten om barn (Dahlberg et al, 2014, s. 110-113).   

       Flera konstruktioner av barn kan dock leva sida vid sida och i vissa situationer och inom 

vissa områden blir en bild starkare än en annan (Tullgren 2010, s. 35). I avhandlingen 

Bångstyriga barn i förskolan (Dolk 2013, s. 141-142) visas hur likabehandlingsarbetet i en 

förskola tenderar att hamna i en överföringssyn på kunskap, där de ”goda normerna” ges från 

pedagogerna till barnen. Denna kunskapssyn möjliggör inte barns delaktighet utan barn görs och 

ses istället som passiva mottagare, vilket står i kontrast till bilden av det aktiva, kompetenta och 

utforskande barnet som det samtida barnet skrivs fram som. Likabehandlingsarbetet i förskolan 

framkallar därmed en viss sorts barnsyn och kunskapssyn hos pedagogerna, som skulle kunna 

betraktas som en gräns för det samtida barnet.         

    Ålder går att se som något specifikt för hur vi skapar oss som subjekt i relation till sexualitet. 

Linn Sandberg (2009) har i sin avhandling Getting intimate- a feminist analysis of old age, 

masculinity & sexuality analyserat sexualitet i relation till maskulinitet och hög ålder. Här visar 

hon hur hög ålder är med och skapar och omskapar förståelser av maskulinitet och sexualitet. 

Genom att använda en feministisk tolkning av den franske filosofen Gilles Deleuzes (1925-1995) 
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begrepp ”becoming”, visar hon hur det går att se hög ålder som en möjlighet istället för ett 

problem för sexualitet.  På så sätt skapar Sandberg nya förståelser av både maskulinitet och 

sexualitet. Att som man vara impotent skapar andra sätt att göra sexualitet på, och på detta sätt 

omskapas också bilden av att vara man. En mjukare, mer ömsint maskulinitet skapas i denna 

skärningspunkt och en sexualitet som innebär smekningar, blickar och beröring i kontrast till en 

mer hård, heterosexuell penetrationsinriktad sexualitet. Sandbergs (2009) avhandling blir därför 

relevant för denna studie för hur ålder är med och skapar bilder av sexualitet och hur subjektet 

också skapas på specifika sätt i relation till olika skärningspunkter.  

         Det finns mycket forskning om barndom och betydelsen av att vara barn (Söderlind 2009, s. 

16-17), men inte utifrån att problematisera maktordningen barn-vuxna. Inom feministisk och 

postkolonial teori görs ofta analyser av olika maktordningar, mest frekvent används kategorierna 

genus och etnicitet, för att bättre få syn på hur makt konstrueras i skärningspunkter mellan dessa. 

Det är dock sällan som ung ålder blir en av dessa skärningspunkter, menar Krekula, Närvänen 

och Näsman (2005) och förklarar att det kan bero på att vuxnas makt över barn är så vedertaget 

och självklar att det därför inte ifrågasätts. Varje samhälle organiseras efter ålder och beroende på 

hur detta generationssystem ser ut, ges olika åldrar olika betydelser och makt (Alanen 2001 i 

Dolk 2013, s.30). Dolk (2013) intar just ett maktperspektiv på ung ålder i sin avhandling och 

Jenny Bengtsson (2013) sätter samman genus, sexualitet och ålder i sin avhandling, och visar hur 

barn i skolans tidigare år begripliggör och iscensätter sexualitet och genus.  

      Den här studien tar inspiration från Foucaults teorier om subjektsskapande och hur detta äger 

rum i relation till sexualitet. Inspiration tas även från Dolks avhandling om hur en kan förstå 

barns agentskap i relation till förskolans verksamhet och Sandberg (2009) har gett inspiration till 

hur sexualitet går att tolkas och problematiseras utifrån ålder. Denna studie vill därmed ses som 

ett bidrag till att förstå hur olika bilder av barn skapas i förskolan och som ett bidrag till att 

diskutera olika bilder av barns sexualitet. Dessutom går den att se som ett bidrag till diskussionen 

om hur komplex förskollärarens yrkesroll är av att både skapa möjligheter för barn att vara 

kompetenta och samtidigt värna och skydda dem.  
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Teoretiskt ramverk  

Diskurser  
Titeln på denna uppsats, Bilder av barns sexualitet – var går gränsen för barns medborgarskap? 

liksom avstampet i Foucaults verk signalerar den poststrukturalistiska teoretiska grund som denna 

uppsats utgår ifrån. För det är just så som den postmoderna verkligheten förklaras, att det är våra 

bilder och föreställningar om något som också är och skapar världen och oss själva som subjekt 

(Dahlberg et al.2014, s.71).  

     Föreställningen om att det går att kartlägga och blottlägga världen, det vill säga förklara den in 

i minsta detalj, bygger på en modernistisk tankefigur som fick sitt genomslag under 

upplysningstiden. Denna tankekonstruktion innebär att det går att få reda på vad ett barn är, vad 

sexualitet är och därmed vad som skulle vara bästa sättet att förhålla sig till det. Denna 

föreställning problematiseras av den postmoderna blicken (som också erkänner sig som en 

konstruerad blick), som istället försöker synliggöra det som tas för givet och på så vis också visa 

hur vi skapar gemensamma sanningar. Utifrån det här synsättet, tydligt framskrivet av Foucault, 

finns det inte något äkta och sant sätt att vara barn på som skulle kunna fastställas med 

vetenskapens hjälp, utan istället är det just våra gemensamma referensramar eller bilder som 

bestämmer det som vi tänker oss är sant om barn (Dahlberg et al. 2014 s. 71, Nordin Hultman 

2004, s.37-39).  På samma sätt förstås sexualitet i linje med Foucault,
2
 som något socialt 

konstruerat (Järvinen1997, s.54).  

      Det här sättet att förklara och förstå världen börjar med det som kommit att kallas för den 

språkliga vändningen, som visar just på detta skifte (Hyldgaard 2008). Där de modernistiska 

perspektiven ser ord som avbilder av verkligheten, så ses språket i stället i de postmodernistiska 

perspektiven som verkande, det vill säga, de är delaktiga i skapandet av verkligheten. Ett barn 

förstås utifrån vad de dominerande diskurserna framställer vad ett barn är, det finns därför inget 

idealt, sant barn som andra barn kan mätas mot som inte redan är diskursivt formulerat (Lenz 

Taguchi 2004, s.53, Nordin Hultman 2004, s.38). Diskurs kan här jämställas med de bilder som 

vi tar för sant om något. Foucault definierar diskurser som ”en mer eller mindre systematisk 

utsaga om hur vi ska tänka om världen, inte hur den är” (Tullgren 2010, s 35). Begreppet kan 

                                                      
2
 Järvinen lyfter fram att det finns många feministiska forskare som före Foucault hävdade att kön och sexualitet 

var en produkt av kultur, men att det först med Foucault skapades ett teoretisk och analytiskt begrepp kring detta 
och därför framställs det ofta som att han var först med dessa tankar. 
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användas på lite olika sätt utifrån olika teoretiska inriktningar, men i den här uppsatsen används 

diskursbegreppet på det sätt som de politiska teoretikerna Chantal Mouffe och Ernesto Laclau 

skriver om det, och det innebär att det inte bara är språket, utan även materialitet och handlingar 

som går att analysera och uppfatta som diskursivt (Winter Jorgenssen & Phillips 2000, s.31). 

     Utifrån det här teoretiska ramverket går det heller inte bara säga barn och tro att det ska få 

samma betydelse överallt och under hela världshistorien, då förståelsen av att vara ett barn skiftar 

kontextuellt. Med hjälp av teorin går det istället att se och synliggöra att det finns olika diskurser 

om barn. I till exempel en utvecklingspsykologisk diskurs förstås barn som utvecklingsmässigt 

omogna i relation till vuxna och de förväntas utvecklas utifrån givna faser (Eidevald 2009, s. 39). 

Detta läggs sedan som ett raster över allt barnet gör och säger och utifrån den diskursen tolkas en 

situation på ett visst sätt, men om det är en annan diskurs som dominerar förklaras samma 

beteende på ett annat sätt (Nordin Hultman 2004). 

     De diskurser om barn som präglar till exempel en förskola kan också materialiseras genom att 

teorierna om vad ett barn är eller vad som anses vara bra för barn omsätts i praktisk handling och 

i inredning och material. Det innebär att en förskolas inredning också är materialiserad teori. Om 

en förskola möbleras och arrangeras utifrån en bild/diskurs av barn där de förväntas vara aktiva 

och kunna använda sig av material på egen hand, ställs material troligtvis på en nivå så att barnen 

kan nå det och på detta sätt skapas också dessa aktiva kompetenta barn genom att miljön 

möjliggör det. Miljöer kan på detta sätt förstås som diskursiva, de säger något om våra 

föreställningar och samtidigt skapar våra föreställningar, genom att vi agerar i dem (Nordin 

Hultman 2004, s. 43). 

      Diskurser går att se som tillfälliga sanningar om något i en viss kontext, de upplevs som 

fixerade och sanna men de är kontingenta, det vill säga diskurserna är rörliga och att allt kunde ha 

varit på ett annat sätt och kan därför också bli på ett annat vis (Winter Joergensson & Phillips 

2000, s.33, 62). 

 

Subjektet – att bli till som barn 

På samma sätt som att diskurser är kontingenta, så är subjektet också skiftande. Denna subjektsyn 

står därför i tydlig kontrast till det humanistiska essentiella subjektet som återfinns i det 

modernistiska teoribygget och som präglat och präglar västvärldens synsätt på att vara människa.  

Beroende på vilka möjligheter eller bilder som diskurserna erbjuder görs och gör barnet sig till 
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subjekt. Det finns därför inget fördiskursivt subjekt (Lenz Taguchi 1997, s.128).  Subjektet ses 

som fragmenterat, och det skapas och skapar sig själv på olika sätt inom och i olika diskurser. 

Identiteten blir därför den position som subjektet identifierar sig med i en diskurs (Winter 

Joergensson & Phillips 2000, s. 48-50). På så sätt blir det mer relevant att tala om subjektiviteter, 

eller multipla subjektiviteter, eftersom subjektet i en diskurs kan uppträda på ett visst sätt och i en 

annan diskurs förklaras och förstås på ett annat vis (Lenz Taguchi 2005, s. 114). 

    När subjektet inordnar sig, materialiserar hen diskursen och blir därmed också bärare och 

maktutövare av diskursen, denna maktprocess kallar Foucault för governmentality eller på 

svenska; rationaliteter för styrning (Lenz Taguchi 2000, s.124, Tullgren 2003, s. 33). Med denna 

syn på makt går det inte att skapa en pedagogisk verksamhet som är ”fri” från makt, utan makten 

är ständigt närvarande och skapar olika sanningar om vad ett barn är, eller som i den här studien; 

vad ett barn blir i relation till sexualitet och i dessa sanningar skapar sig barnet.  

      När Foucault (1987, s. 203-209) försöker beskriva hur människor inordnar sig enligt 

normerna i samhället, så använder han sig också av 1800-talets fängelsearkitektur, som utformats 

för att internerna alltid ska kunna bli övervakade, utan att de vet om när de blir det. Fångvaktarna 

kan se in i alla celler från sitt bevakningstorn som är placerat i mitten av byggnaden, men 

fångarna kan inte se fångvaktaren. Den konstruktionen och numera tankekonstruktionen benämns 

som panopticon. Genom osäkerheten av att de kan ha ögonen på sig från fångvaktaren så agerar 

de enligt reglerna/normerna. På detta sätt menar Foucault att människor i samhället också 

internaliserar normer genom ett ständigt självreglerande. Detta självreglerande är ett sätt att styra 

människor i det moderna samhället, i kontrast till de tidigare samhällena där principen var 

offentliga kroppsstraff som förväntades inordna människorna. 

 

Agentskap  

I tankekonstruktionen barnet som medborgare så ses barnet som en aktör och agent i sitt eget liv, 

och inom de poststrukturella teorierna benämns det som agens. Teoretiskt sett är agentskap redan 

inskrivet i konstruktionen av subjektet, då själva skapandet alltid sker dubbelverkande, barnet 

konstrueras inom de tillgängliga diskurser som finns, samtidigt som hen själv i viss mån väljer 

den position hen intar. Det går aldrig att upprepa sig själv helt identiskt med något en gjort innan 

och en kan heller aldrig uppträda helt enligt diskurserna. Genom detta sker alltid en liten, liten 

förflyttning och förståelsen för vad diskursen innebär (Butler 1997 se Lenz Taguchi 2000, s.133) 
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och därmed påverkar barnet indirekt sitt eget liv och andras. Det får också effekten av att om en 

inordnar sig i en diskurs kan en också ha större handlingsutrymme att förändra den (Butler 1997 i 

Lenz Taguchi 2000, s. 133). Men alla har inte lika stor möjlighet att påverka en diskurs, det är 

vissa privilegierade positioner som kan definiera och uttala sig om diskursen som också har större 

möjligheter till förändring (Lenz Taguchi 2000, s. 127). Ett barn går i de flesta diskurser att ses 

som underordnade vuxna, men i vissa situationer kan denna hierarki omförhandlas, vuxna kan 

sett ur detta perspektiv inte ses som att de alltid är överordnade, även om positionen vuxen i de 

flesta diskurser innefattar en maktposition (Lenz Taguchi 2000, s.128, Dolk 2013, s.31). För att 

ha agens som förskolebarn innebär att också blir betraktad som, och själv se sig som en som kan 

och får påverka kring något. Annica Löfdahl beskriver agens som att kunna påverka strukturer så 

att de förändras eller hålls stabila (2007, s.23). Barns agens är med detta perspektiv därför 

kontextuellt och beroende av förskolans struktur och sammansättning (Löfdahl 2007, s.14).  

 

Tre undersökningsstrategier  

När Foucault beskriver syftet med sina studier: att syna de sätt varpå vi blir gjorda till subjekt, 

beskriver han också tre olika strategier: 

The first is the mode of inquiry which try to give themselves the status of 

sciences; for example the objectivizing of the speaking subject in grammar 

générale, philology, and linguistics(...)In the second part of my work, I have 

studied the objectivizing of the subject in what I shall call "dividing practices". 

The subject is either divided inside himself or divided from others. This process 

objectivizes him. Examples are the mad and the sane, the sick and the healthy, 

the criminals and the "good boys". Finally I have sought to study - it is my 

current work- the ways a human being turns him- or herself into a subject. For 

example, I have chosen the domain of sexuality - how men have learned to 

recognize themselves as subjects of "sexuality" (Foucault 1982, s. 208) 

Subjektsskapandet undersöks alltså av Foucault genom: ”den vetenskapliga klassifikationen, 

avskiljandets praktiker och subjektifieringen av självet” (Lenz Taguch 2000, s. 60). Dessa tre 

undersökningsstrategier används genomgående i uppsatsen, från formulerandet av 

frågeställningar till organisation och analys av det empiriska materialet. En av frågeställningarna 

i den här uppsatsen handlar om vilka olika begrepp och resonemang som används för att beskriva 

barn och barns sexualitet.  Den frågan ställs för att kunna ringa in vilka förståelser eller 

bakomliggande kunskapsbildningar och vetenskapliga klassifikationer som uttrycks i diskurserna 

som dominerar materialet och för att på så sätt lättare kunna besvara syftet om vilka gränser som 
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sätts upp, för gränserna förklaras och synliggörs genom den kunskapsbildning som driver 

diskurserna. En ytterligare frågeställning ställs för att visa på just det kontingenta med diskurser 

och på hur avskiljandets praktiker tar sig många former ”Finns det variationer i dessa begrepp 

och resonemang- hur ser dessa ut och hur motiveras detta?”. På detta sätt visas också att 

diskurserna inte är helt fixerade utan istället flytande. Den tredje frågeställningen som också 

tydligast speglar syftet ”När och hur upprättas gränser för barnet som medborgare?” 

undersöker just vilka positioner som möjliggörs för barnen i de diskurser som ringas in i 

materialet. 
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Undersökningens metod, etik och 

analysredskap 

Metod 

Att välja metod när det kommer till att diskutera synen på barn i relation till sexualitet kräver ett 

stort etiskt övervägande, då det enligt Lennerhed (2009) också lätt kan omtolkas och skapa 

tankekedjor som inte var avsett från början. Min studie hade kanske haft svårt att legitimeras om 

den var upplagd utifrån att involvera barn. Ett exempel på hur ett sådant angreppsätt spårade ur 

var när Dramatiska institutet år 2005, gjorde ett projekt där en manlig student läste upp en novell 

med sexuellt innehåll för barn. Studenten blev senare fälld för sexuellt ofredande och skolan fick 

massiv kritik från såväl civilsamhället som från forskare, ”kändisar” och journalister (Lennerhed 

2009). Förutom de etiska riskerna med att samtala med barn om sexualitet, skulle det också vara 

svårt att förklara syftet för barnen utan att just tala om sexualitet. Bryman (2014, s. 132-141) 

menar att i de krav som Vetenskapsrådet ställer på forskare ingår att förklara syftet för 

informanterna. Valet av metod landade istället på att i en kvalitativ metodologisk hållning ha 

fokusgruppsamtal med fyra olika pedagoggrupper, för att just se hur de tillsammans skapar 

förståelser för barn i relation till sexualitet. I valet av deltagare bör en som forskare ha en 

medveten tanke om en vill att det ska vara en naturligt utvald grupp, som kollegor som arbetar 

tillsammans, eller om det ska vara personer med helt olika bakgrunder, som inte känner varandra 

och som väljs ut slumpmässigt (Bryman 2014, s. 455-456).  I den här studien blev det viktigt att 

deltagarna självklart skulle arbeta i förskolan, men också att de som deltog i samtalet skulle 

känna varandra sedan tidigare.  Det kändes angeläget för att de skulle kunna vara bekväma med 

att prata om barns sexualitet, vilket kan uppfattas som ett genant ämne.  

       För att få tag på olika förskolor användes tips från mitt eget kontaktnät.  Det blev till slut fyra 

samtal med fyra olika personalgrupper. Förskolorna finns i eller utanför en stor stad i Sverige och 

de ligger i olika socioekonomiska områden. 

      Bryman (2014, s.451-453) menar att en vanlig gruppstorlek för ett fokusgruppsamtal brukar 

vara 6 till 10 personer, men om temat är känsligt kan en mindre grupp vara mer lämpligt. I den 

här studien där ämnet just är känsligt och att det visade sig vara svårt att hitta personer som kunde 

tänka sig att ställa upp, blev tre pedagoger i varje samtal ett lagom antal. Sammanlagt är det 

därför 12 stycken olika röster som hörs i materialet. 
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     Fokusgruppsamtal innebär att gruppen får ett ämne att diskutera relativt fritt kring och att 

forskaren är mer av en samtalsledare som introducerar ett ämne, än en som intervjuar (Halkier 

2010, s. 6). På detta sätt får deltagarna ett stort utrymme att forma innehållet själva, vilket hjälper 

forskaren att få nya infallsvinklar eftersom deltagarna kanske tar helt andra vägar i samtalet än 

vad som eventuellt var förväntat, vilket också blev tydligt och fruktbart i den här studien. På detta 

sätt utmanas också maktrelationen mellan informanter och forskare, och deltagarna blir mer av 

medforskare än som objekt för forskningen (Wilkinsson 1998). Även om formen att ha ett 

fokusgruppsamtal minskar maktförhållandet mellan forskare och deltagare i stunden, så 

tydliggörs maktpositionen som forskaren har när det kommer till analysen (Gruber 2008 i Dolk 

2013, s. 61). Därför blev det viktigt att försöka hantera pedagogernas uttalanden så varsamt och 

respektfullt som möjligt i analysen. 

       I denna studie blev deltagarna först skriftligt och sedan muntligt presenterade för ämnet 

barns sexuella handlingar i förskolan och beroende av hur pratvilliga pedagogerna var ställdes 

det olika antal frågor av mig som samtalsledare, i vissa samtal ställdes väldigt få och i andra 

ganska många. Ju mer regelrätta frågor som ställdes som de skulle besvara, desto svårare blev det 

att få syn på hur diskurser om barn och sexualitet talas fram, genom att frågorna i sig definierar 

vad som är viktigt och vad som inte är det. Ju färre de strukturerade frågorna var, desto mer 

kunde pedagogerna själva sätta ton för samtalet. Bryman (2014/2002, s.448-449) menar att denna 

form möjliggör för deltagarna att ändra sig utifrån vad andra säger, eller att visa motstånd mot 

något som sägs, vilket också tydliggör diskurser i samtalet. Dessutom möjliggör detta upplägg att 

deltagarna också ställer följdfrågor till varandra och att dessa kan bli mer fördjupade eller mer 

”provocerande” än vad forskaren själv hade vågat ställa (Wilkinsson 1998, s. 118, Bryman, 

2014/2012, s.449). 

      Som ett sätt att sätta igång samtalet inledde jag med att läsa en text från boken Barns 

kärleksliv (Aigner & Centerwall 1983) där en sexuell händelse från förskolan beskrivs och 

därefter fick pedagogerna diskutera kring vad de just hört. Det första samtalet lades dock upp på 

ett annat vis, då samtalet tog fart innan texten hade lästs upp och texten kom istället att läsas upp i 

slutet av samtalet. 
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Etik 
Synen på barns sexualitet har varierat genom historien och Lennerhed (2008) menar att 

diskussioner om barns sexualitet tenderar att lätt slå över och att därför blir frågan om barn som 

sexuella agentiska subjekt också känslig och problematisk att ens lyfta, då det som skrivs fram 

här kan skapa en kedja som inte blir etiskt försvarbar. Inför fokusgruppsamtalet var det därför av 

extra stor vikt att vara noggrann med att informera deltagarna vad studien ska handla om, och att 

studien kan ge negativa konsekvenser. Även om deltagarna inte går att identifiera, kan det ändå 

upplevas som svårt om människor reagerar på studien och forskaren har en skyldighet att inte 

förorsaka deltagarna skada (Bryman 2014, s.134-137). Bryman visar olika sätt att se på om 

forskaren blir mindre ansvarig genom att informera om eventuella skador, där vissa anser att det 

tar bort forskarens ansvar, medan andra inte anser det. I den här studien ligger dock ansvaret på 

mig som forskare, oavsett hur mycket information som deltagarna fått och därför lades särskild 

vikt vid att fundera över vad och hur deltagarnas uttalanden hanteras i uppsatsen. 

     Informanterna informerades om att de kommer att vara anonyma och att det bara är jag som 

kommer att ha tillgång till ljudfilerna. Det är i linje med Vetenskapsrådets (2011) etiska principer 

som forskare skall följa (Bryman 2014, s. 131-142). I denna studie byttes deltagarnas namn ut 

direkt vid transkriberingen och materialet förvaras säkert. Det så kallade samtyckeskravet innebär 

att deltagarna ska vara väl informerade om vad deltagandet innebär och att de kan ångra sitt 

deltagande inom en viss tid (Bryman 2014, s.135-137). Inför fokusgruppsamtalet fick deltagarna 

därför underteckna ett kontrakt där det står information om vad studien handlar om, hur 

materialet ska användas och vilka som har tillgång till det samt att de kan avbryta sitt deltagande i 

samtalet när de vill.
3
 Deltagarna erbjöds även efter att samtalet skett, ha möjlighet att dra tillbaka 

sin medverkan, vilket innebär att deras uttalanden skulle ha raderats från materialet innan 

publicering (jmf. Bryman 2014, s. 137). I den här uppsatsen benämns pedagogerna som P och 

förskola som F. Till exempel F1P2 (förskola 1 pedagog 2). Förskolans nummer är i den ordning 

som samtalen genomfördes. M står för samtalsledaren (Magdalena Hulth). 

 
 
 

                                                      
3
 Dokumentet finns med som bilaga. 
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Trovärdighet 

För att den här uppsatsen ska kunna ses som vetenskapligt tillförlitlig bör vissa kriterier uppnås, 

som studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (Bryman 2014).  Det som inom 

kvantitativ och delvis kvalitativ forskning kallas validitet, det vill säga dess giltighet, kommer här 

istället att diskuteras som trovärdighet (Bryman 2014, s. 354).  Skillnaden i begreppen handlar 

om att validitet inbegriper en bild av att det går att komma fram till en sann bild av verkligheten, 

men då denna uppsats är skriven utifrån en helt annan ontologi, där det inte finns ett 

sanningsanspråk, blir det omöjligt. Därför används trovärdighet som istället står för möjligheten 

till att andra personer ska kunna förstå och acceptera hur studien är upplagd. Vilket innebär att 

det ska gå att se att studien genomförts på det sätt som författaren hävdar att den ska göras. 

(Bryman 2014, s. 354). Till exempel ska analysen stämma överrens med de teoretiska perspektiv 

som skrivits fram. I den här studien så har jag därför förutom att teoretiskt underbygga de 

analyser som görs, också under analysarbetets gång pendlat mellan transkriptionerna och 

teorierna för att se att jag har grund för de gränser och diskurser som jag prövar ur materialet. 

      När det kommer till reliabilitet, som innebär att studien ska kunna upprepas och ge samma 

resultat, är det en omöjlighet då den teoretiska grunden som studien står för visar att allting är 

kontextuellt och heller inte kan upprepas på samma sätt. Därför används istället begreppet 

pålitlighet. Det innebär i den här uppsatsen att jag kommer att redogöra noga för urval, 

tillvägagångssätt och försöka skapa en genomskinlighet i analysprocessen genom att till exempel 

visa alla de citat från samtalet som kommer att analyseras (Bryman 2014, s. 353-355). På detta 

sätt kan läsaren också göra sin egen analys. 

     Att en kvalitativ studie med en poststrukturell ontologisk utgångspunkt skulle kunna hävda att 

det går att generalisera och mena att den analys som gjorts skulle vara allmängiltig, är en 

omöjlighet. Däremot visar analysen att de diskurser och gränser som skrivs fram också går att 

återfinna i andra delar av samhället, och på detta sätt går det att utläsa gränserna som potentiella 

gränser för bilden av det samtida barnet, men studien vill inte hävda att det är så här gränserna ser 

ut, utan snarare att i transkriptionerna från samtalen som fördes så var det dessa gränser som 

skapades. 
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Analysredskap 

Den här studien är inspirerad av Foucaults verk kring subjektsskapande. Därför har också det 

transkriberade materialet analyserats och sorterats utifrån de tre strategier som Foucault 

presenterat. Den första, vetenskapens klassifikationer, innebär att pedagogernas uttalanden har 

ringats in utifrån olika teorier som kan sägas utgöra den kunskapsbildning som ligger bakom 

utsagan. Den andra strategin, avskiljandets principer, får i den här analysen funktionen att se hur 

olika uttalanden skapas i relation och kontrast till något annat, exempelvis pågående 

samhällsdiskurser. Den tredje strategin - hur barnet själv skapar sig i diskurserna – blir en mer 

hypotetisk tankekonstruktion och som är svår att synliggöra, eftersom studien inte följer några 

verkliga barn. Den får ändå finnas med för att poängtera studiens teoretiska grund, där subjektet 

är delaktig i skapandet av sig själv. I analysen lyfts det därför fram, men mer utifrån vilka 

positioner som möjliggörs för barnen i de diskurser som ringas in. 

     Den diskursanalytiska inriktningen som benämns av Winter Joergensson & Phillips (2000) 

som diskursteori, och som är framskriven av Chantal Mouffe och Enesto Laclau, har också 

använts i den här analysen. Med hjälp av begrepp som nodalpunkter, flytande signifikanter, 

element, moment, gruppbildning och ekvivalenskedjor har materialet prövats.  Syftet är att på så 

sätt synliggöra hur diskurserna är uppbyggda. Här nedan redogörs lite mer ingående för vad de 

diskursteoretiska begreppen betyder och hur de kan användas. 

     Inom diskursteori är kampen mellan olika diskurser i fokus för att visa hur dessa ständigt 

omformas i mötet med andra diskurser och hur olika diskurser kämpar om att bli det som ska 

förstås som sant. Om det är en diskurs som vinner kampen benämns det som hegemoni och 

uppfattas som objektivt (Winter Joergensson & Phillips 2000, s 13).  Begreppet nodalpunkt är 

benämningen på det centrala tecknet i en diskurs som alla andra tecken förhåller sig till. Detta 

tecken är ”tomt”, det kan betyda olika saker i olika diskurser. Genom att sätta samman det 

privilegierade tecknet med andra tomma tecken, så kallade element, ges tecknen mening. När 

elementen är fixerade i kedjor kallas det för moment, men de kan alltid återigen bli element. Att 

bli identifierad som subjekt sker alltså alltid i relation till något och sätts i samband med vad den 

liknar och vad den inte är och på så sätt kopplas samman med olika punkter i så kallade 

ekvivalenskedjor. Dessa kedjor skapas också genom utelutning från vad det inte är. Nodalpunkter 

kan också vara flytande signifikanter, det vill säga ett privilegierat tecken som olika diskurser 

slåss om att få definiera (Winter Joergensson & Phillips 2000, s.33-35, 48-52). 
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     Inom diskursteori går det även att tala om gruppbildning, som innebär att genom att 

osynliggöra skillnader inom gruppen istället skapa sig som enhetlig och därmed utskilja sig från 

andra grupper (Winter Joergensson & Phillips 2000, s. 51). Gruppbildning är inget fixerat utan på 

samma vis som subjektet är fragmenterat så är också grupper det. Det här är också något som 

letas efter i transkriptionerna, att se hur det skapas gruppbildningar och hur de benämns och 

förstås i relation till andra grupper, som ett sätt att ringa in syftet (Winter Joergensson & Phillips 

2000, s. 53). 

      Efter att fokusgruppsamtalen genomförts, transkriberades materialet så snabbt som möjligt, 

och redan i samtalet och vid transkriberingen började analysarbetet. Här blev orden och 

begreppen som användes (och inte användes) av intresse och liknande och återkommande 

uttalanden grupperades. När materialet var transkriberat, gjordes sedan en uppställning av 

frågeställningarna och olika uttalandens lades in under de olika rubrikerna som en första 

gruppering. Därefter prövades citaten efter Foucaults tre strategier och olika ekvivalenskedjor 

prövades. På detta sätt kunde olika gränser visa sig tydligare. I slutdiskussionen diskuteras de 

olika gränserna och vad som i mötet händer med det samtida barnet i förskolan. De citat som 

finns med här är delvis redigerade för att få bättre läsbarhet, men justeringarna har gjorts så pass 

försiktigt att de inte ska påverka analysen. Uttalanden från de olika pedagogerna som liknade 

varandra och som kom att bli särskilt intressant för att besvara frågeställningarna, grupperades 

och sammanfattas i analysen som olika teman. Dessa teman, konstruerade utifrån pedagogernas 

uttalanden, får utgöra ett ramverk för struktureringen av analysen. 
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Resultat och Analys  

Här presenteras olika teman från samtalen som blir intressanta för hur gränser för det samtida 

barnet som medborgare sätts upp i relation till sexualitet. Varje tema struktureras utifrån 

Foucaults tre strategier för subjektskapande, detta för att bjuda in läsaren till att få inblick i hur 

analysen har gått till och genom denna struktur tydliggörs också hur gränser för det samtida 

barnet som medborgare byggs upp. Inom vissa teman blir vissa strategier mer framträdande och i 

andra mindre. Det blir också synligt hur de olika strategierna går in i varandra och därför ska 

dessa kategoriseringar endast ses som tillfälliga och som ett sätt att lättare få överblick över 

materialet.  

En förändrad idé om förskolan - Den pedagogiska miljöns möjligheter 
och begränsningar  
 
Något som kommer upp i alla samtal är hur den pedagogiska verksamheten ser annorlunda ut 

idag i jämförelse med 70-80 tal, både hur pedagogerna förhåller sig till barnen och med den rent 

materiella miljön. Pedagogerna menar att denna skillnad gör att barnen inte har samma 

möjligheter som förr att vara i fred och därmed ha möjlighet att utforska varandra sexuellt.  

På förskola 1 uttrycks det så här: 

För det har ju skett en stor förändring i förskolans miljö, från 70 -80-tal, då fanns 

det ju stängda rum, vi hade kuddis, myshörnor, men nu är det ju mer ”rum i 

rummen”, det finns ju ingen möjlighet att stänga in sig, vilket också beror på 

någonting (F1P1) 

 

På förskola 2 uttrycks det liknande:  

Det finns ju inte längre, mysrum, kuddrum (F2P1) 

 

Ja, som där på 80-talet så var förskolan en hemlik miljö och det har blivit en 

diskursiv förändring när vi fick en läroplan, att nu ska förskolan vara mer som 

ett komplement till hemmet, så det kan vara något som hänt som har förändrat 

synen från en hemlik plats till mer av en skolform (F2P2) 

 

 

Lite senare i samtalet betonas återigen denna pedagogiska förändring: 

Men verksamheten har ju också förändrats, jag tänker att i sitt sammanhang är 

det inget konstigt att man inte har kläder på sig i en bassäng i ett våtrum, klär 

man på sig när man går därifrån, men det skulle ju bli helt absurt om man skulle 

gå och klä av sig för att man ska gå och rita (F2P1) 
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Det kanske inte är något som är hemlikt längre, man har inga soffor inte de där 

sängarna, de där små sängarna som barnen kunde ligga i, nu är det ju kartonger 

där (F2P2) 

 

Ja, men då är det ju på förskolor som jobbar på det här viset, för de här 

traditionella finns ju kvar, där är det säkert på ett annat sätt (F2P1) 

 

Vi har ju inga dockvagnar knappt en docka inne i lägenheten, de är utomhus nu, 

nej så vi har inte ens något som bjuder till familjelek, hur blev den här dockan 

till (F2P2) 

 

Sen kommer det här med fri lek, som förut betydde fri lek från vuxna, det tror 

jag är väldigt mycket mindre tid till nu (F2P1) 

 

Mot vad det var på 80-talet ...(F2P2) 

 

På förskola 4 så uttrycks också denna förändrade syn på pedagogers roll på förskolan: 

Jag tänker på, som jag inte tänkt på förut att vi som pedagoger ingår i en lek med 

barnen som vi inte gjorde förut, alltså vi är ju nästan alltid med. Med småbarnen 

är vi ju alltid med och tränar med olika redskap och inne hos er är ni ju med 

ändå, antingen är man i lek, skapande eller utforskande, eller så drar man sig ur 

och säger att nu är jag inte med för nu ska jag stå vid datorn och skriva, men 

man är ju alltid med så jag kan uppleva att det inte riktigt var så för 20 år sedan, 

då hade man styrda aktiviteter och sen var det fri lek, men vi har ju inte så 

uppstyrt att nu är den här timmen fri lek, allting flyter in vart an och då blir ju 

pedagogrollen annorlunda (F4P1) 

 

Vissa av uttalandena uttrycker hur barn beter sig i förskolans miljöer. En av pedagogerna berättar 

om hur barnen söker sig till rum där de kan vara i fred: 

 

De hade ju ett kuddrum, eller mysrum, som vi har ett ljusprojekt i nu och där är 

det ju jättemysigt när det är så, det är ju rena bordellverksamheten då. De söker 

sig dit för att de inte vill bli störda, de vet vad de vill när de går in där, så när vi 

har sagt att dörren ska vara öppen så blir de lite desperata.  När vi pratar om det, 

han visar rumpan, eller vi leker doktor, eller vi leker mamma pappa barn, så det 

är liksom inget, ingen som inte vill vara med, det är ju samma nyfikenhet, det är 

så öppet överallt, de har ett behov av att få göra det där i fred (F1P1) 

 

Samma pedagog beskriver också att barnen inte klär av sig helt när de är i det här rummet: 
 

De klär ju sällan av sig nakna, det är ju småbarn som gör. De drar ner byxorna 

men de tar ju aldrig av sig, eller aldrig ska jag väl inte säga men det är väldigt, 

väldigt sällan, som de verkligen tar av sig kläderna. För det är ju alltid, att om de 

kommer någon, för de känner ju att det här är inte accepterat (F1P1) 
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På förskola 2 beskrivs skillnaden från förr och hur öppna dörrar och pedagogers närvaro reglerar 

barnen till att inte klä av sig: 

 

Ja för då var det ju ett värde i sig att vara fri från vuxna. Nu tänker man nej för 

då ger man utrymme för alla möjliga maktordningar där barnen tar över. Det 

räcker ju med att de vet att de blir sedda, så blir det tryggt och de försöker vara 

sitt allra bästa jag och om de skulle vara i ett rum själva så är ju dörren öppen 

och de vet att det är vuxna bredvid eller att den vuxna sitter i ett hörn och skriver 

eller gör någonting så att de kan vara i fred, men det är ändå den vuxna som har 

ansvaret och då händer det ju mindre saker, även andra saker inte bara sådana 

här avklädningslekar (F2P1). 

 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning   
 
Sammanfattningsvis så uttrycks här en idé om att den pedagogiska verksamheten ser annorlunda 

ut än vad den gjorde förr och att det är ett annat sätt att arbeta. Pedagogerna uttrycker att 

förskolan tidigare sågs som en kompensation för hemmet, och därför skulle vara hemlik i allt från 

möblering till omvårdnad och i den miljön dominerande de utvecklingspsykologiska och 

sociologiska teorierna (Nordin Hultman 2004, s.19-20). Dagens förskola präglas istället av att det 

ska vara ett komplement till hemmet, en pedagogisk verksamhet och med högre krav på 

pedagogerna och med fokus på lärande (Hägglund, 2009. s.97). Denna syn på den pedagogiska 

verksamheten går att härleda till konstruktionistiska och postkonstruktionistiska teorier om 

kunskap som något som skapas och uppstår i både mellanmänskliga relationer som i relationer 

med material och miljöer (Skolverket 2015, s.21-26). Pedagogerna uttrycker i de här citaten att 

barnen inte har någonstans att vara ifred så att de kan utföra sexuella handlingar om de skulle 

vilja, vilket de hade i de hemlika miljöer som tidigare präglade förskolorna, eftersom där gick det 

att stänga om sig och pedagogerna lät barnen vara i fred mer. Det här går att härleda till det som 

Foucault (1978/2002) beskriver om platsbundenheten, att sexualitet ses som något privat och 

skall ske bakom stängda dörrar (i hemmet). 

Avskiljandets praktik  
 
Här skapas en avskiljandets praktik genom förr och nu och genom hemlik och skollik. Förr och 

nu står i kontrast till varandra. För att få syn på de teoretiska föreställningarna och diskurser som 

bygger upp dessa uttalanden så prövas ordet ”hemlik”, som upprepas av pedagogerna att 

förskolan inte är längre. Med hemlik som nodalpunkt skapas en ekvivalenskedja med sängar och 
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soffor, mysrum, kuddrum och stängda dörrar – sexuella handlingar. I kontrast får ”skollik” 

innebörden av kartonger (istället för sängar), rum i rummen, öppna ytor och inga dörrar – och 

därmed inga sexuella handlingar. I den sista ekvivalenskedjan framträder den pedagogiska miljö 

som ofta nämns i litteratur om det utforskande och kompetenta barnet i förskolan, där barnen inte 

ska behöva bli avbrutna i sitt utforskande för att byta rum eller aktivitet, och barnen ska ha 

möjlighet att vara självständiga och ha tillgång till material som går att transformera och finnas 

på deras egen nivå (Linder 2016, Nordin Hultman 2004, Åberg Lenz Taguchi 2005).  

     Om de öppna synliga rummen är norm och där barnen ses som utforskande och kompetenta så 

blir kontrasten de dolda rummen. De dolda rummen skapas som avvikande och i de rummen tar 

en annan bild av barnet plats.  Pedagogen som uttrycker att om barnen lämnas själva så ger man 

utrymme för alla möjliga maktordningar, blir ett exempel på hur barn i de dolda rummen 

positioneras som möjliga maktutövare/förövare och som möjliga offer. 

Subjektfieringen av självet  
 
I ekvivalenskedjan om de öppna rummen skapas barnet som kompetent och utforskande, och det 

samtida barnet framträder i beskrivningen av den pedagogiska miljön. Miljön och den 

pedagogiska verksamheten är arrangerad utifrån det samtida barnet, men det är samtidigt den 

bilden som skapar miljön som upprättar en gräns vad gäller utforskandet av sexualitet. 

     Det som Foucault beskriver som platsbundenhet och som visar sig i de här citaten, gör att 

barnen reglerar sig själva. Bakom stängda dörrar är det möjligt att utföra sexuella handlingar, 

men inte någon annanstans, vilket är uttryck för diskursens materialitet (Nordin Hultman 2004). 

Det mysiga rummet möjliggör sexuella handlingar, men den öppna dörren skapar en viss sorts 

självreglering hos barnen. Det är också ett uttryck för panoptikon, det som Foucault (1987, s. 

203-209) menar är ett av sätten som subjektet inordnar sig och reglerar sig i diskurserna. Barnen 

gör inte mer än vad som är möjligt inom de normer som råder på förskolan, för att de vet att de 

kan bli påkomna. Här framstår det som att barnen utfört andra handlingar om de inte känt sig 

påpassade och det som är acceptabelt är att vara påklädd – ”vara sitt bästa jag”. 
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Barns sexualitet som avgränsad – och som kontextuell 
 
I relation till texten från Barns kärleksliv (Aigner & Centerwall 1983) som lästes högt för 

pedagogerna och som handlar om två barn som är nakna, gör samlagsrörelser och det ena barnet 

pussar på den andres snopp, så uttrycks det av en pedagog att det som sker där, inte ingår i hennes 

bild av vad barn gör och vill:  

... att det är samlag, att barnen skulle vilja leka samlag…(ser skeptisk ut) Pussa 

och känna och så, det är inte ett dugg konstigt men att översätta det till 

vuxensex, det tror jag inte, nej att det ens finns en längtan till, det tror jag inte, 

om man lägger in i sitt eget sexliv så blir det fel, men barnen, det är något annat 

de vill, att visa ömhet och att de är kompisar som de tycker om och litar på 

(F1P2) 

 

Ett annat uttalande som också visar vad som inte ingår i vad barn gör eller får göra, sägs i relation 

till vad de säger för att lugna oroliga föräldrar:  

 

  De har ju inte redskap och stoppar in saker (F1P1) 

  

På en direkt fråga om vad pedagogerna tänker om barns sexualitet svarar pedagogerna på 

förskola 3 så här: 

Barns sexualitet lustigt ord faktiskt, jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än 

nyfikenhet på saker och ting, inte direkt att de är sexuella på det sättet som en 

vuxen, sexuellt aktiv eller så där, mer nyfikenhet att man vill titta på varandra 

och på sig själva (F3P3) 

 
Man kan vara nyfiken en period och så får man veta något men sen är det inget 

man tänker på mer ett tag, först när man blir äldre, kanske mer i perioder (F3P2) 

 

 På förskola 1 betonar pedagogerna vikten av att skilja på barn och vuxnas sexualitet: 

Som vi pratat om många gånger är att man lägger ett vuxenperspektiv på 

sexualitet, lägger på det på barnen och förväntar att barn har samma tankar om 

sexualitet som vi vuxna (F1P1) 

 
Fast att det kanske handlar om barns relation till sina egna kroppar och sin 

relation till andras kroppar (F1P3) 

 

Det här är ett återkommande i tema i samtalet på förskola 1 som också uttrycker en strävan hos 

pedagogerna att få föräldrarna att förstå att barns sexualitet är något annat än vuxnas.   
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Pedagogerna berättar även om att de höll ett föräldramöte där de tog upp frågor om barns 

sexualitet: 

Frågorna som togs upp var ju det här med barns sexualitet att man jämför det 

med vuxnas sexualitet (F1P1) 

 

Och att man lägger vuxna värderingar i det (F1P3) 

 

I alla fyra samtalen diskuterades skillnaderna mellan nu och förr (70-80 tal) i synen 

på förskolan och på barns sexualitet och hur det har skett en förändring. Så här 

responderar en av pedagogerna när den inledande texten från Barns kärleksliv lästes 

upp: 
Jag tänker att de är så väldigt mycket barn av sin tid, för den där perioden så var 

det just mycket på det sättet tänker jag. I alla fall som jag uppfattade det, då jag 

var 19 och började jobba. Det var ju samtidigt som man ockuperade mullvaden 

och de var ju jättemånga som levde i storfamiljer som också hade sex med olika 

partners och så levde barnen i det, och vi hade jättemånga sådana familjer där 

jag var verksam. Och jag tänker att det var ju precis de här diskussionerna som 

var då så, jag tänker, det var ju inga bh:ar och vi hade kroppsmålning med 

barnen och personalen var med i våtrummet med barnen, med filmjölksfärg 

(F4P1) 

 

Var pedagogerna också nakna? (M) 

 

Ja, men det var inget konstigt, det konstiga var om du tyckte att det var konstigt, 

så jag bara tänker att jag förstår att barnen pratade så (som i boken) för det var så 

jättemånga vuxna pratade, så det var PK (F4P1) 

 

På förskola 3 så resonerar en av pedagogerna så här om barns sexualitet: 
 

Det är ju också barn av sin tid, de får ju en del av hur samhället ser på sexualitet 

beroende på vilka de lever med och det som slumrar kan ju väckas upp, men 

visst har de en sexualitet men den kanske slumrar jättelänge eller så är man inte 

intresserad av att väcka den till liv (F3P1) 

 

Pedagogerna på förskola 1 pratar också mycket om skillnader på förr och nu: 

 
Jag var ju igång redan på 70talet, då var det ju väldigt liberalt, ett exempel när vi 

var på badhuset så var det två små killar i bastun och en av dem drog ett angora-

garn över snoppen så han fick stånd, och den andra kompisen satt och bara 

åååh…  På raden nedanför satt det två damer och hörde deras konvesation och 

den ena pojken sa till andra: oh, det är jätteskönt du kan få låna den när jag är 

klar.  Det var så himla fint och det var så tillåtet på 70-talet, men skulle det 

hända idag skulle folk ha synpunkter, det skulle aldrig förekomma.  Jag skulle 

inte heller tillåta det idag, men det var självklart då.  Men personligen skulle jag 

tycka att det är självklart okej men jag skulle inte kunna förhålla mig på samma 

sätt (F1P2)   
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Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning       
 
 Redan i början av samtalen satte jag som samtalsledare en ton för diskussionen genom att tidigt 

använda uttrycket - barns sexualitet. Bara genom att sätta samman de två orden, skapas en idé om 

att barns sexualitet är något sär-skilt från sexualitet i stort och i den förståelsen framkommer en 

bakomliggande kunskapsbildning om barn och vuxna som varandras motsatser, vilket går att läsa 

in i en utvecklingspsykologisk diskurs om barn som outvecklade, och vuxna som fullkomliga, 

och i den tankefiguren ses barnet som något universellt (Dahlberg et al. 2014, s. 107-108). 

     Det är dock inte alla citat som skapar idén om ett universellt barn. I citaten så framkommer 

också skillnaden mellan nu och då och hur normerna för sexualitet och barn också ser annorlunda 

ut. Här lyfts istället kontextens betydelse för barn och barns sexualitet, ett uttryck för en 

postmodern kunskapsbildning om barn som kontextuella (Dahlberg et al, 2014, s. 110-113). 

Avskiljandets praktik  

 I dessa uttalanden ovan så prövas barn som nodalpunkt och sätts samman med den flytande 

signifikanten sexualitet och som här ges mening genom att sättas i kontrast till punkterna vuxna 

och vuxnas sexualitet. Här skapas en gruppbildning, gruppen barn ställs mot gruppen vuxna. Och 

i ekvivalenskedjorna som följer sätts barns sexualitet ihop med elementen - nyfikenhet, naturligt 

sökande, beröring-ömhet – titta- inte stoppa in något, inte simulera samlag och om vi sätter 

ekvivalenskedjan för barn och byter ut de orden mot vuxna och motsatserna i kedjan, blir den 

vuxna kedjan-icke nyfiken-icke beröring-motvilja-ointresse för andras kroppar- stoppa in saker 

och samlag. I den här kedjan skapas vuxnas sexualitet som att enbart handla om penetrerande 

aktiviteter, i kontrast till det blir barns sexualitet något mer odefinierat, öppet och känslomässigt 

nyfiket. Det som också sker i idén om barns sexualitet som skilt från de vuxnas är att den vuxnas 

sexualitet framstår som avgränsad och självklar.  I talet om att barns sexualitet är skilt från 

vuxnas skapas en tydlig vuxen sexualitet som barnen inte har. På så vis bli barns sexualitet också 

något avgränsat.  

     I citaten om hur det var förr och hur det är nu, kompliceras dock bilden av barns sexualitet 

som avgränsad, då citaten istället lyfter fram kontextens betydelse för barnens sexualitet. Dessa 

två diskurser som borde ses som motsatta hamnar aldrig i konflikt med varandra, utan i samtalen 

lever de istället sida vid sida. 
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Subjektifieringen av självet 
 
I den utvecklingspsykologiska diskursen om barn och vuxna som varandras motsatser i relation 

till sexualitet skapas subjektspositioner för barnen att vara nyfikna och ömsinta, men inte något 

som kan förväxlas med vuxnas sexuella praktik. Barnet skapas här i en färdig mall för det 

universella barnet. Samtidigt som i uttalandena om det kontextuella barnet, så positioneras barnet 

i relation till sexualitet istället som något mer flytande och därmed inte lika avgränsat. Det 

kontextuella barnet kan dock bli begränsad av de rådande normerna i samhället. 

 

Föräldrar som normbärare?  

I tre
4
 av fyra fokusgruppsamtal så är föräldrars olika åsikter ett återkommande tema och 

pedagogerna hänvisar till att frågor som har med nakenhet och sexualitet måste förankras med 

föräldrarna.
5
  

Ja, man måste förankra det, vilket man inte behöver göra när man jobbar i 

ateljén och med andra saker, men just i det här, så måste man ha med sig 

föräldrarna (F4P3) 

 

På en av förskolorna så hade de tidigare haft ett helt föräldramöte om barns sexualitet och en av 

de andra förskolorna i studien hade ett sådant föräldramöte inplanerat. Dessa två arbetslag var 

också de som menade att de återkommande diskuterade förhållningssätt till barns nakenhet och 

sexualitet.  De två andra förskolorna menade att de inte brukade prata om det alls.  

      Här kommer ett exempel på en diskussion huruvida pedagogerna skulle hänga upp speglar på 

toaletterna för att underlätta barns utforskande av sin egen kropp: 

 

När vi pratade kring att man får titta på varandra men inte röra, då pratade vi om 

att det skulle vara bra att ha speglar för då kan man titta på sig själva och inte på 

någon annan. Vår första tanke var att man ändå undersöker sig själv, att det 

skulle bli mer jämlikt. Men då var det som att jag tänkte att de (föräldrarna) 

skulle tänka att ”ånej, här ska de ha sexlekar och promota” det var min första 

tanke, men det skulle ju kunna vara helt naturligt på samma sätt som att ha 

hårborstar, men jag kände att hur ska jag svara på de här frågorna?  (F4P3) 

                                                      
4
 Även den fjärde förskolan talade om föräldrar, men inte så explicit och återkommande som de andra. I detta 

samtal så framkom det heller inte så tydliga exempel på barns sexuella handlingar.  
 
5
  I läroplanen för förskolan (2010) står det: ”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna 
utvecklas rikt och mångsidigt.” 
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Men det är ju också för att man har en sådan stor spridning, på föräldratänk, vi 

vet ju att vi har en förälder som tycker att man knappt kan säga, benämna de 

olika delarna av könet utan att allt heter rumpa, det blir sån stor spridning, och 

det är ju vi kan ju inte bara säga att vi hänger speglar här för vi är pedagoger och 

vi kan det här skitbra för vi är pedagoger, för det går liksom inte (F4P1) 

 

                   Man måste förankra det (F4P2) 

 

Pedagogerna uttrycker här att när det kommer till frågor som har med barns sexualitet så måste 

föräldrarna få tänka till och att det inte bara går att arbeta som vanligt.  

Apropå diskussionen om att barnen blir övervakade av pedagogerna så uttrycker en pedagog det 

så här på förskola 4: 

Det är svårt det där för vi måste ju ändå veta. Alla familjer har ju olika syn på 

barn och sexualitet och vad man får göra i sexlekar och så (F4P1) 

 

På förskola 2 uttrycks det också tankar om att respektera föräldrarnas olika synsätt: 

Ja, precis, och sen också att det här med att vi fått muslimer, som inte får klä av 

sig, och det blir ju också sånt det har ju också kommit upp mer nu, hur man ska 

gå klädd och så (F2P3) 

 

På förskola 1 uttrycks denna diskurs också, men utifrån att andra pedagoger gör skillnad på 

föräldrar och föräldrar: 

 

... men jag upplevde här att rädslan (från andra pedagoger) handlar mest om 

föräldrarna // då sa vikarien , ja, men det får de ju  inte  göra för föräldrarna 

kommer ju, att bli arga på barnen , för det är ju många av de här barnen som 

har föräldrar som absolut inte tillåter att barnen visar sig nakna för varandra. 

Vad är det för föräldrar du pratar om? Finns det vissa föräldrar och andra 

föräldrar?  Hur menar du? Då tyckte hon att det blev pinsamt för att hon hade 

kategoriserat föräldrarna utifrån etnicitet, för det var det som det handlade om… 

och det var en fördom och jag tror att det är ett svårt att lyfta för vissa 

pedagoger, för de gör inte som vi och tar ett barnperspektiv och lutar sig på 

erfarenhet och kunskaper, man är inte påläst i ämnet, men det bör man vara för 

att ge argument. på samma sätt som vi har det när det gäller barns lek och 

utveckling, så behöver man ha kunskap om barns //, jag tänker att det handlar 

om relationer till föräldrar, har du en bra relation till föräldrar så är det här inte 

ett svårt ämne att tala om . När deras barn visat snoppen eller snippan, men 

vikarier vet inte hur de ska hantera föräldrar (F1P1)  

 

Jag tror också att det finns en rädsla hos personalen som gör att det också, att vi 

tar bort dörrar, att du ska ha mer kontroll, för att du ska stå upp för något sätt, för 

föräldrar, för det kommer alltid, är det inte en förälder på vårterminen så är det 

höstterminen...  därför behöver vi vara eniga om barns nakenhet och deras lekar, 

för de kommer alltid (F1P1) 
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En av pedagogerna berättar om en förälder som krävde att miljön skulle förändras: 
 

Jag vet en flickförälder där mamman sagt det där rummet måste ni ändra, för 

där kommer det hända något  (F1P1) 

 

I en diskussion om varför barnen inte fick vara nakna på förskolan, trots att pedagogerna själva 

hade en önskan om att det skulle vara möjligt, anger en pedagog normer som anledning: 

 

Det är en norm, det har blivit en norm, och det är också det att vi ska vara 

normkritiska och utmana normer och stereotyper, samtidigt som vi i den här 

situationen inte kan göra det på samma sätt, det skulle inte vara accepterat, 

varken från högre upp, mellan oss själva, eller för att vi utsätter barnen för något 

som föräldrarna skulle reagera på (F1P1) 

 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning 
 
Genomgående här så hänvisas det till föräldrarna och inte till pedagogens egen gräns för vad som 

skulle kunna vara möjligt och okej för barnen att göra.  Det som styr är vikten av att få med sig 

föräldrarna. Vikten av att lyssna in föräldrarnas normer går att se som ett uttryck för det som 

Foucault beskriver som att sexualiteten är platsbunden och att det tillhör det privata. Om det 

sexuella är privat, blir föräldrarna i en ekvivalenskedja därför det som står för det privata och 

framstår därför som ansvariga för den sexuella fostran, och pedagogerna blir de som ska se till att 

föräldrarnas åsikter får genomslag i verksamheten. 

     Här går det också att fånga upp föräldrarnas tankar som ett sätt att förhålla sig till de krav som 

förskolan har, där det tydligt i läroplanen står att pedagogerna ska ta hänsyn till föräldrarnas 

åsikter och att fostran ska ske i samarbete med hemmet. Denna läroplansstyrning går att härleda 

till det som ses som en neoliberal och ekonomistisk diskurs som Dalberg och Moss skriver om 

(2005, s. 29), som omfattar granskning och redovisningskrav vilket i de här exemplen skulle 

kunna ses som att förhållningssättet till föräldrar handlar om rädslan för att bli granskad och 

ställas som ansvarig för något. Dessa två diskurser, sexualiteten som platsbunden och 

läroplanskraven i en neoliberal diskurs konkurrerar inte med varandra utan samverkar och 

förstärker istället pedagogernas förhållningssätt att förhålla sig till föräldrarnas normer. 
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Avskiljandets praktik      

Utifrån det sista citatet om att det är en norm som gör att de inte kan låta barnen vara nakna i 

förskolan, prövas två ekvivalenskedjor, med ”norm” som nodalpunkt och flytande signifikant 

(Winter Joergenssen Phillips, 2015 s.35). I den första kedjan kopplas norm ihop med punkterna 

”normkritiska” och ”utmana” vilket får betydelsen ”att det är möjligt att förändra normer”.  I 

nästa kedja sätts norm ihop med punkterna ” inte accepterat” och ” i den här situationen ” vilket 

leder till en bild av att normer i vissa sammanhang absolut inte går att förändra. I den här 

kontexten är således normer om nakenhet/sexualitet något som blir gränsen i sig. Det är inte 

pedagogerna själva som uttrycker att det är fel att vara nakna eller att utföra sexuella handlingar 

som gör att de inte tillåter att barnen att vara till exempel nakna, utan de hänvisar till att det ’är 

normer som de inte kan bryta mot”.  

      Barn och barns sexualitet framstår här som något kontextuellt och att det är samhällets 

normer som sätter stopp för vad barn skulle kunna göra. Det skulle innebära att de dominerande 

bilderna om barn i samhället som pedagogerna i så fall rättar sig efter är att barn inte bör ses som 

kompetenta och utforskande i relation till kropp, nakenhet och sexualitet. Gränsen för det samtida 

barnet handlar därför inte om de vuxna i samtalets egna föreställningar om barns sexualitet utan 

som pedagogerna själva uttrycker det, att de måste anpassa sig till de rådande samhällsnormerna, 

även fast de själva hävdar att de inte står för dem. 

     Bilden kompliceras ytterligare av föreställningar om föräldrars olika och varierande åsikter, 

men genom att det är de föräldrar som inte uppskattar nakenhet och sexuella handlingar som lyfts 

fram som de som pedagogerna måste förhålla sig till, så skapas det en gruppbildning, där 

pedagogerna framstår som öppna för barns nakenhet och sexuella handlingar och föräldrarna får 

här istället stå för det kyska, att barn ska vara påklädda och inte utföra sexuella handlingar. 

 

Subjektifieringen av självet 
 
I citaten framgår det spänningsfält som pedagogerna har att förhålla sig till. De vill stå upp för det 

samtida barnets utforskande i relation till sina kroppar, samtidigt som de måste ha med sig 

föräldrarna för att kunna göra det. Positionerna för barnen i den här diskursen blir baserade på 

huruvida pedagogerna följer det som de menar att föräldrarna står för eller om de lyckas övertyga 
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föräldrarna om att det är ofarligt det som barn gör. Barnens subjektpositioner blir här på så vis 

ovissa. 

Policys och nakna barn  

Det visar sig i samtalen att förhållningssättet till barns nakenhet ser helt olika ut på de förskolor 

som ingår i studien, på två förskolor verkar det inte möjligt att låta barnen vara nakna förutom när 

de byter om och går på toaletten, och på de två andra var det snarare mer självklart att barnen är 

nakna vid vattenlek. 

       På förskola 1 har pedagogerna en önskan om att barnen ska ha möjlighet att se varandra 

nakna, men att det inte finns någon möjlighet till det längre: 

 

Vi klär ju på barnen när de har vattenlek, de springer inte helt nakna, de har ju 

badkläder eller trosor på sig (F1P1) 

 

På förskola 2 får barnen inte heller vara nakna: 

 

De är ju nakna när de byter kläder. Men man går inte runt och är naken här. Jag 

vill inte att de ska gå runt nakna (F2P2) 

 

 

På en direkt fråga om de får vara nakna vid vattenbordet svarar de så här: 

 

Nej då har de blöja på sig (F2P2) 

 

Ibland har de väl t-shirt på sig (F2P3) 

 

Ja, vi har nog haft t-shirtar på för att de inte ska vara // att gå med strumpbyxor 

och bar överkropp då tycker jag nog att de får sätta på sig en tröja (F2P2) 

 

Men på sommaren då åker de ju kana här och har vattenlek, och då har de ju 

trosor på sig (F2P3) 

 

Vi har nog haft t-shirtar på senaste året när de har haft vattenlek utomhus (F2P2) 

 

Ett exempel på hur aktiviteter stoppas för att det skulle kunna hända något är hur en av 

förskolorna beskriver hur de tidigare badat på badhus med barnen, vilket de tyckte var ett bra och 

naturligt sätt för barnen att se varandra nakna, men att de på grund av säkerhetsrisken inte längre 

kan göra det:  
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Vi gick ju och badade med barnen, men sen så fick vi inte det men det var ju för 

att ingen ville ta ansvar för säkerhetsrisken (F1P2) 

På förskola 2 har pedagogerna tidigare reflekterat över att det skulle vara kanske mer naturligt 

och okej att barnen var nakna om de fortfarande hade haft bassänger inomhus. Nu finns inte det 

längre och barnen tillåts aldrig att vara nakna (förutom vid klädbyte och toabesök). Här beskriver 

de varför bassängerna försvann: 

 

Det har ju hänt något i samhället som är helt annat än på 80- 90-talet när barn 

badade nakna i bassänger inne på förskolan. Vi får ju inte ha bassänger 

överhuvudtaget nu. Det är ju en smittorisk, det sprids molusker (F2P1) 

 

Men sen kan det vara att drunknings… (F2P2) 

 

Säkerhetsmedvetenheten…( F2P1) 

 

Säkerhet, det har det blivit mycket mer… (F2P3) 

 

Men det var ju de här stora bakterierna som spreds i vattnet som gjorde att 

bassängerna åkte ut och blev sandlådor (F2P1) 

 

Moluskerna ja… ( F2P2) 

 

 På förskola 2 så berättas det om en policy om närhet mellan barnen, som också har med 

smittorisker att göra:  

 
Vi har ju en policy om närheten mellan barnen av hälsoskäl att man inte ska smitta varandra 

och så där, att man inte får pussas och så också det här är min kropp. Man ska vara försiktig 

när man kramas och pussas, men vi har speciellt två pojkar som tycker att det är väldigt 

mysigt och då måste man ju säga, tyvärr ni får gärna pussas och kramas hemma och gosa 

med varandra, men här är det smittor (F3P3) 

 

På förskolorna 3 och 4 är barnen nakna vid vattenlek, på den ena förskolan har de en bassäng och 

på den andra förskolan ett vattenbord. Oavsett förskola och regler för nakenhet så hänvisar alla 

till någon form av begränsning av när de får vara nakna och inte och att de är noga med att det 

inte får finnas några bilder på nakna barn uppsatta.  I ett av samtalen på en av förskolorna där det 

råder nakenförbud, lyfts policys upp:  

 

Fast det har hänt något också med policyn också. De ska inte vara nakna 

utomhus, man vet inte vem som står där och filmar, det har blivit otroligt mycket 

sekretess, vi skickar inga bilder och det ska inte publiceras över mail, inga bilder 

hur oskyldiga de än är ska gå över nätet, de får inte vara oklädda på bilderna 
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som vi tar och sätter upp på väggarna så den diskussionen finns ju (F2P1) 

 

Står det i policyn? (M) 

 

                     Jag vet inte om den är utskriven, men så har diskussionerna gått (F2P1) 

    

     Rädslan för att utomstående ska komma och titta på barnen och fotografera, beskrivs som en 

anledning till att barn inte får vara nakna på förskolan:  

 

Vi vill ju inte på något sätt utsätta barnen för att någon går förbi och tar ett kort, 

och att det hammar i ett sammanhang där det inte blir bra (F1P2) 

 

 Det har kommit mer nu tänker jag, dels så är det väl mycket med det här med 

pedofili och alltihop det som har bilder som finns kvar på datorn att det blivit så 

väldigt mycket sånt, inte alls som när jag började jobba 1985 så var det ju inte 

då, då var det badstrand och de badade nakna i bassängerna och de hade ju inte 

ens badtrosor (F2P2) 

 

Sen är det ju det där med ansvaret också, man vill ju inte vara en bidragande till 

att ett barn utsätts för någon annans blick, kommentarer eller tafsande oavsett 

vad den är ifrån om det är från ett barn eller från en vuxen, och då är det onödigt 

att bjuda på nu är barnen nakna. Det känns som en sådan aktiv diskurs för mig 

(F2P1) 

 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning 
 
Sociologen Ulrich Beck (1944–2015) har skrivit fram vad som beskrivs som ”risksamhället”, 

som innebär att det postmoderna samhället kan definieras utifrån dess fokusering på risker. De 

största riskerna är idag naturkatastrofer, terroristattacker och kärnvapenkrig, vilket gör riskerna 

globala och kan ses som ett ”världsomfattande risksamhälle”. Med medias hjälp kan det som 

händer på andra sidan jorden påverka människor till att känna att riskerna ökar. Media och 

forskare är de som ses som risksamhällets makthavare, även om forskare definierar riskerna på 

olika sätt, så lyfts riskerna fram och detta skapar just känslan av att riskerna ökar (Heber 2007, 

s.18 - 21).  Eftersom de reella riskerna inte så tydligt kan förutsägas skapas en upplevelse av 

risker som ständigt närvarande. Det gör att också de dagliga riskerna fokuseras i tron att det går 

att skapa lite mer stabilitet. Idén om att policys och dokument, som förskolor är ålagda att skriva, 

kan förebygga och skapa en ofarlig tillvaro på förskolan, går att se som ett uttryck för en sådan 

riskdiskurs.   
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      Ett exempel är Plan mot diskriminering och kränkande behandling, där förskolorna ska 

dokumentera hur de på olika sätt arbetar för att förebygga och motverka kränkande behandling. 

Om ett problem upptäcks ska åtgärder vidtas, men förskolan ska också hitta former för att 

identifiera risker som kan uppstå och försöka förebygga att de alls inträffar.  Den fysiska miljön 

kan exempelvis ses över för att minimera att det finns platser där en eventuell kränkning kan 

uppstå. Ett rum med en stängd dörr är ett sådant exempel (Skolverket 2014).  

     Det finns en förväntan i citaten ovan om att pedagogerna ska ligga steget före och förebygga 

eventuella farliga händelser. Uttalanden går att se som att de ingår i en sådan riskdiskurs.  I 

riskdiskursen ingår även en medicinsk diskurs om att undvika smittor. Den medicinska diskursen 

och den allmänna riskdiskursen förstärker varandra och skapar en gemensam gräns för 

möjligheten till att vara naken. 

 

Avskiljandets praktik  

I exemplen visas hur aktiviteter väljs bort utifrån att de ses som farliga på olika sätt. Det blir en 

bedömning i förväg om vad som är säkert och vad som inte är det. Rädslan för 

drunkningsolyckor skapar en verksamhet som måste hålla sig borta från vatten. Vikten av att 

hålla sig frisk gör att vissa aktiviteter inte kan genomföras, för att barnen skulle kunna bli sjuka 

och vissa handlingar som pussar, stoppas av samma anledning. 

      När det gäller övergrepp så sker de allra flesta övergrepp mot barn i det egna hemmet och inte 

ute i samhället (Ethan & Hawkes 2010, s. 154).  Att beskydda barnen från pedofiler ute i 

samhället går därför att se som en del av risksamhället, det vill säga, det är en rädsla för ett 

möjligt hot som utgör gränsen, det är inte ett reellt hot i jämförelse med att barn vistas i sitt eget 

hem. Åtgärderna som vidtas handlar inte om hotet från hemmet utan om hotet utifrån. Här skapas 

de närvarande vuxna som beskyddare och okända vuxna som förövare. Rädslan i risksamhället 

projiceras ofta just på främlingar eftersom att de inte går att kontrollera (Bauman 2002 i Heber 

2007, s. 240). 

Subjektifieringen av självet 

 I den medicinska diskursen skapas barnen i behov av skydd från att bli sjuka, barnet ska hålla sig 

friskt. I en riskdiskurs får inte barnen själva utsättas för risk, vilket gör dem passiva i skapandet 

av sig själva. Barnen i riskdiskursen blir också sedda som offer i behov av skydd från pedofiler 
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ute i samhället. 

 

Min kropp är min kropp och stopp!  

I delar av materialet så handlar diskussionerna mycket om att barnen ska säga stopp och att 

barnen ska lära sig om sina egna gränser för att kunna skydda sig. I citaten nedan så synliggörs 

just det spänningsfält mellan barns rättigheter och barns behov av pedagogers beskydd, som 

studien syftar till att undersöka. 

 

På förskola 4 så visas en fokusförflyttning i synen på kropp: 
 

Jag tycker att det är en stor skillnad i hur man pratar om barns och barns 

sexlekar nu och då (tidigt 80-tal). Jag tycker att förut skulle man bejaka sin frihet 

och sin kropp och vara trygg med sin kropp att jag är bra som jag är, jag ser ut så 

här och det är inget konstigt, det är naturligt och det är inget man ska tränga 

undan. Det finns självklart kvar, men fokus är flyttat till integritet och jag hävdar 

mitt space och jag säger nej, så jag tänker att det är en fokusförflyttning (F4P1) 

 

Mycket mer fokus ligger på att du ska säga nej när du inte vill och att det ska 

vara jämlikt, ska jag visa så ska du visa och att det inte är fokus på att det är 

härligt (F4P2) 

 

 I en diskussion om barns nakenhet så får pedagogerna på förskola 2 en direkt fråga om vad deras 

reaktioner blir när de ser barn som klär av sig: 

 

Nu tänker man ju mer att det här är din kropp, det är du som bestämmer 

(härmar) Ja, men jag bestämmer att jag ville klä av mig nu. Men det är ändå 

svårt, det här är din kropp och du bestämmer om den men det kan ju vara någon 

som är…(F2P2) 

 

Ja, det är väldigt svårt att bedöma om det är någon form av maktutövning, att 

någon klär av sig för att någon står högt i kurs, så det är ju mycket det där, säg 

stopp (F2P1) 

 

På förskola 1, där barnen inte heller får vara nakna, men där pedagogerna hade en önskan om att 

det skulle vara möjligt sker en liknande diskussion.  

 
Vi har ju båda uppdragen, vi ska ge barnen en naturlig ingång till sin egen 

kropp, men också stärka dem i att det här är din och det här är min (F1P2) 
 

Och det ingår ju i det här att utforska sin egen kropp, att utforska någon annans 

kropp, det hänger liksom ihop, att man inte kan ge sig på någon annan, att man 

är nyfiken, men alla kanske inte vill vara med när du gör det (F1P1) 
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På förskola 3 har de haft ett långt tema om vikten av att säga stopp i allmänhet: 

 

Vi har pratat mycket om att min kropp är min kropp och stopp.  Alla kanske inte 

vill och nåt av barnen kanske inte tyckte att det kändes bra, men det är svårt att 

säga nej, och det pratar man ju mer om idag att min kropp är min kropp (F3P2) 

 

I vilka sammanhang pratas det om det? (M) 

 

Det kan vara lite allt möjligt men det kan ju vara att någon sitter för nära, eller 

slåss, eller gör något som den andra inte vill och inte bara kroppen utan vill man 

inte så ska man kunna säga nej och känna att man inte måste (F3P2) 

 

En av pedagogerna uttrycker också en skillnad i förhållningssätt som har med ökad 

genuskompetens att göra: 

Genom åren som man har jobbat så har det varit en syn på barn och kön som inte 

varit som nu. Där man sett pojkar som bråkigare som björnar och där flickor 

varit bufferten och det pågår än idag. Men förut så tänkte man ju inte på det och 

att pojkar skulle lära sig hur man skulle göra. Men vi skulle inte göra så idag. 

Men det handlar ju om upplysning och varför skulle de när de är 17, 18 år 

plötsligt respektera någons gräns om de inte har lärt sig det. Jättegulligt med en 

fyraåring som passerat gränsen hela tiden, men sen var det inte så gulligt längre 

(F2P1) 

 

Bakomliggande vetenskaplig kunskapsbildning 

Sammanfattningsvis så uttrycker pedagogerna här barnens rätt till sina egna kroppar att få 

utforska och göra vad de vill med den, som går att se som att det ingår i bilden av det samtida 

barnet som har rättigheter i formen av aktörskap och agens (Prout 2005, s.1).  Samtidigt uttrycks 

en annan rättighetsdiskurs om barns rätt att inte bli ofredade. Här prövas rättighetsbegreppet som 

nodalpunkt vilket ger två olika betydelser. I den ena betydelsen skapas barnet som kompetent i 

rätt att bestämma över sin kropp och känna sina egna gränser och i den andra skapas barnet som i 

behov av skydd av vuxna för att få rätten till att inte bli ofredad. Upprepandet av ”stopp” och 

”stopphanden” går att läsa in i en feministisk och individualistisk diskurs i samhället, där tjejer 



43 
 

ska lära sig självförsvar och att själva säga nej.
6
 Att lära sig att säga stopp och stopphanden, är 

också tongivande i böcker om genuspedagogiskt arbete i förskolan
7
. 

      I ett av uttalandena så poängteras vikten av upplysning, att pojkarna behöver lära sig att se 

andras gränser för framtiden.  Här framkommer en syn på att en viss specifik kunskap behöver 

barnen få med sig, vilket går att härleda till en kunskapssyn präglat av modernistiskt 

sanningsanspråk (Nordin Hultman 2004, s. 33) där pedagogerna vet vad som är det rätta 

normerna och som de ska föra över till barnen.  

Avskiljandets praktik 

I citaten ovan skapas barnen både som offer och som möjliga förövare och i citaten om strävandet 

efter att barnen ska lära sig att känna vad som är mitt och vad som är ditt så skapas också tydliga 

avskilda subjekt. 

Subjektifieringen av självet  
 
I uttalandena om vikten av att lära sig att säga stopp, blir värnandet om sin egen kropp norm och 

det lyckade barnet blir det barn som har förmågan att säga stopp. Det autonoma fristående 

subjektet blir här framlyft och ansvaret ligger hos individen att värna sin kropp. Samtidigt finns i 

uttalandena ovan att det inte riktigt går att lita på att barnen verkligen säger stopp när de inte vill, 

därför behöver pedagogerna gå in och styra barnen bort från avklädningslekar. Barnet blir på så 

vis i behov av skydd, samtidigt som hen också blir potentiell förövare. Utifrån ett av uttalandena 

går det även att läsa det som att det skapas en gruppbildning mellan flickor som offer och pojkar 

som potentiella förövare.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
 

6 Flera kommuner erbjuder feministiskt självförsvar inom ramen för skolan (ur-play Avsnitt 1, 2014) 
7
 Se till exempel Henkel 2012) En jämställd förskola: teori och praktik och Svalerud (2003) Genuspedagogik : en 

tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga. 
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Sammanfattande analys och diskussion    

I den här studien har det samtida barnet i förskolan, bilden av barnet som medborgare diskuterats 

i relation till bilder av barns sexualitet och vilka gränser som då sätts upp för detta barn. Dessa 

gränser visar sig i den här studien skapas av förskolornas ökade pedagogiska krav och nya 

pedagogiska inriktningar som medför att barnet alltid har vuxnas blickar på sig. Gränserna skapas 

också i utvecklingspsykologiska diskurser om barn och vuxna som motsatser, i riskdiskurser och 

i feministiska diskurser.  I analysen av fokusgruppsamtalen framkommer hur sexualiteten som 

något privat dominerar talet, och gör att många av de gränser som sätts upp för det samtida barnet 

som medborgare går att härleda till Foucaults (1976/2002) resonemang om sexualiteten som 

platsbunden. Nedan ska dessa gränser sättas i relation till tidigare forskning och problematiseras. 

      I relation till den förändrade pedagogiska verksamheten med ökat fokus på lärande och de 

öppna rummen som ska möjliggöra den verksamheten, har barnen inte möjlighet att vara utanför 

de vuxnas blick och enligt pedagogerna kan barnen därmed inte utforska sin sexualitet och sin 

kropp. Om idén om sexualiteten som platsbunden inte varit så hegemonisk, hade det hypotetiskt 

varit möjligt att vara sexuellt utforskande även i den synliga miljön. I den här studien visas dock 

tydligt hur barnen materialiserat normer om att de inte får vara nakna och hur de förblir påklädda. 

Därmed går den förändrade pedagogiska verksamheten att ses som en gräns för barnet som 

medborgare när det kommer till sexualitet.   

      Sexualiteten som platsbunden till hemmet tolkas i den här studien som att allt som har med 

sexualitet att göra på förskolan måste gå igenom föräldrarna. Här blir också både föräldrarnas 

uttalade syn på sexualitet, och pedagogernas tolkning av deras tankar, betydande för vad som 

tillåts på förskolorna. Här går det att se hur både idén om sexualitet som något platsbundet och de 

läroplanskrav om föräldrasamverkan inom en neoliberal diskurs (Dahlberg och Moss 2005, s. 29) 

som pedagogerna här tolkas inom, som två diskurser som samverkar och skapar ett tänkande hos 

pedagogerna om att förekomma och reglera barnen innan något händer. Pedagogerna kan inte 

alltid möta barnen i vad de intresserar sig för just i stunden, om de inte vet att det är förankrat hos 

föräldrarna. Här uppstår ytterligare en gräns vad gäller det samtida barnet som medborgare i 

relation till sexualitet. Bilden av det samtida barnet är starkt förknippad med att pedagogerna just 

ska kunna följa och utmana barnen i de frågor och intressen som barnen har för tillfället (Lenz 
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Taguchi & Åberg 2005) men här skapas istället vikten av planering och framförhållning, vilket 

gör att spontanitet i bemötandet av barnen kompliceras. 

      Frågan om ansvaret för den sexuella fostran blir i den här studien föräldrarnas ansvar och på 

så vis positioneras pedagogerna som väktare för att inget sker som föräldrarna inte har godkänt. 

Ethan och Hawkes (2010) önskan om att samhället bör ansvara för den sexuella fostran ställs här 

mot en dominerande platsbundenhet. Men pedagogerna positionerar sig inte bara som väktare, 

utan även som ”frigörare” av barns sexualitet. I samtalen tar pedagogerna upp att de försökt lugna 

föräldrarnas oro för barns sexualitet, genom att lyfta fram att barn inte har samma sexualitet som 

vuxna. Dessa strävanden efter att se barns sexualitet som något annat än vuxnas, blir ett sätt att 

skapa handlingsutrymme för barnen att kunna ses som sexuella subjekt, det som Butler (1997 i 

Lenz Taguchi 2000, s.133) menar med att inordna sig i en diskurs också skapar 

handlingsmöjligheter. Med den förståelsen skulle barnen kunna utforska sin sexualitet inom 

ramen för förskolan om pedagogerna bara får med sig föräldrarna på att barns sexualitet är något 

annat och därför ofarligt. Genom denna strategi skulle pedagogerna kunna följa barnens 

önskningar utifrån bilden av barnet som medborgare, som får utforska sina intresseområden.  

     Men för att komplicera det ytterligare, så kan vi pröva tanken att barnet agerar utanför den 

förväntade barnsexualiteten och närmar sig föreställningarna om den vuxna sexualiteten, då 

utmanas idén om barn och vuxna som varandras motsatser. Och som Jacksson och Scott skriver 

blir barndomen då hotad (2010, s.104). I ett utvecklingspsykologiskt tänkande som finns inbakad 

i idéerna om avgränsade sexualiteter, skapas ett jämförande mellan vad som ses som normalt och 

vad som inte är det. Då skapas det en gruppbildning mellan barn och barn, där normala barn med 

en normal sexualitet sätts mot onormala barn. Här får skapas en gräns för det kontextuella barnet 

som medborgare, då hen jämförs mot en universell bild av barnet. 

     Idén om barns sexualitet skilt från vuxnas, bygger också på att vuxnas sexualitet ses som 

något tydligt avgränsat. I fokusgruppsamtalen så framställs det heterosexuella penetrerande 

samlaget som vuxnas sexualitet. Sandberg (2009) utmanar just den idén i sin avhandling genom 

att visa hur äldre mäns berättelser om sexuella handlingar skapar andra sätt att förstå sexualitet 

och därmed subjektskapandet. På liknande sätt skulle pedagogernas strävan om att visa upp barns 

sexualitet som ofarlig hypotetiskt ändå kunna skapa nya förståelser för sexualitet i allmänhet. Om 

barns sexualitet lyfts fram på det sätt som beskrivs i uttalandena om barns sexualitet, som något 

nyfiket och ömt, skulle förståelsen för sexualitet kunna förskjutas mot något som inte betraktas 
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som så hotfullt, och barn skulle hypotetisk kunna få större handlingsutrymme att utforska sin 

sexualitet utan samma begränsning som innan. Diskurserna om barn och vuxnas sexualitet som 

olika går därmed att ses både som en gräns och som en hypotetisk möjlighet för det samtida 

barnet. 

     Men det är inte bara barnets sexualitet och föräldrars olika önskningar som ska hanteras på 

förskolan, pedagogerna måste också agera kring det som sker i diskurserna om risk. Genom 

möjliga hot som pedofiler, stängda dörrar och pooler som barn kan drunkna i, måste pedagogerna 

hela tiden kunna förutse varifrån hoten kommer. Här framkommer det oskyldiga barnet som 

vuxna behöver skydda och rädda från yttre hot (Dahlberg et al, 2014, s. 106-107) och genom 

policys på förskolan regleras verksamheten och därmed barnet utifrån eventuella risker. Det gör 

att barnet till exempel inte kan vara naket på förskolan. 

     Den förändrade pedagogiska verksamheten som pedagogerna berättar om, skapar en gräns för 

det samtida barnet i relation till sexualitet då det inte kan stänga om sig och där utforska sin 

sexualitet. Men det öppna rummet skapar också en norm om synlighet, vilket innebär att det 

också skapar normens motsatts - osynlighet. För om synlighet är norm, blir de rum som inte går 

att överblicka något problematiskt, det blir en risk. På detta sätt materialiseras riskdiskurserna i 

den pedagogiska miljön. Barnen i de överblickbara miljöerna skapas som kompetenta (utifrån att 

de är iordningsställda med fokus på barnet som medborgare) men de barn som inte går att 

överblicka skapas som problematiska, eftersom barnen utanför pedagogens blick på så vis skapas 

i en riskdiskurs.  

      I en riskdiskurs kan barnet som hot, som Jacksson och Scott (2010, s.107) beskriver, 

framträda och ge sig på andra barn. Barn konstrueras då som både i behov av skydd och som 

potentiella förövare. Barns sexualitet i riskdiskurserna blir då en fråga om säkerhet, där det 

agentiska, utforskande, sexuella barnet får litet eller inget utrymme, eftersom det ständigt finns 

ett hot om att något farligt kan hända. Pedagogerna är ansvariga för att skydda barnen och 

därmed måste de också ha kontroll över vad barnen gör. Här skapas en gräns för det samtida 

barnet i relation till sexualitet i de pedagogiska miljöerna eftersom miljöerna ekvivaleras i 

riskdiskurserna, och barnen måste därmed alltid övervakas. 

      I bilden av barnet som medborgare är barns aktörskap en bärande tanke (Dahlberg et al 

1999/2014, s. 110-113). Pedagogerna i fokusgruppsamtalen uttrycker att de arbetar för att ge 

barnen möjligheter till att själva känna gränser och kunna säga stopp, vilket kan ses som en del av 



47 
 

den bilden, då det i förlängningen skapar barn som inte behöver beskyddas av vuxna, de ska 

själva istället kunna sätta stopp för oönskade närmanden. I citaten framkommer det att trots att 

barnen lär sig säga stopp till närmanden, kan pedagogerna ändå inte vara säkra på att barnen 

verkligen vill delta i till exempel avklädningslekar och ser sig därmed som ansvariga för att gå in 

och avbryta för att inget barn ska bli utnyttjat. I avbrytandet kolliderar barns eget aktörskap med 

barns rätt till skydd och omsorg.  

      Eftersom sexualiteten ses som platsbunden och utanför andras blickar går det att se det som 

särskilt viktigt att barnen lär sig säga stopp, men föräldrainflytandet, de öppna rummen som i sin 

tur materialiserar idén om risk i de dolda utrymmena, och barns rätt till att inte bli ofredade – för 

allt detta räcker inte barnens stopphand. Pedagogerna är de som är ansvariga och måste i 

slutändan ge omsorg och skydd och därmed övervaka att barnen inte utsätts för något farligt.   

      Avslutningsvis går det se att flera av de gränser som sätts upp för barnet som medborgare i 

relation till sexualitet egentligen inte handlar om barnets sexualitet i sig, utan om yttre faktorer 

och diskurser, men som tillsammans ändå skapar regleringar för barnet när det kommer till 

sexualitet. Att sexualitet ses som platsbunden blir också en viktig del i gränserna. 
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Några avslutande ord och nya frågor   

I den här studien blir det tydligt att barnet som medborgare stöter på gränser i relation till 

sexualitet och hur pedagogrollen blir komplex, att både värna barnets behov av skydd och 

samtidigt vara bejakande till det barnet intresserar sig för. Studien har fött många nya frågor att 

gå vidare med.     

    I samtalen beskrivs hur pedagogerna lär barnen att säga stopp och hitta sina egna och andras 

gränser, en feministisk strategi. Men det verkar här finnas något som behöver diskuteras vidare. 

Om syftet är att lära känna sina egna och andras gränser, så borde det också vara möjligt att både 

säga ja och nej till varandra. Men genom att pedagogerna ändå anser att de måste gå in och sätta 

stopp när barnen inte själva gör det, (för att de just har ansvaret för att inget farligt ska ske) 

ekvivaleras stopphanden istället i en ny kedja, och i den kedjan är det inte möjligt att säga ja, 

eftersom det diskvalificeras i uttalandena från pedagogerna. I kedjan stoppas kroppsliga 

utforskandet eftersom ett ja inte finns med här. Varje kropp blir på så vis avgränsad och 

förbjuden och vad skapar det då för subjektskapande för barnen?   

    Det skulle också vara intressant att studera vidare vad en sådan diskurs om förbjudna kroppar 

skapar för relationer mellan barn och barn och mellan pedagoger och barn. Hur kan till exempel 

pedagogen hörsamma barns rätt att säga nej till beröring, samtidigt som pedagogen ska värna 

barns behov av omsorg, som kan yttra sig just i att behöva hålla om ett barn som behöver bli 

lugnat? Och hur positioneras pojkar respektive flickor i den här diskursen? 

     Ett annat sätt att diskutera vidare kring barns sexualitet i förskolan skulle kunna vara att 

jämföra och diskutera strategier för hur förskolor hanterar andra ”problematiska handlingar” som 

krigslekar, bråklekar och våld. I förhållande till bråklek finns redan tydliga utgångspunkter – att 

barn behöver ”bråkleka” för att få utlopp för det som sker i världen och få lära känna sin kropp 

och de som förespråkar ickevåld helt och hållet även i leken. 

      Eftersom risksamhället har visat sig vara en dominerande diskurs i materialet, så är det 

intressant att undersöka vidare vilka möjligheter som barnen har inom ramen för förskolan att få 

ta egna risker. Och vilka aktiviteter väljs bort på grund av riskdiskursen? 

     I studien framkommer tydligt att det som har med sexualitet att göra måste förskolan förankra 

med föräldrarna. I läroplanen beskrivs hur fostran ska ske i dialog med föräldrar, frågan blir 

därför vilka områden som ska förankras med föräldrar och vilka som inte anses så relevanta att 
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förankra? 

    I studien blir det tydligt att barnet i förskolan i princip alltid är synligt för pedagogerna. Den 

här frågan känns både laddad och viktig. Historiskt sett så har barn troligtvis aldrig varit så 

övervakade som de är idag och det skulle behöva diskuteras vidare. Om barn ständigt är i vuxnas 

åsyn, vad kan det innebära för barns subjektskapande i förskolan?  
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Hej! 

Jag heter Magdalena Hulth och läser interkulturell pedagogik på Södertörns högskola. Inom 

ramen för min magisteruppsats önskar jag er hjälp för att kunna belysa olika sätt att se på barn 

och sexualitet i förskolan. 

    Därför bjuder jag in er till att delta i ett fokusgruppssamtal, vilket kommer att innebära att ni 

under en timme får diskutera relativt fritt kring ämnet ”barns sexuella handlingar i förskolan”.  

Jag kommer att inleda med att läsa en kortare text om ämnet, men resten av tiden kommer jag 

vara en form av samtalsledare, och låta er föra diskussionen. 

    Deltagandet i denna studie innebär att ni har vissa rättigheter. För det första är det viktigt att ni 

blivit informerade av mig om vad studien ska handla om och att ni har full vetskap om att 

samtalet är helt frivilligt, samt att ni när som helst kan avbryta er medverkan i studien.  

    Ljudupptagningar kommer göras av samtalet och i samband med transkriberingen så kommer 

förskolans och era namn att bytas ut. Det kommer alltså inte gå att veta att det är ni som har 

deltagit i samtalet. Dessutom kommer ljudfilerna att förvaras så att bara jag har tillgång till dem. 

När uppsatsen sedan är färdig kommer den att vara tillgänglig att läsa på internet. 

 

Jag är djupt tacksam om ni vill hjälpa mig med detta! 

Med vänliga hälsningar 

Magdalena Hulth 

 

 

 

Jag vill delta i studien    Jag vill inte delta studien 

 

Underskrift:……………………………………………………………………… 
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