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Sammanfattning 

År 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft där kroppslig integritet specificeras som 

målområde. Tidigare forskning har visat att barns kroppsliga integritet ofta är villkorat, och att det 

finns behov av mer kunskap om diskurser gällande barns kroppsliga integritet i nutida förskolekontext. 

Utifrån glappet i forskningsfältet är syftet med studien att undersöka diskurser som kommer till uttryck 

i förskollärares språkliga handlingar i intervjuer om barns kroppsliga integritet i förskolan. I och med 

detta undersöks också hur barns kroppsliga integritet villkoras diskursivt. Empirin utgörs av sex 

semistrukturerade intervjuer. Med diskursanalys och poststrukturalistiska begrepp bringas ett resultat 

som tyder på att förskollärare påverkas av motstridiga diskursiva innebörder som villkorar barns 

kroppsliga integritet. Diskurserna rymmer idéer om relationer, förskollärares förhållningssätt och 

förskolan som institution. När dessa möts ger det upphov till förhandling om barns kroppsliga 

integritet. I denna förhandling framkommer förhandlingsstrategier som hjälper förskollärare att 

förhålla sig till konträra aspekter av sitt uppdrag. Slutligen konkluderas att integritetsarbete i förskolan 

kräver situerade, reflexiva avvägningar. Arbetet skapar svårigheter, men också möjligheter för 

verksamhets- och professionsutveckling.  
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Förord 

Redan innan magisteruppsatsen var huvudet fullt av funderingar som väntade på att benas ut i 

forskningsfrågor. Efter att ha drivit integritetsarbete i förskolan kändes det självklart att skriva om 

min hjärtefråga. Arbetet med kroppslig integritet var i viss mån ett famlande i blindo, visste vi ens 

vad vi höll på med? Under arbetet med denna uppsats har jag har blivit mer medveten om min 

egen kroppsliga integritet som jag i takt med att gravidmagen växt fått kämpa hårdare för. Med 

främlingars händer runt magen och Foucaults idéer i huvudet har jag fördjupat min kunskap kring 

den villkorade kroppsliga integriteten. Jag hoppas att du som läser ska känna likadant om si sådär 

30 sidor, med eller utan gravidmage.  

Tack Helena Bergström, för goda råd och vägledande expertis. Tack till de förskollärare som 

agerat deltagare i studien och gjort den möjlig. Tack Jairo, för att du styrt upp hushållet och rastat 

Enzo medan jag suttit försjunken i min skrivbubbla. Och tack ”Sesam” för att du förskonat mig 

från diverse graviditetskrämpor under den här perioden. Ni är guld värda, vill ni ha en kram?  

 

Pssst … det är okej att säga nej.  
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Inledning 

Hon sitter på golvet omgiven av madrasser och lyssnar när delfinsången ackompanjeras av allt 

tyngre andetag. Den känns lite omodern den där bandspelaren, tänker hon. Men den är ett 

betydligt säkrare alternativ än de privata mobiltelefoner som tidigare användes för att spela 

musik. Visst hade förskolans integritetsarbete inneburit en del uppoffringar, men de övervägdes 

av hur viktigt arbetet kändes. Hennes tankar avbryts av ett brummande på madrassen bredvid. 

Det lilla barnet kör en leksaksbil ljudligt över trägolvet.  

- Sssshh … nu är det vila. Det där stör de andra som försöker sova! Det är inte första gången 

hon säger till. Barnet motarbetar tröttheten efter bästa förmåga, samma visa varje dag. Efter 

några integritetsmedvetna tillrättavisningar måste hon byta strategi. Det lilla barnet behöver sin 

sömn. Hon lägger den motvilligt sprattlande kroppen tillrätta på madrassen och lindar den i 

filten likt en puppa. 

- Vill inte sova! Protesterar barnet.  

Hyschande sjunker hon ner, lägger armen om barnet och vaggar. Barnet somnar och hon känner 

sig som världens sämsta integritetspedagog.  

Det är jag som är världens sämsta integritetspedagog1, åtminstone kände jag så. Som drivande i 

arbetet med barns kroppsliga integritet på min arbetsplats brottades jag med frågor om fysiska 

interaktioner, omsorg, relationer och makt. Jag upplevde att barns kroppsliga integritet ofta 

villkorades i förskolesituationer likt ovan. Situationer som emellertid slutade i förhandlingar 

mellan barns viljor och vuxnas intentioner. Situationerna var inte nya, men senare års 

uppmärksammande av kroppslig integritet i förskolan tillsammans med en föränderlig omvärld 

kastade nytt ljus på det hela. Rutinsituationer blev komplexa avvägningar med risk att inskränka 

barns bestämmanderätt över kroppen.  

Integritet är ett paraplybegrepp. Ordet härstammar från det latinska ordet integritas som refererar 

till ett tillstånd som hel och oförminskad (Johansson 2005, s. 110). Här fokuseras kroppslig 

integritet i termer av rätten att inte få kroppsliga gränser kränkta, utsättas för påtryckningar eller 

påtvingad fysisk kontakt (Hill 2015; NE u.å.). Det är ett begrepp som väger tungt i olika 

samhälleliga författningar, för att förstå begreppet i svensk förskola krävs en sammanvägning av 

dessa (jfr Warnling-Nerep, Sandström & Ahlenius 2016, s. 16). Författningarna rör ämnet mer 

eller mindre explicit, men är alla relevanta för hur begreppet kan förväntas samtalas om i 

förskolesammanhang. 

Kroppslig integritet åtnjuter grundlagsskydd (SFS 1974:152). FN:s konvention om barns 

rättigheter har tagit fasta på fenomenet genom att i artikel 19 fastslå att barn ska skyddas mot 

övergrepp. Kapitel tre beskriver att barns bästa ska vara utgångspunkt vid alla åtgärder som rör 

barn (UNICEF Sverige 2009). Skollagen understryker ytterligare barns bästa. Barn har rätt att 

uttrycka sig i frågor som rör dem och i förskolan ska verksamheten utgå ifrån en helhetssyn på 

barn och deras behov (SFS 2010:800). I föräldrabalkens sjätte kapitel säkerställs barns rätt till god 

omvårdnad, fostran och trygghet genom tillsynsansvar (SFS 1949:381), ett ansvar som följer av 

förskolläraruppdraget under barns vistelsetid i förskolan (Warnling-Nerep, Sandström & Ahlenius 

2016, s. 27).  

Nu gällande läroplan nämner endast integritetsbegreppet i periferin där det skrivs fram som en del 

av förskolans värdegrundsarbete i relation till andra begrepp så som individens frihet och 

människolivets okränkbarhet (Lpfö 98 2016, s. 4). I skrivande stund står dock förskolan inför en 

                                                      
1 Ordet ”pedagog” används vidare som samlingsbegrepp för personal i förskolan. 
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förändring då en reviderad läroplan är på intågande. I den förtydligas kroppslig integritet som 

mål. Där poängteras att barn ska få medvetenhet kring sin rätt till kroppslig integritet och att 

denna ska respekteras (Lpfö 18 2018, ss. 7,13). Det är ett tudelat målområde som dels ställer krav 

på barns kunskaper, dels på pedagogers bemötande (jfr Johansson 2005, s. 110). Att inte bruka 

tvång och att respektera barns kroppsliga gränser är avgörande för att barn ska förstå rätten till 

den egna kroppen (Eidevald 2016, s. 122). 

Pedagogisk personal förväntas förmedla och följa samhälleligt överenskomna principer så som de 

beskrivna författningarna. Det ställer höga krav på förskollärare som förväntas agera såväl etiskt 

som juridiskt korrekt med bibehållen respekt för barns kroppsliga integritet. Som det inledande 

exemplet visade är det inte alltid självklart vad en lärare får och bör göra, tillsynsansvaret är 

exempelvis svårtolkat och innebär ofta en balansgång mellan att göra för mycket och för lite 

(Warnling-Nerep, Sandström & Ahlenius 2016, ss. 15,26-27,29). Rätten till kroppslig integritet 

bottnar i ett skydd mot sexuella och fysiska övergrepp2 (Hill 2015, s. 1303). Med förskolan på 

frontlinjen ville jag och mina kollegor bidra till ett bättre samhälle med vårt integritetsarbete. Det 

dröjde dock inte länge innan våra ambitioner fick sig en törn. Arbetet medförde dilemman, ofta 

relaterade till barns motstånd. Vi behövde dels förhålla oss till en samhällelig rädsla för övergrepp 

och värna barns kroppsliga integritet, dels utföra vårt uppdrag i vilket fysisk kontakt ibland är 

nödvändigt (jfr Hedlin, Åberg & Johansson 2018, s. 3). I den knytpunkten blev barns kroppsliga 

integritet villkorat. 

Forskningen på ämnet är knapphändig och även om fältet har vidgats under senare år har jag 

endast funnit en studie som undersökt barns integritet som marginaliserad rättighet, det för snart 

femton år sedan. Eva Johansson (2005, s. 109) studerade då integritet som paraplybegrepp och 

hur det manifesteras i spänningsfältet mellan barns förståelse för den egna integriteten och deras 

respekt för andras. Hur barns kroppsliga integritet villkoras i dagens förskola är ännu sparsmakat 

utforskat. Således finns ett behov av att vidare undersöka frågan med utgångspunkt i nutida 

diskursiva förskolekontext. Diskurser utgörs av kontextuella föreställningar, normer och ideal 

som begränsar och möjliggör handlingar och tankar (Foucault 1982, s. 107). Bottnat i glappet i 

forskningsfältet skrivs detta examensarbete fram med ambition att kasta nytt ljus på diskurser om 

barns kroppsliga integritet i förskolan idag - en aktuell fråga utifrån kommande läroplan och 

rådande samhälleliga strömningar. Idag står vi inför en annan förskoleverksamhet än den tidigare 

forskning på ämnet utgått ifrån. Har barn rätt att bestämma över sina egna kroppar? Vad sätter 

ramarna för hur barns kroppsliga integritet villkoras idag? Med funderingar likt dessa i kulissen 

beskriver detta examensarbete hur rådande normer och ideal i förskolan villkorar barns kroppsliga 

integritet, detta utifrån intervjuer med förskollärare vars utsagor ses som språkliga handlingar3 

formade av diskursiva föreställningar. Låt oss börja med att se hur begreppet fått fäste i förskolan 

genom en historisk tidsresa.  

                                                      
2 Vidare används begreppen ”sexuella övergrepp” och ”övergrepp” synonymt för att beskriva 

förstnämnda. 

3 Utgångspunkten i denna uppsats är att språket är meningsbärande och gör någonting med oss - 

det är diskursivt infärgat (Foucault 1982, ss. 21-25). Utifrån det avser ”språkliga handlingar” 

studiedeltagarnas intervjuutsagor. 
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Bakgrund 

Diskussioner som aktualiserar barns bestämmanderätt över kroppen har alltid varit aktuella i 

institutioner för de yngsta. Diskussionernas karaktär har dock varierat, något detta avsnitt ämnar 

belysa. Vidare i texten använder jag kroppslighet som samlingsbegrepp för fenomen som rör 

barns bestämmanderätt över kroppen.  

Under 1800-talets mitt upprättades institutioner för barn under skolåldern i Sverige som skulle 

bidra till ett bättre samhälle, och det formades en ny barnpolitik som gav utrymme för debatt om 

barns bästa (Lindgren & Söderlind 2018, ss. 25-26). I de tidiga småbarnsinrättningarna var 

renlighet centralt och som en följd av detta granskade barns kroppar av lärarinnor. Bestraffning 

genom aga avråddes men förekom, något som kan verka motsägelsefullt då barn samtidigt skulle 

skyddas från att skada sig själva och varandra. En sorts tillsynsuppdrag fanns alltså redan då. De 

fysiska krav som ställdes på barn var ofta kopplade till praktikaliteter, så som att lära barn 

använda toaletter för att inte slösa med tygblöjor. I pedagogiska riktlinjer från 1930 beskrevs 

fysisk vård och fostran som en viktig del av barnomsorgen (Lindgren & Söderlind 2018, ss. 31-

33,36,44,72). Kroppslighet under denna tid tycks ha präglats av motsägelser, å ena sidan värnades 

kroppen genom renlighet, å andra sidan tillämpades fysiska bestraffningar - en paradoxernas tid.  

År 1958 nåddes en brytpunkt då barnaga förbjöds i barnomsorgen (Lindgren & Söderlind 2018, s. 

75). Något senare förespråkades dialogpedagogiken som lade grunden för mer jämlika barn-

vuxenrelationer (Dolk 2013, s. 21). 1970-talet tycks ha medfört förskjutningar i normer och ideal 

i och med att problematiken med sexuella övergrepp mot barn erkändes (Bergström, Westberg-

Broström & Eidevald 2018, s. 2). 1974 fastställde regeringsformen kroppslig integritet som 

grundlagsskyddat (SFS 1974:152), under samma tidsperiod skedde internationella strömningar av 

medvetenhet kring rättigheter. I USA lanserades pedagogiska program i förebyggande syfte. 

Programmen skulle lära barn att säga ifrån, känna igen förövare och berätta om övergrepp. En 

storskalig tillämpning pågick i årtionden (Wurtele 2009, ss. 3-7). Som bekant skulle liknande 

ambitioner växa fram i den svenska förskolekontexten decennier senare.  

År 1985 beslutade riksdagen om en förskola för alla barn i Sverige. I och med det kom 

socialstyrelsen ut med vägledande riktlinjer i ett pedagogiskt program (SOSFS 1987:3). Idén om 

att de fysiska behoven behövde tillgodoses levde kvar från de tidiga institutionerna. Aga var dock 

ett minne blott och istället förespråkades kärleksfull omvårdnad där barns behov av nära 

kroppslig kontakt tillgodosågs. I programmet skymtades en ny syn på barns kroppslighet. Barn 

behövde kunna behärska kroppen, uttrycka sig kroppsligt och läsa av andra. Riktlinjerna framhöll 

att förskolan skulle stärka barns stolthet över den egna kroppen och erkänna den som värdefull 

(SOSFS 1987:3). Meningarna ligger inte särskilt långt ifrån nutida formuleringar (se Lpfö 18 

2018 ss. 7,13). Socialstyrelsens riktlinjer kan sägas representera de första ambitionerna gällande 

barns kroppsliga integritet i svensk förskola. 

Under 1980- och 90-talen uppmärksammades pedofilskandaler i svensk förskola i media som 

föranledde policyförändringar och det blev viktigare att skydda barn (Bergström, Westberg-

Broström & Eidevald 2018, s. 2). Skandalerna skapade oro och misstänksamhet (Eidevald 2016, 

s. 39). På 1990-talet ökade också intresset för kroppen i stort inom akademin och forskningsfältet 

kring ämnet växte (Johansson 1996, s. 5). Under samma period fick förskolan sin läroplan (Lpfö 

98 1998). I den framgick att de som arbetade i verksamheten skulle visa aktsamhet för 

människans egenvärde. Det var också i den första upplagan som integritetsbegreppet äntrade 

förskolevärlden. I relation till uppdraget och värdegrundsarbetet angavs integritet som ett av flera 
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värden förskolan skulle hålla levande i arbetet med barn (Lpfö 98 1998, s. 7). Den formuleringen 

fick leva kvar genom två revideringar, och i skrivande stund är 1998 års formulering fortfarande 

giltig (se Lpfö 98 2010, s.6; Lpfö 98 2016, s. 4).  

De senaste åren har begreppet kroppslig integritet fått nytt djup. Det är inte längre ett värde i 

mängden, utan ett mångbottnat begrepp kopplat till övergreppsproblematik, pedagogiska insatser 

och ambitioner om ett bättre samhälle. Begreppets förekomst i förskolesammanhang har ökat 

explosionsartat. I tidningen ”Förskolan” beskrivs att det delvis är en effekt av 2017 års 

internationella mediala kampanj om sexuella övergrepp och integritetskränkningar, kallad 

”MeeToo”. Integritet i förskolan tog form som en politisk och medborgerlig motreaktion mot 

orättvisor som länge sopats under mattan (Djurberg 2018). Pedagogiska material blev tillgängliga 

från såväl privata som icke privata aktörer (se Brottsoffermyndigheten 2017; Norlén 2013; 

TreSkaBliNoll 2017), dessa skulle dock komma att möta viss kritik (se Franzén 2017). Det 

mediala uppmärksammandet av övergreppsproblematiken fick fäste i olika samhällsskikt, och 

sexuella övergrepp gick från en privat angelägenhet till ett samhälleligt ansvar. På så sätt formade 

massmedia en ny bild av ett gammalt problem (jfr Wurtele 2009, ss. 12-13). Som en del i 

händelseförloppet slog dåvarande utbildningsminister fast att kroppslig integritet skulle skrivas in 

i förskolans läroplan (Djurberg 2018).  

Och här är vi nu. Med en reviderad läroplan på intågande praktiserar allt fler förskolor 

integritetsstärkande arbete (Djurberg 2018). Den historiska överblicken har visat hur en rad 

händelser lett oss fram till idag. Mycket har ändrats och mycket är sig likt. Förskolan förväntas 

fortfarande bidra till ett bättre samhälle, idéerna om vad ett gott samhälle är har dock varierat. 

Tidsresan har visat att kroppslighet varit aktuellt i barnomsorgsinstitutioner på olika sätt. 

Medvetandegörandet om övergrepp har skapat en ny syn på kroppslighet (Eidevald 2016, s. 113). 

Från kroppslig bestraffning till bestämmanderätt över den egna kroppen har det här avsnittet visat 

hur historiens barns kroppar kontrollerades av andra, medan nutida barns kroppar kontrolleras av 

barn själva (jfr Lindgren & Söderlind 2018, s. 193). Det är åtminstone idealen. Hur barns 

kroppsliga integritet villkoras i dagens förskola är för denna studie att fortsätta utforska.  

Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras nationell och internationell forskning som relaterar till barns 

kroppsliga integritet i förskolan. Problemområdet är komplext och förståelsen för det varierar 

mellan olika kulturella kontexter, dessutom organiseras barnomsorg olikartat globalt (Bergström, 

Eidevald & Westberg-Broström 2016, s. 1521). Det innebär att internationell forskning inte 

nödvändigtvis är applicerbar på den svenska förskolekontexten.  

Nuvarande forskningsfält erbjuder en bredd av metodologier. Något förenklat kategoriserat har 

närliggande frågeställningar närmats med litteraturöversikter (Briggs 2014; Bergström, Eidevald 

& Westberg-Broström 2016; Bergström, Westberg-Broström & Eidevald 2018; Chien 2008; Hill 

2015; Wurtele 2009), kvalitativ metod (Chien 2008; Dolk 2013; Eidevald, Bergström & 

Westberg-Broström 2018; Hedlin, Åberg & Johansson 2018; Johansson 2005; Lundblad, 

Johansson, Wigert & Hellström 2016; Åberg, Hedlin & Johansson 2018), kvantitativ metod 

(Briggs & Potter 2004; Munk et al. 2013; Rheingold et al. 2014; Zhang et al. 2014) och blandad 
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metod (Johansson, Hedlin & Åberg 2018; Lindblad & Kaldal 2000). Forskare har skapat 

förståelse med bland annat ekologisk teori (Chien 2008; Wurtele 2009), livsvärldsteori 

(Johansson 2005) och genusperspektiv (Johansson, Hedlin & Åberg 2018; Åberg, Hedlin & 

Johansson 2018). Ett antal studier har genomförts inom liknande post-teoretiska ramverk, där 

diskursbegreppet tillämpats återkommande (Bergström, Westberg-Broström & Eidevald 2018; 

Dolk 2013; Eidevald, Bergström & Westberg-Broström 2018; Hedlin, Åberg & Johansson 2018; 

Hill 2015), likväl som poststrukturalism och maktbegreppet (Dolk 2013; Eidevald, Bergström & 

Westberg-Broström 2018; Hill 2015). Fältet har visat att begreppen är fruktsamma för ämnet och 

utifrån det skrivs denna studie fram inom ett poststrukturalistiskt ramverk, vilket specificeras 

längre fram. 

Som detta avsnitt ämnar belysa, behövs det mer forskning om hur barns kroppsliga integritet 

villkoras av diskurser som verkar i nutida förskolekontext och kommer till uttryck i förskollärares 

språkliga handlingar. Mot bakgrund av glappet i forskningsfältet skrivs avsnittet fram utifrån 

relaterade forskningsområden som tillsammans leder fram till studiens syfte. Mycket av 

forskningen är av övergripande karaktär. Rubriksindelningen nedan är därav en förenkling. Jag 

väljer vidare att belysa aspekter av tidigare forskning med relevans för den här studiens syfte och 

resultat, vilket medför att vissa annars centrala teman endast beskrivs flyktigt. Selektionen bör 

inte tolkas som ett förminskande av andras kunskapsproduktioner, den är snarare en spegling av 

den kunskap som finns och som behövs för att förstå det kunskapsanspråk denna studie gör.  

Underliggande orsak: övergreppsproblematik 

Den här texten handlar inte om sexuella övergrepp, dock är ämnet en ingång till kroppslig 

integritet i förskolan. Sexuella övergrepp mot barn medför sociala och ekonomiska konsekvenser 

för samhällen och förödande personliga effekter för de drabbade (Briggs & Potter 2004, s. 339). 

Det är väldigt ovanligt att barn utsätts i förskolan, men när det händer blir uppmärksamheten stor 

(se Lindblad & Kaldal 2000). Helena Bergström, Christian Eidevald och Anna Westberg-

Broström (2016) har studerat forskning om övergrepp i förskolor publicerad mellan år 2000 och 

2015. Deras studie visar att även om övergreppen i förskolan är få så är rädslan för dem stor. Ett 

fåtal händelser har exponerats storskaligt och väckt samhälleliga diskussioner (Bergström, 

Eidevald & Westberg-Broström 2016, ss. 1520,1522). Samma forskare har i en annan publikation 

fördjupat sig i hur övergrepp i förskolor omskrivs i media. Med diskursanalytisk metod 

synliggörs villkorande föreställningar och hur dessa genom media formar samhällets förståelse 

för fenomenet (Bergström, Westberg-Broström & Eidevald 2018).  

Forskning har också synliggjort att pedagogisk personal har begränsad kunskap om sexuella 

övergrepp (Briggs & Potter 2004). Freda Briggs och Gillian Potter (2004) har undersökt ämnet i 

Singapore. Med kvantitativt influerade metoder undersöker de pedagogers syn på myter kring 

sexuella övergrepp. Resultaten synliggör en utbredd okunskap bland pedagoger. Forskarna 

konkluderar att det behöver råda konsensus kring vad övergrepp är och hur det hanteras, detta 

mot bakgrund av barnomsorgens förebyggande potential (Briggs & Potter 2004, ss. 339,341-

342,352-353). Även Alyssa Rheingold med kollegor (2014) har poängterat denna potential. 

Barnomsorgen har länge erkänts för dess möjlighet att påverka samhällen och barn genom 

förebyggande arbete och pedagogisk expertis (Rheingold et al. 2014, s. 374). Nedan beskrivs hur 

denna möjlighet tagits tillvara internationellt genom pedagogiska åtgärder.  
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Barnomsorgens förebyggande möjligheter 

Övergreppsförebyggande arbete i svensk förskola sker idag i olika former; genom 

brottsregisterutdrag på personal, begränsad fysisk kontakt och informella regler som begränsar 

pedagogers ensamtid med barn. Förebyggande pedagogiska material har lanserats under det 

senaste decenniet och forskningen kring dem är knapp (Bergström, Eidevald & Westberg-

Broström 2016, s. 1524), vi vet därför inte särskilt mycket om den svenska tillämpningen och 

dess effekter. Liknande internationella satsningar har dock studerats, ofta med inriktning på 

pedagogiska program.  

I USA har förebyggande program använts länge. Under det tidiga 1990-talet hade majoriteten av 

alla barn deltagit i ett, vanligtvis i skolan (Wurtele 2009, s. 3). Programmens effekter har 

studerats kvantitativt av bland andra Rheingold med medforskare (2014), men också mött kritik 

av bland andra Sandy Wurtele (2009). Den amerikanska tillämpningen influerade andra länder, 

där ibland Taiwan och Kina (se Chien 2008; Zhang et al. 2014). I den Taiwanesiska kontexten 

visar Mei-Hua Chien (2008, s. 56) att pedagoger ser sig själva som centrala aktörer i 

övergreppsförebyggande arbete, och att arbetet anses viktigt.  

Effekterna av förebyggande program tycks variera. Rheingold med kollegor (2014, s. 375) menar 

att det finns studier på ämnet, men att många har metodologiska brister. Wurtele (2009, s. 7) 

skriver att det finns visst stöd för att förebyggande program minskar förekomsten av sexuella 

övergrepp. Wenjing Zhang och kollegor (2014) har testat effekterna av ett förebyggande program 

på barns kunskaper om övergrepp i Kina genom en kvantitativ forskningsansats. Deras slutsatser 

är mer entydigt positiva än tidigare nämnda forskares, de menar nämligen att förebyggande 

program kan ha signifikanta effekter på barns kunnande (Zhang et al. 2014, s. 433). Programmens 

positiva effekter förnekas inte av andra, men de skrivs fram med viss försiktighet. Både 

förespråkare och kritiker är överens om att det finns goda effekter på övergreppsrelaterade 

områden; programmen kan lära barn att identifiera farliga situationer, ge ökad kunskap och höja 

barns förmåga till personlig säkerhet. Vad gäller programmens potential att minska antalet 

övergrepp är stödet svagare. Visst underlag finns dock för att barn kan applicera kunskaperna i 

verkliga livet (Wurtele 2009, ss. 5-7). Förebyggande arbete verkar alltså utifrån befintlig 

forskning främst leda till kortsiktiga fördelar, men det kan också vara så att långsiktiga effekter 

inte studerats i samma omfattning.  

Utifrån ovan framskrivning går det att i vissa avseenden förebygga , men inte nödvändigtvis 

förhindra, sexuella övergrepp genom pedagogiska insatser. Forskarna är dock överens om att det 

inte är en ensidig lösning. Ämnet behöver fortsätta utforskas. Även svenska forskare har 

poängterat att förebyggande arbete är viktigt, men behöver fortsätta studeras. Det har nämligen 

visat sig att vissa metoder kan leda till oönskade konsekvenser för pedagogiska praktiker 

(Bergström, Eidevald & Westberg-Broström 2016, ss. 1524,1527).  

Implikationer i pedagogiska praktiker 

Tidigare forskning belyser den komplexitet det kan medföra att som pedagog förhålla sig till 

problematiken kring sexuella övergrepp i förskolan. Eidevald, Bergström och Westberg-Broström 

(2018, s. 409) skriver att professionalitet i förskolan förutsätter en viss nivå av fysisk kontakt med 

barn. Fysisk kontakt är också avgörande för barns välmående, poängterar såväl Eidevald, 

Bergström och Westberg-Broström (2018, s. 408) som Caroline Johansson, Maria Hedlin och 
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Magnus Åberg (2018, s. 953). Parallellt skriver Freda Briggs (2014, s. 1416) i sin australiensiska 

studie att pedagogisk personal undviker fysisk kontakt med barn. Fenomenet kan förstås mot 

bakgrund av de dubbla roller som Bergström, Eidevald och Westberg-Broström (2016, s. 1526) 

beskriver att pedagoger behöver förhålla sig till; potentiella förövare och barns beskyddare. Roller 

som går att förstå som sprungna ur de framskrivna aspekterna om övergreppsproblematik och 

förskolans förebyggande potential.  

Karen Munk och medforskare (2013, s. 23) har studerat pedagogiska implikationer i Danmark i 

en kvantitativ enkätstudie med statistiska analysmetoder. Hon utgår ifrån hypotesen att ökad 

rädsla för övergrepp i samhället påverkar pedagogisk personal. Resultaten stödjer hypotesen. 

Rädslan skapar interpersonella konsekvenser för vuxna och barn. Även i Sverige beskriver 

forskare att en skräckkultur kring övergrepp uppstått. Hedlin, Åberg och Johansson (2018, s. 3) 

kallar det för en mediadriven, moralisk panik.  

Rädsla och övergreppsmisstankar tycks slå hårdast mot männen i förskolan. Eidevald, Bergström 

och Westberg-Broström (2018) undersöker i sin kvalitativa intervjustudie hur manlig 

förskolepersonal förhåller sig till diskursiva idéer om pedofili. Utifrån bland annat maktbegreppet 

synliggör de olika strategier män tar till för att hantera diskursen om män som potentiella 

förövare. Resultaten visar att män i förskolan utvecklat två strategier för problematiken; att ge 

upp inför rådande föreställningar eller att manövrera dem (Eidevald, Bergström & Westberg-

Broström 2018, ss. 407,410).  

Hela verksamheter påverkas av de nya tankesätten. Policys som begränsar beröring har växt fram 

sida vid sida med en syn på barn som att vara i riskzonen. Det föranleder fysisk distans mellan 

pedagoger och barn. När pedagoger ändrar sina arbetssätt verkar uppgifter som involverar fysisk 

interaktion mellan barn och vuxna påverkas i högst utsträckning. Det kan innefatta hygienrutiner, 

tröst, lek eller omläggning av mindre skador (Munk et al. 2013, ss. 20,30-31). Johansson, Hedlin 

och Åberg har i ett flertal artiklar studerat just beröring mellan barn och pedagoger i förskolan där 

de använder delvis samma empiriska material för olika förståelser (Hedlin, Åberg & Johansson 

2018; Johansson, Hedlin & Åberg 2018; Åberg, Hedlin & Johansson 2018), något som kan ses 

som en metodologisk begränsning. De menar att beröring är ett känsligt ämne som kräver 

eftertänksamhet. De nämner också den försiktighet som Munk med kollegor (2013, s. 30) 

beskriver spridits i flertalet länder. Å ena sidan ses beröring ofta som någonting positivt, å andra 

sidan har det blivit ett känsligt ämne i utbildningssammanhang. Beröringspraktiker ställer krav på 

respekt för barns kroppar och integritet (Johansson, Hedlin & Åberg 2018, ss. 953-955). 

I en annan artikel undersöker Johansson, Hedlin och Åberg (2018) hur ämnet hanteras på svensk 

förskollärarutbildning. Bottnat i enkäter och semistrukturerade intervjuer synliggörs att frågorna 

tenderar tas för givna. Studenterna förväntas ha de kompetenser som krävs i beröringspraktiker 

naturligt (Johansson, Hedlin & Åberg 2018, ss. 953,962-963). I en tredje artikel beskriver 

forskarna att det finns en utbredd oro för beröring bland förskollärare. De menar, till skillnad från 

Eidevald, Bergström och Westberg-Broström (2018), att oron är mer avhängig förskollärares 

erfarenhet än könstillhörighet. Oerfarna förskollärare känner störst oro. Den storskaliga studien 

visar att fysisk beröring förstås som en viktig del av yrket, men att vissa intima situationer skapar 

osäkerhet och att ideal om mindre fysisk beröring begränsar yrkesutövandet (Åberg, Hedlin & 

Johansson 2018, ss. 1,5-6,8).  

Beröring är en del av förskolans verksamhet. Samtidigt råder idéer om att för mycket närhet kan 

begränsa barn och att det inte stämmer överens med förskolans uppdrag. Förskollärares syn på 
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fysiska interaktioner beror på en rad faktorer; synen på förskolans roll, barnsyn och förståelsen 

för det egna yrket (Hedlin, Åberg & Johansson 2018, ss. 4-5,9-11). Vad händer när dessa viktiga, 

men allt mer ifrågasatta beröringspraktiker utövas i förskolan parallellt med samhällelig oro och 

förebyggande ambitioner? I det gränslandet blir kroppslig integritet ett nyckelbegrepp. 

Barns vuxenvillkorade kroppsliga integritet 

Som ovan beskrivet har samhälleliga förändringar och ökad medvetenhet skapat motsträviga 

förväntningar i förskolan. Pedagoger behöver både utöva fysiska interaktioner och förhålla sig till 

idéer om minskad kroppskontakt. I denna spänning blir värnandet om barns kroppsliga integritet 

aktuell. Jessie Hill (2015), Klara Dolk (2013) och tidigare nämnda Johansson (2005) har mer eller 

mindre explicit vidrört ämnet, samtliga med maktbegreppet i centrum och de två förstnämnda 

inspirerat av Michel Foucault, som presenteras närmare längre fram. Dolk (2013) har inte uttalat 

undersökt integritet eller kroppslighet, men lyfter aspekter relevanta för området. 

Hill (2015) har inom juridikforskningen intresserat sig för hur barns rätt till kroppslig integritet 

praktiseras i USA. Hon menar att den sällan ifrågasätts rent juridiskt, men desto oftare i andra 

sammanhang (Hill 2015, s. 1295). Utifrån en svensk kontext menar Johansson (2005, s. 111) att 

det råder en allmän uppfattning om att barns integritet ska respekteras, med vissa restriktioner 

kopplat till barns ålder och mognad. Hill (2015) menar att förståelsen för vikten av barns 

kroppsliga integritet är mest utbredd i frågor om sexualitet, och vagare i andra sammanhang så 

som vuxnas definitioner av barns bästa (Hill 2015, s. 1297). Att kroppslig integritet hamnat på 

tapeten i Sverige som en följd av debatter om övergrepp stödjer den tesen. Både Hill (2015, s. 

1295) och Johansson (2005, s. 117) visar att barns integritet ofta blir vilande i händerna på vuxna. 

Dolk (2013, s. 30) för liknande resonemang när hon beskriver att vuxna ofta besitter självklar 

auktoritet. Vuxnas auktoritet kan leda till svåra avvägningar mellan barns intressen och vuxnas 

beslut å deras vägnar. Å ena sidan förväntas vuxna ta beslut för barns bästa, å andra sidan ska 

barn få besluta själva efter förmåga (Hill 2015, ss. 1300). Ofta utmanas barns kroppsliga integritet 

av samhälleliga aktörer som skolor och institutioner, menar både Hill (2015, s. 1303) och 

Johansson (2005, s. 122), något som bäddar för spänningar mellan barn och pedagoger.  

Klara Dolk (2013) berör just spänningar mellan pedagoger och barn i sin avhandling om 

jämställdhet i förskolans värdegrundsarbete, vilket kroppslig integritet snart blir en del av (Lpfö 

18 2018, ss. 7,13). Avhandlingen visar att det i förskolan sker vänlig maktutövning där barn ges 

valmöjligheter inom vuxnas ramar. Vuxnas auktoritära styrning går inte obemärkt förbi av barn, 

även om vuxna ofta har den intentionen. Strategin fallerar dock snabbt när den möts av motstånd. 

Då uppstår förhandlingsutrymme (Dolk 2013, ss. 91,101,106).  

Johansson (2005) är den forskare vars artikel ligger närmst denna studie i kunskapsanspråk, men 

med utgångspunkt i en annan tid, kontext, metodologi och integritetsdefinition. Hon diskuterar 

likt Hill (2015) integritetsbegreppet, men i en vidare bemärkelse och i en förskolekontext. 

Integritet ses som en relation mellan personliga och kulturella förståelser för barn och barndom, 

idéer om det pedagogiska uppdraget och förskolan som organisation. Med livsvärldsteori 

analyseras hur fenomenet uppstår och förhandlas. Johansson (2005) menar att integritet 

manifesteras i samspel med andra. Barn har generellt inte samma integritet som vuxna, menar 

forskaren. Detta då deras integritet begränsas av förskolans struktur, vuxnas intentioner och 

prioriteringar, gemensamma regler och maktaspekter. Problemområdet i utbildningskontexter har 



10 

 

många dimensioner och är i slutändan en fråga om moral - om att som vuxen både besitta och 

lämna ifrån sig makt (Johansson 2005, ss. 112-113,117,119-121).  

Alla tre författare belyser dilemman som kan uppstå i kroppsliga möten mellan barn och vuxna. 

Annan forskning har visat att sådana dilemman ofta uppstår i barnomsorgens rutinsituationer. I 

förskolan ställs krav på barn att dela med sig av privata kroppsliga angelägenheter och det kan bli 

problematiskt (se Lundblad et al. 2016). Ibland kan barn ha svårt att hävda sin rätt till kroppslig 

integritet eller ser ingen poäng i att försöka, ibland kan vuxna agera kränkande omedvetet. 

Interaktionen mellan barn och vuxna blir en fråga om i vilken utsträckning barns integritet kan 

respekteras samtidigt som de förhåller sig till regler (Johansson 2005, ss. 120-121). Det blir en 

värdekonflikt mellan förskolans uppdrag och barns kroppsliga integritet, som snart är en del av 

uppdraget. 

”Kroppsliga kompromisser och dagliga 

dilemman” som bidrag till kunskapsfältet 

Avsnittet ”Tidigare forskning” har lett oss fram till det komplexa fenomenet barns kroppsliga 

integritet som villkorat i svensk förskola. Uppmärksammandet av sexuella övergrepp bidrog till 

förebyggande arbete i barnomsorgen. Det har genomförts med varierade pedagogiska metoder 

och resultat. I och med att övergrepp uppmärksammats har en rädsla brett ut sig i samhällen och 

institutioner. Rädslan har gett konsekvenser i pedagogiska praktiker. Den inkräktar på förskolans 

och förskolepersonals uppdrag som förutsätter kroppskontakt. Samtidigt bäddar rutinsituationer i 

förskolan för intressekonflikter mellan barn och vuxna. Ofta står barns kroppar i centrum som 

uttryck för deras motstånd.  

Barns motstånd ses ofta som problematiskt. Det ligger i uppdragets natur att pedagoger ibland 

behöver gå emot barns viljor, det betyder dock inte att det är legitimt att strunta i dessa. Trotsiga 

handlingar synliggör maktrelationer och vad barn inte har möjlighet att påverka. Barns 

underkastelse riskerar att osynliggöra normer och värderingar, och deras motstånd det motsatta 

(Dolk 2013, ss. 219,224,241). Johansson (2005, s. 122) poängterar att det är av vikt att studera 

huruvida barns integritet riskerar att kränkas i förskolan och i implementerandet av pedagogiska 

metoder.  

Det tycks alltså vara en komplicerad uppgift att värna barns integritet (Johansson 2005, s. 111). I 

arbete med barns kroppsliga integritet i förskolan lär vi barn att göra motstånd i vissa situationer 

men förväntar oss foglighet i andra. Hur kan det förstås utifrån förskollärares språkliga 

handlingar? Även om Johansson (2005) och de andra nämnda forskarna kommit med goda 

kunskapsbidrag, lämnar de utrymme för fler studier på ämnet. Många av studierna som 

presenterats i avsnittet ”Tidigare forskning” har begränsad generaliserbarhet gentemot svenska, 

nutida förskola utifrån olika kontextuella skillnader. Utifrån det har detta examensarbete 

möjlighet att nysta i en problematik som blir allt mer aktuell samt bidra med kunskap som möter 

ett behov i förskoleverksamheterna utifrån kommande läroplan och nutida samhälleliga 

strömningar. 
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har beskrivit barns kroppsliga integritet som villkorat. Utifrån det är syftet 

med denna studie att undersöka diskurser som kommer till uttryck i förskollärares språkliga 

handlingar i intervjuer om barns kroppsliga integritet i förskolan. Ämnet närmas utifrån 

frågeställningen: 

• Hur villkoras barns kroppsliga integritet diskursivt i förskolan? 

Poststrukturalistiska 
utgångspunkter 

Problemområdet barns kroppsliga integritet förutsätter en teoretisk verktygslåda med potential att 

fånga många lager. Många stora tänkare har studerat kroppslighet, men ingen har gjort det med 

större genomslagskraft än Foucault (Johansson 1996, s. 8). De val som gjorts har som nämnts 

inspirerats av tidigare forskning (Bergström, Westberg-Broström & Eidevald 2018; Dolk 2013; 

Eidevald, Bergström & Westberg-Broström 2018; Hedlin, Åberg & Johansson 2018; Hill 2015), 

samt utgått från studiens forskningsfråga vilket gynnar kvaliteten. Kvalitet är en 

helhetsbedömning. Frågor rörande studiens validitet som betyder giltighet, och reliabilitet som 

betyder tillförlitlighet, behöver övervägas genom processen. Begreppen hänger ihop. Validitet 

handlar i kvalitativ forskning om koherens och huruvida studien mäter det som avses. Reliabilitet 

handlar om att tydligt redogöra för de val som gjorts. Validitets- och reliabilitetsproblem kan 

aldrig helt undvikas, men de kan dämpas genom att för- och nackdelar med studien beaktas. 

Utifrån det diskuteras kvalitetsaspekter löpande i denna text (Cohen, Manion & Morrison 2018, 

ss. 245,268,270; Vetenskapsrådet 2017, ss. 16,26).  

Poststrukturalismen har sin grund i 1960-talets Frankrike, där den utvecklades ur strukturalismen4 

med bland andra Foucault i spetsen. Teorin vilar på en ontologisk (teorin om världens 

beskaffenhet) idé om att det inte finns några universella sanningar, i världen finns inget fast 

varande. Istället eftersträvas multipla tolkningar. Epistemologiskt (teorin om hur vi förstår 

världen) är det villkoren för kunskap som är det intressanta. Vad accepteras som sant och normalt 

och vad hamnar utanför ramarna? (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 275,269; Benton & Craib 

2011, ss. 3-4; Foucault 1982, s. 182).  

Foucault var en mångsidig författare (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 359), och min ambition har 

varit att komma nära hans originaltexter för att skapa egen förståelse. Ju mer jag läst desto 

tydligare har barns kroppsliga integritet framträtt i hans texter. Foucaults verk har haft stor 

betydelse för diskussioner om kroppslighet (Johansson 1996, s. 8). Han skrev om det på olika sätt, 

bland annat om kroppen som redskap för och produkt av samhällelig makt (se Foucault 1982; 

                                                      
4 Strukturalismen är en teoretisk inriktning inom vilken människor ses som objekt för samhälleliga 

och sociala strukturer (Benton & Craib 2011, s. 164).  



12 

 

Foucault 1988; Foucault 2017). Nedan beskriver jag med visst stöd av andra författare min 

förståelse för hans texter med fokus på kroppslighet.  

Att bli till som integritetsstarkt subjekt 

Tänk dig Foucault i förskolan, hur hade han förstått barns kroppsliga integritet? Foucault hade 

inte sett förskollärare som är eller har kroppslig integritet, han hade sett förskollärare som blir 

integritetsmedvetna i samspel med andra i den specifika kontexten utifrån de ramar som råder. 

Foucault (1982;2017) utgick från en syn på människan som tillblivande subjekt bärandes på 

meningsinnehåll. Han menade att idéer och föreställningar är resultat av en rad händelser och tar 

sig uttryck genom subjekt i ständiga, komplexa tillblivelseprocesser, här kallat subjektivering. 

Subjekt är varken fria eller styrda, de har agentskap: möjlighet att påverka sin tillblivelse. Subjekt 

tänker och handlar sig fram till vad de vill vara med utgångspunkt i vad som är möjligt i 

sammanhanget (Foucault 1982, s. 95; Foucault 2017, s. 57; Lenz Taguchi 2014, ss. 14,18-19).  

I förskolan sker subjektivering harmonierat med kontextuella idéer, på så sätt formas önskvärda 

samhällsmedborgare. De blir en sammansättning av normativa innebörder som tar sig uttryck i 

handlingar, tankar och ord (Lenz Taguchi 2014, ss. 27,95). I avsnittet ”Resultat och analys”, 

vidare kallat analysen, diskuteras hur förskollärares subjektivering påverkar barns kroppsliga 

integritet, detta när tillblivelsen sker utifrån diskurser. 

Förskolan som diskursiv praktik 

Foucault (1982) beskrev diskurser som meningsbärande sekvenser av språkliga tecken. Diskurser 

utgörs av sammanhanget och de idéer och ställningstaganden som där råder (Foucault 1982, s. 

107). De är föränderliga, kontextuella och tidsmässigt beroende. Förskollärare använder diskurser 

och blir använda av dem när subjektivering sker inom diskursiva ramar (Lenz Taguchi 2014, ss. 

57-58).  

En normerande, dominerande diskurs har hög påverkansgrad, och kännetecknas av att dess 

innebörder beskrivs som naturliga. De är så för givet tagna att de ständigt omskapas och sällan 

ifrågasätts (Lenz Taguchi 2014, s. 61). Diskurser kan också vara motsägelsefulla, det kallas för att 

de är kontradiktoriska. Att studera motsättningar är en viktig del i att förstå diskurser, menade 

Foucault (1982, s. 151). Diskurser kan också bidra till dikotomier; motsatspoler som fungerar 

ömsesidigt uteslutande (Lenz Taguchi 2014, s. 16). I analysen synliggörs hur barns kroppsliga 

integritet genom diskurser ställs i relation till andra värden och påverkas av dikotomier. 

Foucault (1982) menade att det är i diskursiva relationer det avgörs vad som blir möjligt att tänka, 

säga och göra i ett visst sammanhang. I en komplex kontext likt förskolan verkar många diskurser 

samtidigt, och subjekt förhåller sig till multipla diskursiva innebörder. Det är relationen mellan 

diskurser som är det intressanta. I gränserna mellan diskurser formas subjekt och praktiker. Barns 

kroppsliga integritet påverkas av dynamiska, diskursiva innebörder som begränsar och möjliggör 

hur begreppet realiseras. Syftet med att synliggöra diskurser är att få syn på normativa regler, vad 

som anses naturligt och sant i ett visst sammanhang och vad som utelämnas (Foucault 1982, ss. 

22,29,43,46,49). I analysen lyfter jag hur relationer mellan villkorande diskurser skapar 

förhandlingsutrymme om barns kroppsliga integritet. Det diskursiva sammanhanget är i sig 

villkorat av en ständigt närvarande, diskursproducerande faktor: makt (Foucault 1988, s. 119). 
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Makt och motstånd 

Foucaults beskrivningar av makt har varit revolutionerande då han representerar en syn på 

maktbegreppet som sträcker sig bortom makt som förtryckande funktion (Dolk 2013, s. 26). 

Foucault (1988; 2017) menade att makt utgörs av nätverk av relationer. Det är en kraft som är 

ständigt närvarande i våra sociala sammanhang och som varken har gränser eller avgränsningar, 

den tillhör således inte en specifik person eller plats utan är i ständig rörelse. Den är 

samexisterande med våra kroppar, och på så sätt är människor både verktyg för och resultat av 

maktrelationer. Makt skapar nöje, formar kunskap och producerar diskurser. Det är just dess 

möjlighet att producera positiva effekter som gör den så stark (Foucault 1988, ss. 59,119,141-

142,198; Foucault 2017, s. 380). Hur makt både straffar och belönar exemplifieras i analysen. 

Subjekt påverkas av makt men har också kraft att göra motstånd. Motstånd och makt förutsätter 

varandra, menade Foucault (1988). Genom motstånd tvingas makten omorganiseras och 

investeras någon annanstans. Växelverkan makt-motstånd fortsätter då på ett annat sätt och 

processen reproduceras (Foucault 1988, ss. 56-57,142). Förskollärarna i studien ifrågasätter och 

omförhandlar såväl barns som sin egen makt i förhållande till barns bestämmanderätt över 

kroppen. Utifrån detta blir makt en central del av hur barns kroppsliga integritet görs i förskolan, 

en förskola full av osynliga maktspel (jfr Lenz Taguchi 2014, s. 111).  

Disciplinerade kroppar 

Jag har valt att särskilt lyfta fram disciplin som maktform då den är central för samhälleliga 

institutioner likt förskolan. Relationen mellan kropp och disciplin har länge intresserat forskare 

och teoretiker, detta utifrån att relationen anses talande för samhälleliga maktförhållanden i stort 

(Johansson 1996, s. 7). Kroppen utsätts för makt i alla samhällen i någon form, menade Foucault 

(2017). Kroppen blir maktmedel när den fysiskt förhindras såväl som när den regleras genom 

normer, idéer och diskurser. Med olika medel är subjekts kroppar ständigt kontrollerade och 

övervakade. Genom disciplin formas individer med subtila medel, och kroppen görs lydig och 

samhällsnyttig. Disciplinen bryter ner kroppen genom att begränsa dess handlingskraft och 

möjligheter, och bygger upp den genom att göra den mer önskvärd harmonierat med diskurser, 

kroppen görs foglig (Foucault 2017, ss. 174-176). 

Den disciplinära makten finns överallt i alla system och gör oss medvetna om vad vi bör och inte 

bör så att vi blir så lika och önskvärda som möjligt. Den gynnas av en sluten miljö. Strikta 

tidsscheman är också kännetecken för disciplinär makt. Genom rutiner, obligatoriska uppgifter 

och återkommande förlopp disciplineras kroppar. Att följa tidsschemat förutsätter rätt kroppsliga 

rörelseschema. I ett optimalt system verkar makten subtilt genom omsorgsfull övervakning, sådan 

övervakning är en naturlig del av relationen mellan lärare och elev (Foucault 2017, ss. 

180,194,225,227).  

Det går att se likheter mellan de disciplinära institutioner Foucault (2017) beskrev och förskolan 

som verksamhet. Makten att straffa går hand i hand med makten att uppfostra. Målet med hela 

systemet är lydiga subjekt som dock har viss agens; subjekt som ser sig själva som en del av det 

större samhället, underkastar sig gemensamma vanor och regler och låter dessa automatiseras 

inom sig (Foucault 2017, ss. 168,375). Barn som fogar sig efter förskolans regler och struktur blir 

på så sätt reproducerande det disciplinära systemet - den allra effektivaste formen av 
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maktutövning. Förskollärarna i analysen disciplinerar barn med subtila medel, goda intentioner 

och omsorgsfull övervakning, ibland på bekostnad av barns kroppsliga integritet.  

Teorins potential i denna studie 

I teoriavsnittet har jag lyft begrepp som kan kasta nytt ljus på det för givet tagna. 

Poststrukturalismen har dock mött kritik. Teorin blir primär och empirin sekundär, har det sagts. 

Kritiker menar också att det är problematiskt att göra anspråk på makronivå utifrån studier på 

mikronivå. Vidare har maktbegreppet kritiserats som för spritt (Alvesson & Sköldberg 2017, ss. 

368-369). Det är med ödmjukhet inför denna kritik jag tillämpar teorin. Gedigen databearbetning 

möjliggör en empirinära poststrukturalistisk analys - en induktiv ansats som är validitetsstärkande 

(Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 247). I en sådan forskningsansats är empirin central 

(Alvesson & Sköldberg 2017, s. 14). De kunskapsanspråk som görs sker inom ramarna för den 

studerade kontexten och det spridda maktbegreppet hanteras som en tillgång snarare än en 

begränsning. Likt diskurser möjliggör poststrukturalismen vissa saker och utesluter andra. Den 

diskursiva nivån är viktig, men det är inte den enda nivån problemområdet kan förstås på. Studien 

gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av det studerade fenomenet. Foucaults idéer har 

dock god potential i relation till studiens kunskapsanspråk då hans beskrivningar av kroppslighet 

genom subjektivering, diskurser, makt och disciplin rimmar väl med syftet. Foucault (1988, ss. 

78-79) sade att hans verk bara är fragment av verkligheten och att de bör användas så att de gör 

nytta, bottnat i det har teoriavsnittet utgjorts av ett urval poststrukturalistiska idéer. Med hjälp av 

dem kan självklarheter lyftas fram ur mörkret och förståelse kan skapas för barns kroppsliga 

integritet i förskolan. Först då kan vi ifrågasätta sådant vi accepterat och frigöra oss från de 

villkorande föreställningar som påverkar barns rätt att foga över sina egna kroppar (jfr Foucault 

1982, s. 21).  

Kvalitativ metod 

Att välja metod innebär ett ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande, då teori och metod 

inte fullt går att särskilja. Denna studie är kvalitativ. Det handlar om att genom att se människan 

som meningsskapande varelse beskriva och förklara subjektiva verkligheter (Cohen, Manion & 

Morrison 2018, ss. 287-288). I detta fall förskollärares subjektiva, diskursiva föreställningar vilka 

nås genom semistrukturerade intervjuer där språkliga handlingar ses som diskursivt inbäddade 

kroppsliga erfarenheter (jfr Johansson 1996, s. 23).  

Semistrukturerade intervjuer 

Ordet intervju härstammar från franskans entrevue som betyder ”mellan två seenden” och konkret 

innebär en dokumenterad samtalssituation kring ett tema utifrån ett syfte. Den franska 

översättningen belyser hur jag ser på intervjumetoden. Det handlar om att fånga det som uppstår i 

mötet mellan mig och deltagarna, om att låta förståelse bringas ur ett intersubjektivt möte (jfr 

Fägerborg 2011, ss. 87-88). Det harmonierar med studiens kunskapsanspråk kring förskollärares 
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subjektiva föreställningar om ett tidigare outforskat problemområde, det rimmar också väl med de 

teoretiska ambitionerna om att finna det osynliga. Eidevald, Bergström och Westberg-Broström 

(2018) samt Johansson, Hedlin och Åberg (2018) har visat att intervjumetoden kan vara fruktsam 

i relation till problemområdet. Inspirerat av tidigare forskning beskriver jag här hur intervjuer 

utformats och tillämpats. 

En intervju är ett socialt möte och kunskapen den bringar inbäddad i mänskliga erfarenheter. 

Dessa sociala möten har skett vid fysiska träffar och videosamtal. Onlineintervjuer med 

videosamtal delar många egenskaper med fysiska intervjuer (Cohen, Manion & Morrison 2018, 

ss. 506,540). Vid fysiska möten kan alla sinnen samverka och unik kunskap om människan kan 

nås, i det avseendet är onlineintervjuer begränsande. Onlineformen kan dock öppna upp för att 

deltagarna vågar vara ärligare i och med den ökade anonymitet intervjuformen medför (Fägerborg 

2011, ss. 92,95). Metoden erbjuder flexibilitet och möjliggör geografisk spridning, samtidigt 

ställer den krav på viss teknisk utrustning och kompetens samt begränsar intervjuarens kontroll 

(Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 538-539). Jag kunde exempelvis inte säkerställa att 

deltagarna satt ostört. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning på en extern enhet vilket 

underlättade mitt lyssnande och engagemang i samtalen. Ljudinspelning höjde intervjuernas 

källvärde då inspelningen kunde fånga många aspekter som var möjliga att repetera genom 

uppspelning (Fägerborg 2011, s. 105). 

Tidigt i datainsamlingsprocessen tematiserade jag mitt kunskapsmål. Det är ett viktigt steg som 

avgör om forskaren får den information hen önskar. Jag ställde mig frågor som: vilken kunskap 

vill jag nå? Vilka erfarenheter har deltagarna? Hur begripliggör jag problemområdet? Vilken 

demografisk5 information kan vara fruktsam? (jfr Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 512). Jag 

valde teman som bringade en naturlig disposition av samtalet och ledde deltagarna gradvis in på 

ämnet. Allt sammanställdes i en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuns struktur 

avser hur bunden den är till ett innehåll. Den semistrukturerade formen erbjuder ett gyllene 

mellanläge mellan ett informellt samtal och en formell frågestund. En semistrukturerad intervju 

bygger på teman som hjälper forskaren hålla riktningen på intervjun och säkerställa att önskvärd 

information bringas (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 510,512). I realiteten ändrades både 

formen och ordningen på frågorna i situationerna, det var nödvändigt för att få innehållsrika 

intervjuer. Guiden bestod av 15 frågor av öppen karaktär för att underlätta deltagarnas berättande 

och mina följdfrågor. Jag formulerade frågorna korta för att undvika missförstånd, och ett antal 

frågor formulerades som indirekta för att underlätta berättandet kring känsliga ämnen (jfr 

Fägerborg 2011, ss. 99-102). Den semistrukturerade formen har potential att bringa unik 

information om hur individer upplever världen. Ett tillkortakommande kan dock vara att 

strukturen begränsar empirins jämförbarhet (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 510). 

Jämförbarhet ligger dock utanför studiens kunskapsanspråk. 

Intervjumetoden medförde för- och nackdelar. Fördelar var att metoden bringade empiri tacksamt 

för tolkning och det blev möjligt att vara flexibel och gå på djupet kring barns kroppsliga 

integritet. Intervjuerna blev konversationslika och täckte ämnet. Samtidigt är intervjuer en social, 

onaturlig situation med allt vad det innebär, och det kan vara en nackdel (jfr Cohen, Manion & 

Morrison 2018, s. 506; Fägerborg 2011, ss. 85,89). Intervjuare och deltagare befinner sig i olika 

                                                      
5 Demografisk information kan användas för att komplettera intervjuer och avser egenskaper hos 

deltagarna som kan påverka utfallet. Exempelvis kön, socioekonomisk status och utbildningsnivå 

(jfr Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 493). 
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roller med olika förväntningar och maktpositioner. Det är en skör samspelssituation som ställer 

högra krav på intervjuaren (Fägerborg 2011, ss. 95,103). I validitets- och reliabilitetsstärkande 

syfte strävade jag efter en neutral men avslappnad framtoning som var uppmuntrande utan att bli 

ledande (jfr Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 273).  

Intervjuer sker inom sitt egna diskursiva ramverk som begränsar och möjliggör förloppet. Normer 

och föreställningar villkorar berättandet (Fägerborg 2011, s. 96). Varje intervjusituation är unik 

och varje intervjusituation är utsatt för bias6 i någon form. Oavsett hur korrekt och genomtänkt 

forskaren tillämpar metoden så återstår de facto att intervjun sker i ett kulturellt, socialt 

sammanhang och det medför dilemman, samtidigt medför det många möjligheter (Cohen, Manion 

& Morrison 2018, ss. 507-508). Intervjumetoden bidrar inte med sanningar utan är en spegling av 

ett situerat samtal. Med en kritisk blick på metoden har den dock potential att ge unik kunskap om 

samhället med utgångspunkt i subjekt (Fägerborg 2011, ss. 92,96), så som att kasta nytt ljus på 

barns kroppsliga integritet utifrån förskollärares språkliga handlingar. 

Urval och genomförande 

Analysen vilar på empiri från sex individuella intervjuer med två män och fyra kvinnor i åldrarna 

25-55 år, här benämnda förskollärarna eller deltagarna. Den demografiska information som här 

anges görs så av validitets- och reliabilitetsskäl, alla aspekter behöver inte ha haft betydelse för 

resultaten. Deltagarna är verksamma i förskolan, fem arbetar i barngrupp och en som biträdande 

förskolechef. Jag sökte pedagoger men fann enbart förskollärare. Med grund i förskollärares 

ansvar för efterföljandet av läroplanen valde jag att se det som en styrka (se Lpfö 98 2016; Lpfö 

18 2018). Fem arbetar i kommunala förskolor och en i föräldrakooperativ. En arbetar med yngre 

barn (ett till två år), en med äldre barn (fyra till sex år) och tre med blandade åldrar (ett till fyra 

respektive ett till sex år). En arbetar inte i barngrupp men har insyn i och ansvar för förskolans 

pedagogiska arbete. Deltagarna är verksamma i socioekonomiskt varierade områden i mellersta 

Sverige, fem arbetar i anslutning till en storstad och en i en mindre stad. Trots att det inte var ett 

villkor för deltagande har alla arbetat barns kroppsliga integritet tidigare.  

Jag kom i kontakt med fyra via annonsering i sociala medier (se Bilaga 2), och två genom 

kontakter. Endast yrkesverksamma pedagoger söktes, detta bottnat i att barns kroppsliga integritet 

i förskolan är ett nutida fenomen och jag ville få tillgång till återgivelser som speglar den 

verksamhet vi har idag. Vid visat intresse gavs deltagarna skriftlig information om studien (se 

Bilaga 3). Efter önskemål genomfördes fyra intervjuer med videosamtal, en i offentlig miljö och 

en på deltagarens arbetsplats. Fem deltagare deltog på sin fritid och en på arbetstid. Intervjuerna 

varade i 30-70 minuter.  

Urvalet kan beskrivas som ett frivillighetsurval. Det medför begränsad representativitet och 

generaliserbarhet då deltagarna kan ha olika motiv för medverkan - en potentiell bias. 

Generaliserbarhet ligger delvis utanför denna studies kunskapsanspråk, det är istället subjektens 

diskursiva föreställningar som står i centrum. Den externa validiteten är således begränsad. 

Förskollärarnas språkliga handlingar är ändå av värde, särskilt som de synliggjort återkommande 

mönster. Utifrån det kan viss generalisering inom gruppen ”förskollärare i nutida, svenska 

förskolekontext” vara möjlig (jfr Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 217,222,248). Halvvägs 

                                                      
6 Bias är det engelska ordet för partiskhet och handlar om svårigheter med objektivitet i 

forskningssammanhang (se Cohen, Manion & Morrison 2018). 
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igenom intervjuerna framträdde mönster i deltagarnas språkliga handlingar, när de sedan 

bekräftades gång på gång valde jag att avsluta datainsamlingen mot bakgrund av den fylliga 

empirin – ett reflexivt (djupt, kritiskt reflekterat) ställningstagande från mitt håll (jfr Cohen, 

Manion & Morrison 2018, s. 203). Urval gjordes också i empirin då citat eller delar av citat 

selekterades och placerades i analysavsnittet. Det är dock empirin som helhet som legat till grund 

för analys. De citat som skrivits ut är särskilt representativa för teman och mönster och citat från 

alla deltagare finns med. I den löpande texten betyder tre punkter (…) innan eller efter citatet att 

det inte står med i sin helhet. Citaten är renskrivna för läsvänlighetens skull och skiljer sig således 

något från ursprungliga empiri.  

Eftersom studien fokuserar på förskollärare utesluter den andra så som barn, vårdnadshavare och 

övrig personal vilka också är en del av arbetet med barns kroppsliga integritet i förskolan. När de 

nämns i texten görs det ur ett förskollärarperspektiv. Det är också viktigt att minnas att empirin 

inte speglar hur barns kroppsliga integritet faktiskt realiseras, den speglar subjektiva samtal om 

ämnet. Den här uppsatsen studerar alltså inte samspel, den studerar språkliga handlingar. Texten 

ger inte en heltäckande bild av ämnet, det ligger utanför kunskapsanspråket. Kroppslig integritet 

är en aspekt av en komplex verksamhet som här undersöks ur ett perspektiv med en teori. De 

kontextuella, diskursiva föreställningar som diskuteras representerar således några av många 

möjliga förståelser. 

Databearbetning med diskursanalys 

Efter att intervjuerna genomfördes påbörjades transkribering då ljudinspelningarna gestaltades 

som skrift. I de flesta fall transkriberades intervjuerna samma dag, vilket hjälpte mig minnas och 

återge sådant som ljudinspelningen inte fångade. Jag strävade efter fylliga beskrivningar och 

kompletterade med kontextuell och demografisk information, tid och plats för intervjun och annat 

av betydelse i validitets- och reliabilitetsstärkande syfte (Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 

247,289). Fylliga beskrivningar minskar risken för missförstånd (Fägerborg 2011, s. 109). Jag 

tillämpade grundprinciper för transkribering kombinerat med egna strategier för att skapa 

koherens och underlätta analysarbetet. Samtalen skrevs ut ordagrant. Icke transkriberade 

sekvenser skrevs ut och specificerades i antal sekunder inom hakparentes [ ], dessa blev 

emellertid få. Varje replik markerades med ny rad och uttalandena markerades med 

anonymiserade initialer (jfr Fägerborg 2011, s. 108). Betoningar var kursiverade, pauser 

markerades med tre punkter … Känslouttryck, ohörbart tal och mina kommentarer sattes inom 

hakparentes [ ], citering skrevs inom citationstecken ” ”, och kraftigt höjd röst skrevs med 

VERSALER. Noggrann transkribering syftade till att minimera bortfall och ge rik empiri (Cohen, 

Manion & Morrison 2018, s. 523). 

Transkriptionerna analyserades i en diskursanalys. Diskursanalys kan beskrivas som en 

strukturerad metodvariant av poststrukturalism, där sistnämnda tillhandahåller begreppen 

(Alvesson & Sköldberg 2017, s. 332). Utifrån det är den kritik som anförts poststrukturalismen i 

avsnittet ”Teorins potential i denna studie” även giltig för diskursanalysen, och diskuteras således 

inte vidare här. I en diskursanalys förstås språkliga berättelser som diskursivt färgade. Språket ses 

inte som neutralt, utan som en diskursiv handling som skapar mening (MacLure 2003, ss. 

175,180). Foucault (1982, s. 35) sade att ställningstaganden med fördel kan kategoriseras i teman. 

Jag antecknade teman under tiden jag läste empirin, sedan gjorde jag om processen, fick upp 

ögonen för nya saker och nya teman. Det hela kan liknas vid en induktiv forskningsansats 
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(Alvesson & Sköldberg 2017, s. 14). Analysprocessen tog ett steg bort från individperspektivet då 

deltagarnas språkliga handlingar analyserades på strukturell, diskursiv nivå. Nedan exemplifieras 

kort hur analysprocessen genomfördes. Först läste jag den ursprungliga transkriptionen: 

Ja men precis. ”Vill du gå och hämta kläderna eller kan jag gå och hämta kläderna? Vill du ta 

själv? Nej det vill jag inte. Okej, då lägger jag upp till dig”. Å så frågar man ”räcker det eller vill 

du ha mer?” Att man hela tiden har de här kommunikationen mellan barn och pedagog precis 

som barnen har emellan sig och vi har emellan vuxna. Eh … kommunikation och lyhördhet e A 

och O tycker jag. De e såna viktiga begrepp. (Ur intervju fem) 

Sedan gjordes urval i förskollärarnas citat. Ovan uttalande kortades exempelvis ned och 

tematiserades. Citaturklippen nedan kommer från olika förskollärare som svarar på olika frågor. 

Förskollärarna uttrycker sig varierat, men jag förstod det som att de förhåller sig till liknande 

diskursiva föreställningar. Nedan citat tematiserades under två olika kategorier som efter 

upprepade läsningar sammanfogades som effekter av en övergripande diskurs och renskrevs. 

… kommunikation och lyhördhet är A och O tycker jag. (Ur intervju fem) 

… man får vara ganska snabb med att läsa av signalerna hos barnen tänker jag. (Ur intervju tre) 

… man ser ju och hör ju, det är en fingertoppskänsla! (Ur intervju ett) 

Ungefär så såg analysprocessen ut. Just dessa citat ryms inom diskursen om den lyhörda 

förskolläraren som presenteras i analysen. Även om individen inte stod i centrum var det viktigt 

att de funna diskurserna utgick ifrån alla intervjuer. Alla sex deltagare förhöll sig till samtliga 

diskurser som presenteras i analysen vilket är stärkande för den interna validiteten då resultatens 

bottnande i empirin är stark (Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 246). Upprepade läsningar var 

nödvändigt för att komma förbi min initiala förståelse samt egna förförståelser och fånga 

diskursernas komplexitet, detta utifrån tanken att diskurser sällan är vad de först utger sig för att 

vara. Utbildningssystem rymmer många diskurser och individer kan hitta sig själva inom olika 

diskursiva innebörder (MacLure 2003, s. 11). Det medförde att min analys transformerades från 

en tydlig struktur till en allt mer flytande. Visst var det frestande att skriva fram diskurser i en 

logisk följd, men så ser inte den diskursiva nivån ut. Analysens något spretiga struktur är ett 

reflexivt val från mitt håll och representerar den mångfacetterade diskursiva praktik 

förskollärarnas språkliga handlingar färgats av.  

Forskningsetiska överväganden  

Det är svårt att närma sig frågor som likt barns kroppsliga integritet ligger nära sexuella 

övergrepp (Eidevald 2016, s. 109). Deltagarna i studien pratade ofta runt ämnet, beskrev saker 

med andra ord och undvek att prata om egna kroppsliga övertramp. Ibland drog jag mig för att 

ställa följdfrågor om känsliga ämnen och stundtals upplevde jag att förskollärarna målade upp en 

idealbild. Hedlin, Åberg och Johansson (2008, s. 8) beskriver liknande upplevelser i sin forskning 

vilket belyser ämnets etiska komplexitet. Forskningsetik kräver reflexivitet (Johansson 2011, s. 

48). Forskningsprocessen har inneburit många situerade, reflexiva avvägningar. Jag har använt 

Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningssed som ramverk då det är en viktig 

kvalitetsaspekt att studien genomförs harmoniserat med grundläggande forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 16). 

Inför intervjuerna gavs som nämnts information om studien i en annonseringstext följt av en 

samtyckesblankett med förtydliganden för de som visat intresse (se Bilaga 2 & 3). Deltagarna 

erbjöds läsa intervjufrågorna på förhand, men ingen ville det. Tydlig information är viktigt, det 
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ger deltagarna kontroll. Samtidigt går det inte att veta allt på förhand. Jag var tydlig med att 

modifikation av studien skulle kunna ske. Inledningsvis gavs informationen skriftligt och vid 

tillfälle för intervjuerna upprepades den muntligt innan samtycken undertecknades (jfr Cohen, 

Manion & Morrison 2018, ss. 122,540; Fägerborg 2011, ss. 89,102). Vid videointervjuer gavs 

information om den tekniska utrustningen.  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2017, s. 40) rekommendationer tillämpades anonymitet som 

innebär att empirin inte kan härledas till deltagarna, och konfidentialitet som innebär skydd mot 

att obehöriga tar del av empirin. Empirin avpersonifierades på transkriptionsnivå. Då 

anonymiserades namn på deltagare, deras arbetsplatser och andra identifieringsfaktorer. För att 

säkerställa att deltagarna kunde dra tillbaka deltagandet använde jag pseudonymisering, vilket 

innebar att jag numrerade transkriptionerna och upprättade ett separat dokument där 

numreringarna sammankopplades med första bokstaven i deltagarnas förnamn. Dokumentet 

användes aldrig och jag valde att inte titta på det för att inte låta mina personliga upplevelser av 

deltagarna färga mina läsningar av empirin. All empiri förstördes efter att uppsatsen godkänts och 

därmed färdigställts (jfr Cohen, Manion & Morrison 2018, s. 122; Vetenskapsrådet 2017, ss. 

40,42). 

Min forskarroll är också en etisk fråga. Jag har ett ansvar gentemot de studien berör och ett ansvar 

att försöka producera en studie av högsta möjliga kvalitet (Vetenskapsrådet 2017, s. 8). Diverse 

sociala faktorer kan aktualisera frågan om maktrelationer mellan forskare och deltagare, i denna 

studie kan min förskollärarutbildning ha påverkat. Jag har arbetat pedagogiskt med barns 

kroppsliga integritet men valde att inte diskutera det, dels för att inte påverka utfallet, dels för att 

försöka ta ett steg tillbaka från mina egna förförståelser om ämnet. Det hela är en maktfråga där 

jag utifrån min erfarenhet riskerade att få deltagarna att känna sig i underläge, en potentiell bias. 

Jag strävade istället efter en neutral, uppmuntrande framtoning med genuint intresse för 

deltagarnas berättelser och öppenhet för nya förståelser. Det hände att deltagarna ville prata om 

saker av privat karaktär, exempelvis missnöje över den egna arbetsplatsen och kollegor. Stundtals 

uppstod svåra avvägningar mellan deltagarnas behov av att prata och behovet av att hålla 

riktningen på samtalet. Jag hanterade det genom att utesluta ett fåtal delar ur transkriptionerna 

alternativt låta deltagarna berätta utanför ljudinspelningen.  

Diskussioner om integritet tycks per automatik leda till diskussioner om män i förskolan. Ämnet 

dyker upp i empirin, men jag valde att inte fördjupa mig i det spåret av tillförlitlighetsskäl. Ämnet 

kunde ha utgjort ett viktigt bidrag, men rymdes inte inom ramarna för denna studies 

kunskapsanspråk. Empirin kring frågan var för sparsmakad och ämnet för komplext för att 

beröras översiktligt. Detsamma gäller ämnet barns rättigheter, som är centralt men för omfattande 

för att beskrivas rättvist inom denna texts ramar. 

Att jag som forskare tar mig rätten att representera deltagarnas föreställningar är en etisk fråga i 

sig (Benton & Craib 2011, s. 9). Jag kan omöjligen sätta mig in helt i deras perspektiv och 

tankemönster, och det dilemmat går inte fullt att undvika. Att ta ett steg bakåt från 

individperspektivet var ett sätt att hantera det hela. Genom att göra anspråk på diskursiv nivå 

utifrån samtliga deltagares uttryck snarare än på ett personligt, individnära plan minimerade jag 

risken för snedvridna representationer av förskollärarna som individer. Individen var inte det 

viktiga, snarare hur deras uttryck sammantaget kunde förstås som färgade av rådande diskurser. 

De facto att jag ändå valde att visa vilka uttalanden som kommer från vilken intervju i analysen är 

en validitetsfråga, för mig handlade det om att visa att det är empirin i sin helhet som legat till 

grund för studiens resultat. Intervjuerna avslutades först när alla deltagare uttryckt att de kände 
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sig nöjda med vad de uttryckt, vilket var ytterligare ett sätt att undvika missvisande 

representationer. 

Ett annat sätt att hantera dilemmat var att jag valde att hålla mig till förskollärares synvinkel även 

fast barn omnämns i empirin. De barnen blev ovetandes indirekta deltagare i studien. Det är alltid 

svårt att representera barns röster, särskilt när de uttrycks som kroppslig kommunikation 

(Johansson 2011, s. 40), i detta fall indirekt. Det var ett reflexivt val att ta avstånd från 

barnperspektivet för att inte objektifiera barn och göra för långsökta tolkningar. Det hela är en 

fråga om barnsyn, resultatens validitet, reliabilitet och barns integritet i termer av att äga sina 

egna erfarenheter. Objektivitet och transparens med de val jag gjort ämnar stärka validiteten, 

reliabiliteten och visa att ingen vetenskaplig oredlighet (plagiat, fusk, eller fabricering) 

förekommit (jfr Cohen, Manion & Morrison 2018, ss. 248,270; Vetenskapsrådet 2017, ss.63,69). 

Detta så att du som läser kan ta ställning till studiens tillförlitlighet och kvalitet. 

Resultat och analys 

Nedan beskrivs hur jag förstår empirin från intervjuerna med stöd av Foucaults idéer i en 

diskursanalys. Förskollärarnas språkliga handlingar ses som färgade av tre diskurser: diskursen 

om kroppslighet i relationer, diskursen om den lyhörda förskolläraren och diskursen om den 

institutionaliserade förskolläraren. Förstnämnda verkar på ett dominerande plan under vilken 

sistnämnda lyder. De språkliga handlingarna skvallrar om att förskollärarna behöver förhålla sig 

till dessa som verkar parallellt och samtidigt i beröringspraktiker i förskolan. Diskurserna 

beskrivs först separat som villkorande för barns kroppsliga integritet, för att sedan diskuteras som 

relationellt diskursivt nätverk som ger upphov till förhandling om barns kroppsliga integritet. 

Dominerande diskurs: Kroppslighet i relationer 

Utan diskursen om kroppslighet i relationer hade fysiska interaktioner i förskolan varit en 

ickefråga. Diskursen lägger grunden för förskolan som beröringsverksamhet och därmed för 

kroppslig integritet som relevant begrepp för diskussion i sammanhanget. Avsnittet ”Bakgrund” 

visade att kroppslighet varit centralt i förskolan länge, diskursen kan med grund i det vara 

historiskt influerad. Den handlar om kroppskontakt som viktigt för relationer och talar om hur en 

god relation byggs och bevaras, vilket påverkar hur förskollärare praktiserar barns kroppsliga 

integritet. Föreställningar om att fysisk kontakt är en viktig del av det relationsbyggande arbetet i 

förskolan har framträtt i empirin. Nedan diskuterar tre deltagare frågan: finns det situationer i 

förskolan som förutsätter fysisk kontakt mellan vuxna och barn?  

… alla relationer består ju av någon form av beröring. Om det är att skaka hand när man hälsar, 

eller en kram. För trygghet, så tänker jag. Det är väl inget krav men, vad vore mänskligheten 

utan att man fick röra varandra? (Ur intervju fyra) 

Alltså jag skulle nog vilja säga att vi måste ha situationer där vi har fysisk kontakt med barnen. 

Jag tror att vi är ute på ganska hal is om vi försöker undvika sådana situationer för att vi mår 

också väldigt bra och får endorfiner av fysisk kontakt. (Ur intervju tre) 

… alltså det där är ju svårt. För vi vill ju inte ha ett kallt samhälle och vi får inte tränga oss på 

barnen. (Ur intervju sex) 
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Citaten beskriver en självklar syn på kroppskontakt som viktigt för relationer, till och med för 

hela mänskligheten. Kroppskontaktens vara eller icke vara i relationer mellan barn och 

förskollärare ifrågasätts inte i de språkliga handlingarna, vilket tyder på att diskursen är 

normerande med hög påverkansgrad (jfr Lenz Taguchi 2014, s. 61). Den villkorar genom 

normativa regler och formar förskolans beröringspraktiker där den sätter ramarna för vad som går 

att tänka och göra (jfr Foucault 1982, ss. 46). Förskollärarna understryker dels de goda effekter 

som beröring medför, dels beskrivs en oro för att värnandet om barns kroppsliga integritet sker på 

bekostnad av relationsbyggande närhet. Det tyder på en dikotomi; barns kroppsliga integritet 

kontra goda relationer. För att förstå diskursen behöver vi förstå dess dikotomier (Foucault 1982, 

s. 151). En förskollärare beskriver att hen inte vill att det ska bli ”kallt” och ”kliniskt”, det är 

viktigt med ”värme” och trygghet”. Återkommande dikotomier i empirin är; distans-närhet samt 

kallt-varmt. Den varma relationen med fysisk närhet ställs i motsats till den kalla relationen utan 

fysisk kontakt, där sistnämnda ses som en följd av idéer om barns kroppsliga integritet. Bara en 

relationsform tycks kunna verka i stunden, på så sätt är dikotomierna ömsesidigt uteslutande (jfr 

Lenz Taguchi 2014, s. 16).  

En förskollärare beskriver fysisk kontakt som villkor för trygghet, särskilt med barn som är nya 

på förskolan. Fysiska interaktioner tycks utifrån de språkliga handlingarna vara en nyckelfaktor i 

hur förskollärare bygger tillitsfulla relationer till förskolebarn, något förskollärarna verkar ha 

behov av att försvara i relation till integritetsarbetet. ”Samtidigt får man inte vara rädd för att ta 

upp ett barn i knäet eller trösta eller så” säger en deltagare. Deltagarna tycks ha svårt att förena 

idéer om kroppslig integritet med idén om kroppslighet i goda relationer och det skapar osäkerhet. 

En deltagare säger: 

… och jag tror att om vi är väldigt rädda för att röra ett barn, liksom klappa om det eller ta upp 

det i knäet, då kan det bli en distans istället som gör att det liksom… det är också problematiskt. 

(Ur intervju två) 

Diskursen innehåller alltså dels idéer om relationsbyggande närhet, men också om närhet i 

befintliga relationer. Förskollärarna diskuterar hur fysisk kontakt ser olika ut i olika relationer. Ju 

bättre två personer känner varandra, desto mer närhet tycks de kunna kräva. Med nära, starka 

relationer blir det mindre viktigt att hålla fysisk distans, det blir också mindre viktigt att klargöra 

villkoren för fysisk kontakt. Två personer som känner varandra läser av och förstår den andras 

vilja nästan per automatik tycks det. En förskollärare som inte känner ett barn är mer noga med 

att stämma av att barnen är med på noterna för fysisk kontakt, medan en förskollärare som känner 

ett barn redan vet. Det kan ses som effekter av hur makt omförhandlas och omorganiseras mellan 

olika relationer. Makten samexisterar med subjektens kroppar där den skapar olika förutsättningar 

i olika relationella sammanhang (Foucault 1988, s. 142). Paradoxalt nog tycks vuxna villiga att 

omförhandla makt över barns kropp med okända barn, men inte med välkända barn.  

Det kom ett barn på besök som vi inte har träffat på jättelänge. Och jag hör mig själv säga ”åh 

vad roligt! Får jag en kram?”. Nu sprang ju det här barnet fram då. Och efteråt så tänkte jag: 

men hur kunde jag? Jag borde veta bättre. Men där är det ju känslorna som styr. Hade jag vänt 

mig om och tänkt: hur ska jag göra nu? Då hade jag ju inte sagt det där. Men nu blev det ett 

riktigt kramkalas med alla. Nu var ju vi väldigt nära när barnet var hos oss också, utan att fråga 

om kramar. (Ur intervju sex) 

När jag själv har jobbat upplever jag att jag har haft den kollen på vilka barn som vill det och 

inte vill det [ha fysisk kontakt]… Jag tänker att det är för att jag känner de barnen. När det är 

barn jag inte känner så får jag fråga först. (Ur intervju tre) 



22 

 

När förskollärarna pratar om situationer med barn de känner blir relationen alibi för fysisk 

kontakt - ett snabbspår till närhet. Närhet samtalas om som en naturlig del av en god relation. I 

situationer av relationsskapande och relationsfrämjande är maktens positiva krafter framträdande, 

kroppskontakt blir en fysisk effekt av makt. Närhet skapar tillfredställelse, trygghet och värme 

och de åtråvärda effekterna gynnar maktens reproduktion i relationer. Subjekten är då både 

verktyg för och resultat av rådande maktrelation (jfr Foucault 1988, s. 119; Foucault 2017, s. 

380). Att värna barns kroppsliga integritet skulle kräva en omförhandling av maktaspekter i nära 

relationer.  

Det är ju också väsentligt, vilken relation jag har till varje individ. Vissa har jag mycket starkare 

band och relation till. Så är det. Och då har man ju mycket lättare också att visa alla 

känsloregister och liksom, barnet kanske förstår. Man har något speciellt. (Ur intervju två) 

Fenomenet bygger på idén att förskollärare och barn som känner varandra förstår varandra på ett 

så pass subtilt plan att frågor blir överflödiga. Foucaults subjektsyn bidrar dock med en annan 

vinkel. Det finns inget fast varande, därmed finns inte heller ett subjekt som alltid tycker likadant 

och preferenserna för närhet borde variera mellan situationer. Subjekt agerar inte av fri vilja, de 

materialiserar makt (Foucault 1988, s. 55). Subjektivering sker utifrån vad som är möjligt i 

sammanhanget i linje med diskursen, det går inte att tänka eller vilja på något annat sätt. Genom 

att se kroppskontakt som självklar i nära relationer återskapar subjekt sina egna begränsningar (jfr 

Foucault 2017, s. 59), och i subjektiveringen ges inte barns kroppsliga integritet något utrymme. 

Hur barns kroppsliga integritet värnas är alltså avhängig relationen till vuxna, där en svagare 

relation bäddar för ett mer uttalat värnande om barns kroppsliga integritet. Barns kroppsliga 

integritet kan realiseras i nära relationer först när barn ges mandat att själva sätta sina kroppsliga 

gränser. Samtidigt är kroppskontakt något barn i förskolan behöver och mår bra av (jfr Eidevald, 

Bergström och Westberg-Broström 2018, s. 408). Olika relationsformer ställer alltså olika krav på 

förskollärares lyhördhet, och på så sätt ligger diskursen om kroppslighet i relationer nära 

diskursen om den lyhörda förskolläraren.  

Diskurs: Den lyhörda förskolläraren 

Denna diskurs framträder i empirin när deltagarna pratar om vikten av att lyssna på barns signaler 

i situationer av fysisk interaktion. Den lyhörda förskolläraren frågar innan hen kroppsligt närmar 

sig ett barn, sätter individen i centrum och ser barn som kompetenta nog att sätta egna kroppsliga 

gränser. Diskursen kan ses som delvis sprungen ur författningar samt förskolans uppdrag och 

läroplanens värdegrund där individens frihet och okränkbarhet understryks (Lpfö 98 2016, s. 4; 

SFS 1974;152; UNICEF Sverige 2009). Integritetsuppdraget i nya läroplanen kan sägas stärka 

diskursen ytterligare då kroppslig integritet blir en del av uppdraget och det tycks bli viktigare än 

någonsin att fråga först (jfr Lpfö 18 2018, ss. 7,13), ett utvecklat uppdrag som ställer krav på 

verksamhets- och professionsutveckling.  

Det är inte så svårt att fråga ”vill du bli tröstad?”. (Ur intervju sex) 

Att förhålla sig till lyhördhetsdiskursen ställer krav på förskollärarnas tolkningsförmåga, tålamod 

och flexibilitet. Diskursen tycks vara ett resultat samhälleliga, historiska, kontextuella idéer som 

tar sig uttryck genom förskollärarnas tillblivelseprocesser (jfr Foucault 1982, s. 95). 

Subjektivering i linje med diskursen sker genom nära lyssnande och god kommunikation där 

barns kroppsliga gränser och integritet värnas harmoniserat med styrdokumenten. Följande citat 

ses som färgade av lyhördhetsdiskursen: 
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Det är deras kroppar, deras tillvaro [barns]. Och vi får vara där och lyssna och möta upp 

signaler. (Ur intervju ett) 

… att hela tiden fråga, att vara lyhörd kring vad barnen… vad man får göra och inte göra för 

dem. (Ur intervju fem) 

Det handlar hela tiden om att vara medveten om att det jag gör nu kan kränka det här barnet. (Ur 

intervju fyra) 

De språkliga handlingarna beskriver hur förskollärarna gör sig lyhörda genom konkret görande. 

Lyhörda förskollärare är respektfulla, gör inte övertramp och kränker inte barn. Tillblivelsen 

verkar också ställa krav på förmågor som deltagarna har svårt att specificera, de beskriver att det 

krävs ”fingertoppskänsla”, ”sunt förnuft” och att det är en ”balansgång” som kräver att den vuxne 

”går lätt fram”, på så sätt är diskursens innehåll är både konkret och abstrakt. I 

subjektiveringsprocessen har förskollärarna agentskap då de påverkar sin egen tillblivelse 

harmonierat med vad som anses önskvärt, vilket sker genom tankar på kroppens insida och 

handlingar på kroppens utsida (jfr Foucault 1982, s. 25). Den lyhörda förskolläraren är en varsam, 

reflekterande vuxen som stannar upp i varje steg. Hen låter sedan förståelsen vara utgångspunkt i 

verksamheten. Tre av förskollärarna beskriver det såhär: 

Det handlar om att försöka bygga en pedagogik och didaktik där det finns en lyhördhet för 

barnets vilja. (Ur intervju tre) 

… men man kan lyssna på barnet och låta barnet prova sina idéer och tankar först... (Ur intervju 

två) 

… om de signalerar att de inte vill, att man liksom hörsammar det och försöker liksom lite fint 

avleda. (Ur intervju ett) 

Diskursen representerar en strävan efter en verksamhet som värnar barns kroppsliga integritet 

med förskollärarnas förhållningssätt i centrum. Förskollärarna behöver använda alla sina sinnen 

för att förstå barns viljor. Särskilt utmanande är det att läsa av yngre barns signaler, uttrycker 

hälften av deltagarna. Lyhördhet tycks vara en förmåga som förskollärare förväntas besitta 

naturligt - en inbyggd förmåga.  

Det hela verkar handla om ständiga avvägningar och situerade bedömningar som ska ligga till 

grund för de fysiska interaktionerna i förskolan. Den lyhörda förskolläraren behöver inte bara 

kunna läsa av om ett barn är ledset, utan hur ledset och vilken grad av kroppslig närhet som bör 

erbjudas. Två deltagare säger att vuxna har naturligt maktövertag. Att bli till harmonierat med 

diskursen om den lyhörda förskolläraren kan ses som en ambition att ifrågasätta rådande 

maktförhållanden. Förskollärarna gör motstånd mot sin egen hierarkiska position. När de lyssnar 

in barn tvingas makten omorganiseras och barn ges ökad bestämmanderätt över sina kroppar. Det 

är en ständig växelverkan mellan makt och motstånd som synliggör annars osynliga, flytande 

maktaspekter (jfr Lenz Taguchi 2014, s. 167). Diskursens föreställningar ifrågasätter och 

omförhandlar makt inom ramarna för tidigare beskrivna relationsdiskurs. Alla deltagare tycks 

sträva efter att bli till som integritetsfrämjande förskollärare utifrån diskursen om den lyhörda 

förskolläraren, men de beskriver också att det kan medföra svårigheter. Detta när diskursen möter 

den kontradiktoriska diskursen om den institutionaliserade förskolläraren, en diskurs som ställer 

andra krav på fysiska interaktioner mellan barn och vuxna och därmed färgar de språkliga 

handlingarna annorlunda.  
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Diskurs: Den institutionaliserade förskolläraren 

Parallellt med att deltagarna diskuterar vikten av lyhördhet framkommer andra idéer. Deltagarna 

återkommer till ord som ”måsten”, ”regler” och ”rutiner”. Deras språkliga handlingar visar på 

olika sätt att de behöver få vissa saker gjorda på vissa sätt vid vissa tidpunkter, detta med grund i 

förskolan som institutionell verksamhet. Inom denna diskurs är barns kompetens att härska över 

sina kroppar ifrågasatt. Nedan diskuterar fyra deltagare frågan: när och hur har barn inte rätt att 

bestämma över sina egna kroppar?  

… för vissa saker måste man ju göra även om de inte alltid vill. (Ur intervju fem) 

Alltså det är ju som att de får ju bestämma över sin egen kropp tills de inte får det längre…(Ur 

intervju tre) 

Samtidigt så tänker jag att barn inte kan allting heller. Vi lär oss hela livet. Vi behöver tvätta oss 

… vi behöver också visa kanske var gränserna går. (Ur intervju sex) 

Samhället kring barn är inte riktigt uppbyggt så att de alltid kan välja. Ibland så måste man med 

olika medel tvinga ett barn till olika saker. (Ur intervju två) 

Diskursens innebörder tycks handla om att förhålla sig till förskolan som institution med den 

struktur det medför, delvis på bekostnad av barns bestämmanderätt över kroppen. På så sätt 

skiljer sig den diskursiva maktproduktionen från tidigare diskurser. Den institutionaliserade 

förskolläraren är kontradiktorisk den lyhörda förskolläraren då de diskursiva innebörderna står i 

kontrast (jfr Foucault 1982, s. 151). Förstnämnda värnar främst den institutionella strukturen. 

Tillsynsansvaret är också framträdande (se SFS 1949:381). Ordning, regler, rutiner och säkerhet 

är viktigt och kollektivet prioriteras framför individen. Historiskt kan diskursen ses som färgad av 

de tidiga småbarnsinrättningarna som ställde fysiska krav på barn kopplat till praktikaliteter och 

där fostran var en viktig del av verksamheten (Lindgren & Söderlind 2018, ss. 36,72). De olika 

måstena förutsätter fysisk kontakt. Den institutionaliserade förskolläraren prioriterar måsten och i 

sådana situationer kommer barns kroppsliga integritet i andra hand. Flera deltagare beskriver 

liknande kroppsliga måsten, ofta kopplade till barns säkerhet och hälsa:  

… om man fysiskt måste avlägsna någon [som är aggressiv]… då kanske man inte står och 

frågar ”får jag lyfta bort dig?”. (Ur intervju sex) 

Har du bajsat, ja men då måste man kanske byta. (Ur intervju fem) 

Det handlar ju om blöjbyten och allt annat också. Där får de inte bestämma över sin egna kropp, 

men förhoppningsvis tänker man att det är för barnets egna bästa, när man gör det. (Ur intervju 

fyra) 

Toalettsituationer, tyvärr så får de ju inte bestämma över sin egen kropp då. För att det finns 

annat som tar över. (Ur intervju tre) 

Måstena kan även bottna i gränssättning och uppfostran. Deltagaren i intervju ett beskriver: 

Jag tycker inte att en fysisk förflyttning av ett barn som är i trots liksom, som gör det bara för 

att, det tycker inte jag är en big deal … för jag är ju en sådan person som tror på att vara tydlig 

med ramarna. Här går min gräns, så. För till sist så lär de sig. (Ur intervju ett) 

Förskolans verksamhet tycks fylld med situationer som föranleder kroppsliga måsten, i dessa 

förväntas barn foga sig och om inte så anses det legitimt för vuxna att med olika medel fysiskt 

tvinga barn. Bottnat i Foucaults (2017) idéer går diskursen att förstå som producent av disciplinär 

makt. Förskolans verksamhet erbjuder goda förutsättningar för disciplinär makt då det är en 

sluten miljö med fasta tidscheman som förutsätter vissa kroppsliga rörelsescheman (jfr Foucault 

2017, s. 194). De språkliga handlingarna visar hur förskollärarna reproducerar den disciplinära 

makten genom att forcera in barn i schemana. I återkommande förlopp som rutinsituationer 
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disciplineras barns kroppar och görs fogliga (Foucault 2017, s. 174). Den institutionaliserade 

förskolläraren har diskursiva skäl för fysiskt tvång i termer av omsorg, säkerhet och tillsyn. 

Förskollärarna värnar om dessa värden genom omsorgsfull övervakning. En sådan välmenande 

maktutövning är mycket effektiv enligt Foucault (2017, s. 227). I empirin framstår den 

omsorgsfulla övervakningen som en naturlig del av relationen mellan barn och förskollärare, det 

handlar om att ”ta sitt vuxenansvar” uttrycker en deltagare. Kroppsligt tvång har också motiv som 

respekt för gruppen och förskolans organisatoriska faktorer vilket kan bottna i idén om det lydiga 

subjektet. I rutiner och strukturer ska barn se sig själva som delar av ett större sammanhang. 

Genom att tvinga barn in i dessa kan de automatiseras och barn bli reproducenter av det 

disciplinära system förskolan är (jfr Foucault 2017, s. 167). En av förskollärarna säger: 

Alltså man kan ju alltid försöka hitta lösningar. Sen går det ju inte alltid , och det är då som man 

kanske får gå emot barnets vilja. Men det handlar väl mer om rutinsituationer som måste 

fungera … Men om de vägrar gå ner till matsalen, och man måste gå ner för man står där med 

20 andra barn. Då kan de inte bestämma. Om de bara tokvägrar att gå. Då kan de inte bestämma 

över sin egen kropp. Då måste man få med det barnet på något sätt. (Ur intervju fyra) 

Citatet visar hur kollektivet blir motiv för att forcera barn att underkasta sig gemensamma regler - 

en central del av disciplinär makt (jfr Foucault 2017, s. 167). En annan beskriver: 

… ibland så måste vi ändå ha fysisk kontakt med barnet även om det inte vill. Det är det där 

som blir så jäkla svårt i förskolan. Att ibland så måste vi liksom göra det integritetsbrottet. (Ur 

intervju tre) 

Förskollärarna tycks reflektera kring det problematiska med kroppsligt tvång i relation till barns 

kroppsliga integritet vilket tyder på att diskursen inte verkar utan motstånd. Fem av dem ger 

uttryck för att det är problematisk att behöva gå emot barns viljor och inkräkta på deras fysiska 

sfär. En berättar att ”det är svårt att hinna vara självkritisk. Vardagen stöter ju in ibland”, utifrån 

det verkar diskursen starkt bunden till förskolevardagen som sammanhang. Andra använder 

begrepp som ”trixigt” och ”komplext”. En förskollärare försöker se tvångssituationer ur barns 

perspektiv och reflekterar kring hur skulle det kännas att bli bemött på samma sätt som vuxen. 

Deltagarna är reflekterande kring svårigheter som diskursen medför, den är således inte 

normerande. Dess praktiska effekter är dock påtagliga då de kroppsliga måstena tenderar att 

prioriteras före barns viljor. Det anses problematiskt i relation till barns kroppsliga integritet, men 

”samtidigt finns det ingen lösning heller” säger en av förskollärarna. Empirin visar idéer om att 

vuxna ibland behöver kliva in och fatta beslut åt barn när barn inte agerar i linje med rådande 

normer och deras säkerhet, omsorg, hälsa, gruppens behov eller förskolas struktur äventyras. På 

så sätt blir förskolan det dressyrverktyg Foucault (2017, s. 219) beskrev. Där formas barn i 

subjektivering harmonierat med rådande ideal. Alla deltagare beskriver att de gör saker mot barns 

vilja för barns skull – tvång motiverat av goda intentioner.  

… och det är väl därför som det är så otroligt viktigt att lyssna på vad barnen vill. Förutom i 

situationer där vi verkligen inte kan. (Ur intervju fyra) 

Inom ramarna för diskursen om den institutionaliserade förskolläraren görs kroppsliga övertramp 

för barns bästa. De språkliga handlingarna tyder på att barns kroppar disciplineras i situationer av 

fysiska interaktioner med såväl kroppsligt konkreta som subtila medel, såväl fysiska 

förflyttningar som försiktiga tillsägelser. Disciplinering sker till stor del genom omsorgsfull 

övervakning och kroppsliga korrigeringar utifrån vad som anses vara bäst för barn. Den sker inte 

utifrån barns egna idéer om vad de behöver, utan med grund i samhälleliga normer om vad det 

innebär att vara en samhällsnyttig, god medborgare. Det handlar exempelvis om att ta hänsyn till 

gruppens behov och att följa tidsmässiga och organisatoriska regler. Förskolan formar genom 
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disciplinering lydiga, samhällsnyttiga människor (jfr Foucault 2017 ss.174-176). Idén om 

förskolan som konstruktör av samhällsnyttiga medborgare kan sägas vara historiskt formad då 

liknande ambitioner går att återfinna lång tillbaka (se Lindgren & Söderlind 2018, s. 26). I de 

beskrivna övertrampen ger alla deltagare uttryck för en vilja att samtidigt värna barns kroppsliga 

integritet, hur det hanteras beskrivs nedan. 

Intradiskursiv effekt: Den förhandlande 

förskolläraren 

Tre diskurser har identifierats i deltagarnas språkliga handlingar som villkorande för barns 

kroppsliga integritet i förskolan. Den första diskursen berättar att fysisk beröring ska vara en del 

av förskolan, de andra två sätter ramarna för hur förskollärare kan förhålla sig till barns rätt att 

bestämma över sina kroppar. Diskurserna är kontextuella, samtidiga och till viss del 

kontradiktoriska. Utifrån den dominerande diskursen blir barns kroppsliga integritet en aktuell 

fråga i kontexten, detta när verksamheten ska värna barns kroppsliga integritet och samtidigt 

bygga och bevara goda relationer. Inom ramarna för den finns diskursen om den lyhörda 

förskolläraren, som verkar med devisen: barns viljor kommer i första rummet, varje barn härskar 

över sin egen kropp. Diskursen om den institutionaliserade förskolläraren däremot, sammanfattas 

genom orden: förskolans struktur prioriteras över barns kroppsliga integritet, varje barn behöver 

förhålla sig till vad som är bäst för kollektivet. 

I denna sista del av analysen diskuteras ovan nämnda diskursers förhållande till varandra i ett 

diskursivt, relationellt nätverk. Det är i det gränslandet som subjekt formas. Detta när barns 

kroppsliga integritet utifrån förskollärarnas språkliga handlingar inte enbart är villkorat, utan 

också förhandlingsbart. I denna del av analysen diskuteras hur barns kroppsliga integritet som 

intradiskursiv effekt blir just en förhandlingsfråga. Jag kallar det intradiskursiv för att diskurser är 

gränslösa, samtidiga och ömsesidiga. De ger och tar, flyter och förändras. Förskollärna förhåller 

sig till ett komplext diskursivt nätverk i ständig rörelse vilket medför mångbottnade förväntningar 

och motsättningar. Motsättningar är centrala delar av diskurser och i detta fall utgör de grunden 

för hur barns kroppsliga integritet blir förhandlingsbart (jfr Foucault 1982, ss. 43,49,151). 

Empirin har visat hur förskollärarna tar till olika strategier för att hantera konträra förväntningar i 

sin subjektivering, strategier med potential att både främja och begränsa barns kroppsliga 

integritet. 

En strategi avser den tolkning som förespråkas inom diskursen om den lyhörda förskolläraren. 

Deltagarna beskriver att de tolkar barn i linje med diskursen, de pratar också om att de ibland 

behöver gå emot barns uttryck genom att omtolka dem. Barn säger en sak, men menar en annan 

och det är vuxnas uppgift att föra talan för barns verkliga intentioner. Det hela går att förstå mot 

bakgrund av förskolan som disciplineringsinstitution. Förskollärarna korrigerar barns viljor 

utifrån vad som anses önskvärt (jfr Foucault 2017, s. 176). Tre av deltagarna pratar om vuxnas 

tolkningsföreträde. Två säger: 

… samtidigt så finns det många som inte ber om fysisk kontakt heller, men som kanske vill ha 

[fysisk kontakt]… … Du kan ju veta, du ser på barnet att det verkligen vill… De äldre barnen 

kanske har lite svårt att krypa upp i famnen fast än de vill det. (Ur intervju sex) 

… men ibland måste vi hjälpa dem [barnen] att bestämma tror jag. Och det är där det trixiga 

kommer för att, hur vet jag det? Jag vet inte alltid det. Och jag måste göra någon sorts tolkning 

nästan i alla sammanhang. Framförallt när det gäller yngre barn. Så att, om målsättningen är att 
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de ska få bestämma så måste jag också ha det i grundåtanke när jag liksom, kanske ibland måste 

bestämma åt dem. Det handlar om en balansgång hela tiden där emellan min tolkning av barnets 

uttryck och … förskolans måsten kanske. (Ur intervju två) 

De språkliga handlingarna kan ses som tecken på att barn har rätt att uttrycka sin åsikt, men 

vuxna har rätt att avfärda den som osanning om den inte överensstämmer med sammanhangets 

diskursiva förväntningar. Det kan vara ett spår av diskursen om den institutionaliserade 

förskolläraren där vuxna är de kompetenta, även i frågor som rör barns kroppar. Vuxna tolkar 

barns signaler, men äger i slutändan den rätta tolkningen. Vuxna vet bättre. Förskollärarna 

behöver dels lyssna in barn, dels hjälpa barn att komma åt sina känslor, känna rätt, vilja rätt och 

uttrycka rätt enligt rådande förväntningar. Barns kroppar bryts ner genom att deras 

handlingsmöjligheter begränsas, men byggs också upp genom att göras mer önskvärda (Foucault 

2017, s. 176). Det kan föranleda situationer där barn försöker hävda sin kroppsliga integritet, men 

omtolkas och inte respekteras kroppsligt. Situationer av vuxnas tolkningsföreträde visar hur 

förskollärarna förhåller sig till multipla diskursiva innebörder och deras handlingar är effekter av 

kontradiktoriska idéer. Det resulterar i ett motsägelsefullt agerande när de dels lyssnar in och 

värnar barns kroppsliga integritet, dels reproducerar sitt maktövertag. 

Den andra strategin jag identifierat som förhandlande av barns kroppsliga integritet avser 

valmöjligheter. Alla deltagare talar om vikten av att låta barn välja, men att dessa val sker inom 

ramarna för vuxnas bestämmande och de diskursiva föreställningar de agerar utifrån. Vuxna har 

ett mål i sikte som involverar barns kroppar och förhandlar vägen dit genom att erbjuda 

valmöjligheter. Det har framkommit ambitioner om att genom valmöjligheter undvika 

konfliktsituationer vilket går att förstå som att förskollärarna vill minimera barns motstånd. När 

motståndet undviks kan diskurserna fortsätta verka i det osynliga och vuxnas maktposition 

reproduceras (jfr Lenz Taguchi 2014, s. 167). De språkliga handlingarna tyder på att det anses 

mer befogat att gå emot barns viljor och inkräkta på deras kroppsliga integritet om villkoren för 

hur det ska gå till förhandlas. Den lyhörda förskolläraren ger valmöjligheter i strävan mot den 

institutionaliserade förskollärarens mål. 

Där är vi i alla fall väldigt noga med att fråga ”vem vill du ska byta?” och där finns det ju barn 

också som till exempel absolut inte vill byta blöja. Och då kan jag känna att, istället för att det 

ska bli en kamp hela tiden så frågar vi ”vem vill du ska byta blöja på dig?”. (Ur intervju sex) 

Jag tänker att i de fallen då behöver vi vara styrande [när barn vägrar gå på toaletten]. Sen kan 

man ju fortfarande ge valmöjligheter … (Ur intervju fem) 

… då handlar det ju om att göra det på ett så schysst sätt som möjligt, ett så förhandlande sätt 

som möjligt. Man vet att det här kriget kommer jag till slut att vinna för jag måste vinna det. 

Men att ändå få vara … att känna och tro att man respekterats [skratt]. Sen så har man kanske 

inte det, för jag vet ju redan resultaten innan. Jag går ju ändå in med att det här kommer jag att 

vinna. (Ur intervju två) 

Att erbjuda valmöjligheter tycks vara ett sätt att visa barn respekt, värna deras kroppsliga 

integritet och undvika situationer av konflikter och motstånd. Det är samtidigt ett sätt att 

säkerställa att kroppsliga måsten blir gjorda i enlighet med vuxnas bild av vad som är bäst för 

barn. Det är också exempel på hur förskolans verksamhet är full av dolda maktspel (jfr Lenz 

Taguchi 2014, s. 111). Förskollärarna beskriver situationer där de inte är beredda att förhandla 

utfallet, men de är beredda att förhandla vägen dit. En deltagare säger att kroppsliga måsten bör 

göras på ett så ”schysst sätt som möjligt”, en annan säger att ”det gäller att få barnet med på 

noterna” och en tredje förespråkar att förskollärare ”lirkar”. Det verkar mer önskvärt att genom 
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valmöjligheter förhandla sig till ett utfall än att nå dit genom fysiskt tvång, även om utfallet är 

detsamma.  

Två deltagare berättar att de i situationer där barn gjort kraftigt motstånd till fysisk beröring 

genom skrik och gråt fått avstå kroppsliga måsten. I vissa motståndssituationer tycks den 

institutionaliserade förskollärarens diskursiva idéer få backa till förmån för den lyhörda 

förskollärarens, då tvingas makten omfördelas till fördel för barns kroppsliga integritet (jfr 

Foucault 1988, s. 56). Barns agerande påverkar alltså vuxnas beteende då förskollärarnas 

subjektivering sker i samspel med, och delvis beroende av barn de möter. De två förskollärarna 

beskriver det som problematiskt att behöva ge vika för barns motstånd. Det har ifrågasatts av 

såväl kollegor som föräldrar, säger de. Att undvika motståndssituationer kan vara en grund för det 

gedigna valmöjlighetsarbetet deltagarna talar om. Tre av dem pratar om strategin som 

problematisk. En beskriver en oro för att barn agerar som de förväntas snarare än som de 

egentligen känner, det blir en fråga om barn som autonoma eller ej. De andra två säger:  

… men så fastnar jag alltid i den där tanken med just det där, de här förhandlingarna. Vad gör 

det egentligen med barnets rätt till kroppen? Alltså, hur länge, hur långt ska vi förhandla saker, 

alltså vad gör det i längden? Med barnets rätt till sin kropp och att säga nej. Om vi hela tiden 

förhandlar. Så det är det dilemmat som jag liksom stångas med. Jag tror att det kan finnas en 

risk att barnen lär sig att det är ingen idé att jag säger nej. Jag kommer inte få det beviljat ändå. 

Det kommer inte bli som jag vill. Tror jag. (Ur intervju tre) 

Det är också en sådan situation där barn också kan säga att ”jag vill inte att du byter”. ”Nej men 

okej, vi kan vänta en stund, men vi behöver nog byta den här blöjan snart”. Ja egentligen så 

tycker jag väl att det är individen själv som har rätt att sätta villkoren [för den fysiska kontakten 

i förskolan]. Men det fungerar nog inte riktigt så. (Ur intervju två) 

Förskollärarna verkar dels tycka att valmöjligheter är en bra strategi för att värna barns kroppsliga 

integritet, dels är de medvetna om att den inte är helt problemfri. Förskollärarnas intradiskursiva 

strategier i form av tolkningar och valmöjligheter löser inte de dilemman som uppstår när barns 

kroppsliga integritet möter förskolans organisatoriska struktur och verkande diskurser. De kan 

dock ses som ett sätt att utveckla professionen och verksamheten inför de oförenliga uppgifter 

som väntar i och med reviderade läroplanen (Lpfö 18 2018). Den dubbelhet som uppstår förstås 

som en avspegling av de mångtydiga diskursiva innebörder som påverkar beröringspraktiker, 

innebörder som bäddar för kroppsliga kompromisser och dagliga dilemman. Den förhandlande 

förskolläraren uppstår i de intradiskursiva mötena som beskrivits. Hen tycker att både 

kroppskontakt i relationer och kroppslig integritet är viktigt. Hen är både institutionaliserad och 

lyhörd. I samspel med barn blir hen till utifrån diskurserna, och beroende på situationen 

dominerar den ena eller andra diskursen tillblivelsen och påverkar utfallet. Analysen har utifrån 

förskollärarnas språkliga handlingar visat hur förskollärarna gör det bästa av vad diskurserna 

möjliggör i sammanhanget. Med kreativa lösningar värnar förskollärarna om sin verksamhet, sitt 

uppdrag, barns bästa och barns kroppsliga integritet i den komplexa förskolekontexten.  

Diskussion 

Fram tills nu har jag beskrivit och analyserat det underlag som utgör mitt bidrag till 

kunskapsfältet om barns kroppsliga integritet i förskolan. Analysen visade tre diskurser. Först 
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separat, sedan i relation till varandra. Inom ramarna för diskursiva idéer om kroppslighet i 

relationer blir förskollärarna till som lyhörda förskollärare respektive institutionaliserade 

förskollärare. När dessa möts öppnar det upp för tillblivelse som förhandlande förskollärare. 

Diskurserna påverkar hur barns kroppsliga integritet villkoras i förskolan - de ger upphov till 

förhandling som bäddar för kroppsliga kompromisser och dagliga dilemman. Framskrivningen i 

analysen bygger dock på en förenklad bild, den diskursiva nivån är i verkligheten långt mer 

komplex och knappast indelningsbar under rubriker. Indelningen var dock nödvändig för 

analysens läsbarhet. I det här avsnittet sammanfattas resultaten som svar på studiens syfte och 

frågeställning, därefter diskuteras resultaten som understödjande tidigare forskning samt som 

kompletterande kunskap. Detta avsnitt ämnar ringa in studiens plats i kunskapsfältet och dess 

nytta för förskolepraktiken.  

Resultatsammanfattning  

Med avstamp i tidigare forskning var syftet med denna studie att undersöka diskurser som 

kommer till uttryck i förskollärares språkliga handlingar i intervjuer om barns kroppsliga 

integritet i förskolan. Detta med utgångspunkt i frågeställningen: hur villkoras barns kroppsliga 

integritet diskursivt i förskolan? 

Analysens första del, där diskurserna beskrivs separat, visar genom deltagarnas språkliga 

handlingar att barns kroppsliga integritet villkoras av förskollärarnas möjlighet att värna den, och 

möjligheten villkoras i sin tur av diskursiva föreställningar om relationer, förskollärares 

förhållningssätt och förskolan som institution. Kroppskontakt anses önskvärt i goda relationer 

vilket är en viktig del av förskolans verksamhet, samtidigt omförhandlas kroppkontaktens 

självklara position i och med förskolans integritetsuppdrag. Förskollärarna eftersträvar ett genuint 

lyssnande till barn, där barns viljor får vara utgångspunkt för verksamheten och barn 

självbestämmare över sina kroppar. Kontradiktoriska diskursiva idéer och förskolans 

organisatoriska struktur ger dock inte utrymme för lyssnande i den mån förskollärarna tycks 

önska. Rutinsituationer, strukturella, organisatoriska aspekter och måsten kopplat till barns hälsa, 

omsorg och säkerhet prioriteras ibland framför barns kroppsliga integritet. Det föranleder 

förskollärarna att hitta nya sätt att hantera beröringspraktiker.  

Analysens sista del, där diskurserna diskuteras som relationellt nätverk, bringar ett resultat som 

beskriver barns kroppsliga integritet som förhandlingsbart. Det hela förstås som en intradiskursiv 

effekt som uppstår när de villkorande diskurserna möts i förskolekontexten. Barns kroppsliga 

integritet blir förhandlingsbart när förskollärarna förhåller sig till dessa konträra förväntningar. 

Förskollärarnas språkliga handlingar tyder på att de försöker värna olika aspekter av uppdraget 

samtidigt och det sätter igång en växelverkan med barns kroppsliga integritet i centrum. 

Förskollärarna har utvecklat strategier för att kunna värna barns kroppsliga integritet samtidigt 

som de lever upp till måsten som inte är helt samstämmiga med integritetsambitionerna. En 

strategi är att tolka barns viljor som att de går i linje med vad situationen kräver, en annan strategi 

är att ge barn valmöjligheter inom ramarna för kroppsliga måsten.  

Resultaten som understödjande kunskap 

Delar av denna studies resultat harmonierar med delar av andra forskares idéer om ämnet, dock 

med utgångspunkt i en ny kontext – nutida, svenska förskola. Aspekter av barns kroppsliga 

integritet tycks därmed överskridande både nationsgränser och barnomsorgsformer. Med 
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utgångspunkt i det är tidigare forskning delvis tillämpbar på svenska, nutida, förskolekontext. 

Dessa aspekter redogörs här. 

Analysen genomsyras av förskollärarnas tilltro till förskolans möjlighet att påverka genom 

övergreppsförebyggande arbete. Rheingold med kollegor (2014, s. 374) och Chien (2008, s. 56) 

poängterar att denna tilltro har starkt fäste. Förskollärarnas tal tyder på att tilltron är stark även i 

nutida, svenska förskolekontext. De ifrågasätter inte potentialen att förebygga och påverka 

problematiken med sexuella övergrepp, de diskuterar snarare villkoren för hur.  

Bergström, Eidevald och Westberg-Broström (2016, s. 1524) beskriver att förebyggande arbete i 

svensk förskola sker utifrån; brottsregisterutdrag, undvikande av fysisk kontakt och informella 

regler. Denna studies resultat tyder på att arbetet främst sker informellt, då varje förskola och 

förskollärare förefaller hitta egna strategier. Nämnda forskare visar i en annan studie exempel på 

strategier som används av män i förskolan som förhåller sig till föreställningar om pedofili 

(Eidevald, Bergström & Westberg-Broström 2018, s. 407). Denna studies resultat kan liknas med 

forskarnas. Ett behov av att utveckla strategier har framkommit, det hos både kvinnor och män. 

Det kan förstås mot bakgrund av Åberg, Hedlin och Johanssons (2018, s. 1) idé om att oro för 

fysiska interaktioner är könsöverskridande.  

Munk och medforskare (2013, s. 30) beskriver att nya samhälleliga strömningar främst påverkar 

uppgifter som involverar fysisk interaktion så som hygienrutiner, tröst och lek. Denna studie 

understödjer deras resonemang. De strategier analysen visat, i termer av valmöjligheter och 

tolkning, används främst av förskollärarna vid liknande arbetsuppgifter som de forskarna 

beskriver. Fenomenet kan ses som en förlängning av Åberg, Hedlin och Johanssons (2018) 

resonemang om att intima situationer kan skapa oro. Strategierna kan vara ett sätt för 

förskollärarna att handskas med oron. Nämnda författare poängterar även att fysisk interaktion 

anses vara en viktig del av yrket, något samtliga förskollärare i denna studie gett uttryck för 

(Åberg, Hedlin & Johansson 2018, ss.5-6,8). Johansson, Hedlin och Åberg (2018, s. 954) menar 

att beröring oftast ses som något positivt, vilket resultaten också visat. I grunden tycks 

förskollärarna positiva till beröringens vara i förskolan. 

Johansson, Hedlin och Åberg (2018) har även studerat hur förskollärare förbereds för 

beröringspraktiker och frågor kring kroppskontakt. De menar att egenskaperna förväntas finnas 

naturligt (Johansson, Hedlin & Åberg 2018, ss.953,962-963), och denna studie harmoniserar med 

idén. Förskollärarna återkommer till abstrakta begrepp när de beskriver vad som krävs av dem i 

beröringspraktiker. De har svårt att definiera de kompetenser situationerna kräver konkret vilket 

kan förstås som att de förväntas ha egenskaperna naturligt.  

Tidigare forskning har visat att barns kroppsliga integritet är en rättighet med villkor. Hill (2015, 

s. 1297) beskriver att barns rätt blir vilandes i vuxnas händer. Denna studie överensstämmer med 

Hills (2015) resonemang, barns kroppsliga integritet är avhängig vuxna. Liknande resonemang 

har förts av såväl Dolk (2013, s. 30) som Johansson (2005, s. 117). Det är ingen självklar 

rättighet, utan den kräver ett medvetet främjande arbete av förskollärarna mot bakgrund av 

begränsande föreställningar. Johansson (2005, s. 121) menar likt Hill (2015) att det är en 

vuxenberoende rättighet, det handlar om att vuxna både besitter och lämnar ifrån sig makt. Den 

här studiens resultat understryker Johanssons (2005, s. 121) påstående, detta med reservation för 

att makt är mer komplext än något som går att ge och ta. Så som Hill (2015, s. 1297) poängterar 

verkar rättigheten särskilt ifrågasatt i frågor om barns bästa. Det blir synligt i analysen när 

förskollärarnas bedömningar av barns bästa får företräde över barns rätt att foga över sina 
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kroppar. I sådana situationer försöker förskollärarna styra barn obemärkt, så att de får uppleva att 

de bestämt själva. Dolks (2013, s. 91) forskning har exemplifierat sådan styrning. Dolk (2013, s. 

101,106) menar att vänlig maktutövning med valmöjligheter fallerar när det möts av motstånd. 

Harmoniserat med Dolks (2013) resultat, visar denna studie hur förskollärarna försöker hantera 

potentiella motståndssituationer med subtil, vänlig maktutövning genom valmöjligheter. I 

situationer av motstånd uppstår ett förhandlingsutrymme där förskollärarna tillämpar strategier 

som både kan främja och hota barns kroppsliga integritet.  

Johansson (2005, ss. 115,117,120), vars studie ligger närmst denna avseende kunskapsanspråk, 

har tidigare pekat ut förskolans struktur, gemensamma regler och vuxnas prioriteringar som 

potentiella fallgropar för barns integritet. I den här studien har exempel getts på alla tre 

fallgroparna. Den institutionella strukturen skapar begränsande diskursiva innebörder i och med 

bland annat gemensamma regler. Analysen visade också att förskollärarna ibland prioriterar egna 

måsten över barns kroppsliga integritet. Delar av Johanssons (2005) resultat tycks alltså leva kvar 

genom skillnader i kontext, integritetsdefinition, metodologi och tid. I relation till hennes artikel 

är inte det centrala att diskutera resultaten av min och hennes studie som motsägelsefulla, det är 

de inte. Det hela blir istället en fråga om vad Johansson (2005) (och andra nämnda forskare) inte 

ämnat besvara, och hur denna uppsats utifrån det kan komplettera den befintliga kunskapen.  

Resultaten som kompletterande kunskap 

Delar av det här examensarbetets resultat kompletterar eller ifrågasätter befintlig forskning, 

därmed utgör de aspekterna ett kompletterande kunskapsbidrag. Det som diskuteras här ryms i det 

tidigare framskrivna glappet i forskningsfältet. Avvikelser från andra studier kan bero på att 

frågorna inte tidigare studerats, det kan också vara effekter av kontextuella fenomen specifika för 

den svenska, nutida förskolekontexten. 

Forskning har visat att förskollärares syn på integritet i förskolan beror på; förskolans roll, 

barnsyn och förståelsen för det egna yrket (Hedlin, Åberg & Johansson 2018, ss. 4-5). Johansson 

(2005, s. 109) beskriver att integritet utgörs av relationen mellan personliga och kulturella 

förståelser, pedagogiska idéer och utbildningsinstitutioners strukturer. Denna studie talar inte 

emot nämnda, men har visat att förståelsen är avhängig även sådant som inte direkt är kopplat till 

förskolan, så som idéer om goda relationer. Barns kroppsliga integritet är inte ett förskolespecifikt 

begrepp, och kanske måste det därför förstås som villkorat av fenomen även utanför förskolans 

väggar. Just relationernas betydelse som villkorande för barns kroppsliga integritet är en aspekt 

som inte lyfts i någon större utsträckning av det befintliga forskningsfältet, men som framkommit 

tydligt i denna studie. Det tycks vara avgörande för i vilken utsträckning barn ges möjlighet till 

kroppslig integritet, och kan så ledes vara ett betydande bidrag till kunskapsglappet i fältet.  

Briggs (2014, s. 1416) säger att pedagogisk personal undviker beröringspraktiker. Den här studien 

överensstämmer delvis med det, men i större utsträckningar visar den att förskollärarna står upp 

för den fysiska kontakt de anser är nödvändig. De motiverar och praktiserar den mot bakgrund av 

att de anser att den är viktig för barns välmående. De drar sig inte för fysisk kontakt med barn, 

men reflekterar kring hur och försöker förhålla sig integritetsmedvetet i situationer av fysisk 

kontakt. Utifrån det tycks förskollärarna i denna studie inte låta sig begränsas av den roll 

Bergström, Eidevald och Westberg-Broström (2016, s. 1526) beskriver; rollen som potentiell 

förövare. Denna studies resultat omförhandlar även Munk och kollegors (2013, s. 30) idé om att 

nya tankesätt föranleder fysisk distans mellan barn och pedagoger. Denna studie visar att minskad 

fysisk kontakt inte nödvändigtvis behöver vara en följdeffekt. Det går att förhålla sig till nya 
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tankesätt utan att kompromissa närhetens vara i förskolan, men det förutsätter förskollärare som 

motiverar och står upp för den kroppskontakt de tror på. Dolk (2013, ss. 30-31) skriver att vuxna 

har en självklar auktoritet med grund i deras fysiska och erfarenhetsmässiga övertag. 

Förskollärarnas språkliga handlingar visar att auktoriteten kan vara självklar, men inte alltid är 

det. Förskollärarna ifrågasätter ibland sin egen auktoritet och för därmed ett arbete mot ojämlika 

maktförhållanden.  

Åberg, Hedlin och Johansson (2018, ss. 5-6,8) menar att ideal om mindre fysisk beröring 

begränsar pedagogers yrkesutövande, i liknande anda säger Hill (2015, s. 1300,1303) att barns 

kroppsliga integritet ofta utmanas av utbildningsinstitutioner. Jag vill utifrån den här studien 

poängtera att nya ideal lika väl kan vara stärkande som begränsande, och att institutioner lika väl 

kan främja som stjälpa barns kroppsliga integritet. Förvisso finns det oförenligheter i förskolans 

uppdrag som begränsar, men förskolan är också en institution där begreppet blir allt mer aktuellt. 

Det diskuteras och förs medvetna arbeten kring ämnet vilket skapar främjande potential. Precis 

som Johansson (2005, ss. 120-121) skriver så kan vuxna ibland agera kränkande omedvetet. 

Empirin tyder dock på att de oftare faktiskt är medvetna om de övertramp som begås och försöker 

hitta andra sätt att agera. Den här studien har visat förskollärare som utifrån svårigheter och 

motsättningar i uppdraget agerar som de tror är bäst för barn. Med goda intentioner, medvetna 

reflektioner och kreativitet utformar de strategier för att värna barns kroppsliga integritet 

samtidigt som de beaktar uppdraget som helhet. På så sätt kan de bidra till professions- och 

verksamhetsutveckling. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Nu är det dags att fråga sig på vilket sätt resultaten har betydelse för förskolan – en viktig 

kvalitetsaspekt (Vetenskapsrådet 2017, s. 24).  

Det tycks inte vara inte enkelt att värna barns kroppsliga integritet. Den här studien har 

understrukit ämnets komplexitet och dess resultat kan potentiellt bidra till nya tankesätt och 

diskussioner i förskolepraktiken. Till de verksamma i förskolan hoppas jag att resultaten kan 

nyansera förståelsen för barns kroppsliga integritet. Studien har bidragit med kompletterande 

kunskap om barns villkorade, förhandlingsbara kroppsliga integritet i den verksamhet som råder 

idag. Med den reviderade läroplanen på intågande kan sådan kunskap vara av nytta så att andra 

slipper känna att integritetsarbetet är ett famlande i blindo. Med vetskap om vad som kan påverka 

arbetet kan begränsningar förebyggas och möjligheter tas tillvara. Kanske kan någon få upp 

ögonen för hur egna självklarheter villkorar barns rätt till kroppslig integritet? Kanske går någon 

till arbetet och lyfter en diskussion om vad det innebär för barn när vi lyssnar på dem men ändå 

bestämmer i slutändan? Kanske får någon syn på hur möten mellan villkorande diskurser skapar 

förhandlingsutrymme i den egna förskoleverksamheten? Eller hur olika relationer påverkar olika 

barns rätt till kroppsliga integritet? Förhoppningsvis kan fler se sig själva som delar av ett större 

utvecklingsarbete. Att försöka få fatt i just självklarheterna tror jag är en nyckel till utveckling, 

först då blir det möjligt att göra något åt det som stjälper. Att visa på integritetsarbetets 

möjligheter och förskollärares potential att påverka kan motivera arbetet och i förlängningen 

utveckla praktikerna och professionen. Ett större fokus på integritetsarbetets möjligheter kanske 

kan motivera fler till ett arbete som, med grund i både egna erfarenheter och tidigare forskning på 

ämnet, annars kan kännas lite svårt och otäckt. 
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Slutsatser 

Med det sagt var denna studies bidrag till kunskapsfältet och praktiken presenterat. Vilka 

slutsatser går att dra utifrån resultaten?  

Den här uppsatsen har visat både svårigheter och möjligheter med barns kroppsliga integritet i 

förskolan. Den rör komplexa frågor och med det kommer mångbottnade svar. Förskolan rymmer 

många idéer att realisera, där värnandet om barns kroppsliga integritet är en. Ibland får idén ge 

vika för annat, ibland inte. En första slutsats är att det inte finns någon manual för hur barns 

kroppsliga integritet bör värnas i förskolan, det ställer snarare krav på reflexiva, situerade 

avvägningar. Dessa avvägningar tror jag behöver göras både med barn vi känner väl, och med 

barn vi känner mindre väl. Först då kan alla barn ges likvärdigt utrymme att realisera sin 

kroppsliga integritet. 

En andra slutsats är att ett medvetet integritetsarbete inte per automatik innebär mindre beröring, 

men det innebär beröring på ett annat sätt. Förskollärarna i studien tycks inte anse sig begränsade, 

snarare utmanade att hitta nya strategier för att hantera sitt uppdrag och de fysiska interaktioner 

det medför. Få beröringspraktiker i förskolan genomförs oreflekterat, det råder snarare en 

växande medvetenhet kring frågorna.  

En tredje slutsats är att arbetet med barns kroppsliga integritet innebär fler möjligheter för 

förskolepraktiken än tidigare forskning visat. Arbetet medför komplexa avvägningar där olika 

intressen och diskursiva innebörder ställs mot varandra, men det medför också möjligheter i 

termer av verksamhets- och professionsutveckling när det föranleder nya sätt att tänka. Min 

poäng är inte att vi ska förneka de svårigheter arbetet medför, men om vi tar tillvara 

integritetsuppdraget som en utvecklingsmöjlighet kan vi tänka på nya sätt och försöka forma en 

verksamhet som förhåller sig till uppdraget som helhet utan att det sker på bekostnad av barns 

kroppsliga integritet. Detta i en förskola fylld med kroppsliga kompromisser och dagliga 

dilemman.  

Vidare forskning 

Barns kroppsliga integritet är i vissa avseenden ett eftersatt forskningsområde, och andra forskare 

har pekat ut riktningar att fortsätta undersöka. Arbetet med denna uppsats har också väckt frågor. 

Förskollärarnas språkliga handlingar visade mer än vad som diskuterats i analysen. Ålder har 

återkommit som tema, då i form av idéer om att det innebär olika saker att arbeta med integritet 

med yngre och äldre barn. Skiljer sig barns rätt till kroppslig integritet mellan barn i olika åldrar? 

Empirin visade också att synen på barns kroppsliga integritet skiljer sig mellan pedagogisk 

personal och vårdnadshavare, utifrån det vore frågan om föräldrasamverkan relaterat till barns 

kroppsliga integritet relevant att studera. Fältet skulle också gynnas av att fler perspektiv beaktas. 

Hur förstår barn arbetet med kroppslig integritet i förskolan? Hur förstår vårdnadshavare 

detsamma? Det vore också på sin plats med en observationsstudie för att få fatt i hur fenomenet 

ter sig i praktiken. I empirin samtalas kroppslig integritet om som en självklart önskvärd 

egenskap. Jag frågar mig utifrån det: i vilken utsträckning anses kroppslig integritet önskvärt? 

Var går gränsen för när barn anses ha för mycket eller för lite kroppslig integritet?  

Med grund i denna studies resultat blir det aktuellt att studera konsekvenserna av integritetsarbete 

för relationerna mellan barn och vuxna i förskolan. De begränsande institutionella ramarna som 

diskuteras i analysen kan också utforskas vidare. Slutligen återstår effekterna av arbetet att 
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utforska. Vad blir konsekvenserna av att vuxna förväntar sig integritet i vissa avseenden och 

foglighet i andra? Hur upplever barn det att bli lyssnade på, utan att faktiskt kunna påverka 

utfallet? Leder arbetet till att barns kroppsliga integritet stärks? Är förskolan på så sätt en del av 

lösningen på ett större samhälleligt problem? Det är för framtida forskning att utvisa.  

Slutord 

Nu är uppsatsen färdig. Processen har inneburit insikter på olika plan. Ärligt talat vet jag 

fortfarande inte alltid vad jag håller på med, men genom att även förstå mig själv som 

förkroppsligade diskurser har det blivit tydligare vad som villkorar hålla-påandet. Magen är större 

nu, och det är också min förståelse för de som välmenande klappar den. Nu är det med lite mer 

ödmjukhet jag tänker på hur barns kroppsliga integritet villkoras och förhandlas i förskolan. 

Arbetet med uppsatsen har kastat omkull många av mina egna förförståelser och fått mig att tänka 

nytt. Beröringspraktiker i förskolan sker sällan så oreflekterat som jag först trodde, tvärt om är de 

resultat av många situerade avvägningar. Det är ett uppdrag under utveckling, och förskolan är 

full av förskollärare med ambition att utveckla det. Jag var nog inte världens sämsta 

integritetspedagog trots allt, jag försökte bara hitta strategier för att förhålla mig till mitt 

mångbottnade uppdrag. Vi når inte alltid hela vägen fram, men den medvetenheten och 

reflexivitet förskollärarna i studien uppvisat tyder på att vi är på god väg.   
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 
Deltagare nr: 

Datum och tid: 

Intervjuguide 

Demografisk information 

Intervjumetod: fysisk träff / videosamtal 

Intervjuns tidsomfattning: ______ min  

Kön: man / kvinna / icke-binär 

Ålder: ______ 

Pedagogisk utbildning: förskollärare / barnskötare / ingen utbildning / annan: ___________________ 

Arbetsplats: privat förskola / kommunal förskola , plats: _____________________________________ 

Kontextuell beskrivning: __________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Övrigt: _______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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Intervjufrågor  

 

Kroppslig integritet som begrepp 

1. Vad innebär kroppslig integritet för dig? 

2. Hur ser du på kroppslig integritet i relation till förskolans uppdrag? 

3. Vad innebär begreppet för dig i din yrkesroll? 

Barns kroppsliga integritet i förskolan 

4. Har du tidigare erfarenhet av arbete med barns kroppsliga integritet i förskolan?  

 Om ja: vill du berätta hur det arbetet gick till? 

- Hur upplevde du arbetet? 

- Kan du ge något exempel på hur du/ni arbetade med kroppslig integritet? 

- Vad var lätt? Varför? 

- Vad var svårt? Varför? 

Om nej: skulle du kunna tänka dig att arbeta med barns kroppsliga integritet i förskolan? 

- Varför/varför inte? 

- Hur tror du att ett sådant arbete skulle kunna se ut? 

- Vilka möjligheter och svårigheter tror du att ett sådant arbete skulle kunna medföra? 

5. Vill du ge exempel på situationer i förskolan som väcker frågor om barns kroppsliga integritet? 

6. Hur tänker du kring ditt eget förhållningssätt i förhållande till arbetet med barns kroppsliga 

integritet?  

- Tror du att det spelar roll?  

- På vilket sätt? 

7. Hur tänker du att förskolan kan arbeta för att barns kroppsliga integritet ska respekteras? 

Barns kroppsliga integritet som förhandling 

8. Finns det situationer i förskolan som förutsätter fysisk kontakt mellan pedagoger och barn?  

- Vilka situationer? På vilket sätt? 

9. När och hur är fysisk kontakt mellan pedagoger och barn okej i förskolan?  

10. När och hur är fysisk kontakt mellan pedagoger och barn inte okej i förskolan? 

11. Vem har rätt att sätta villkoren för den fysiska kontakten mellan pedagoger och barn i förskolan?  

12. När och hur har barn rätt att bestämma över sina egna kroppar? 

13. När och hur har barn inte rätt att bestämma över sina egna kroppar?  

14. Finns det situationer i förskolan där barns kroppsliga integritet inte respekteras?  

15. Finns det situationer i vilka det som pedagog är okej att kräva fysisk kontakt mot barnets vilja? 

- Vilka situationer? På vilket sätt? 

Avslutningsvis 

- Är det någonting du vill tillägga? 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Annonseringstext 

 

 

 

 

 
Pedagoger sökes till medverkan i intervjustudie 

 

Mitt namn är Josefin Forsberg Koel och jag är förskollärare och student vid Masterprogrammet i 

förskoledidaktik, Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 

och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för mitt magisterår ska jag nu skriva ett 

examensarbete. Mitt intresseområde är integritet i förskolan och det är kring detta arbetet kommer 

fokuseras. Närmare beskrivet pedagogers upplevelser och erfarenheter av samspelssituationer där barns 

kroppsliga integritet aktualiseras. 

Jag söker dig som är verksam pedagog och vill delta i en enskild intervju. Tid och plats efter 

överenskommelse (intervju via videosamtal är möjligt). Du behöver inte ha arbetat med integritet tidigare.  

 

Är du intresserad eller vill veta mer? Hör gärna av dig. 

 

Mvh Josefin Forsberg Koel 

Kontakt: josefin_176@hotmail.com 

 

  

mailto:josefin_176@hotmail.com
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Bilaga 3. Samtyckesblankett med 

förtydliganden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västerås 2019-03-29 

 

 

 

Hej, 

  

Mitt namn är Josefin Forsberg Koel och jag är förskollärare och student vid Masterprogrammet i 

förskoledidaktik, Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning 

och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för mitt magisterår ska jag nu skriva ett 

examensarbete. Mitt intresseområde är integritet i förskolan och det är kring detta arbetet kommer 

fokuseras (se Förtydliganden, s. 2). Studien kommer handla om barns kroppsliga integritet i förskolan. 

Närmare beskrivet pedagogers upplevelser och erfarenheter av vardagliga samspelssituationer där barns 

kroppsliga integritet aktualiseras. 

För att samla in material till arbetet vill jag intervjua yrkesverksamma pedagoger i förskolan. Intervjuerna 

sker enskilt och dokumenteras med ljudupptaggning och anteckningar. De beräknas ta 30-60 minuter. Tid 

och plats efter överenskommelse. Intervjuer kan genomföras vid fysiska träffar eller via videosamtal. 

 

Arbetet är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift 

om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att deltagarnas och förskolornas identitet inte får avslöjas 

och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga 

listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast 

användas för min egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för medverkan i studien. All medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett (s.3). Önskar ni 

ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms universitet. 

  

 

Vänliga hälsningar Josefin Forsberg Koel 

 

Josefin Forsberg Koel 

076 0XX XX 

josefin_176@hotmail.com 

 

Helena Bergström (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

helena.bergstrom@buv.su.se 
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Västerås 2019-03-29 

 

 

 

Förtydliganden 

 

- Studiens övergripande problemområde är ”integritet i förskolan”, ett område som i skrivande stund 

inte är en del av förskolans måluppfyllande uppdrag (se Lpfö 98 2016). Här med poängteras därför 

att det välkomnas, men inte förväntas att deltagande pedagoger aktivt ska ha arbetat med 

integritetsfrågan.  

- Integritet är ett komplext begrepp med många innebörder. I denna studie fokuseras kroppslig 

integritet utifrån kommande läroplans målområde (se Lpfö 18 2018). Kroppslig integritet handlar 

om rätten att inte få sina kroppsliga gränser kränkta, utsättas för påtryckningar eller ofrivillig 

fysisk kontakt (jfr Hill 2015; NE u.å). Ambitionerna med integritetsarbete i förskolan är att i 

förlängningen förebygga och förhindra sexuella övergrepp och integritetskränkningar, ämnen som 

kan vara etiskt problematiska och kännas svåra att samtala om. Denna studie behandlar dock 

endast dessa ämnen i periferin. Det är fenomenet barns kroppsliga integritet som i första hand 

fokuseras, inte integritetsarbetets bakomliggande motiv.  

- Intervjuerna kommer sammanställas och analyseras som helhet men enskilda citat eller åsikter kan 

komma att lyftas fram särskilt. I första hand ses deltagarna som en grupp vars utsagor analyseras 

som effekter av rådande normer och föreställningar i förskolan och samhället. Som deltagare har 

du rätt att dra tillbaka medgivande till deltagande när som helst under processens gång. Ditt 

intervjumaterial elimineras då ur den slutgiltiga produkten.  

- Det finns möjlighet att ta del av intervjufrågorna innan intervjun genomförs för den som vill. Den 

slutgiltiga texten publiceras offentligt och skickas (om så önskas) till deltagande pedagoger.  

- Intervjuerna kan komma att utgå ifrån specifika material som aktualiserar frågor kring barns 

kroppsliga integritet i förskolan. 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Josefin Forsberg Koel. Om 

du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag MEDGER att delta i studien. 

 

 

Namnunderskrift……………………………………………………………………………………………… 
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