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_______________________________________________________ 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur barns integritet 
hanteras i förskolan. Den valda metoden för studien är en kvalitativ ansats med 
semistrukturerade intervjuer som genomförts med åtta yrkesverksamma 
förskollärare. För analys och tolkning används en teori hämtad från behaviorismen. 
Resultatet visar att det finns olika förhållningssätt och arbetssätt gällande barns 
fysiska integritet. Det som har störst betydelse är förskollärares närvaro, lyhördhet 
och kommunikativa kompetens. Slutsatsen är att ämnet är komplext. Förskollärares 
förhållningssätt och arbetssätt påverkar huruvida barns fysiska integritet respekteras, 
om barn får förståelse för den fysiska integriteten, de individuella 
integritetsgränserna samt om de lär sig respektera andras gränser. 

_______________________________________________ 
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1 Inledning    

Under det senaste året har ett viktigt men relativt outforskat ämne uppmärksammats 
i media – barns integritet. Rädda barnen har givit ut en handbok, Stopp! Min kropp! 
som riktar sig till vuxna. Den handlar om sexuella övergrepp mot barn, men även 
barns rätt till sin egen kropp och integritet. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
presenterade förra året en statistisk redogörelse utifrån en nationell undersökning 
där drygt var femte gymnasieelev, 21 %, uppger att de någon gång blivit utsatta för 
sexuellt övergrepp (Landberg, Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015). 
Det innebär att var femte barn blivit utsatt för sexuella övergrepp en eller flera gånger 
under barndomen.  

Elaine Eksvärd (2016), retoriker och författare av boken Medan han lever: ett utsatt 
barn träder fram ur mörkertalet, har vid ett flertal tillfällen deltagit i Tv4’s 
nyhetsmorgon där hon ger retoriska råd till allmänheten i olika ämnen. Det mest 
uppmärksammade är dock hennes engagemang för barns integritet. Hon 
problematiserar vuxnas förhållningssätt gentemot barn samt hur deras beteende och 
bemötande kan kränka barns integritet. Hon menar att vuxna ofta tvingar sig på barn 
genom kroppskontakt, exempelvis att barn ska sitta i knä eller krama vuxna, något 
som kan vara integritetskränkande för barn. Vidare säger hon att arbetet med barns 
integritet är bristande i såväl förskola som skola, men ett område som nödvändigtvis 
bör uppmärksammas och arbetas med (Eksvärd, 2016). I rapporten Sexualbrott 
(2012) från Brottsförebygganderådet (Brå) författas ett flertal primära åtgärder som 
kan förebygga sexualbrott mot barn. Exempelvis utbildningsinsatser i form av 
kompetensutveckling som riktar sig till pedagoger inom skolväsendet. Dessa 
utbildningsinsatser kan innebära att lärare tillämpar kunskap och verktyg för ett 
medvetet arbetssätt för att öka barns medvetenhet om oönskad beröring och 
kroppslig gränssättning (Hradilova Selin & Shannon, 2012). Det kan anses 
problematiskt huruvida Brå når ut till personal i skolväsendet med aktuell statistisk 
och de primära åtgärder de anser kan förebygga att barn utsätts för sexualbrott. Om 
Brå’s antagande stämmer, att det är möjligt att förebygga sexualbrott mot barn, 
uppkommer funderingar om det i nuläget existerar någon form av 
utbildningssatsning i syfte att förebygga detta.  Skolverket (2016a) skriver att deras 
uppgift är att fortbilda personal och utveckla verksamheterna i syfte att svensk 
utbildning är av hög kvalitet. Det kan därmed anses ligga i Skolverkets intresse att 
uppmärksamma ämnet. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2016) står det skrivet 
att  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska 
hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket, 2016b, s. 4).   

Citatet visar att ämnet integritet inte är specificerat. Detta kan anses bli 
problematiskt i den mening att läroplanen bygger på strävansmål och lämnar 
tolkningsutrymme till såväl förskola, ledning, arbetslag som varje enskild pedagog. 
Eksvärd (2016, 3 april) presenterar i sin blogg Förskolebrevet. Där uppmanas 
personal i förskolan att aktivt arbeta med barns integritet och inte invänta tydligare 
riktlinjer genom en reviderad läroplan. Då modern forskning gällande barns 
integritet i förskolan är ovanlig (Johansson, 2005), väcker det många funderingar 
kring hur förskolor idag förhåller sig till barns integritet samt hur förskolor håller 
detta arbetet levande tillsammans med barnen. 
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1.1 Syfte och forskningsfråga  

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur barns integritet hanteras 
i förskolan. Vår konkreta forskningsfråga är: 

- Vilket förhållningssätt och arbetssätt beskriver åtta förskollärare att de har med 
barns fysiska integritet i förskolan?  

Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer och 
resultatet tolkas utifrån behavioristisk teori.  

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition har organiserats utifrån Tivenius (2015). I kapitlet bakgrund 
beskrivs hur sökningen av studiens artiklar och avhandlingar genomförts, detta 
presenteras i avsnittet litteratursökning. Detta följs av begreppsdefinitioner, där 
centrala begrepp för studien definieras i syfte att öka läsförståelsen. Sedan 
presenteras Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp!, följt av förskolans 
styrdokument samt det aktuella forskningsläget i forskningsbakgrund som är 
relaterad till barns fysiska integritet i förskolan.  

Studiens teoretiska perspektiv presenteras i ett eget kapitel. Det teoretiska 
perspektivets förklaras och dess innebörd i studien beskrivs. Perspektivet genomsyrar 
hela studien men är mest betydelsefullt som verktyg i tolkningen av empirin. Detta 
följs av kapitlet metod där studiens metodval, urval, genomförande redogörs. Sedan 
förklaras de etiska principerna som legat till grund i studien i forskningsetik.  

Detta följs av kapitlet resultat som presenterar studiens empiri, det vill säga 
resultatet av intervjuerna utifrån tre kategorier. Därefter redogörs en tolkning där 
studiens empiri tolkats utifrån behavioristisk teori och forskningsfrågan besvaras. 
Slutligen presenteras en sammanfattning av resultatet, en resultatsammanfattning.   

Sedan presenteras kapitlet diskussion, som inleds med en resultatdiskussion där 
studiens resultat diskuteras i relation till förskolans styrdokument och 
forskningsbakgrund. Detta följs av metoddiskussion där studiens validitet och 
reliabilitet behandlas. Avslutningsvis beskrivs studiens relevans för 
förskollärarprofessionen och slutligen presenteras förslag för fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras avsnitten 2.1 Litteratursökning, 2.2 Begreppsdefinitioner, 
 2.3 Rädda Barnen – Stopp! Min kropp!, 2.4 Styrdokument och 2.5 Forskningsbakgrund. 

2.1 Litteratursökning 

Den litteratursökning som genomförts har skett genom databaserna ERIC, SWEPUB samt 
ProQuest. De sökord som använts vid litteratursökningen är bland annat: integrity, bodily 
integrity, physical integrity, child*, preschool, teach*, ethic, right*, human rights, prevent*, 
program, sexual abuse. Dessa sökord har även översatts till svenska och kombinerats av 
både svenska och engelska sökord vid litteratursökning på databasen SWEPUB. 
Ordkombinationer har ändrats och justerats i olika omgångar, en fast avgränsning har 
dock varit att samtliga sökningar begränsats till refereegranskade (peer review) 
publikationer. Vissa artiklar har utifrån sina relaterade ämnen vidarebefordrat oss till 
ytterligare ämnen som resulterat i nya idéer för ordkombinationer och sökord. 

Ett exempel på litteratursökning på databasen ERIC kunde se ut på följande vis, sökord: 
integrity AND child*, antal träffar: 707. Utifrån detta resultat avgränsades sökningen 
ytterligare genom att addera sökord eller begränsa efter årtal eller typ av publicering, ex. 
doktorsavhandling eller artikel. Ett ytterligare exempel på en litteratursökning på 
databasen ERIC kunde även se ut enligt följande: right* AND swed* AND child* AND 
preschool*, vilket resulterade i 16 träffar varav två var användbara artiklar för denna 
studie.  

2.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan förklaras några begrepp som anses vara av relevans för att möjliggöra för en 
ökad läsförståelse. De definieras utifrån sin betydelse och användning i denna studie.   

Integritet (personlig integritet) 
Integritet är en mänsklig rättighet. Den kan beskrivas vara det som gränsar till 
människans identitet och är sammansvetsad med känslan att vara en hel och unik 
person (Johansson, 2004). Personlig integritet är ens värdighet och närmsta sfär 
(Thorsén, 1997). När enbart begreppet integritet används i studien syftar detta till 
den personliga integriteten. Den personliga integriteten kan kränkas såväl fysiskt 
som psykiskt (NE, 2016).  

Fysisk integritet  
I denna studie innebär fysisk integritet rätten till den egna kroppen och sfären. Att 
kränka den fysiska integriteten kan ske genom oönskad beröring, blottning, våld eller 
upplevelsen att någon tränger sig på den kroppsliga sfären.  

Integritetsgränser 
Integritetsgränser syftar i denna studie till individuella gränser som är relaterade till 
den fysiska integriteten. En medvetenhet om vad som känns okej och inte okej för 
den enskilda individen vid exempelvis beröring. I studien används två exempel på 
integritetsgränser som är formulerade av Thorsén (1997), dessa är livsrumsjaget och 
kroppsjaget. Dessa beskrivs mer ingående i 2.5.1. Integritet – en mänsklig rättighet. 
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I studien används begreppet fysisk integritet som samlingsord för dessa två 
integritetsgränser. 

Psykisk kränkning 
Den personliga integriteten kan även kränkas psykiskt genom förnedring eller 
diskriminering (NE, 2016). Personlig integritet kan beskrivas som ett existentiellt 
värde, bunden till kroppen, där det mentala och fysiska är oskiljbart (Johansson, 
2005). Det kan förstås som att en fysisk kränkning även resulterar i en psykisk 
kränkning.  

Kränkande behandling 
I Skolverkets allmänna råd (2014) gällande arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling, definieras kränkande behandling som ett uppförande som 
kränker barns värdighet utan att det infaller under diskrimineringslagen. 

Sexuella övergrepp 
I studien presenteras tidigare studier gällande förebyggande program som syftar till 
att förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot barn. Sexuella övergrepp är ett 
sexualbrott, det innebär att med fysiskt eller psykiskt kränkande handlingar utsätta 
en annan människa för handlingar som är mot personens vilja eller samtycke. 
Förövaren tillfredsställer vanligtvis sina egna behov på en annan person som har 
mindre makt än förövaren (Vårdguiden, 2016). I en undersökning från 2015 
framkom att en av fem barn, det vill säga fram till 18 års ålder, blivit utsatta för 
sexuella övergrepp under sin barndom (Landberg et al., 2015).  

Pedagog 
Ett samlingsbegrepp för förskollärare och barnskötare i förskolan. Begreppet 
använde informanterna under intervjuerna och kommer till uttryck i kapitel 5 
Resultat och 6 Diskussion.  
 
Autonomi 
Ordet autonomi innebär självständighet och självbestämmande (NE, 2016). Det är med 
autonomin vi försvarar vår integritet, för barn under 18 år är barnets vårdnadshavare 
ansvarig över barnets integritet (Gren, 2007).  I denna studie presenteras innebörden av 
autonomi under avsnitt 2.5 Forskningsbakgrund och diskuteras vidare i avsnitt 6.1 
Resultatdiskussion.  
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2.3 Rädda barnen – Stopp! Min kropp! 

Studiens titel är influerad av Rädda Barnens handbok, Stopp! Min kropp! som riktar sig till 
vuxna och handlar om barns kroppar, gränser och information om sexuella övergrepp. 
Syftet med handboken är enligt generalsekreteraren för Rädda Barnen, Elisabeth Dahlin, 
att vuxna ska stärkas i hur de kan prata med barn om kroppen och dess privata områden. 
Detta för att ge barn en inre styrka och en känsla för vad som är rätt och fel. Vad man får 
och inte får göra mot och med andras kroppar samt hur man säger ”ja” och ”nej” (Norlén, 
2013).  

Norlén (2013) skriver i handboken Stopp! Min kropp! att genom att avdramatisera ämnet 
barns fysiska integritet, skapas förutsättningar till att barn utvecklar självkänsla och 
trygghet i den egna kroppen. Barns nyfikenhet på den egna samt andras kroppar 
uppkommer tidigt i livet. Denna nyfikenhet anses vara positiv, men kräver att vuxna ger 
barn tydlig gränssättning för kroppens privata områden. Dessa bör hanteras med 
varsamhet och respekt, både hos barnet själv samt gentemot andra i barnets omgivning. 
Det anses viktigt att barn redan vid ett års ålder görs delaktiga i vardagliga rutiner, så som 
hygien- och måltidssituationer, vilket kan stärka deras självkänsla och integritet. Att små 
barn är beroende av vuxna medför ett ansvar hos vuxna att förklara vad och varför de gör 
saker med barnets kropp.  Om barn inte känner vilja inför exempelvis blöjbyte, anses det 
extra viktigt att den vuxne beskriver varför man måste motsätta sig barnets vilja. Det 
uttrycks vara viktigt att inte tvinga barn till fysisk kontakt utan ge barn valmöjlighet. Detta 
skapar förutsättningar till att barn utvecklar förståelse för gränssättning och ägandet av 
den egna kroppen. Vuxna bör, utifrån barnets mognad, förklara betydelsen av att säga nej 
om någon gör saker som känns fel och därefter berätta detta för en vuxen. Det kan även 
uppstå situationer i leken där jämnåriga och jämbördiga går över gränsen för vad som 
känns bra för ett enskilt barn (Norlén, 2013).   

2.4 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Lpfö 98) presenteras inledningsvis de grundläggande värden som 
ska genomsyra förskolan. Förutom människans okränkbarhet, frihet, lika värde, 
jämställdhet och solidaritet, står det skrivet att även arbetet med individens integritet ska 
hållas levande tillsammans med barnen. Förskolan har som uppdrag att lyfta och 
synliggöra barns egna samt andras rättigheter. Då barn främst tillägnar sig grundläggande 
värden genom konkreta upplevelser har vuxnas förhållningssätt stor betydelse för hur barn 
tillägnar respekt och förståelse för rättigheter och skyldigheter. Därmed är vuxna viktiga 
som förebilder (Skolverket, 2016b).  

Skolverkets Allmänna råd består av rekommendationer för hur lagar, föreskrifter och 
förordningar inom diskriminering och kränkning kan tillämpas i svensk förskola och skola 
(Svaleryd & Hjertson, 2012). I Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och 
kränkande behandling står det skrivet att förskolan har som skyldighet att bedriva ett 
målinriktat arbete för att såväl främja barns rättigheter, som att förbjuda, förebygga, 
upptäcka, anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling. En gemensam plan (i vissa 
fall två planer som systematisk hänger samman) mot diskriminering och kränkande 
behandling ska årligen upprättas.  Förskolan ska kontinuerligt utgå ifrån 
likabehandlingsarbetet som rymmer såväl diskrimineringslagen som skollagen. Varje 
enskild verksamhet har som uppgift att utforma en likabehandlingsplan i syfte att 
förebygga kränkningar och diskriminering. Detta dokument ska hållas levande i 
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verksamheten genom att årligen upprätta en ny plan där fjolårets planerade åtgärder 
redovisas (Skolverket, 2014). 

2.5 Forskningsbakgrund 

I detta avsnitt presenteras forskningsbakgrund utifrån vetenskapliga artiklar, avhandlingar 
samt litteratur som är relaterad till ämnet barns integritet. 

2.5.1 Integritet – en mänsklig rättighet 

Gren (2007) skriver att människors uppfattning om vad integritet innebär skiljer sig åt. 
Integritet är, likt demokrati och självbestämmande, ett etiskt värde som hör samman med 
upplevelsen av mänskligt värde - rätten att integriteten beaktas och respekteras. 
Integriteten kan omöjligt värdesättas i den meningen att den är lika stor hos varje enskild 
individ, oavsett ålder, kön och etnicitet (Gren, 2007). Däremot har människan individuella 
integritetsgränser, vilket innebär att varje persons upplevelse av hur och när en 
integritetskränkning sker är individuell (Gren, 2007, Johansson, 2004). Johansson (2005) 
skriver att genom sociala samspel framträder, upplevs och påverkas integriteten. Thorsén 
(1997) menar dock att integritetsgränserna kan vara flexibla i den meningen att de kan 
vidgas och förändras i olika relationer, miljöer och sammanhang.  

Thorsén (1997) redogör för ett flertal integritetsgränser. Två av dessa är: Livsrumsjaget och 
kroppsjaget. Den förstnämnda innebär att människan har och eftersträvar ett privat 
område kring den egna kroppen, den kroppsliga sfären. Det kan innebära ett 
avståndstagande från andra personer i förhållande till den egna kroppen. Om någon blir 
för närgången kan detta upplevas som obehagligt och livsrumsjaget blir därmed kränkt. 
Den andra integritetsgränsen innebär rätten till den egna kroppen. Kroppslig beröring eller 
blottning kan därmed kränka kroppsjaget. Toaletternas utformning är exempel på en miljö 
som kan orsaka att kroppen blir blottad. Han förklarar att dessa integritetsgränser kan 
kränkas utan att människor möjligtvis reflekterar över det. Han menar att det ständigt 
uppstår etiska problem i samband med integritet. Om personal inom omsorgen medvetet 
överväger att kränka en annan persons integritet är det viktigt att reflektera över vilka 
värden som står på spel i konkurrens med integriteten (Thorsén, 1997). Samtidigt skriver 
Gren (2007) att integritet är en mänsklig rättighet som dessvärre är alltför lätt att kränka 
på grund av att människan är tvetydig. Goda avsikter är ingen garanti för att goda 
handlingar utförs. 

Att lära barn integritet 

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet där barn möter en fostran som utgår 
från läroplanens strävansmål och visioner, skriver Emilson (2008). Hon förklarar att det 
kan ses som en officiell fostran med en normativ riktning som påverkar barns attityder, 
åsikter och tankar utifrån vad som anses vara önskvärda förmågor hos medborgare i det 
svenska samhället. I förskolans institutionaliserade kontext ryms såväl en offentlig som 
personlig dimension, där normer och värderingar inte självklart överensstämmer med 
rådande politiska styrdokument. Att läroplanen lämnar tolkningsutrymme för lärare, 
arbetslag och förskolor kan medföra att personliga synsätt influerar verksamheten 
(Emilson, 2008). Barn föds inte med förståelse för och vetskapen om de mänskliga 
rättigheterna. De påverkas av de normer och värden som råder i såväl samhället som i 
förskolan. Därefter lär barn sig vad det innebär att agera i enlighet med, eller i motstånd till 
dessa (Quennerstedt, 2016). Gren (2007) skriver att läroplanen för förskolan ställer ett 
stort etiskt krav på läraren, då de grundläggande värdena ska vara tydliga och väl 
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integrerade i dennes tankar och handlingar. Detta beskrivs vara av stor betydelse i den 
bemärkelsen att förskollärare är viktiga förebilder för barnen i förskolan. Emilson (2008) 
förklarar att barn lär sig normer och värden genom såväl positiva som negativa sociala 
samspel. En avgörande faktor för hur samt vilka normer och värden som förmedlas till 
barnen i förskolan är lärares etiska medvetenhet (Gren, 2007).  

Det är viktigt att barn ges möjlighet till att skapa egna integritetsgränser då detta får 
konsekvenser för hur de respekterar andras (Johansson, 2005). Genom att barn 
överskrider integritetsgränser bildar de sig en uppfattning om andra människors integritet 
och att de själva är en påverkansfaktor. Detta medför dock inte per automatik att barn lär 
sig respektera detta. Vuxnas närvaro har därmed stor betydelse för barns förståelse för de 
egna samt andras integritetsgränser. Därför är det viktigt att vuxna tar lärandet av 
integritet och integritetsgränser på allvar (Johansson, 2001).  

Barn integritet – vuxnas ansvar 

Respekten för barns integritet ska vara grundläggande i förskolan (Gren, 2007). Johansson 
(2004) skriver att faktorer som dessvärre kan orsaka integritetskränkningar är förskolans 
organisation och undervisningsstrategier. Stressiga situationer är exempel på när vuxna 
kan avstå från att försvara barns integritet. Hon problematiserar även det faktum att 
rättigheten beskrivs vara väldigt komplex och en tydlig maktfråga huruvida 
förskolepersonal väljer att respektera och förhålla sig till barns rätt till integritet. Det som 
beskrivs vara grundläggande för förskollärarnas förhållningssätt gällande barns integritet 
är deras människosyn och barnsyn (Johansson, 2004).   

Thorsén (1997) problematiserar att en alltför stark respekt för individens integritet kan 
resultera till likgiltighet, vilket i sin tur kan bidra till en enorm känslighet och sårbarhet för 
integriteten. Samtidigt kan ett auktoritativt handlande resultera i maktmissbruk och en 
förmyndarattityd, vilket istället kan leda till okänslighet. Därför skriver han, att det är av 
stor betydelse att som professionell ha en medveten balans mellan anpassning och 
dominans. Johansson (2004) menar även att integritetens komplexitet kan resultera i att 
barns integritet ignoreras av vuxna om barnet saknar tydliga integritetsgränser. Gren 
(2007) skriver att det är viktigt att vuxna inte förutsätter att barn har tydliga 
integritetsgränser samt är medvetna över dessa. Dock skriver Johansson (2005) att 
förskolan är en plats där barns integritet bör tas på allvar och vara en gemensam 
angelägenhet för såväl barn som lärare. Barn kan tycka att det är svårt att markera 
gränserna för deras integritet och olyckligt nog känna hopplöshet över att ens försöka.  

Gren (2007) skriver att varje arbetslag bör ställa sig frågan vad det innebär i praktiken att 
se varje barn som unik, med rättighet att få sin integritet och autonomi respekterad. Det är 
med autonomin vi försvarar vår integritet, men till skillnad från integritet är barns 
autonomi till en början begränsad och tilltar i relation till ökad mognad, ålder och 
livserfarenhet. Detta medför ett vuxet ansvar att försvara barnets integritet och vara extra 
uppmärksamma att denna inte kränks. Vuxna i barnets närhet kan ses som vikarier för 
barnets autonomi fram till dess att barnet fyller 18 år och därmed får laglig rätt till 
autonomi (Gren, 2007). Dock skriver Johansson (2005) att det finns en risk att en persons 
autonomi förväxlas med personliga rättigheter.  
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2.5.2 Barns fysiska integritet i utbildningssyfte 

I artikeln Teaching children to prevent sexual abuse skriver Gilbert (1988) att antalet 
anmälningar om sexuella övergrepp mot barn dubblerades år 1972-1984. Detta resulterade 
i att en ny utbildningsindustri infördes i syfte att förhindra sexuella övergrepp mot barn. 
Programmen infördes i såväl skolor och förskolor i Kalifornien, även liknande program 
lanserades i hela USA. Han skriver att det flesta förebyggande program mot sexuella 
övergrepp bestod av undervisning gällande: bra- och dålig beröring (good touch, bad 
touch), Nej, gå och berätta (No, go tell), samt fara för främling (Stranger Danger). Syftet 
med undervisningsområdena var att lära barn såväl rätten till den egna kroppen som att 
stoppa oönskad beröring och därefter berätta för en vuxen.  Dock visade resultatet från ett 
flertal mindre studier, att programmen snarare medförde ökad känslighet och negativa 
känslor vid fysisk beröring, samt att förvärvningen av ny kunskap var väldigt begränsad. 
Han ställde sig därmed kritisk till huruvida de kostsamma utbildningsinsatserna 
resulterade i att små barn kunde förhindra sexuella övergrepp. Han problematiserade det 
faktum att utbildning för att förebygga sexuella övergrepp är komplext även för vuxna och 
ställer sig därmed frågande till hur barn då ska lära sig att förhindra detta (Gilbert, 1988).  

Ett decennium senare, mellan 1999-2002 drev stödcentrum BEDA projektet Bryt 
tystnaden! i Göteborg (Carlsson & Grahn, 2003). Syftet med projektet var generera ett 
öppnare samtalsklimat kring sexuella övergrepp i samhället, från enskilda barn till 
samhällets offentliga rum. Att införa förebyggande program mot sexuella övergrepp genom 
vuxnas vägledning ämnades lära barn gränssättning och ge barn verktyg att våga berätta 
om sexuella övergrepp. Resultatet av projektet var positivt gällande såväl barns kunskaper 
som färdigheter och upplevelser av programmet. Studien visar även att barns förmåga att 
våga prata om kränkningar stärktes. Att arbeta med FN:s barnkonvention visades vara en 
förutsättning för det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp (Carlsson & Grahn, 
2003).  

Cecen-Erogul och Kaf Hasirci (2013) har genomfört en studie där syftet var att öka barns 
kunskaper om samt ge dem verktyg i syfte att förebygga sexuella övergrepp genom ett 
förebyggande program. I studien testades barnens medvetenhet om sexuella övergrepp, 
genom Good Touch Bad Touch Curriculum Test. Inför testet definierades studiens 
huvudsakliga teman: personliga rättigheter (personal rights), min kropp tillhör mig (my 
body belongs to me), bra beröring och dålig beröring (good touch, bad touch 
discrimination), bryta löften (breaking promise), kroppssäkerhetsregler (body safety 
rules), att säga nej (say no), dåliga hemligheter (bad secrets), att prata med en vuxen 
som tror på barnet (talking with a grown up who belives the child) och att sexuella 
övergrepp aldrig är ett barns fel (sexual abuse is never a child’s fault). Dessa teman 
presenterades för barnen på olika sätt: bilder som exemplifierar en dålig respektive bra 
beröring med relaterade känslor, samt videos som förklarade kroppssäkerhetsregler genom 
en handdocka. Resultatet av studien visade att skolan har en avgörande roll i att förebygga 
sexuella övergrepp mot barn. De barn som deltog i programmet visade högre medvetenhet 
än kontrollgruppen. Deltagarna ansåg även att programmet hade gett dem ny kunskap och 
nya färdigheter (Cecen-Erogul & Kaf Hasirci, 2013).  
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2.5.3 Förskollärares förhållningssätt till barns rättigheter 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver att där barn har rättigheter har vuxna ofta 
skyldigheter. De menar att närvarande och uppdaterade vuxna samt samspel mellan vuxna 
och barn, är faktorer som kan avgöra om hur barns rättigheter tillgodoses och omsätts i 
praktiken. Emilsons (2008) skriver i sin avhandling att personal i förskolan ständigt 
strävar efter att närma sig barns perspektiv i småbarnsfostran. I artikeln Children's 
Integrity- A Marginalised Right redogör Johansson (2005) för ett observationsexempel 
där ett barn kränker ett annat barns integritet. Hon problematiserar därefter det faktum att 
läraren inte vet hur barnen upplever situationen och händelseförloppet utan tror sig veta 
vad som hänt och agerar därefter utan att ta sig an barnens perspektiv. Thorsén (1997) 
skriver att vid ett övertramp av en persons integritet är det viktigt att kommunicera om 
varför detta sker. Det kräver en kommunikativ kompetens av pedagogerna då det inte 
enbart handlar om det verbala språket. Samtidigt skriver Emilsson (2008) att vuxna aldrig 
kan ta barnets perspektiv utan enbart kan närma sig detta i den meningen att vuxna 
omöjligt kan kliva in i barnets känsloliv. Istället innebär det en strävan mot att tolka 
barnets kroppsliga-, sinnliga- och språkliga uttryck, att vara lyhörd.  

2.5.4 Vilka rättigheter kommuniceras i nordiska förskolor?  

Johansson (2005) problematiserar det faktum att integritet gränsar mellan det kollektiva 
och det individuella. Detta medför att respekten för individuella rättigheter och kollektiva 
rättigheter är oskiljbara. Pedagogens uppgift är att hantera detta dilemma och ta ställning 
till när och på vilka grunder som gruppens behov ska ges företräde framför individens eller 
omvänt. Det innebär att pedagoger har som uppgift att vara lyhörda för barnens 
intentioner och överväga varje barns rättighet i relation till den kollektiva faktorn som 
finns i förskolan (Johansson, 2005).  

I den nyligen genomförda studien Individual and Collective Rights Expressed in Educator 
and Child Interactions in Nordic Preschools, skriven av Johansson, Emilson, Röthle, 
Puroila, Broström och Einarsdóttir (2016) studeras vilka rättigheter som kommuniceras i 
nordiska förskolor. Studien visar att det förekommer två kategorier av rättigheter i 
nordiska förskolor, individuella och kollektiva. De individuella rättigheter som 
framkommer berör såväl barnets personliga rättigheter i form av integritet, åsikter, 
avsikter och behov, som institutionella rättigheter, det vill säga förhållande mellan 
institution och enskild individ. De kollektiva rättigheterna berör istället institutionens 
gemensamma rättigheter samt ett kollektivt deltagande. Resultatet av studien visar att 
lärare strävar efter kollektiva rättigheter medan barn strävar efter individuella. 
Anledningen till detta beskrivs vara sammanflätat med barnets kroppsliga existens och 
integritet (Johansson et.al., 2016).  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Behaviorismen är en av flera psykologiska inlärningsteorier. Denna studie utgår från ett 
teoretiskt perspektiv som är hämtat från behaviorismen. Ordet behaviorism kommer från 
det engelska ordet behaviour, som betyder beteende eller uppförande (NE, 2016). 

Säljö (2012) skriver i boken Lärande, skola, bildning ett bokkapitel om teoretiska 
traditioner där bland annat behaviorismen presenteras. Han förklarar att 
utgångspunkten i behavioristisk teori är associationismen i synen på lärande, att 
händelser som sker hänger samman och därmed påverkar oss. Människan styrs av 
stimuli från omvärlden, hon reagerar och lärandet blir detsamma som nya 
förvärvande beteenden. Det innebär att summan av enskilda beteenden bildar 
helheten. Konsekvensen av denna teori avspeglar sig bland annat i att människors 
beteenden och välmående ska behandlas med stor respekt. Individen styrs och 
påverkas av såväl miljön som omgivningen (Säljö, 2012). Helleday och Berg 
Wikander (2007) skriver att människan, enligt behavioristisk teori, är oändligt 
formbar. Det dagliga tänkandet och mycket av arbetet med människor handlar om att 
lära ut specifika beteenden. Att påverka och förändra människors handlingar och 
inställningar utifrån det önskvärda (Helleday & Berg Wikander, 2007). Inom 
behavioristisk teori är forskning samt människors inlärning av stort intresse 
(Aroseus, 2014). Det handlar om hur förvärvandet av nya beteenden sker snarare än 
hur människan tillägnar sig nya kunskaper skriver Phillips och F. Soltis (2010). 
Målsättningen inom behavioristisk teori beskriver Aroseus (2014) vara att skapa 
förståelse för hur inlärning sker. Utifrån denna förståelse kan kunskapen användas i 
vardagliga situationer för att som vuxen förändra sitt eget beteende. Detta resulterar i 
att barnen tillgodogör sig de önskade beteendena. Det innebär att barn lär sig vad 
som förväntas i en specifik situation samt hur de ska bete sig (Aroseus, 2014).  

Hwang och Nilsson (2011) skriver om social inlärningsteori vilket är en gren inom 
behavioristisk inlärningsteori. Denna teori framträds av forskaren Albert Bandura 
(1977) och menar på att barn som observerar vuxnas beteenden har en tendens att ta 
efter dessa. Denna inlärning beskrivs vara såväl positiv som negativ. Att barn är 
aktiva vid sådan inlärning och att kognitiva faktorer i form av tolkning, 
uppmärksamhet och minne har stor betydelse. Social inlärningsteori kan förklara hur 
barn lär sig sociala färdigheter och värderingar. Detta förmedlar inte direkt till 
barnen utan genom att barn observerar och deltar i sociala sammanhang (Hwang & 
Nilsson, 2011).  

I denna studie tolkas empirin utifrån behavioristisk teori där blicken riktas mot social 
inlärningsteori. Det teoretiska perspektivet är ett verktyg med syfte att synliggöra och 
tolka huruvida förskollärarna redogör för sitt arbetssätt och förhållningssätt i relation 
till förskollärarprofessionen och ämnet barns fysiska integritet. En utgångspunkt i 
tolkningen av empirin är associationismen i synen på lärande, att händelser som sker 
hänger samman och påverkar människans beteenden. Därmed är det av intresse att 
analysera huruvida förskollärarna beskriver egna beteenden i arbetet med barns 
fysiska integritet. Blicken kommer även riktas mot att analysera vilka önskvärda 
beteenden som förskollärarna anser sig förmedla till barnen. 
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4 Metod 

I metodkapitlet presenteras avsnitten 4.1 Metodval, 4.2 Urval, 4.3 Genomförande och 4.4 
Forskningsetik. 

4.1 Metodval  

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om förskollärares förhållningssätt och 
arbetssätt med barns integritet i förskolan. Utifrån syftet valdes en kvalitativ ansats som 
metod. En kvalitativ ansats innebär att fördjupa och beskriva hur människor upplever den 
sociala verkligheten och hur studiens informanter tolkar denna verklighet i en specifik 
miljö (Bryman, 2011), i det här fallet förskolan.  

Den valda kvalitativa datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade intervjuer 
med förskollärare. Avsikten med att ta del av förskollärares perspektiv gällande barns 
integritet i förskolan är att få en uppfattning om deras förhållnings- och arbetssätt gällande 
detta. Ur ett behavioristiskt perspektiv medför detta konsekvenser för vilka beteenden 
barnen utvecklar och tar efter.  

En intervjuguide utformades (se bilaga 2) utifrån specifika teman med relevans för 
studiens syfte och användes som underlag vid de semistrukturerade intervjuerna. 
Ordningsföljden av frågorna i intervjuguiden förändrades under intervjun utifrån 
deltagarnas svar. Intervjuprocessen blev därmed flexibel. Intervjuguidens utformning 
bygger på öppna frågor, vilket möjliggjorde för intervjudeltagarna att utforma såväl 
personliga som detaljerade, fylliga och möjligen oförutsedda svar (Bryman, 2011).  

Intervjuguidens teman var barn, personal och läroplan för förskolan. Utifrån de två första 
temana, barn och personal, formulerades frågor som gav förskollärarna möjlighet att 
beskriva situationer och miljöer där barns fysiska integritet kan kränkas. Därefter ställdes 
följdfrågor som berörde förskollärarnas roll och ansvar gällande hur de hanterar och 
förebygger dessa situationer. Det tredje temat, läroplanen för förskolan, har utformats av 
nyfikenhet för hur förskollärare möter styrdokumentet i sitt arbete med barns integritet i 
förskolan. Intervjuguiden har influerats av behavioristiskt teori då frågorna bygger på att 
fördjupa kunskap om hur förskollärarnas förhållningssätt kan komma till uttryck i 
verksamheten och hur detta i sin tur kan tänkas komma att påverka barnen.  

4.2 Urval  

Med ambitionen att få flera perspektiv på hur arbetet med barns fysiska integritet i 
förskolan hanteras, valdes att genomföra en studie med åtta yrkesverksamma förskollärare 
i förskolan. Antalet begränsades till åtta informanter utifrån studiens tidsram. Urvalet 
grundas på det övergripande ansvaret förskollärare har för att arbetet i förskolan sker i 
enlighet med läroplanens strävansmål. Därmed är det av intresse och relevans att 
undersöka hur informanter med förankring i förskollärarprofessionen möter 
problemområdet: barns fysiska integritet i förskolan.  

Förskolorna valdes ut utifrån en kommuns hemsida där samtliga förskoleverksamheter är 
listade. I beaktande för att informanterna inte skulle ha ett gemensamt arbetssätt valdes att 
intervjua en förskollärare på respektive förskola. Då barns integritet är ett bestående 
faktum och skrivs fram som ett grundläggande värde i läroplanen för förskolan, var det inte 
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av betydelse att begränsa urvalet efter organisationsform (kommunal eller privat), 
åldersgrupper eller bostadsområden. 

Förskolechefen för respektive förskola kontaktades och gjorde i sin tur ett målinriktat urval 
genom att hänvisa oss vidare till förskollärare. I kvalitativa studier rekommenderas ett 
målinriktat urval med målsättning att intervjua personer som är relevanta för studien och 
kan bidra till att forskningsfrågorna besvaras (Bryman, 2011). Syftet med att låta 
förskolechefen göra det målinriktade urvalet grundas på en önskan att intervjua 
förskollärare som kan förmedla information om ämnet.  

4.3 Genomförande  

I detta avsnitt redovisas studiens genomförande vid insamling och bearbetning av data.  

4.3.1 Datainsamlingsmetod 

Intervjuförfrågan med bifogat missivbrev (se bilaga 1) mailades till totalt 25 förskolechefer 
på de utvalda förskolorna i syfte att bli hänvisade till en förskollärare. Därefter har 
återkopplingar gjorts via mail och telefon. Vi blev kontaktade av tre informanter. De 
resterande informanterna hänvisades till oss genom kontaktuppgifter till en specifik 
informant eller avdelning från förskolechefen. Det förekom även att förskolechefen 
hänvisade vidare till samtliga avdelningar på förskolan. När totalt åtta förskollärare anmält 
intresse för deltagande bokades ett intervjutillfälle in utifrån deras önskemål.  

Fältintervjuerna genomfördes på förskollärarnas respektive arbetsplats i syfte att 
underlätta för deras deltagande. Att utföra fältintervjuer kan medföra att deltagarna 
känner sig tryggare, då de är bekanta med miljön där intervjun genomförs (Stukát, 2005). 
Samtliga informanter valde att utföra intervjun i avskildhet.  

Under samtliga intervjuer har båda författarna deltagit. Avsikten med att utföra 
intervjuerna tillsammans var att möjliggöra för eventuellt ytterligare upptäckter (Stukát, 
2005). Målsättningen var även att skapa goda förutsättningar för en fördjupad förståelse 
för innehållet genom att vi båda tagit del av hela processen. Ljudinspelning har använts 
under intervjuerna för att möjliggöra för närvaro och rikta uppmärksamheten åt samtalet 
med intervjudeltagaren. Ljudinspelningar kan förstärka minnet samt generera djupare 
förståelse för innehållet genom att avkoda hur och vad intervjudeltagaren säger (Bryman, 
2011). Dessutom kan intervjun upplevas som ett avslappnat samtal och intervjun kan 
fortskrida på ett mer naturligt sätt då anteckningar utesluts (Stukát, 2005). 
Ljudinspelningarna har därefter transkriberats i syfte att öka datainsamlingens 
tillförlitlighet. Intervjuerna var cirka 30 minuter långa, i beaktan för transkribering samt i 
hänsyn till den pågående verksamheten.  

Intervjuernas genomförande kan beskrivas som en dialog mellan författarna och 
informanten. Inledningsvis presenterades ämnet, barns fysiska integritet, genom en 
kortfattad beskrivning av vad fysisk integritet kan innebära. Därefter ställdes den första 
frågan i intervjuguiden. Därefter anpassades frågorna och ordningsföljden i intervjuguiden 
utifrån informantens svar. Om det uppstod otydligheter över svarsinnehållet eller om 
utvecklingsområden ansågs vara av relevans för studien, ställdes spontana följdfrågor.  
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4.3.2 Databearbetningsmetod 

Studiens insamlade data grundas på transkriberade intervjuer. Vi har i anslutning till 
intervjuerna genom diskussioner bearbetat data tillsammans för att uppmärksamma 
eventuella likheter och olikheter i informanternas svar. Detta för att öka förståelsen för 
insamlad data samt minska risken att ”drunkna” i insamlat material vid sortering (Bryman, 
2011).  

Vi har elektroniskt kodat data genom att i dokumentet med samtliga transkriberingar 
färgmarkerat gemensamma teman utifrån informanternas svar. Till en början framkom ett 
flertal teman. Dock fanns många likheter mellan dessa, vilket resulterade i att studiens data 
genererade tre större kategorier: fysiska integritetskränkningar i förskolan, att lära barn 
integritet och att arbeta förebyggande mot integritetskränkningar. Kategorierna har sedan 
genererat studiens empiri som korresponderar med studiens teoretiska perspektiv, 
behavioristisk teori. Empirin följs sedan upp under rubriken 5.2 Tolkning, där empirin 
tolkas utifrån det teoretiska perspektivet. Detta hjälper oss författare att distansera oss till 
empirin och möjliggör för en faktisk bild av resultatet. 

4.4 Forskningsetik 

I denna studie har vi utgått från och förhållit oss till de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet redogör för i God forskningsed: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

I det missivbrev som mailades till berörda förskolechefer vid intervjuförfrågan 
informerades det om studiens syfte samt de forskningsetiska principerna som tas hänsyn 
till i studien och vad det innebär för deltagarna, förskollärarna. Informanterna tilldelades 
ett signerat exemplar av missivbrevet samt informerades om sina villkor genom en muntlig 
genomgång av missivbrevet innan intervjun påbörjades: att deltagandet var frivilligt, 
rättigheten att avbryta medverkan utan negativa konsekvenser för deras medverkan i 
studien samt den förväntade intervjutiden. Informanterna tillfrågades om samtycke för 
ljudinspelning av intervjun, i syfte att transkribera och vid relevans citera dem med 
beaktande att citatet inte kan medföra negativa konsekvenser eller avslöja deltagaren. Det 
upplystes om att både inspelningar och transkriberingar raderas vid examination. I studien 
har såväl förskolornas som förskollärares namn anonymiserats. Dock är inte förskolläraren 
anonymiserad för förskolechefen på respektive förskola på grund av studiens urvalsmetod. 
Den information som framkommit under intervjuerna har endast använts som underlag i 
denna studie och publicering sker på databasen DiVA. Samtliga informanter informerades 
om detta vid intervjutillfället. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen 
om hur barns integritet hanteras i förskolan. Med hjälp av intervjuguiden framkom olika 
situationer och miljöer där både barn och vuxna kan tänkas kränka barns fysiska integritet.  
Denna aspekt är nödvändig för att sedan fördjupa kunskap om hur informanterna förhåller 
sig till dessa situationer samt hur de arbetar förebyggande med att hantera barns integritet 
i förskolan. I detta kapitel presenteras avsnitten 5.1 Empiri, 5.2 Tolkning och 5.3 
Resultatsammanfattning. 

5.1 Empiri 

Utifrån de transkriberade intervjuerna med förskollärarna framkom tre kategorier: att 
kränka barns integritet, att lära barn integritet samt att arbeta förebyggande mot 
integritetskränkningar. I syfte att besvara forskningsfrågan, hur förskollärare förhåller sig 
och arbetar med barns integritet, ansågs det vara relevant att synliggöra när och hur barns 
integritet kan kränkas.  

De begrepp som används i syfte att synliggöra svarsfrekvensen i relation informanternas 
utsagor är: ett par (två informanter), ett flertal (tre informanter), hälften (fyra 
informanter), majoriteten (fem till sju informanter) och samtliga (åtta informanter).  

5.1.1  Fysiska integritetskränkningar i förskolan 

Samtliga informanter uppger att barns fysiska integritet kan kränkas av såväl barn som 
pedagoger. De menar att fysiska kränkningar kan ske under hela dagen samt i olika 
situationer och miljöer. Vissa situationer uppges dock vara bundna till en specifik miljö. Ett 
exempel på en sådan miljö är toaletten. Detta beskriver majoriteten av informanterna vara 
den plats där barns fysiska integritet kränks mest frekvent. Anledningen till detta anses 
vara att många toalettdörrar saknar lås eller att barnen väljer att inte låsa dörren. Detta 
medför risken att andra barn öppnar dörren och att barnet därmed blir blottad. Detsamma 
gäller om pedagoger inte stänger dörren när de assisterar barn vid torkning. Även vid 
blöjbyten uppger majoriteten av informanterna att barns fysiska integritet kan kränkas, 
både genom att barnet blottas för andra personer men också om blöjbytet sker i en 
situation som inte är särskilt genomtänkt av pedagogerna. En informant uttryckte sig enligt 
följande:  

Det jag tänker spontant i första hand är ju det här när man går på toaletten och någon sliter upp 
dörren. Samtligt så är det ju så också att det alltid är en avvägningsfråga det här med lås på 
toaletterna. Man vill ju liksom inte att någon ska bli inlåst. Man vill ju kunna hjälpa till om de 
behöver hjälp. Samtidigt så är det många barn som tycker att det är obehagligt att de inte vet om 
det kommer någon och drar upp […] 

Utomhusmiljön är enligt ett flertal informanter ytterligare en specifik miljö där barns 
fysiska integritet kan kränkas. Att pedagogerna inte har uppsikt över samtliga barn anses 
vara en förklaring till detta. Utomhusmiljöns påverkansfaktorer anses vara gömställen, 
stora ytor och fysiska lekar exempelvis jaga, brottning och kull. Somliga fysiska lekar anses 
kunna resultera i att barn slåss, biter eller håller hårt i varandra. Dock poängterar hälften 
av informanterna det faktum att puttar, slag och att bitas är en form av fysisk kränkning, 
men att detta även kan vara barns reaktioner på att deras fysiska integritet blivit kränkt. 
Om pedagoger då avbryter bråk i tron att de har rätt uppfattning om hur situationen ser ut, 
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genom att möjligtvis ta tag i barnen för att avbryta situationen, kan det likväl kränka 
barnens integritet. En informant problematiserade detta faktum på följande sätt:  

En brist på handling kan ju likvärd en felaktig handling bli en kränkning. 

Samtliga informanter uttrycker att påverkansfaktorer som stora barngrupper och 
rutinsituationen uppges kunna kränka barns integritet. Det finns en medvetenhet om 
barns individuella rättigheter och integritetsgränser som blir svåra att ta hänsyn till på 
grund av den kollektiva faktorn. I en rutinsituation som blöjbyte då många barn samtidigt 
ska få nya blöjor, beskrivs det enligt ett flertal informanter vara svårt att ta hänsyn till varje 
barns integritetsgränser.  

Förutom de fysiska miljöerna framkommer även olika situationer där barns fysiska 
integritet kan bli kränkt. Att vara närgången och ge barn beröring är exempel då barn kan 
uppleva att personer inkräktar på deras kroppsliga sfär, uttrycker majoriteten av 
informanterna. Ett flertal av dessa beskriver att barns vilja att vara nära andra barn kan 
medföra oönskade pussar och kramar. Ett par informanter uppger att barns nyfikenhet för 
kön och sexualitet kan medföra att barn drar ner byxorna och tittar på varandras kön vilket 
innebär att barnen blir blottade. Även vid av- och påklädnad kan barn blottas samt uppleva 
att den kroppsliga sfären blir trängd av oönskad hjälp men även av pedagogers auktoritära 
klädkoder beskriver ett flertal informanter. Med auktoritära klädkoder menas att barn 
påtvingas många lager kläder, vilket kan upplevas varmt och obehagligt. Vikarier som inte 
känner barnen och är omedvetna om deras integritetsgränser är ytterligare exempel som 
ett par informanter uppger kan kränka barns fysiska integritet. En av dessa uttryckte sig 
enligt följande:  

Sen är de ju kanske svårt för små barn att liksom förklara eller visa på sin gräns men man 
märker kanske det i deras kroppsspråk också, vad de tycker är okej och inte okej.  

Majoriteten av informanterna lyfter det faktum att ämnet, barns fysiska integritet, är 
komplext. Detta anser de vara problematiskt i den mening att barns integritet kan hamna i 
skymundan och inte uppmärksammas förrän det uppstår ett problem eller en situation där 
en kränkning blir tydlig. Ett flertal informanter uppger att många kränkningar förmodligen 
sker utan att personal eller andra barn förstår att ett barn upplever att integriteten kränks 
utan istället tror att barnets reaktion handlar om något annat. Gällande detta uttalade en 
informant komplexiteten med bristande närvaro enligt följande:  

Ibland önskar man att man hade ögon i nacken, åt sidan, och tio armar, att man kunde nå och se 
överallt. 

5.1.2 Att lära barn integritet 

Att lära barn fysisk integritet förutsätter att pedagoger lyfter ämnet och gör barnen 
delaktiga i lärandet uppger hälften av informanterna. Det handlar om att prata med barnen 
om ämnet i termer men framför allt fråga barnen hur de tänker och ser på integritet. Ett 
flertal informanter anser att det är betydelsefullt att arbeta med känslor och tankar i 
förskolan. Att som pedagog bekräfta båda parter vid konflikter eller missförstånd kan 
synliggöra för barnen att de kan känna och uppleva olika känslor i samma situation. Ett par 
av dessa uttrycker även att det är av stor betydelse att använda riktiga termer i arbetet att 
öka barns förståelse och medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter - att lära barn 
integritet. En informant problematiserade vuxnas förhållningssätt gentemot att lära barn 
fysisk integritet: 



 16 

Nu måste jag se med andra glasögon och, ja det här är så nyttigt. Nu måste vi tänka till och göra 
barnen delaktiga, för det spelar ingen roll hur mycket vi vuxna pratar om det om vi inte får ner 
det till barnen, om deras rättigheter och skyldigheter. 

Kommunikation är av stor betydelse i arbetet med att lära barn integritet och andra 
mänskliga rättigheter uppger samtliga informanter. De förklarar att pedagogernas 
kommunikativa kompetens är det viktigaste verktyget i att förmedla normer och värden till 
barnen. Det innebär att använda den egna kroppen för att förtydliga budskapet till barnen, 
exempelvis genom kroppsspråk, gester och tonlägen. Att lära barn integritet och i linje med 
denna studie, fysisk integritet, börjar genom att lära barnen rätt och fel samt samtala om 
hur man är en bra kompis eller rätten till den egna kroppen. En informant uttalade:  

Att de kan förmedla vad de tänker och känner. Och framförallt, att vi måste ju prata om det 
mycket mer. Herregud, vi måste ju lyfta det här. Men vad barnen har rätt till och vad man har 
rätt att bestämma över. För det pratar vi om, det här med rätten över sin egen kropp, att ingen 
annan får påverka eller ingen annan får göra det som man själv inte vill. 

Att lyfta dilemman och problemsituationer och låta barnen ge förslag på olika lösningar är 
exempel som hälften av informanter ger gällande hur barnen kan bli delaktiga i 
värdegrundsarbetet. Det finns dock åsiktsskillnader om hur man bör lyfta ämnet med 
barnen. Ett par anser att barns förståelse ökar om de utgår ifrån konkreta händelser som 
skett i verksamheten. Övriga menar snarare att det är viktigt att uppmärksamma ämnet 
objektivt för att inte riskera att barnen upplever sig vara utpekade. Att lyfta ämnet kan 
göras med hjälp av konkret material, exempelvis flanosagor, teater, film och böcker. En 
informant uttryckte förskollärares ansvar enligt följande:  

Men där tror jag att vi har ett jättestort ansvar vi som förskollärare att vi måste ju ta upp det, för 
barnen hittar ju inte den informationen någonstans. 

”Stopphanden” är ett vanligt förekommande verktyg som används av samtliga informanter 
i arbetet att lära barn gränssättning. Ett verktyg som beskrivs vara bland det första som 
pedagoger lär ut till barnen som börjar förskolan. Ordet stopp tillsammans med en 
handrörelse som innebär stopp, används av såväl pedagoger som barn. Stopphanden 
används i syfte att möjliggöra att barnen själva kan visa på sina individuella 
integritetsgränser. Detta anses vara ett bra verktyg för barn som ännu inte har det verbala 
språket. En informant beskrev stopphandens betydelse i värdegrundsarbetet på följande 
vis: 

Så det är ju basen, tror jag, i all värdegrundsarbete och om alla lär sig säga stopp och alla lär sig 
lyssna när någon säger stopp, då vore världen annorlunda. 

Det är viktigt att förmedla information till barnen om deras rättigheter och skyldigheter 
uppger majoriteten av informanterna. Ett flertal belyser vikten av att pedagoger stöttar 
barn i att lära sig använda samt förstå betydelsen av ”stopphanden”. De förklarar att det 
handlar om att stötta barnen i deras beslut, att ett nej betyder nej. Om en kompis inte 
lyssnar på ett barns nej eller stopp, är det viktigt att som pedagog hjälpa barnet, så att 
barnets beslut blir respekterat. De uttrycker att det är viktigt att som pedagog inte övertala 
barn om att acceptera integritetskränkningar, exempelvis att ett annat barn vill krama 
barnet mot dess vilja. De menar att de barn som ännu inte har det verbala språket kräver 
närvarande pedagoger som tyder deras kroppsspråk. Det anses även vara viktigt att inte 
förminska barnets motstånd och mena på att kompisen vill visa sin vänskap genom att 
inkräkta på barnets kroppsliga sfär. Gällande detta uttryckte en informant:  

Liksom att man inte håller på och trugar ”han vill ju bara”, ”han tycker ju om dig”, ”det är klart 
att han kan få en kram” utan ”nej, är det nej, så är det nej”, så det är viktigt. 
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Majoriteten av informanterna uppger att ämnet integritet inte är specificerat i läroplanen 
för förskolan. Att i arbetslaget diskutera innebörden av stora begrepp, som exempelvis 
integritet, uppger samtliga informanter vara en förutsättning för att kunna ha en samsyn i 
såväl förhållningssätt som arbetssätt. Hälften av informanterna uppger att FN:s  
barnkonvention samt Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! kan användas i 
värdegrundsarbetet. I verksamheten kan relevanta delar ur innehållet implementeras i den 
aktuella barngruppen och lyftas på barnens nivå enligt dessa informanter. Relaterat till 
värdegrundsarbetet i förskolan uttryckte en informant:  

Och att det handlar ju då om att respektera min vän här, mina medmänniskor i världen, vem 
den än är liksom, vare sig man är vuxen eller barn så ska man ju ta hand om varandra. 

Att fostra goda samhällsmedborgare medför enligt majoriteten av informanterna ett stort 
ansvar för vilka värderingar pedagoger förmedlar till barnen. Det framkommer dock att de 
normer och värden som förmedlas är en kombination av egna värderingar förenat med en 
individuell tolkning av läroplanens grundläggande värden. Utifrån pedagogernas 
individuella värden reflekterar och diskuterar arbetslaget fram en samsyn som ska 
genomsyra verksamheten beskriver informanterna. En informant upplever följande:  

Som pedagog i förskolan generellt så känner man ju att man har ett väldigt ansvar för att 
uppfostra goda medborgare till samhället […] 

5.1.3 Att arbeta förebyggande mot integritetskränkningar 

Gemensamt för informanterna är att god kommunikation i arbetslaget anses vara av stor 
betydelse i värdegrundsarbetet. Ett öppet och tillåtande reflektions- och samtalsklimat 
samt en samsyn gällande barns rättigheter anses därmed vara avgörande för vilka värden 
som förmedlas till barnen. Det öppna reflektionsklimatet beskrivs möjliggöra för att 
pedagogernas enskilda styrkor och svagheter diskuteras. Att respektfullt ifrågasätta 
varandras handlingar och yttranden i olika situationer uppges enligt majoriteten av 
informanterna vara nödvändig då målsättningen är att barnets bästa ska komma i främsta 
rummet. En uttryckte sig enligt följande:  

Vi diskuterar aktivt sådant här i arbetslaget. Vi har ett öppet klimat och vi för hela tiden 
diskussioner för det är ju inte självklart, och det är svårt att säga till kollegor om det är 
någonting som man inte tycker är riktigt bra. Nu har vi liksom den grunden att det här är det 
som gäller och då är det lättare att prata om det, […]. Vi är här för barnens skull och att de ska 
ha det bra. Vi är inte här för att tillgodose våra egna behov på något vis. 

Att respektera barns olikheter och individuella integritetsgränser anses vara en 
betydelsefull aspekt i arbetet enligt ett flertal informanter. De menar att det är viktigt att 
förklara för barnet vad, hur och varför man möjligtvis överskrider barnets integritetsgräns. 
Ett exempel som ges på en sådan situation är om barn inte vill byta blöja. 

Lyhörda och närvarande pedagoger är det viktigaste redskapet i arbetet med att förhindra 
och förebygga att barn kränker andra barns integritet uppger samtliga informanter. I de 
miljöer där barns fysiska integritet kan riskera att kränkas, ur informanternas perspektiv, 
beskrivs närvaro som den viktigaste faktorn att förhindra detta. Toaletten uppges enligt 
majoriteten vara den miljö där barns fysiska integritet lättast kan kränkas. De uppger dock 
olika förebyggande åtgärder för att förhindra detta. Exempelvis pedagogers närvaro vid 
toalettbesök, att pedagoger stänger dörren vid blöjbyten samt ser över miljöns utformning 
på toaletten (dörrar, speglar och fönster). Ytterligare ett exempel som en informant 
uppmärksammar gällande det förebyggande arbetet mot fysiska integritetskränkningar är 
verksamhetens organisation vid frånvaro av ordinarie personal. Informanten menar att det 
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handlar om att nya eller tillfälliga vikarier inte tilldelas arbetsuppgifter som rör barnens 
hygiensituationer. Detta för att minimera risken att barns fysiska integritets kränks på 
grund av att barnet saknar relation till vikarien samt att vikarien är omedveten om barnens 
individuella integritetsgränser.  

Samtliga informanter informerar om att förskolans plan mot diskriminering och 
kränkande behandling ska ligga till grund för arbetet att förebygga och förhindra att barn 
blir utsatta för all form av diskriminering och kränkande behandling. Denna plan upprättas 
årligen och ska vara ett levande dokument i arbetet med barnen. Såväl barn och personal 
som vårdnadshavare ska informeras om planens innehåll. Ett förebyggande arbete är att se 
över den fysiska miljön. Både utifrån situationer som uppstår i vardagen, men även utifrån 
trygghets ronder som sker i samband med att den årliga planen upprättas. 

5.2 Tolkning 

Nedan presenteras svaret på forskningsfrågan utifrån behavioristisk teori.  

5.2.1 Vilket förhållningssätt och arbetssätt beskriver åtta förskollärare 
att de har med barns fysiska integritet i förskolan? 

Det arbetssätt och förhållningssätt som beskrivs vara det viktigaste redskapet med barns 
fysiska integritet i förskolan är förskollärarna själva, tillsammans med arbetslaget. 
Målsättningen med detta är att både förhindra att barns fysiska integritets kränks som att 
barn får sina integritetsgränser respekterade i verksamheten. I arbetet med 
värdegrundsarbetet är det av betydelse att förskollärarna förmedlar kunskap om de 
mänskliga rättigheterna och använder korrekta termer. Med stöd av behavioristisk teori 
tolkar vi detta som att förskollärarna ser yrkesrollen som förmedlare av kunskap och 
beteenden. 

Förskolan har en viktig roll i fostransaspekten. Förskollärarnas kunskap och erfarenhet 
anses vara av stor betydelse i arbetet med att fostra barn i förskolan. De anses vara 
betydelsefullt för huruvida barns rättigheter respekteras av såväl barn som pedagoger. De 
önskvärda beteenden som efterfrågas kan således känneteckna det önskvärda barnet: en 
stark individ som vågar säga ifrån genom att markera sina egna integritetsgränser samt 
respekterar andras. Syftet är att barnen ska fostras in i ett kollektivt sammanhang och med 
sina förvärvade beteenden fungera kollegialt. Förskollärarna värnar om att barnens 
individuella integritetsgränser respekteras, dock påverkas detta av den kollektiva 
verksamheten.  

Arbetslagets reflektions- och samtalsklimat uppges ha stor betydelse för vilka 
gemensamma normer och värden som förmedlas till barnen. Därmed beskrivs det vara av 
betydelse att reflektera över, kritiskt granska och ifrågasätta varandras handlingar och 
yttranden i verksamheten. Detta tolkar vi som att förskollärarna förhåller sig till 
behavioristisk teori: att enskilda beteenden bildar helheten. Det kan därmed tolkas som att 
en ständig reflektion över sitt eget samt arbetslagets förhållningssätt och arbetssätt har stor 
betydelse för formandet av det önskvärda barnet. Det innebär att förskollärarna strävar 
mot att förändra egna beteenden i beaktan för vilka beteenden och normer de ska förmedla 
till barnen. Genom att förskollärarna strävar mot att vara goda förebilder i praktiken 
medför detta, med tolkning ur social inlärningsteori, att barn tar efter önskvärda 
värderingar och sociala färdigheter som praktiseras i verksamheten, genom såväl 
observation som imitation.    
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Det viktigaste i arbetet med värdegrundsarbetet, barns fysiska integritet, är pedagogernas 
lyhördhet, närvaro och kommunikativ kompetens. Det första barnen lär sig i arbetet med 
fysisk integritet är vad som är rätt och fel, hur en bra kompis är samt rätten till den egna 
kroppen. Ett vanligt förekommande verktyg som förskollärarna använder är 
”stopphanden” i arbetet med att lära barn integritetsgränser samt respektera andras 
gränser. Förskollärarna väljer en stöttande roll i arbetet med detta. De stöttar barnens 
beslutsfattande och ansvarar för att besluten ska respekteras av andra, exempelvis att ”ett 
nej är ett nej”. Ur behavioristisk teori kan det tolkas som att förskollärarna ger barnen 
verktyg i den mening att barnen ska förvärva nya beteenden och veta hur dessa kan 
tillämpas i specifika situationer och sammanhang. Att förskollärarna belyser vikten av att 
vara närvarande i de miljöer där risken att barns fysiska integritet kan kränkas är större 
kan tolkas som att de ser sig själva som förmedlare av önskvärda beteenden. Att vara 
närvarande i dessa situationer innebär att risken att en kränkning sker minskas. Detta 
leder vidare till att barn förvärvar kunskaper om vad som är ett accepterat beteende i en 
specifik miljö och sammanhang, vilket överensstämmer med behavioristisk teori. Ur social 
inlärningsteori kan detta tolkas som att barn ges möjlighet att ta efter de önskvärda 
beteenden som förskollärarna praktiserar i verksamheten. 

Barns fysiska integritet beskrivs vara komplext. Förskollärarna arbetar med att lära barn 
om integritet och barns enskilda integritetsgränser, förmedla mänskliga rättigheter och 
skyldigheter samt arbeta förebyggande för att barns fysiska integritet inte ska kränkas. 
Förskollärarna använder olika dokument i arbetet. Några av dessa dokument uppges vara 
läroplan för förskolan, förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, 
Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! samt FN:s barnkonvention. Ur behavioristisk 
teori tolkar vi detta som att förskollärarna söker stöd från forskning i syfte att 
förmedlingen av ämnet fysisk integritet ska bli fulländat och möjliggöra tillämpning av nya 
önskvärda beteenden.  

5.3 Resultatsammanfattning 

Ämnet barns fysiska integritet är komplext. Det kan vara svårt att upptäcka att barns 
fysiska integritet kränks, både på grund av bristande närvaro eller tron om att barns 
reaktioner i olika situationer handlar om något annat. Barns fysiska integritet kan kränkas 
av såväl personal som andra barn. Rutinsituationer och stora barngrupper är ytterligare 
påverkansfaktorer. Fysiska kränkningar kan ske dagligen vid olika miljöer och situationer. 
Oönskad närhet och oönskad beröring kan ses som den vanligaste orsaken till 
överskridandet av barns fysiska integritetsgränser. Därmed är det viktigt att pedagoger 
stöttar barn i deras beslutsfattande och ansvara över att besluten respekteras av andra, att 
inte övertala barnen till att frångå sina integritetsgränser. Det vill säga barnens ”stopp” 
respekteras, liksom barnets integritetsgränser. ”Stopphanden” är ett verktyg som samtliga 
förskollärare använder i syfte att lära barn sätta samt respektera gränser. Detta är bland 
det första som barn lär sig i förskolan. I arbetet med ”stopphanden” är vuxnas närvaro 
betydelsefull då barn behöver en pedagog som sätter ord på handlingar som sker och för att 
öka barns förståelse för varför barn säger nej och stopp i olika situationer. 

Vid toalettsituationer och utomhusmiljön sker kränkningar mest frekvent. Detta på grund 
av att toalettsituationer medför risken för att barn blir blottade, medan utomhusmiljön 
medför risker att fysiska, hårdhänta lekar eskalerar. Kränkningar av barns fysiska 
integritet kan även ske vid av- och påklädnad genom att barns kroppsliga sfär kränks av 
oönskad assistans eller vuxnas auktoritära klädkoder. Vikarier kan även medföra en risk att 
barnens fysiska integritets kränks i den meningen att vikarier saknar relation till barnet 
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samt inte känner till barnens integritetsgränser. Verksamhetens organisation kan 
förändras vid frånvaro av ordinarie personal i syfte att minimera risken att detta sker. 

Pedagogers kommunikativa kompetens bestående av kroppsspråk, gester och tonlägen, 
samt närvaro och lyhördhet är de viktigaste verktygen i att lära barn integritet, mänskliga 
rättigheter och skyldigheter. Genom att förmedla information och använda korrekta termer 
kan pedagoger öka barns medvetenhet om integritet. Det grundläggande 
värdegrundsarbetet förutsätter att pedagoger hjälper barn att sätta ord på tankar och 
känslor samt lyfter flera perspektiv vid en konflikt. Att lära barn vad som är rätt och fel, 
rätten till den egna kroppen och att vara en bra kompis är det första barnen lär sig i arbetet 
med fysisk integritet. I värdegrundsarbetet används olika material, bland annat FN:s 
barnkonvention och Rädda Barnens handbok Stopp! Min kropp! Förskolans plan mot 
diskriminering och kränkande behandling ligger till grund för det förebyggande arbetet 
mot att barns fysiska integritet kränks. Trygghets ronder är en del i det arbetet och syftet är 
att kartlägga situationer eller miljöer där kränkningar riskerar att uppstå.  

Ett öppet reflektionsklimat i arbetslaget är av betydelse i värdegrundsarbetet. Detta 
förutsätter dock pedagoger som besitter en flerdimensionell kommunikativ kompetens som 
tillåter konstruktiva diskussioner i syfte att arbeta fram en samsyn gällande barns 
rättigheter. Detta är avgörande för vilka värden som förmedlas till barnen. Denna samsyn 
påverkar även huruvida barn fostras in i såväl kollektiva som kollegiala sammanhang.  

Ur behavioristisk teori kan det tolkas som att förskollärarna är det viktigaste verktyget i att 
lära barn om deras fysiska integritet samt förhindra att integritetskränkningar sker i 
verksamheten. Detta då vuxnas förhållningssätt och kunskap påverkar vilka beteenden 
barn tillämpar.  Förskollärares arbetssätt och förhållningssätt har stor betydelse för 
huruvida barns fysiska integritet beaktas, respekteras och arbetas med i förskolan. Detta 
har alltså betydelse för huruvida barn ges kunskap om integritet och de individuella 
integritetsgränserna samt huruvida barns fysiska integritet kränks i förskolan eller inte.  

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras avsnitten 6.1 Resultatdiskussion, 6.2 Metoddiskussion, 6.3 
Studiens relevans för förskollärarprofessionen och 6.4 Fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat har besvarat studiens forskningsfråga: vilket förhållningssätt och 
arbetssätt beskriver åtta förskollärare att de har med barns fysiska integritet i förskolan? 
Och syftet att fördjupa kunskapen om hur barns integritet hanteras i förskolan har därmed 
uppnåtts. Nedan presenteras en diskussion där studiens resultat möter 
bakgrundslitteraturen i en problematiserande anda. Det framkommer tre aspekter i denna 
resultatdiskussion, Förebyggande undervisning, fostran samt integritetens komplexitet. 
Avslutningsvis presenteras studiens slutsats. 

6.1.1 Förebyggande undervisning 

Studiens resultat visar att det förekommer flera arbetssätt som kan liknas vid delar av de 
program som Carlsson och Gran (2003), Cecen-Erogul och Kaf Hasirci (2013) samt Gilbert 
(1988) åsyftar kan förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot barn. Dessa områden 
är: mänskliga rättigheter, rätten till den egna kroppen samt att lära sig säga nej eller stopp.  
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Dock finns det inget generellt arbetssätt gällande barns fysiska integritet. Däremot visar 
resultatet att arbetet som genomförs i förskolorna liknas vid de riktlinjer som presenteras i 
handboken Stopp! Min kropp! (2013), oavsett om det finns ett uttalat arbete med 
handboken eller inte. De delar som arbetas med är rätt och fel, gränssättning, säga ”ja” och 
”nej” samt att ge barnen valmöjligheter. Det som dock åtskiljer studiens resultat med 
handboken är att små barn inte görs delaktiga i hygiensituationer, vilket Rädda Barnen 
hävdar ha betydelse för barnens självkänsla och integritet.  

Till skillnad mot programmen som Carlsson och Gran (2003), Cecen-Erogul och Kaf 
Hasirci (2013) samt Gilbert (1988) presenterar finns inget, för förskolorna, gemensamt 
arbetssätt eller generellt förebyggande program. Istället ska svensk förskola arbeta utifrån 
styrdokumentet Lpfö, 98, som lämnar tolkningsutrymme till såväl enskild förskola som 
pedagog. Planen mot diskriminering och kränkande behandling är även ett dokument som 
ska upprättas av varje enskild förskola årligen. Denna plan kan därför inte ses som ett 
allmängiltigt dokument då denna grundas på uppmärksammade problemområden och hur 
dessa ska förhindras på den egna avdelningen samt i verksamheten. Däremot visar 
resultatet att samtliga förskolor arbetar med ”stopphanden” och värdegrundsfrågor i syfte 
att lära barn fysisk integritet, integritetsgränser och mänskliga rättigheter. Detta lyfts dock 
i relation till hur man är en bra kompis, och inte med korrekta termer ur en teoretisk 
synpunkt. Det finns alltså ett målinriktat arbetssätt med syfte att lära barn om integritet, 
dock inte i syfte att dessa kunskaper ska förhindra att barn utsätts för sexuella övergrepp 
likt programmet i Cecen-Erogul och Kaf Hasircis (2013) studie. I linje med programmen 
vars syfte var att lära barn fysisk integritet och förhindra sexuella övergrepp mot barn 
(Cecen-Erogul & Kaf Hasirci, 2013, Gilbert, 1988) finns en medvetenhet och konkreta 
förslag om hur man kan lära barn rätten till den egna kroppen och integritetsgränser. 
Dessa anses vara filmer, handdockor, teater och böcker.  

Enligt Brottsförebyggande rådet (2012) kan sexuella övergrepp förhindras av att förskolans 
pedagoger har ett medvetet arbetssätt och kunskaper om gränssättning relaterade till 
integriteten och en medvetenhet gällande oönskad beröring. Kan möjligen detta arbetssätt 
anses vara svensk förskolas bidrag i att lära barn fysisk integritet och förebygga att sexuella 
övergrepp mot barn sker? Det vill säga att lära barn integritetsgränser, mänskliga 
rättigheter och rätten till den egna kroppen. Kan det faktum att det inte finns några 
universella verktyg resultera i att barn inte ges lika möjligheter att lära sig individuella 
integritetsgränser och vad integritet innebär. Om barn inte lär sig sina egna 
integritetsgränser försvårar detta möjligheten att respektera andras gränser, skriver 
Johansson (2005). Om det skulle införas allmänna vetenskapliga arbetssätt och 
styrdokument gällande barns fysiska integritet, skulle det kunna förändra statistiken 
gällande sexuella övergrepp mot barn i en positiv riktning?  

6.1.2 Fostran 

Det framkommer i resultatet att pedagogers förhållningssätt har betydelse för vilka normer 
och värden barnen tar efter, vilket även Gren (2007) betonar vikten av. Att målinriktat lära 
barn normer och värden som är önskvärda hos medmänniskor kan ses som att det finns ett 
önskvärt barn. Det önskvärda barnet kan tolkas som en ambition att förmedla de normer 
och värden som är önskvärda hos goda samhällsmedborgare. Att barn lär sig sätta gränser, 
säga ifrån samt respektera andras gränser anses vara det som vill förmedlas till barnen 
(Emilson, 2008). Kan det möjligtvis finnas en konflikt i detta? Barns framtida uppförande 
och attityder kan således ses som utlämnade till de pedagoger som fostrar dem i förskolan. 
Huruvida yrkesverksamma pedagoger har god självinsikt och ett såväl kritiskt som 
ödmjukt förhållningssätt till det egna arbetet kan därmed vara av ovärderlig betydelse. 
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Det faktum att Quennerstedt (2016) beskriver att barn inte föds med en förståelse för 
mänskliga rättigheter utan att dessa behöver förmedlas i förskolan, ställer krav på 
förskolans pedagoger att visa på och lära ut dessa. Studiens resultat visar en medvetenhet 
gällande att barns mänskliga rättigheter är något som är pedagogernas ansvar att förmedla. 
Detta kan anses vara problematiskt i den meningen att Lpfö, 98, saknar tydliga riktlinjer 
för hur arbetet med mänskliga rättigheter ska ta sig uttryck i verksamheten. Den lämnar 
snarare barns mänskliga rättigheter åt sitt öde, genom att låta sig tolkas av pedagoger i 
förskolan som utifrån sin egen tolkning anammar läroplanens normer och värden. Detta 
kan liknas vid det Johansson (2005) kallar en maktfråga, det vill säga huruvida pedagoger 
förstår och respekterar de mänskliga rättigheter i relation till läroplan för förskolan 
påverkar förmedlingen av och arbetet med barns rättigheter.  

Resultatet i Johansson (2005) studie betonade det faktum att pedagoger i Nordiska 
förskolor strävar mot kollektiva rättigheter. Denna studies resultat visar dock på en 
målsättning att balansera barns individuella rättigheter i en kollektiv verksamhet. 
Fostransaspekten anses vara att fungera kollektivt, men samtidigt vara medveten om sina 
individuella rättigheter samt få dessa respekterade. Johansson (2005) problematiserar 
pedagogernas dilemman, när kollektiva behov ska få tillåtelse att överträda individuella 
rättigheter. I studiens resultat framkommer att förskollärare strävar mot att barns bästa 
ska komma i det främsta rummet. Det menas att deras mänskliga rättigheter ska 
respekteras i största möjliga mån. 

I studiens resultat framkommer att såväl förskollärares förhållningssätt och arbetssätt som 
utformande av miljön påverkas av en kollektiv aspekt. Förskollärare vill tillgodose barns 
individuella rättigheter och integritetsgränser, samtidigt som de behöver anpassa dessa 
efter gruppen. Detta resulterar i en balansgång i att tillgodose det enskilda barnets behov i 
relation till gruppens behov. Barn lär sig tidigt att anpassa sig efter barngruppen, den 
kollektiva verksamheten. Detta genom att respektera andra barn men även att de lär sig 
säga ifrån som individ, sätta sina gränser. Barn i den svenska förskolan fostras till att bli 
goda medmänniskor och samhällsmedborgare som kan fungera i kollektiva sammanhang. 
På vilket sätt kan denna kollektiva realism påverka det individuella barnet? Fostrar 
förskolan starka, goda medmänniskor ur en kollektiv aspekt? Eller är målet att fostra 
medmänniskor som med en inre drivkraft känner sig manade och motiverade att bidra till 
en hållbar utveckling och därmed en hållbar framtid?  

6.1.3 Integritetens komplexitet  

Människan är tvetydig. Våra goda avsikter resulterar nödvändigtvis inte i goda handlingar 
(Gren, 2007). Att ha en medvetenhet kring när, var och hur vuxna kan kränka barn, är 
dock ingen garanti för att kränkningar inte sker. I linje med denna studie framkommer det 
att vuxnas uppfattning om fysisk integritet är komplext. Detta kan medföra en större risk 
att barns integritetsgränser ignoreras om barnen inte visar på tydliga integritetsgränser, 
något även Johansson (2005) problematiserar. Då studiens resultat visar att fysisk 
integritet upplevs vara komplext samt att det finns olika uppfattningar av vad just fysisk 
integritet innebär, går det att ställa frågan om vad detta kan få för konsekvenser i såväl 
förskolan som samhället. Detta kan innebära ytterligare problematik då vuxna, föräldrar 
och pedagoger, har ansvar över barns autonomi, det vill säga att försvara barns integritet så 
att den inte kränks (Gren, 2007). Om pedagoger är omedvetna om barns integritetsgränser 
på grund av integritetens komplexitet, kan det då förhindra att pedagoger har möjlighet att 
”vikariera” för barns autonomi? Studien visar att förskollärarna intar barnens autonomi 
genom att stötta och skydda barns fysiska integritet i samspelet med andra barn. Det är 
dock av stor vikt att arbetslaget har en samsyn och för diskussioner kring barns rättigheter. 
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Hur yttrar sig barnets rättighet att få integriteten och autonomin respekterad? Det väcker 
funderingar om barns fysiska integritet möjligtvis kan kränkas i de situationer där 
pedagoger anser sig försvara barnets autonomi.  

Då barn är beroende av vuxna, medför det ett ansvar hos vuxna att förklara vad och varför 
de gör saker med barns kroppar då detta påverkar huruvida barns självkänsla och 
integritet begränsas eller förstärks (Norlén, 2013). Om en vuxen möjligtvis överträder ett 
barns integritetsgräns är det viktigt att förklara varför man gjort det, då kränkningen kan 
stå i konkurrens med andra värden som kan komma att påverka barnet negativt (Thorsén, 
1997). I studiens resultat framkommer liknande aspekter då det kan uppstå situationer i 
verksamheten då personal kan överväga att kränka barns fysiska integritet om ett annat 
värde är mer utsatt. Det kan exempelvis vara ett barns vilja att inte byta blöja i relation till 
konsekvenserna som det kan medföra för barnets hygien. Det kan likväl handla om att 
barnet inte vill tvätta händerna, i förhållande till konsekvenserna som det kan medföra ur 
en smittspridningssynpunkt. Vidare problematiserar Thorsén (1997) att det handlar om en 
balans mellan anpassning och dominans. Att som vuxen varken ha en alltför stark respekt 
för barnets integritet men heller inte handla alltför auktoritärt.  

Slutsats  

Slutsatsen är att ämnet är komplext. Förskollärares förhållningssätt och arbetssätt 
påverkar huruvida barns fysiska integritet respekteras, om barn får förståelse för den 
fysiska integriteten, de individuella integritetsgränserna samt om de lär sig respektera 
andras gränser. 

6.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes i syfte att fördjupa kunskap 
om förskollärares förhållnings- samt arbetssätt med barns integritet i förskolan. Denna 
metod har genererat den data som studien efterfrågat och besvarat forskningsfrågan. Att 
intervjua totalt åtta förskollärare som arbetar på åtta olika förskolor, gav studien en 
bredare syn över de förhållningssätt samt arbetssätt som är relaterade till ämnet. Detta i 
jämförelse med om metodvalet riktat sig till endast en förskola. 

Att komplettera intervjuerna med observationer hade möjligtvis synliggjort hur 
informanterna praktiserar den teori som framkom under intervjuerna. Hade vi valt att 
genomföra gruppintervjuer på respektive förskolor hade en bild av det gemensamma 
arbetet möjligen synliggjorts. Enkäter som metod hade kunna gett ett bredare perspektiv 
men förmodligen inte gett en lika detaljerad bild som intervjuerna gav. 

Studiens tidsram begränsade möjligheten att genomföra kompletterande observationer. 
Att ge förskolecheferna möjlighet att genomföra ett målinriktat urval genom att hänvisa oss 
vidare till informanterna kan innebära att de valt förskollärare som de anser är väl insatta i 
ämnet. Därmed skulle det kunna vara så att informanterna valts ut i den meningen att de 
förväntas ge ”bra svar” på intervjufrågorna, det vill säga tänkta önskvärda svar som kan 
besvara studiens forskningsfråga.  

Det teoretiska perspektivet kan tänkas strida mot semistrukturerade intervjuer i den 
meningen att ett behavioristiskt perspektiv fokuserar till att studera människors beteenden 
och inlärning. Observation av barn och förskollärare som metodval kan tänkas synliggöra 
hur barns inlärning sker och beteenden uppstår i relation till förskollärares förhållningsätt 
och förskolans miljö. Dock hade detta inte överensstämt med studiens syfte och 
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forskningsfråga då denna inte fokuserar på hur barn lär, utan hur pedagoger beskriver att 
de lär ut och förhåller sig till detta i arbetet. Semistrukturerade intervjuer har medfört 
informanternas personliga tankar, åsikter och erfarenheter i relation till barns fysiska 
integritet. Därmed anses semistrukturerade intervjuer vara rätt metodval för studien.  

6.2.1 Validitet och reliabilitet   

I kvalitativa studier är det viktigt att ta hänsyn till kriterierna: trovärdighet (validitet) och 
pålitlighet (reliabilitet). Det handlar om hur vi som författare har uppfattat den insamlade 
data och att den bearbetats på ett pålitligt sätt (Bryman, 2011). 

Att utföra semistrukturerade intervjuer medför risken att intervjufrågorna misstolkas av 
informanten eller att författaren feltolkar svarsinnehållet (Stukát, 2011). För att minimera 
risken för feltolkning har intervjuerna genomförts av båda författarna och kompletterats 
med följdfrågor för att förtydliga eventuella otydligheter i svarsinnehållet. Ljudinspelning 
och transkribering har även används i beaktande för eventuell misstolkning (Bryman, 
2011). 

Ytterligare risker med semistrukturerade intervjuer är att informanterna inte svarar 
sanningsenligt utan omedvetet strävar mot att uppge det ”rätta” svaret eller att svaren 
speglar det informanterna är övertygade om att författaren vill höra (Stukát, 2011). För att 
minimera risken att informanterna upplevde att det eftersöktes ett korrekt svar ställdes 
enbart följdfrågor i syfte att utveckla det angivna svaret. För att minska risken för att 
informanten diskuterar innehållet med kollegor valdes att presentera intervjuguiden först 
vid intervjutillfället. För att möjliggöra för ett svarsinnehåll som genererar den data 
studien syftar till, att fördjupa kunskap om hur informanternas förhållningssätt och 
arbetssätt, utformades intervjuguiden med öppna frågor. Då målsättningen har varit att 
eftersträva personliga svar finns det därmed inga rätta svar. Informanterna har även varit 
ärliga och berättat om de inte kunnat svara på frågor samt vågat erkänna sina brister och 
eventuella utvecklingsområden. De har även vid ett flertal tillfällen återberättat 
svarsinnehållet och återkopplat till tidigare svar. Detta innebär att svarsinnehållet är mer 
tillförlitligt Att göra observationer hade synliggjort om informanternas svarsinnehåll 
överensstämmer med deras handlingar i praktiken. Det är angeläget att poängtera är att en 
intervjustudie med åtta informanter inte möjliggör för generalisering av svarsinnehållet.  

Trygghet och avskildhet är även faktorer som kan möjliggöra för sanningsenliga och 
detaljerade svar (Stukát, 2011). För att skapa förutsättningar till tillförlitliga svar har 
målsättningen varit att synliggöra den genuina nyfikenheten inför studien och 
informanternas kunskap inledningsvis. Med aspekten för att ämnet barns fysiska integritet 
kan upplevas som ett känsligt ämne inleddes intervjusamtalen med att återberätta de 
etiska principerna med betoning på att informanterna rättigheter, anonymisering, 
användningsområden samt publicitet.  
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6.3 Studiens relevans för förskollärarprofessionen 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur barns fysiska integritet hanteras 
i förskolan.  Förhoppningen med denna studie är att väcka ett engagemang, genom att 
förmedla kunskap och verktyg till yrkesverksam personal inom förskola och skola att ta 
med sig i arbetet. Detta kan ta sig uttryck genom att se över den egna miljön och 
verksamheten, samt reflektera över det egna förhållnings- samt arbetssättet i arbetet med 
barns fysiska integritet.   

Studien belyser vikten av att som pedagog i förskolan, framförallt i rollen som 
förskollärare, att bli medveten om barns rätt till fysisk integritet, förstå samt respektera 
barns individuella integritetsgränser. Denna studie belyser och problematiserar även det 
faktum att integritet inte är särskilt specificerat i läroplan för förskolan (Lpfö 98). Det är 
som tidigare nämnts framskriven tillsammans med många andra, stora begrepp i 
förskolans grundläggande värden (Skolverket, 2016b). Därför är det extra viktigt att som 
förskollärare ta sitt ansvar och hålla sig ajour, vara nyfiken på och insatt i ny forskning och 
ta del av den samhällsdebatt som har betydelse för yrkesrollen. Som förskollärare är man 
såväl en förebild för barn som kollegor. Att hålla sig uppdaterad på aktuell samhällsdebatt 
kan även öka tryggheten för föräldrar, att deras barn omges av engagerade, uppdaterade 
och medvetna pedagoger. 

Som studien åsyftar har förskollärare tillsammans med arbetslaget stor betydelse för 
huruvida barns integritet respekteras och uppmärksammas i verksamheten. Förskollärare 
har dock ett ansvar över att arbetslaget har en samsyn gällande de normer och värden som 
vill förmedlas till barnen. Det är även förskollärares ansvar att bestämda förhållnings- och 
arbetssätt genomförs i verksamheten. Som tidigare nämnts ligger ett stort ansvar hos 
förskollärare att synliggöra och uppmärksamma integritetskränkningar. Som studiens 
resultat visar kan barns fysiska integritet kränkas på många sätt och i många olika 
situationer. Därför är det viktigt att kritiskt granska den egna verksamheten och miljön. Att 
reflektera över det egna förhållnings- och arbetssättet är av stor betydelse. Att i arbetslaget 
hjälpa varandra i syfte att synliggöra brister i kommunikation eller handlingar kan bidra 
till att minimera fysiska integritetskränkningar för barn i förskolan.  

För oss som författare har denna studie i sin helhet bidragit med många nya lärdomar. 
Tack vare informanternas detaljerade beskrivningar utifrån en transparent skildring av sitt 
förhållnings- samt arbetssätt, har resultatet bidragit till nya perspektiv inför vårt 
kommande arbete. Både vad gäller förskolläraryrket i stort, men framförallt gällande 
arbetet med barns fysiska integritet. En önskan vi som författare har är att det införs 
kompetensutveckling för förskolepersonal då denna med stor sannolikhet skulle möjliggöra 
en ökad förståelse för barns integritet, integritetsgränser och hur ett förebyggande arbete 
kan genomföras i såväl förskola som skola. Att införa utbildningsinsatser med strävansmål 
gällande barns integritet för barn i förskolan skulle eventuellt även det bidra till ökad 
förståelse för såväl barn, föräldrar som personal.  

Studien visar på att barns fysiska integritet är komplext. Denna studie kan förhoppningsvis 
ge yrkesverksamma pedagoger användbara verktyg i ett arbete som arbetar förebyggande 
mot fysiska integritetskränkningar av barn. Förhoppningen är även att studien kan bidra 
till hur arbetet kan se ut i syfte att lära barn rättigheter och skyldigheter i relation till fysisk 
integritet och integritetsgränser.  
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6.4 Fortsatt forskning 

I dagsläget finns begränsad forskning gällande barns fysiska integritet i förskolan. Denna 
studie bidrar dock till det aktuella forskningsläget genom en inblick i hur arbetet kan se ut i 
verksamheten i dagsläget. Studien visar dock att denna mänskliga rättighet som integritet 
är beskrivs vara komplex, vilket ökar vikten av att undersöka hur svensk förskola arbetar 
och förhåller sig till denna mänskliga rättighet. Detta genom att genomföra en generell 
studie i hela landet. En sådan studie skulle troligtvis resultera i nya lärdomar utifrån såväl 
bristområden till beprövade arbetssätt. Det skulle likväl kunna genomföras en studie med 
kvalitativ ansats där djupintervjuer kombineras med observationer. Detta skulle troligtvis 
ge en mer utförlig bild av de förhållningssätt- och arbetssätt som råder i svensk förskola. I 
linje med studiens teoretiska perspektiv, behavioristisk teori, vore det av stort intresse att 
observera barn i målstyrda lärandeprocesser som behandlar ämnet barns fysiska integritet. 
Att studera förskollärares undervisning i relation till barns lärande skulle kunna bidra till 
konkreta exempel på vilka arbetsmetoder som är mest gynnsamma för barnen. Detta hade 
även kunna synliggöra vilket konkret arbetsmaterial som möjliggör för barns förståelse för 
fysisk integritet. 
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Bilaga 1   Missivbrev 

Information om undersökning av förskolans arbete gällande barns integritet. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet, 
Mälardalens Högskola. Vi ska nu skriva ett examensarbete och har valt att rikta 
blicken mot ett viktigt men relativt outforskad ämne - Barns integritet i förskolan. Ett 
ämne som nyligen belysts i media, där Rädda barnens handbok Stopp min kropp, fått 
stor uppmärksamhet gällande rätten till sig egen kropp. Syftet med studien är att 
fördjupa kunskapen om hur barns integritet hanteras i förskolan utifrån 
förskollärares beskrivning av sitt förhållningssätt och arbetssätt.  
Vi kommer genomföra enskilda intervjuer med förskollärare som förväntas ta ca 30 
minuter. Ni har möjlighet att ta del av studiens slutgiltiga resultat vid publicering. 
Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas i syfte att öka datainsamlingens 
tillförlitlighet. Ljudinspelning och transkribering tillhandahålls endast av oss två 
studenter och kommer att raderas vid examination. Det insamlade materialet ligger 
till grund för studien och kommer att sammanställas och analyseras i relation till 
forskning. Vid relevans för studien kan citat från intervjuer användas, med hänsyn till 
att uttalandet oavsiktligt kan identifieras eller medföra negativa konsekvenser för 
deltagaren. Förskollärares och förskolornas namn kommer att anonymiseras såväl i 
studien som för samtliga deltagare. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Datainsamlingen kommer endast att användas som underlag i 
denna studie och lämnas därmed inte vidare för kommersiellt bruk eller 
vetenskapliga ändamål. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
Efter publiceringen har ni möjlighet att ta del av resultatet och det färdiga arbetet.  

 

Med vänliga hälsningar   

Linn Gurås    Sabina Eriksson  

tele: XXX    tele: XXX 

mail: XXX    mail: XXX 

Västerås, 2016-11-11   Västerås, 2016-11-11 

 

Handledare: 

Olle Tivenius    tele: XXX mail: XXX  

 

mailto:Olle.tivenius@mdh.se
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Bilaga 2  Intervjuguide 

 

1. a. Vilka situationer/miljöer kan uppstå där barn kränker andra barns fysiska 

integritet? 

1. b. Hur hanteras dessa situationer? 

1. c. Hur arbetar ni förebyggande mot detta?  

1. d. Hur blir barnen delaktiga i arbetet?  

2. a. Vilka situationer/miljöer kan uppstå där personal kränker barns fysiska 

integritet? 

2. b. Hur hanteras dessa situationer? 

2. c. Hur arbetar ni förebyggande mot detta? 

3. I Läroplanen står det skrivet att: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

3.a. Hur håller ni arbetet gällande integritet levande tillsammans med barnen? 

3. b. Hur arbetar ni för att barnen ska få en förståelse för sina egna samt andras 

integritetsgränser och för att dessa ska bli respekterade? 

3.c. Vilken roll har du som förskollärare i arbetet med detta? 

4. Har förskolan något gemensamt arbetssätt gällande barns integritet? Ex. 

handlingsplan eller liknande.  


