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Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur fyra förskollärare och fyra 

förskolechefer beaktar och arbetar med barns kroppsliga integritet i förskolan. Den 

valda metoden för studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet analyseras utifrån ett normkritiskt perspektiv med fokus på makt och 

normer. Resultatet visar att barnsyn och gränssättning blir synligt i förskollärare och 

förskolechefers förhållningssätt och om de arbetar med barns integritet spontant eller 

planerat bli grundläggande för huruvida barn lär sig respektera sin och andras 

kroppsliga integritet eller inte. En av studiens slutsatser är att ämnet är komplext.  
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1. Inledning  
 

I förskolan möts barn, föräldrar och verksam personal i olika sociala sammanhang 

där det uppstår konversationer, konflikter och nära kontakter knyts. Arbetet i 

förskolan ska präglas av bland annat omsorg, välbefinnande och trygghet (Skolverket, 

2016) vilket kan innefatta närhet i form av att barn sitter i vuxnas knän eller vill 

kramas. Många barn behöver hjälp vid toalettbesök eller att få blöjan bytt och det 

resulterar i många situationer där närkontakt är en nödvändighet. Ett relativt 

outforskat men viktigt ämne har under de senaste åren uppmärksammats i media; 

barns integritet (Lärarförbundet, 2018). I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) 

och i Barnkonventionen (UNICEF, 2009) kopplas barns integritet till alla barns lika 

värde och människolivets okränkbarhet. Landberg m.fl. (2015) framhåller att ett av 

fem barn utnyttjas sexuellt. Sexuella övergrepp angränsar till kroppslig integritet och 

därför är det viktigt för barn att få medvetenhet om rätten till sin egen kropp 

(UNICEF, 2009; Norlén, 2013) med förhoppning att kunna stärka barns integritet. 

När denna studie äger rum är det enbart några månader kvar tills den nya läroplanen 

som reviderades 2018, träder i kraft. I skrivande stund är det läroplanen som 

reviderades 2016 som förskolor har att förhålla sig till och i den står det 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, 2016, s. 4). Som 

citatet visar specificerar inte läroplanen vad integritet innefattar och lämnar därmed 

tolkningsutrymme för varje individ att själva skapa sig en uppfattning om vad 

integritet omfattas av. Den nya reviderade läroplanen börjar gälla 1 juli 2019 och de 

förändringar som Skolverket (2018a) påvisar är att barns rätt till kroppslig och 

personlig integritet ska respekteras i den dagliga omsorgen samt att varje barn ska 

ges förutsättningar att utveckla medvetenhet om rätten till sin kroppsliga integritet. 

Den reviderade läroplanen konkretiserar och förtydligar innebörden av både 

personlig och kroppslig integritet. Skolverket (2018b) skriver att de nya 

formuleringarna gällande barns kroppsliga och personliga integritet ska kopplas till 

att respektera barn och se till deras bästa. Det är ett arbete som ska vara en 

självklarhet i förskolans arbete men som nu också tydliggörs i läroplanen. Genom att 

förtydliga kroppslig integritet i läroplanen förväntas kvaliteten i förskolans 

undervisning öka då den blir bättre anpassad till dagens samhälle och framtida 

utmaningar (Regeringskansliet, 2018a).  

Eftersom barns integritet är ett relativt outforskat ämne (Lärarförbundet, 2018) är 

det av stor vikt att undersöka och synliggöra barns rätt till integritet i förskolan med 

förhoppning att kunna stärka barns integritet och motverka alla typer av 

diskriminering. I relation till förskolans omsorgsuppdrag behöver yrkesverksamma 

förskollärare och andra pedagoger samt blivande förskollärare få mer kunskap om 

barns integritet för att framtidens barn ska få omges av professionella och medvetna 

förskollärare som aktivt arbetar med och för barns kroppsliga integritet.  
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1.1  Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med den här studien är att fördjupa kunskapen om hur fyra förskollärare och 

fyra förskolechefer beaktar och arbetar med barns kroppsliga integritet i förskolan. 

Frågeställningar:   

1. Hur beskriver förskollärarna och förskolecheferna barns kroppsliga integritet i 

förskolan?  

 

2. Hur resonerar förskollärarna och förskolecheferna om sitt arbete med barns 

kroppsliga integritet i förskolan?  

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsens disposition har organiserats enligt följande:  

Kapitel 2, Bakgrund och tidigare forskning där presenteras styrdokument, litteratur 

och dokument som valts ut för att ge läsaren förförståelse för barns kroppsliga 

integritet i förskolan. Det följs av tidigare forskning och teoretiskt perspektiv där 

studien relateras till ett normkritiskt perspektiv.  

Kapitel 3, Metod där studiens process presenteras och en beskrivning av hur de etiska 

forskningsprinciperna beaktas samt hur studien sätts i relation till tillförlitlighet. 

Därefter följer en redogörelse av hur sökningen av forskning genomförts.  

Kapitel 4, Resultat och analys där presenteras studiens resultat, det vill säga 

resultatet av intervjuerna, och analyseras utifrån ett normkritiskt perspektiv med 

fokus på makt och normer. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning.  

Kapitel 5, Diskussion där resultatet diskuteras mot syfte, frågeställningar och tidigare 

forskning. Det följs av en metoddiskussion där den valda metoden diskuteras och 

slutligen presenteras slutsats, implikationer för yrkesrollen och fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras 2.1 Styrdokument i förhållande till barns kroppsliga 

integritet i förskolan, där några läroplansmål redogörs och påvisar skillnader mellan 

den rådande läroplanen från 2016 och den nya reviderade läroplanen som träder i 

kraft 2019, 2.2 Innebörd av kroppslig integritet i förskolan, där presenteras 

litteratur och dokument som tagits fram för att rama in arbetet med barns kroppsliga 

integritet i förskolan, 2.3 Tidigare forskning där lyfts vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar kopplat till barns kroppsliga integritet och 2.4 Teoretiskt perspektiv, 

där studien relateras till ett normkritiskt perspektiv. 

2.1 Styrdokument i förhållande till barns integritet i förskolan 
 

Som tidigare presenterats i inledningen befinner förskolan sig i skrivande stund bara 

månader från att läroplanen som reviderades 2018 träder i kraft. I den nuvarande 

läroplanen nämns begreppet integritet en gång och Skolverket (2016) skriver att 

förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar 

och åsikter och kunna påverka sin situation samt att “omsorg om och hänsyn till 

andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter 

ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten” (s. 4). Regeringskansliet (2018b) 

skriver att FN:s konvention om barns rättigheter blir svensk lag 1 januari 2020. Barns 

rättigheter ska tas hänsyn till i alla mål och ärenden som rör barn för att skapa ett 

mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. I den reviderade Läroplan för 

förskolan (Skolverket, 2018a; 2018b) har begreppet både fått mer utrymme och 

förtydligats i syfte att förskolans arbete med barns integritet ska synliggöras. Det står 

att barns rätt till kroppslig och personlig integritet ska respekteras både i den dagliga 

omsorgen och i frågor om dokumentation. “Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet 

om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” (Skolverket, 2018b, s.13). De 

nya formuleringarna gällande barns kroppsliga och personliga integritet ska kopplas 

till att respektera barn och se till deras bästa. Genom att förtydliga kroppslig 

integritet i läroplanen förväntas kvaliteten i förskolans undervisning öka 

(Regeringskansliet, 2018a).   

I Barnkonventionens artiklar (UNICEF, 2009) står det bland annat att barns bästa 

ska tas i beaktan i alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt att uttrycka tankar 

och åsikter, att barn ska skyddas från alla sorters fysisk och psykisk våld samt från 

sexuella övergrepp och utnyttjande. En lag alla inom förskolan har att förhålla sig till 

är Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567), som innefattar ett främjande arbete för 

allas lika rättigheter och ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering. I 

Skollagen (SFS, 2010:800) och Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) står det att 

förskollärarens uppdrag innefattar att alla som verkar i förskolan ska arbeta efter 

förskolans värdegrund. 
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2.2 Innebörd av kroppslig integritet i förskolan 
 

Här presenteras litteratur i relation till barns kroppsliga integritet i förskolan. 

 

2.2.1 Definition av begreppet integritet 

I likhet med Johanssons (2005) beskrivning av integritet förstås i denna studie 

integritet utifrån följande citat: “Integrity touches on the boundaries of identity and is 

linked to a lived, bodily and existential feeling of being a unique and whole person 

with a personal domain [...] Integrity can be seen as a normative phenomenon 

concerning a person’s right not to be violated” (s.110). Med andra ord kan integritet 

ses som ett normativt fenomen som handlar om gränssättning och människors rätt 

att inte bli kränkta. Integritet beskrivs som ens värdighet och ens närmsta sfär, ett 

eget område som ska skyddas mot intrång. Varje människa har en sfär som de själva 

bestämmer över och går någon in i sfären utan tillåtelse kränks människans integritet 

(Gren 2007; NE u.å.). Integritet kan innefatta både personlig integritet och kroppslig 

integritet. Människans privata områden tillhör den kroppsliga integriteten med 

kroppsdelar som snippa, snopp, rumpa och mun (Norlén,2013).  

2.2.2 Att kommunicera med barn om integritet 

 

Norlén (2013) framhåller i sin handbok Stopp! Min kropp! som vänder sig till vuxna 

som upplever det svårt att tala med barn om integritet. Vuxna kan tala med barn om 

normer, värderingar och rätt och fel men ser en viss problematik i att tala om 

kroppen, gränsdragning och sexualitet på grund av rädslan att skrämma barn eller få 

in dem på ”fel” tankar. Ett sätt att hantera det är att uppmärksamma och ta tillvara på 

tillfällen i vardagen genom ett nyfiket och öppet förhållningssätt. Genom att öppna 

upp för de intima frågorna får barn bekräftelse på att det är ett neutralt ämne att tala 

om utan att det behöver ske under ett allvarligt strukturerat samtal. Gren (2007) och 

Norlén (2013) framhåller vikten av samtal för att kunna bearbeta sina upplevelser 

vilket på sikt kan utveckla barns analytiska förmåga och stärka deras självkänsla samt 

respekt och förståelse för kroppslig integritet. Målet är att varje barn ska bli 

medveten om kroppens värde och att de själva bestämmer över sin egen kropp samt 

att det är tillåtet att säga nej till något som inte känns bra. 

2.2.3 Integritet i förskolas vardag och förebyggande åtgärder 

 

Matheny (2017) skriver att barn ofta har ett omvårdnadsbehov och då tvingas ta hjälp 

av andra personer som barnet inte alltid själv kan styra över. Barn kan inte alltid 

bestämma vem som ska hjälpa eller på vilket sätt hjälpen ska utföras på. Den som 

hjälper omsorgstagaren hamnar innanför hens integritetsgräns vilket gör det till en 

sårbar situation. En grundfaktor till att hjälpen ska upplevas som positiv för 

omsorgstagaren är att barnet känner sig tryggt och sett. Treskablinoll (2019a) är en 

förening som arbetar med att förebygga integritetskränkningar och sexuella 

övergrepp på barn. Treskablinoll (2019b) har utformat Förskolebrevet som 

innehåller förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy som syftar till att låta barn 
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öva på integritetsövningar och se till att de är bekväma med vikarier innan de får 

delta vid intima situationer som exempelvis att assistera vid toalettsituationer och 

blöjbyten.  

Det är av väsentligt att som vuxen sätta ord på vad och varför du gör det du gör med 

barns kroppar vid exempelvis blöjbyte eller tvättning. Det är även av vikt att vuxna 

gör barn medvetna att de äger rätten över sin kropp även fast de ibland behöver 

vuxnas hjälp. Genom att lära barn att tvätta sina privata delar själva så tidigt som 

möjligt blir de delaktiga vilket är en grundläggande del i integritetsarbetet. 

Fördelarna med att lära barn om integritet i tidig ålder kan vara att de lättare kan 

signalera för en vuxen de litar på om de blir utsatta för ovälkommen beröring 

(Norlén, 2013). Genom att medvetet utforma ett gemensamt förhållningssätt kan det 

bidra till att barn känner trygghet i möte med vuxna på förskolan, det är därmed 

betydelsefullt att vuxna gör sig medvetna om sin maktposition då barn är i tydlig 

underordning gentemot dem (Gren, 2007; Arnér & Sollerman, 2013). 

2.2.4 Förhållningssätt i relation till barns kroppsliga integritet 

 

Vuxna är viktiga förebilder för barn och förskollärare ska därför föregå med ett gott 

exempel för att påvisa ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt för att synliggöra 

normer. Förskollärares förhållningssätt till sin egen kropp bidrar till hur barn kan 

bilda uppfattning om kroppens egenvärde och betydelsen av att sätta gränser 

(Skolverket, 2016; Norlén, 2013). Det kan bli tydligt i vuxnas förhållningssätt vilka 

som är införstådda i barns integritet och vilka som respekterar den. Matheny (2017) 

understryker att alla är olika och det tar olika lång tid att bli trygg med närhet och 

beröring. Även fast barnet känner personen är det tillåtet att säga nej och barnet bör 

alltid tillfrågas och inte bara, till exempel, lyftas upp i knäet. Norlén (2013) uppmanar 

exempelvis vuxna att inte tvinga barn till närkontakt såsom kramar, pussar eller att 

sitta i knät. Vuxna bör även låta barn få äta själva då munnen tillhör den privata 

sfären som de själva bestämmer över. Matheny (2017) framhåller att respekt och 

lyhördhet alltid ska ligga som grund för beröring inom den andras gränser. 

Avgörande faktorer för om barns rättigheter tillgodoses och omsätts i praktiken är 

vuxnas närvaro och det samspel som finns mellan vuxna och barn (Svaleryd & 

Hjertson, 2018). 

2.3 Tidigare forskning 

 

Här presenteras vetenskapliga artiklar och avhandlingar i relation till barns 

kroppsliga integritet. 

 

2.3.1 Barnsyn i relation till integritet  

I Dolks (2013) avhandling om normer, makt och delaktighet framkommer det att det 

finns både uttalade och outtalade normer för hur barn och vuxna ska förhålla sig till 

integritet i förskolan. Förskollärare och övriga pedagogers beteende påverkar vad 

som blir ett önskvärt och möjligt beteende hos barn då vuxna påverkar barn och 
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relationen mellan vuxna och barn är asymmetrisk gällande makt. I relation till det 

framhåller Johansson (2005) i sin studie om integritet och barns rättigheter att 

integritet ur en vuxens perspektiv handlar om att ha makt men även att kunna avstå 

från den. Ovanstående resonemang kan ses redan i början av 2000-talet i Runesons 

(2002) avhandling om barns rättigheter och delaktighet i frågor som rör deras egen 

vård. Det har i många år diskuterats beträffande barns rättigheter men barns rätt till 

ett självbestämmande var en ny aspekt i diskussionerna. Författaren hävdar att 

diskussionerna om barns självbestämmande har förändrat sättet att se på barns 

förmågor och deras rätt att delta i frågor som rör dem. Barn ska ses som individer 

med mänskliga rättigheter och med rätten att få sin integritet respekterad. Det är när 

vuxna ger barn rättigheter som barn förses med värdighet och status (Runeson, 

2002; Johansson, 2005). 

2.3.2 Integritet i förskolans praktik 

 

Förskolan ska vara en plats uppbyggd av tillit mellan barn, förskollärare, övriga 

pedagoger och vårdnadshavare där förskollärarna och de övriga pedagogerna ska ses 

som trygga och ansvarstagande människor (Bergström, Eidevald & Westerberg-

Broström, 2016). Förskollärare och övriga pedagogers uppgift är att skydda barns 

integritet samt att skydda dem från skadliga situationer genom att försöka förstå 

barn, se dem och agera utifrån deras bästa (Runeson, 2002; Johansson, 2005; 

Bergström m.fl., 2016). Quennerstedt (2016) framhåller i sin studie att barn inte föds 

med förståelse för de mänskliga rättigheterna och besitter därför ingen kunskap om 

det i början av sina liv. Barn börjar utveckla förståelse för de mänskliga rättigheterna 

under förskoleåldern och det är därför betydande att förskollärare undervisar barn 

om det redan från start. 

Runeson (2002) framhåller i resultatet vikten av att låta barn få delta i sin egen 

omvårdnad och att vuxna både ska motivera och visar respekt för barns egna 

förmågor för att på sikt främja barn att lära sig ta beslut som stärker deras integritet. 

Att låta barn vara delaktiga främjar även kommunikationen och tilliten till den vuxna 

och gör det även lättare för barn att känna att de har kontroll över situationen. Barns 

behov av att känna kontroll, trygghet och att känna att integriteten blir respekterad 

menar Runeson (2002) framkommer tydligast i hotfulla situationer och i situationer 

där de känner sig obekväma. Bergström m.fl. (2016) och Zhang m.fl. (2014) nämner i 

sina studier att en nackdel med att arbeta och samtala med barn om 

integritetskränkningar, kroppen och sexualitet är att det kan skapa ångest, oro och 

skrämma barn. Trots problematiken påvisar Zhang m.fl. (2014) i sin studie att samtal 

med barn har positiva effekter som kan hjälpa till att förhindra sexuella övergrepp. 

Bergström m.fl. (2016) har genomfört en studie där de har granskat 15 års forskning 

om sexuella övergrepp på barn i relation till förskolor och skolor. Det framkommer 

att många som arbetar inom förskolan anser att de behöver få mer utbildning om 

integritet och i deras roll som beskyddare, för att inte känna sig otillräckliga i olika 

situationer där barns integritet är i fokus. 
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2.3.3 Professionellt förhållningssätt 

 

Heldin, Åberg och Johansson (2018) framhåller i sin studie om gränssättning och 

fysisk kontakt i förskolor att det kan vara svårt att sätta gränser och att det kan ses 

oprofessionellt att ge barn för mycket närhet. Att ofta ha barn i knät, bära runt på 

barn, kramas och pussas kan ses som för mycket närhet och författarna menar att det 

inte är något förskollärare bör ägna sig åt då det inte är något som ingår i förskolans 

uppdrag. Vidare menar författarna att en typ av kroppslig kontakt ändå kan behövas 

då det kan ses som en del av kommunikationen. Samtidigt hävdar författarna att det 

inte är något som får ske utifrån förskollärarens eget behov av närhet. Hur mycket 

det är tillåtet att röra ett barn, hur nära inpå ett barns sfär någon kan gå eller när 

deras integritet kränks styrs inte helt utifrån en individs perspektiv utan även utifrån 

de rådande normerna, kulturen samt det sociala samspelet och omdömet (Runeson, 

2002; Johansson, 2005; Heldin, m.fl., 2018). Runeson (2002) hävdar att det är svårt 

att fastställa när någons integritet kränkts men Johansson (2005) menar att det kan 

handla om att personen som blivit utsatt upplever sig integritetskränkt, där någon 

inkräktat i personens sfär på ett sätt som den utsatta inte anser är acceptabelt. 

Runeson (2002) menar att det också kan handla om sunt förnuft från den andra 

parten då en integritetskränkning kan ske utan att offret till en början känner sig 

kränkt. För barn kan det exempelvis vara svårt att veta vart gränsen för en 

integritetskränkning går, och eftersom integritetsgränser kan ändras utifrån 

situationen kan det också vara svårt för barn att utgöra var gränsen går (Runeson, 

2002; Johansson, 2005). Runeson (2002) menar att det därför är viktigt att vuxna 

runt omkring har sunt förnuft och att det finns någon vuxen i närheten som ser till att 

barns integritet skyddas. 

2.3.4 Integritet och förebyggande arbete  

 

Bergström m.fl. (2016) hävdar att det finns en del förebyggande tekniker som 

förskolor använder för att skydda barn från att få sin integritet kränkt. Vissa förskolor 

har regler gällande kroppslig kontakt mellan barn och vuxna som förskollärare och 

övriga pedagoger måste förhålla sig till. Andra förskolor har informella regler som 

förskollärare och övriga pedagoger bör förhålla sig till, exempelvis; att undvika 

kroppslig kontakt, undvika att vara ensam med barn i toalettsituationer, undvika att 

ha ett barn i knät och så vidare. Zhang m.fl. (2014) framhåller att ett förebyggande 

arbete mot sexuella övergrepp ger barn bredare kunskap om exempelvis deras 

integritetsgräns och hur de ska göra för att försöka skydda sig själva. Bergström m.fl. 

(2016) menar att ett förebyggande arbete ska fördjupa barns kunskaper om ämnet 

och hjälpa barn förstå att även “bra människor” kan göra olämpliga saker. Ett 

förebyggande arbete mot sexuella övergrepp ska leda till att barn lär sig 

självförsvarstekniker och tydliggöra för barn att det aldrig är deras fel om de skulle 

råka ut för att en vuxen beter sig olämpligt. Zhang m.fl. (2014) framhåller att ett av 

syftena med ett förebyggande arbete är att barn ska lära sig berätta för en vuxen som 

de litar på om det sker något olämpligt innanför deras integritetsgräns.  
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2.4 Teoretiskt perspektiv 
 

Studien utgår från ett normkritiskt perspektiv där makt och normer tagits fasta på 

som bärande begrepp. Det normkritiska perspektivet kommer ses som ett verktyg i 

studiens analys och utgå från Kumashiros beskrivning av teorin.   

2.4.1 Normkritiskt perspektiv  

 

Normer är outtalade regler och idéer om vad som anses normalt respektive onormalt 

i ett samhälle eller i grupper (Ehrnberger, 2017). Butler (1990; 2004) hävdar att 

normer ofta är svåra att uppfatta men att de styr begripligheten i de handlingar som 

överensstämmer med de rådande normerna. Normer syns tydligast i effekterna de 

skapar och de som bryter mot normer tenderar att uppfattas som konstiga och 

avvikande. Lövkrona och Rejmer (2016) framhåller att normer är något som vi 

obemärkt reproducerar och om vi granskar och utmanar normen kan den förändras. 

Den som passar in i normen bekräftar den, medan den som avviker riskerar att 

stereotypiseras, bestraffas eller osynliggöras. Normer är kulturella konstruktioner 

vilket betyder att de ser olika ut i olika kulturer och mellan olika samhällsklasser, 

åldersgrupper, professioner, familjer och vänkretsar. Det leder till att vad som anses 

lämpligt respektive olämpligt ändras utifrån sammanhang. Med normer som 

utgångspunkt kommer normkritiskt perspektiv användas som verktyg i analysen av 

resultatet med förhoppning att synliggöra hur normer påverkar förskollärares 

integritetsarbete i förskolan.  

Normkritiskt perspektiv härstammar bland annat från Kumashiros teorier som 

uppstått i hans antidiskrimineringsarbete som syftar till att förhindra kränkande 

behandling (Kumashiro, 2002; 2009). Normer kan tydligt kopplas till makt och 

maktordningar; vem som har makt och varför den har makt i olika situationer (Dolk, 

2013; Ehrnberger, 2017). Normkritiskt perspektiv kan vara ett sätt att få syn på hur 

makt skapas och återskapas, både på ett individuellt plan men även på en strukturell 

nivå. Dolk (2013) framhåller i sin studie att makten vanligtvis inte utövas genom våld 

eller tvång utan genom att få andra människor att anpassa sina viljor och tankesätt 

utefter makthavaren. Bromseth och Darj (2011) hävdar att normkritik används för att 

undersöka hur normer kan skapa maktobalanser i pedagogiska kontexter. 

Normkritiskt perspektiv blir därför relevant för vår analys där vi vill undersöka vilka 

normer som påverkar hur förskollärare och förskolechefer resonerar om och förhåller 

sig till barns kroppsliga integritet i förskolan. I relation till vår studie blir makt och 

normer en relevant utgångspunkt då det kan komma till uttryck i respondenternas 

resonemang om arbetet med barns kroppsliga integritet. 

Normer sorterar människor och påverkar hur vi uppfattar oss själva, inte bara i 

relation till varandra utan även utifrån olika identitetspositioner som ger människor 

status och makt, vilket resulterar i att hierarkier skapas mellan människor (Reimers, 

2008; Lövkrona & Rejmer, 2016). Normer hänger nästintill alltid ihop med sociala 

normer, vilket är förväntningar på bland annat individers beteende, utseende och 

livsstil som påverkar vad vi gör och hur vi gör det samt vad vi tänker och förväntas 
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göra (Ehrnberger, 2017). Utifrån ett normkritiskt perspektiv bör fokus ligga på de 

omkringliggande maktstrukturer och inte på de som avviker från normer 

(Kumashiro, 2009). Enligt Kumashiro (2009; 2002) och Dolk (2013) handlar ett 

normkritiskt perspektiv om att kritiskt granska och synliggöra rådande normer och 

vad som görs till en norm. Förskollärare och övriga pedagoger bör arbeta utifrån ett 

normkritiskt perspektiv där de, istället för att acceptera normer, kritiskt granskar och 

synliggör de rådande normerna och vad som görs till norm. 

Studiens syfte med fokus på hur förskollärare och förskolechefer beaktar och arbetar 

med barns kroppsliga integritet kommer sättas i relation till ett normkritiskt 

perspektiv då det är av intresse att undersöka hur normer och makt påverkar arbetet 

med barns kroppsliga integritet på förskolor.  
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3. Metod  
 

Här presenteras avsnitten 3.1 Metodval, där forskningsansatsen redogörs, 3.2 Urval, 

där presenteras tillvägagångssättet för valet av respondenter, 3.3 Genomförande, där 

beskrivs studiens genomförande, datainsamlingsmetod och bearbetning av data, 3.4 

Forskningsetik, där det framkommer hur de etiska forskningsprinciperna beaktas, 

3.5 Tillförlitlighet, där studien sätts i relation till tillförlitlighet och 3.6 

Litteratursökning, där sökningen efter forskning redogörs. 

3.1 Metodval 
 

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats och Bryman (2018) menar 

att tonvikten i en kvalitativ studie ligger på ord, uppfattningar och tolkning. 

Vetenskapsrådet (2017) menar att människors uppfattningar tolkas i intervjuer och 

skriver att val av metod är av stor vikt för resultatets värde. Den valda kvalitativa 

datainsamlingsmetoden för studien är semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare och förskolechefer. En semistrukturerad intervju är enligt Bryman 

(2018) en form av kvalitativ intervju, intervjufrågorna är förutbestämda med ett 

tydligt fokus men med utrymme för spontana följdfrågor.  

3.2 Urval 
 

Utifrån målet att få ett brett perspektiv på hur det resoneras och arbetas med barns 

kroppsliga integritet i förskolan valde vi att intervjua fyra förskolechefer och fyra 

förskollärare, mellan 33 och 62 år, med variation från 0 till 41 års yrkeserfarenhet. 

Intervjuerna ägde rum på fem kommunala förskolor i syfte att upplysa oss om olika 

arbets- och förhållningssätt. Antalet respondenter begränsades till åtta på grund av 

studiens tidsram. Urvalet gjordes utifrån en kombination av ett bekvämlighetsurval 

och ett stratifierat urval, vilket betyder att respondenterna som valdes till studien 

fanns tillgängliga för tillfället men valdes med krav på att de hade relevant utbildning 

för syftet (Bryman, 2018), det vill säga att de i grunden hade en förskollärarexamen. 

Det stratifierade urvalet grundas på det ansvar förskollärare och förskolechefer har 

med att arbeta utifrån förskolans läroplan och däribland ansvaret att respektera 

barns integritet. 

Intervjuförfrågan med bifogat missivbrev mejlades ut till totalt fyra förskollärare och 

åtta förskolechefer. Samtliga förskollärare och tre förskolechefer återkopplade via 

mejl att de var intresserade och kunde ställa upp på en intervju. För att få tag på en 

fjärde och sista förskolechef mejlade vi ett flertal förskolechefer innan en anmälde 

intresse. De resterande förskolecheferna återkopplade inte och därmed kom det inte 

till vår kännedom varför de valde att inte delta i studien. Därefter bestämdes lämplig 

tid och plats för samtliga intervjutillfällen.   
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3.3 Genomförande  

 

Intervjufrågorna byggde på öppna frågor då Bryman (2018) skriver att öppna frågor 

ger utrymme för mer personliga och oförutsedda svar. Det gav även möjlighet att 

ställa frågor utanför intervjuguiden vilket är tillåtet så länge det hänger samman med 

något respondenten sagt. Utifrån Brymans (2018) generella rekommendationer 

utformade vi våra intervjuguider utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, för att 

säkerställa att respondenterna inte ska behöva svara på oväsentliga frågor och att 

viktiga frågor inte utelämnas. Frågorna i intervjuguiden följde varandra och hade 

utifrån Bryman (2018) ett begripligt språk som passade respondenterna. Antalet 

intervjufrågor fastställdes utifrån vår önskan om ett rikt material. Intervjufrågorna 

utgår bland annat utifrån Brymans (2018) beskrivning av uppföljningsfrågor och 

sonderingsfrågor där respondenten ges möjlighet att utveckla och fördjupa sitt svar. 

Även indirekta frågor ställdes i syfte att få fram ett generellt svar där en följdfråga kan 

ställas för att sedan få fram respondentens egen åsikt. Tystnad beskrivs av Bryman 

(2018) som en viktig del vid intervjuer och genom att vi var aktiva lyssnare tog vi 

fasta på det för att inte verka för påträngande och ge respondenterna möjlighet att 

tänka efter och utveckla sina svar.   

3.3.1 Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamlingen genomfördes via personliga möten på respektive förskola i en 

ostörd miljö med en intervjuperson samt en respondent. Valet att dela upp 

intervjuerna och genomföra dem var för sig bestämdes efter vår genomförda 

pilotstudie där vi båda deltog och intervjuade gemensamt vilket upplevdes sätta 

respondenterna i underläge. Vi valde även att intervjua en respondent i taget då 

Bryman (2018) framhåller att fler än en respondent kan utgöra en störningskälla och 

att respondenterna även kan påverka varandras svar. Samtliga intervjuer började 

med några bakgrundsfrågor om respondenternas ålder och utbildning. Intervjuerna 

tog cirka 20–30 min och respondenterna hade inte fått ta del av intervjufrågorna i 

förväg då spontana svar önskades. Intervjuprocessen var flexibel då frågorna och 

ordningsföljden i intervjuguiden anpassades utifrån respondentens svar. Beroende på 

hur omfattande respondenten svarade behövdes inte alla frågor alltid ställas. Vid 

otydligheter beträffande svarsinnehållet eller vid intresse av utvecklande svar ställdes 

spontana följdfrågor.  

Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon, vilket respondenterna godkänt, 

sedan transkriberades inspelningarna för att med största noggrannhet undvika att 

skapa en felkälla. Ljudinspelning valdes utifrån flera aspekter, till exempel skriver 

Bryman (2018) att via ljudinspelning får man syn både på vad respondenterna säger 

och hur de säger det samt att intervjupersonen inte riskerar att bli distraherad av 

behovet att föra anteckningar under intervjun och kan då vara närvarande och 

uppmärksam på vad respondenten uttrycker.   
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3.3.2 Databearbetningsmetod  

 

Studiens insamlade data grundades på åtta transkriberade intervjuer. 

Transkriberingen var av vikt för vår analys då det möjliggjorde för en noggrann och 

detaljrik analys (Bryman, 2018). I resultatet används korta citat från olika 

respondenter som är till för att exemplifiera, representera och påvisa avvikande 

exempel. Samtliga intervjuer lyssnades igenom gemensamt och skrevs sedan ut i 

pappersform, där de lästes igenom ett flertal gånger och kodades utifrån nyckelord. 

Bryman (2018) framhåller en tematisk analysmetod vilket innefattar en analys av 

datainsamlingen i form av kodning för att finna mönster i svaren som därefter delas 

in i teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. Våra teman bearbetades utifrån 

relevans i relation till syfte och litteratur och sammanställdes i ett resultat som 

analyserades utifrån ett normkritiskt perspektiv, med hjälp av makt och normer. Ett 

exempel är följande citat från en av transkriberingarna: ”då fick man försöka, ah, 

men vänta in, prata om situationen att ja men vi provar, asså att man ändå på något 

sätt får ett okej. Fast det är ju ändå lite övertramp, kan man tycka, men det är inte 

alltid lätt”. Det har tolkats utifrån ett maktresonemang där det understrukna kan visa 

på att förskolläraren är medveten om sin maktposition och sättet hen formulerade sig 

på samt tonfallet framhävde det komplexa med barns kroppsliga integritet.  

Utifrån resultatet av frågeställningarna Hur beskriver förskollärarna och 

förskolecheferna barns kroppsliga integritet i förskolan? och Hur resonerar 

förskollärarna och förskolecheferna om sitt arbete med barns kroppsliga integritet i 

förskolan? kodade vi respondenternas svar i ett tiotal kategorier som efter 

bearbetning resulterade i fem teman.  

3.4 Forskningsetik 
 

Under studiens gång har vi utgått från och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

respondenterna informeras om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt samt att 

det när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innefattar att 

respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet går ut på att respondenternas uppgifter ska behandlas med 

största möjliga konfidentialitet och förvaras på plats där ingen obehörig kan komma 

åt materialet. Nyttjandekravet innebär att det samlade materialet endas får användas 

studiens ändamål. De forskningsetiska principerna har stor betydelse för studiens 

kvalitet och en viktig aspekt i forskningsetiken är hur respondenterna behandlas före, 

under och efter undersökningen. I missivbrevet som mejlades ut till samtliga 

respondenter informerades de om undersökningens syfte och att deras deltagande 

var frivilligt samt att de när som helst har rätten att avbryta utan närmare motivering 

och negativa konsekvenser, därmed tog vi hänsyn till informationskravet och 

samtyckeskravet (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna 

informerades om att deras uppgifter kommer hanteras med största möjliga 
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konfidentialitet, vilket innebär att de kommer benämnas som respondenter eller med 

hjälp av deras yrkeskategori för att inte röja någons identitet. I missivbrevet 

informerades respondenterna om att citat från intervjuerna kan användas i vårt 

självständiga arbete men att det inte under några omständigheter kommer gå att 

identifiera källan. Respondenterna tillfrågades även om medgivande för 

ljudinspelning av intervjuerna, därefter användes ljudfilerna för att transkribera 

intervjuerna för att med största möjliga noggrannhet undvika att skapa en felkälla. I 

enlighet med nyttjandekravet upplystes respondenterna om att både ljudfilerna och 

transkriberingarna kommer raderas vid examination och endast användas till studien 

(Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). Under studiens process skyddades 

ljudinspelningarna med kodlås på mobiltelefonerna och filerna var döpta till siffror 

för att inte riskera respondenternas anonymitet. I missivbrevet informerades 

samtliga respondenter om att studien kommer att presenteras i form av en uppsats 

vid Mälardalens högskola som i sin slutversion publiceras på databasen Diva.  

Ett etiskt dilemma som uppstod vid några intervjuer var när respondenterna fortsatte 

tala om vissa ämnen efter att inspelningarna stängts av. Enligt Bryman (2018) 

förekommer det ofta att respondenter tillägger något viktigt eller intressant efter att 

inspelningen är avslutad. Bryman (2018) hävdar att det sällan fungerar bra att starta 

om inspelningen på nytt och intervjuaren bör därför så snart som möjligt, efter 

avslutad intervju, anteckna det som sagts, men för att undvika möjliga felkällor valde 

vi att inte anteckna eller ta med det respondenterna uttryckt efter att inspelningarna 

stängts av.  

3.5 Tillförlitlighet  

 

För att öka studiens tillförlitlighet redogjorde vi studiens process med fylliga och täta 

beskrivningar av alla faser i processen (Bryman, 2018) och transkriberingar fanns 

tillgängliga vid examination. Utifrån Brymans (2018) beskrivning av tillförlitlighet 

användes två intervjuguider som även kan användas för att upprepa studien vid ett 

annat tillfälle. Möjligheten att lyssna på intervjuerna upprepande gånger gjorde att vi 

kunde kontrollera att samtliga uttalanden uppfattats på liknande sätt. Vi erbjöd även 

deltagarna att ta del av resultatet för att de skulle få möjlighet att bekräfta vår 

uppfattning. Sedan lyssnade vi igenom samtliga intervjuer och transkriberade 

gemensamt för att båda skulle vara lika delaktiga i alla intervjuer.  

Vi har tidigare genomfört en pilotstudie vilket Bryman (2018) skriver kan ses 

fördelaktigt då det ger möjlighet att testa forskningsinstrumentet på en grupp 

individer som sedan inte kommer delta i den egentliga studien. Pilotstudien gjorde 

det möjligt för oss att studera hur våra frågeställningar var utformade, hur det 

uppfattades och om ordalydelsen passade in i sammanhanget. Utifrån resultaten från 

pilotstudien reviderade vi vår intervjuguide för förskollärare och utformade en 

separat intervjuguide för förskolechefer, som användes som underlag till de 

semistrukturerade intervjuerna.  
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Studien har kontinuerligt diskuteras med handledare och under ett flertal 

opponeringstillfällen. Det är något som Bryman (2018) beskriver kan påverka textens 

läsbarhet, förståelsen av den och kvaliteten då rubriker, stavning, grammatik och 

styckesindelning kontrolleras. 

3.6 Litteratursökning 

Databaserna som använts för litteratursökningen är ERIC Proquest, SwePub och 

ArtikelSök. Av tidigare erfarenheter då vi gjort en pilotstudie med samma ämne hade 

vi kännedom om att barns kroppsliga integritet är ett relativt outforskat ämne och 

därmed svårt att hitta forskning om ämnet kopplat till förskolan. På ERIC Proquest 

avgränsade vi sökningen till artiklar publicerade mellan åren 2010–2018 och att 

artiklarna skulle röra ”preschool eduacation”, ”kindergarten” och ”early childhood 

education”. Vi sökte på orden: ”integrity”, ”bodily integrity”, ”bodily integrity, 

leadership”, ”integrity, body”, ”sexual abuse”, ”human rights” och ”sexual abuse, 

children”. Vi valde artiklar från de tre sista sökningarna. Eftersom de första sökorden 

inte gav träffar av relevans för vår studie valde vi att utvidga vårt tankesätt och 

funderade på vad konsekvenserna kan bli om man kränker någons integritet. Därför 

valde vi att söka på ord som kopplas till sexuella övergrepp. På SwePub avgränsade vi 

till enbart doktorsavhandlingar och använde sökorden: ”integritet, barn”, ”integritet, 

förskola”, ”kroppslig integritet”, ”fysisk integritet”, ”förskolechef”, ”sexuella 

övergrepp”, ”kropp” och ”integritet”. Det var utifrån det sista sökordet integritet som 

vi på den fjärde sidan hittade en doktorsavhandling som kändes relevant för studien. 

Vi gjorde även en sökning på SwePub utan några avgränsningar där vi använde 

sökorden: ”preeschool teacher”, ”preeschool, ethics”, ”preeschool teacher, touching” 

och ”childrens integrity”. Det var de sista sökningarna som på första sidan gav oss 

artiklar som kändes relevanta för studien. På ArtikelSök använde vi oss av trunkering 

och sökte på orden: ”förskol* sexuella övergrepp”, ”förskol* integritet” och ”förskol* 

fysisk integritet”, vilket inte resulterade i artiklar vi ansåg relevanta för studien.  
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4. Resultat och analys 
 

Avsnittet kommer redogöra för respondenternas svar i relation till frågeställningarna: 

Hur beskriver förskollärarna och förskolecheferna barns kroppsliga integritet i 

förskolan? och Hur resonerar förskollärarna och förskolecheferna om sitt arbete 

med barns kroppsliga integritet i förskolan?. Resultatet kommer sedan analyseras 

utifrån ett normkritiskt perspektiv. De som intervjuats benämns i studien som 

respondenter eller efter deras yrkeskategori, när det anses vara av betydelse. 

Respondenterna säger föräldrar men mot bakgrund av den reviderade läroplanen 

benämnas de i övrigt som vårdnadshavare. 

4.1 Rätten att bestämma över sig själv  

 

I intervjuerna framkommer det att integritet är något som kopplas till rätten att 

bestämma över sig själv och respekt för individen. Integritet beskrivs bland annat 

handla om gränser, som kan se olika ut för alla då det är individuellt var ens gräns 

går. En respondent uttrycker: 

”Asså ibland kan ju vissa barn typ klättra innanför tröjan eller dra ner eller… å då får 

man ju tala om att det, det, det är min kropp å mina kläder, asså… du ska inte vara 

innanför min tröja eller… nej…”  

En förskolechef uttrycker att kroppslig integritet både är en rättighet och en 

självklarhet. Det framkommer att kroppslig integritet innefattar de privata delarna 

och är kroppsdelar som snopp, snippa, stjärt och mun.  

Kroppslig integritet beskrivs även handla om nära beröring: “ja, överhuvudtaget att ta 

på dem. Hålla hand, klappa dem, det här med att krama, sitta i knäet”. Några 

respondenter nämner att toalettsituationer kan kopplas till barns kroppsliga 

integritet och framhåller att om en vuxen ska komma nära ska det vara när barnet 

känner sig helt trygg med den vuxna.   

I intervjuerna framkommer vikten av att visa barn respekt, fråga om tillåtelse och 

inte ta för givet att det går bra att hjälpa till på toaletten eller att byta blöja. Den 

fysiska miljön beskrivs som en problematisk situation kopplat till barns integritet då 

flera barn i olika åldrar ofta befinner sig i toalettutrymmet samtidigt. Det kommer till 

uttryck att barn ibland tittar in under dörren när någon sitter på toa och att alla barn 

ska få vara i fred. Blöjbyten ska vara en privat och ostörd situation och en respondent 

berättar att om hen “vill prata med en pedagog å den pedagogen står och byter blöja 

då väntar jag utanför”. I intervjuerna med förskolecheferna framkommer betydelsen 

av att tala med det barn som ska få sin blöja bytt och förklara varför den vuxna 

befinner sig vid barnets privata delar. Risken kan vara att den vuxna sänder ut fel 

signaler om de samtalar bort situationen och låtsas göra något annat.  
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4.1.1 Analys 

 

Arbetet med barns kroppsliga integritet i förskolan framhålls som en självklarhet 

men respondenternas resonemang indikerar på variationer i arbetet. Sett ur ett 

normkritiskt perspektiv kan anledningen vara att förskollärarna och förskolecheferna 

är unika individer som tar med sig sina normer in i förskolans kontext vilket kan 

resultera i ett varierat arbete. Normer skapas i olika sammanhang och ändras utifrån 

olika kulturella konstruktioner vilket påverkar människors gränssättning (Lövkrona 

& Rejmer, 2016).  

Det blir tydligt i respondenternas beskrivningar av deras förhållningssätt att det finns 

normer som styr toalettsituationerna på förskolorna och präglar deras 

förhållningssätt. Dessa normer är oskrivna regler för hur människor agerar utifrån 

vad som anses lämpligt respektive olämpligt och anpassar sig efter det utan att tänka 

efter (Lövkrona & Rejmer; Ehrnberger, 2017). Det kan exempelvis kopplas till hur en 

förskolechef väljer att inte gå in i toalettutrymmet under pågående blöjbyten, då det 

enligt chefens normer bör vara en privat stund.  

 

4.2 Resonemang om förhållningssätt och att vara en förebild  

 

Samtliga respondenter betonar vikten av sitt förhållningssätt då de ses som förebilder 

för barn. Förhållningssättet beskrivs som grundläggande och handlar bland annat om 

barnsyn, allas lika värde och trygghet. I intervjuerna från förskollärarna framkommer 

det att det blir tydligt i förhållningssättet var deras gränser går och vad de själva 

tycker är tillåtet och inte. Flera respondenter framhåller att alla är olika och inte har 

samma förhållningssätt vilket gör det viktigt att kontinuerligt diskutera det 

förhållningssätt som är önskvärt på förskolan. “Barn gör som du gör, inte alltid som 

du säger” säger en förskollärare och hänvisar till sin roll som förebild och att barn tar 

efter vuxnas förhållningssätt. Förskolecheferna framhåller dessutom sin roll som 

förebild för sina medarbetare och att deras förhållningssätt återspeglar sig på hela 

verksamheten. En förskolechef säger “det är jätteviktigt. Vi är varandras arbetsmiljö”.  

“Asså det är klart att man får krama barn men man ska ju inte göra det för sitt eget 

bruk” säger en förskolechef. En förskollärare uttrycker betydelsen av att lära känna 

barn och få dem att känna sig trygga genom att vara nära dem, visa att hen finns där 

och klappa på dem. “Du får sitta i mitt knä om du vill det, det går jättebra men jag går 

ju inte och tar någon och säger sitt här! Det är ju de som väljer det”. Vikten av att 

fråga barn om de vill ha en kram eller närhet uttrycks i intervjuerna samt att visa 

respekt i alla former av kroppskontakt. Ett exempel som skildras är vuxna som i 

samband med att ett barn knuffar ett annat barn säger “klappa istället för krama” och 

utmaningen i att handla på ett annat sätt än vad man är van vid för “såhär har vi 

alltid gjort”. Det kommer till uttryck att uppmuntra barn till närhet tyder på 

okunskap och inte att man är en dålig pedagog. Vidare uttrycker respondenten att 

förskollärare och övriga pedagoger kramar och klappar barn av välmening och “inte 

menat på något sätt som ett övergrepp”.   
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Barns kroppsspråk uppges av samtliga förskollärare vara en betydande del i 

kommunikationen med barn i alla åldrar och kommunikation uttrycks som en 

framgångsrik faktor för att lära barn respektera varandras integritet. Det 

framkommer att omsorg utgör en större del i arbetet med yngre barn och att det samt 

avsaknad av verbalt språk kan vara en anledning till att yngre barn har tydligare 

kroppsspråk än äldre barn. Att det är lättare att diskutera med äldre barn nämns, 

men samtidigt framkommer det att det verbala språket kan vara en anledning till ett 

mindre tydligt kroppsspråk och därmed svårare att läsa av barn om de inte säger 

något. Det är viktigt att vara lyhörd för det barn uttrycker för att ta fatt på deras 

åsikter och kunna föra en dialog. En respondent lyfter tecken som stöd för att 

förtydliga barns kroppsspråk, “vi måste stötta dom för att kunna uttrycka sig”. För att 

barn ska få insikt i vad integritet är lyfts betydelsen av att introducera dem till 

integritet redan från första dagen på förskolan. “Är det ingen som gör det när dom är 

små så har dom ju själva ingen självinsikt sen när dom blir äldre, vad som är okej och 

inte okej”.  

Det framkommer i intervjuerna med respondenterna att barn ska få förståelse för att 

de kan säga “nej” när de inte vill någonting och att det accepteras. Att säga “stopp”, 

“stopp, jag vill inte” och/eller visa med handen tycks vara ett gemensamt verktyg att 

lära barn tillämpa både till vuxna och till andra barn. Lärandet uppges ske genom 

tydliga förklaringar och upprepande samt genom att utgå från barnen själva och 

exempelvis säga “du tycker ju inte att det är roligt när någon sparkar på dig eller när 

någon tar på dig så här hårt”. Det framkommer att det är viktigt att inte ge upp efter 

första gången man som vuxen samtalar med barn om snopp och snippa bara för att 

de blir generade. Då gäller det att fortsätta tala med dem om det så de blir mer 

bekväma med ämnet och där med mer mottagliga.  

4.2.1 Analys  

 

Det blir synligt att arbetet med barns kroppsliga integritet främst kopplas till de 

vuxnas förhållningssätt som beskrivs vara grundläggande och handlar om deras 

barnsyn. Då normer påverkar hur vi uppfattar omgivningen blir det intressant hur 

normer påverkar barnsynen eller hur barnsynen påverkar vilka normer som blir 

framträdande. Förskollärare och övriga pedagoger tar efter normer och värden från 

förskolecheferna medan barn tar efter alla vuxna i verksamheten som är förebilder. 

Butler (1990; 2004) skriver att normer skapar effekter som efterföljs utan reflektion 

vilket kan vara en anledning till att förskollärarna anammar förskolechefernas 

förhållningssätt. Normer skapar en gemensam kultur och ett kollektivt sammanhang, 

där en tolkning är att det är lättare att anpassa sig efter normen än att inta ett 

normkritiskt perspektiv och riskera att ses som avvikande. 

Det framkommer i resultatet att det är av betydelse att introducera barn till integritet 

redan från första dagen på förskolan. Det kan ses ur ett normkritiskt perspektiv där 

Lövkrona och Rejmer (2016) beskriver att normer reproduceras obemärkt och en 

tolkning är att det kopplas till vuxnas förebildsroll där det är av vikt att vara 
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normkritisk, utmana och granska normer för att kunna förändra de och föra över det 

önskvärda till barnen redan från början. 

Då förskollärare och förskolechefer är förebilder kan deras kommunikativa 

kompetens bestående av kroppsspråk, stödtecken och verbalt språk ses som det 

viktigaste verktyget i att lära barn om integritet. Valet av att agera utan att 

kommunicera med barnet kan ses ur ett normkritiskt perspektiv där Dolk (2013) och 

Ehrnberger (2017) beskriver att det finns underliggande maktstrukturer där barn är 

underordnade. När vuxna inte kommunicerar med barn eller frågar om tillåtelse vid 

alla former av kroppslig kontakt utövar de sin makt. Studiens analyserade resultat 

tyder på att förskollärare och övriga pedagoger utgår från sina normer och 

integritetsgränser och därmed inte ser problematiken i att röra barn utan tillåtelse. 

4.3 Stödjande material i integritetsarbetet  

 

Det framkommer skillnader bland förskollärarna beträffande hur de förhåller sig till 

material som stöd i arbetet med barns kroppsliga integritet i den planerade 

verksamheten. Fler respondenter uttrycker att det mer är ett förhållningssätt än 

något som förekommer på exempelvis samlingar och några hänvisar till hur de 

tidigare arbetat med olika material med andra barngrupper. Boken Vilda säger nej, 

materialet till Stopp! Min kropp! och Tio små kompisböcker är det material flest 

respondenter känner till och har arbetat med i olika utsträckning. En förskolechef 

hänvisar till Förskolebrevet som ett stödjande material och några andra chefer 

hänvisar till Barnkonventionen och framhåller att den snart blir svensk lag. Utifrån 

intervjuerna går det även att se några som inte har kommit i kontakt med något 

stödjande material. En förskollärare berättar att när hen arbetade med äldre barn 

hittade de på en sång tillsammans om integritet som spreds sig till barnens familjer 

och gav barnen förståelse för integritet. I den spontana verksamheten ger 

förskollärarna flera exempel på hur de tar tillvara på händelser i vardagen för att visa 

på integritet och gränssättning. Ett exempel ges baserat på barn som slog varandra på 

rumpan där det togs upp i stunden att det inte är tillåtet att röra varandra där, inte 

ens i leken. “Där vi har underkläderna det är liksom våra privata områden och det rör 

vi inte”.  

I intervjuerna uttrycks skilda meningar om hur respondenterna tagit emot de nya 

skrivningarna i förskolans läroplan beträffande barns kroppsliga integritet. Det är 

splittrade åsikter mellan respondenterna när det kommer till om de på något sätt 

behöver ändra sitt arbeta för att möta de nya läroplansmålen. Det framkommer i 

intervjuerna att några förskollärare varken läst eller diskuterat de nya 

läroplansmålen i arbetslagen. Av de förskollärare som tagit emot skrivningarna 

framkommer det att integritetsarbetet behöver planeras in mer i arbetet jämfört med 

hur det tidigare mer spontant vävts in i arbetet. En förskolechef uttrycker att de nya 

läroplansskrivningarna “kom ju liksom och tangerade verkligen vårt arbete”. Det 

framkommer av förskolecheferna att arbetet med barns kroppsliga integritet dels 

tillämpas naturligt i förskolans vardag och dels att det är ett arbete som det behövs 

systematiskt samtalas om och arbetas mer med, som ett levande arbete och en 
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pågående process. En förskolechef kopplar arbetet med barns kroppsliga integritet 

till deras plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolechefen 

uttrycker att planen går i samklang med Diskrimineringslagen och främjar förskolans 

arbete mot att förebygga kränkningar.   

Samtliga respondenter lyfter kommunens policy angående vad vikarier får och inte 

får göra när de är okända för en barngrupp. Respondenterna uttrycker att vikarier 

inte får hjälpa barn vid blöjbyten, toalettsituationer eller vara själva med dem vid 

andra intima situationer förrän barnen är trygga med vikarien. En förskolechef 

beskriver en policy som de på förskolan själva utformat utöver den kommunen 

erbjuder. Respondenten framhåller att deras egen policy handlar om ett gemensamt 

förhållningssätt och en förklaring på hur de som verksamma inom förskolan ska 

respektera barns integritet. En förskollärare berättar att det förekommit diskussioner 

i arbetslaget om nya vikarier där arbetslaget bestämt att vikarier efter två veckor kan 

börja hjälpa barn vid exempelvis toalettsituationer och blöjbyten, men framhåller 

också “vi har haft vikarier som har varit här i två månader men *skratt* barnen vill 

inte att hon byter blöja och då är det ju okej”. Några respondenter framhåller att de 

försöker lära barn att vara tydliga med att säga ifrån när det inte vill, en förskollärare 

säger “vi har lärt de att vara tydliga och de FÅR vara det. Barn FÅR ha sin integritet”.   

4.3.1 Analys 

 

I resonemanget om stödjande material i relation till förskolans uppdrag framkommer 

det att Stopp! Min Kropp! är ett material som flest respondenter känner till och har 

arbetat med. Det kan kopplas till Butlers (1990; 2004) mening om att normer skapar 

effekter som efterföljs, där en tolkning är att exempelvis Stopp! Min kropp! blivit ett 

uppmärksammat pedagogiskt material för att lära barn om integritet vilket är en 

effekt av samhällets normer.  

Det framkommer att det behöver arbetas mer planerat med integritet för att möta de 

nya skrivningarna i den reviderade läroplanen. Resonemanget kan kopplas till 

maktordningar där förskollärare och förskolechefer har makt och ansvarar för att 

göra integritetsarbetet till ett mer planerat innehåll i förskolans verksamhet. En 

tolkning är att normer ligger till grund för revideringen av förskolans läroplan. 

Barnsynen har förändrats i Sverige genom åren vilket kan ha resulterat i nya normer 

som på sikt förändrat samhället och barns rättigheter, vilket leder till revideringar av 

förskolans läroplan för att den ska hålla sig á jour med samhällets utveckling och 

förmedla att förskollärare och förskolechefer ska vara medvetna och kritiskt granska 

de rådande normerna. Även kommunens och en av förskolornas egen policy kan 

kopplas till ett normkritiskt perspektiv då även den kan ses vara uppbyggd av ett 

kritiskt granskande av normer. Resonemanget om att arbeta för barns bästa kan ses 

utifrån Kumashiros (2002; 2009) antidiskrimineringsarbete som ligger till grund för 

det normkritiska perspektivet och syftar till att arbeta för att förhindra kränkande 

behandling. 
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4.4 Resonemang om betydelsen av diskussioner 

 

Att barns kroppsliga integritet är ett område som diskuteras både på förskolan i 

helhet och i arbetslagen blir synligt i intervjuerna då samtliga respondenter återger 

olika situationer där diskussion förekommit främst på grund av skilda 

förhållningssätt. Situationer barn till barn, barn till vuxen och vuxen till vuxen 

uppges bland annat diskuteras under arbetslagsträffar, när någon går över gränsen, 

beträffande vikarier samt intima situationer. En återkommande situation som 

diskuteras är hur förskollärare och övriga pedagoger ska förhålla sig till att pussa 

barn i förskolan, vilket fler respondenter beskriver skiljer sig från person till person. 

Det beskrivs vara svårt att diskutera med en kollega när de agerat 

integritetskränkande, det uttrycks att det är lättare att gå till chefen och berätta vad 

som observerats samt att det är något som bör diskuteras gemensamt. Intervjuerna 

visar en variation på att hur pass tydliga riktlinjerna är angående barns integritet på 

förskolorna. Genom att diskutera situationer beskrivs syftet vara att komma fram till 

ett gemensamt förhållningssätt som alla anammar. Dock framhåller en förskolechef 

“att vi tagit upp... det här med att man inte ska pussas men sen blir det ju som 

ingenting mer för det är ju ingen som törs säga någonting, att man pratar om det och 

kanske säger att det inte är okej men sen så gör de det i alla fall”.  

Betydelsen av att våga säga ifrån när någon vuxen går över gränsen kopplas till 

förebildsrollen av respondenterna. I intervjuerna uttrycker en förskollärare att hen 

gång på gång säger ifrån när en vuxen lägger upp mat på barnens tallrikar fast det är 

en viktig del för barn att ta mat själva. Förskollärarens lösning är att ge barnen en ny 

tallrik och låter de ta mat själva. En annan förskollärare ger exempel på när en 

kollega tar med sig ett barn som nog hellre hade velat gå med någon annan. Att i en 

sådan situation inte säga något till kollegan för att inte sätta hen i en obekväm sits 

menar förskolläraren inte är att stå upp för barnet eller att arbeta framgångsrikt med 

att skydda barnets integritet. Det kommer till uttryck i intervjuerna att det är av vikt 

att alltid stå på barnens sida istället för kollegans för att skydda barn från 

integritetskränkningar. 

4.4.1 Analys  

 

I respondenternas resonemang om att säga ifrån när någon vuxen går över gränsen 

och kränker ett barn, indikerar resultatet på att det kan vara påfrestande för 

relationen. Det tyder på att ifrågasätta eller säga ifrån går emot rådande normer och 

kan vara påfrestande för relationen då någon utmanar och avviker från normer 

istället för att rätta sig efter normen. Hur människor sätter gränser kan variera 

beroende på normer, kultur och sociala sammanhang och kan kopplas till ett 

normkritiskt perspektiv som handlar om att våga kritiskt granska de normer som 

råder för att kunna förändra dem (Kumashiro, 2002; 2009; Dolk, 2013; Ehrnberger, 

2017). Normer kan skapa meningsskiljaktigheter beträffande förhållningssätt i 

förskolan men genom att påpeka rådande normer kan fokus flyttas från det 

avvikande beteendet till omkringliggande kultur. Det kan ses som en strategi för att 
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öppna upp för diskussion utan att sätta den avvikande i en obekväm sits. Fokus ska 

ligga på barns bästa och det blir tydligt i resultatet att respondenterna framhåller det 

viktigt att stå upp för barn för att kunna arbeta framgångsrikt med att skydda barn 

och deras integritet. 

4.5 Resonemang om dilemman kopplat till barns kroppsliga 

integritet i förskolan 

 

Några förskollärare beskriver att de frekvent hamnar i dilemman när föräldrar 

uppmanar sina barn att krama de vuxna på förskolan när de ska gå hem och då de 

upplever att föräldrarnas intentioner är goda kan det vara svårt att avstyra. Det 

kommer till uttryck att förskollärare och övriga pedagoger kan säga “nä men vi 

behöver inte kramas vi ses ju imorgon. Vi kan prata med varann... vi kan vinka till 

varandra!” eller “det behöver du inte göra, du behöver inte ge mig en kram om du inte 

vill. Det måste du känna själv” för att lösa situationen.  

Ytterligare ett dilemma mellan förskolan och hemmen framkommer i intervjuerna 

med respondenterna och uppges ha sin grund i olika kulturer och åsikter i relation till 

barns integritet. Det råder delade meningar om förskolans normer och värden samt 

hur det kan förmedlas till föräldrar som kommer från andra kulturer och normer. En 

förskolechef säger “det måste vi vuxna lägga åt sidan, både föräldrar och pedagoger 

att det här... här på förskolan gäller det här!”.  

Andra dilemman som respondenterna lyfter är föräldrar som har barn som är blöjfria 

hemma men inte vill gå på toaletten på förskolan förväntar sig att de vuxna ska ta av 

blöjan och sätta barnen på toaletten även om de inte vill. Respondenten uttrycker att 

det kan vara svårt för föräldrar att förstå att det blir som ett övergrepp på barnet. 

Tydlig kommunikation är ett återkommande ämne i intervjuerna och att både som 

förskolechef, förskollärare och övrig pedagog våga möta kollegor och föräldrar och 

berätta vilka regler och vilket förhållningssätt som gäller.  

En situation som både uppges som ett dilemma och som ett framgångsrikt tillfälle i 

stödjandet av barns kroppsliga integritet är när barn lärt sig att de bestämmer över 

sin egen kropp och därmed säger nej till att få blöjan bytt eller hjälp med påklädnad. 

Lika så när ett barn säger eller visar att hen vill få hjälp på toaletten av en viss 

pedagog som befinner sig utomhus eller är upptagen på annat vis och förskolläraren 

då återger “då fick man försöka, ah, men vänta in, prata om situationen att ja men vi 

provar, asså att man ändå på något sätt får ett okej. Fast det är ju ändå lite övertramp, 

kan man tycka, men det är inte alltid lätt”. Kommunikationens betydelse 

framkommer vara av stor betydelse, “man kanske får förklara för barnet varför vi 

behöver göra det här, jag vet att du inte vill men vi behöver göra det här, att man 

kanske får vara lite tydlig med vad är det man håller på med”. 
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4.5.1 Analys  

 

I resonemanget om dilemman kopplat till barns integritet i förskolan ges exempel på 

oenigheter mellan hem och förskola. Det kan ses utifrån Ehrnberger (2017) som 

beskriver att normer kan kopplas till förväntningar på individers beteende och livsstil 

som kan resultera i meningsskiljaktigheter som utifrån resultatet kan uppstå mellan 

vårdnadshavare och förskola på grund av olika kulturer och normer. En förskolechef 

uttrycker att det bör tydliggöras för vårdnadshavare vilka regler som finns att förhålla 

sig till inom förskolans kultur vilket kan kopplas till ett maktresonemang där 

förskollärare, förskolechefer och övriga pedagoger står högre upp i hierarkin och har 

därmed makt att bestämma över vårdnadshavare i frågor beträffande de regler och 

förhållningssätt som ska råda i verksamheten. 

Sett ur ett normkritiskt perspektiv bör förskollärare och övriga pedagoger ha i åtanke 

att det är normer som styr vad som anses vara normalt respektive onormalt och att 

det ibland kan vara svårt att uppfatta vilka normer som styr människors uppfattning 

huruvida något är lämpligt eller olämpligt.  

Resultatet indikerar på dilemman mellan barn och vuxna där barn lärt sig säga ifrån. 

Det kan kopplas till ett normkritiskt perspektiv beträffande makt och maktordningar 

där Dolk (2013) och Ehrnberger (2017) framhåller att vem som har makt och varför 

den har makt i olika situationer kan bero på normer. Det blir tydligt att vuxna besitter 

makten och att barns vilja har underordnad betydelse. Makt handlar inte 

nödvändigtvis om tvång utan att få människor att anpassa sin vilja utefter 

makthavaren (Dolk, 2013) vilket ibland kan vara av god avsikt. Det lyfts i ett dilemma 

i resultatet där en förskollärare beskriver att det ibland krävs ett visst övertygande för 

att “man ändå på något sätt får ett okej. Fast det är ju ändå lite övertramp”. En 

maktobalans mellan barn och vuxna blir tydlig där de vuxna utifrån rådande normer 

beslutar vad som anses viktigast. Barn behöver då anpassa sina viljor och känslor 

efter makthavaren (Bromseth & Darj, 2011). 

 

4.6 Resultatsammanfattning  

 

Det framkommer i förskollärarna och förskolechefernas beskrivningar att barns 

integritet är en rättighet och en självklarhet. Integritet beskrivs handla om gränser, 

rätten att bestämma över sig själv och respekt för individen där resultatet indikerar 

på variationer i arbetet. Det kan kopplas till ett normkritiskt perspektiv där normer 

utgör oskrivna regler för hur människor bör agera. I resonemangen om arbetet med 

barns kroppsliga integritet beskrivs betydelsen av kommunikation och att fråga om 

tillåtelse vid alla former av kroppskontakt. Det uttrycks att både förskollärare och 

förskolechefer är förebilder och deras förhållningssätt beskrivs vara grundläggande 

då det återspeglar sig på barn och verksamheten. Butler (1990: 2004) framhåller att 

normer skapar effekter som efterföljs och därmed påverkar vuxna och deras sätt att 

agera som förebilder. Integritetsarbetet ses mer som ett förhållningssätt än något 

som ska planeras in i verksamheten, men det framkommer att det finns stödjande 
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material tillgängligt som använts i olika utsträckning. Beträffande den nya läroplanen 

uttrycks skilda meningar huruvida skrivningarna tagits emot och hur eller om arbetet 

behöver förändras för att möta dem. Barnsynen har förändrats i Sverige och en 

tolkning är att det fört med sig nya normer som slutligen lett till en revidering av 

förskolans läroplan. En gemensam policy för kommunens förskolor synliggörs i 

resultatet, den beskriver vad vikarier får och inte får göra under tiden de är okända 

för barngruppen. Det kopplas till att vara normkritisk för att kunna arbeta för barns 

bästa. Samtliga respondenter ger exempel på olika situationer där diskussioner om 

kroppslig integritet förekommit, främst på grund av vuxnas skilda förhållningssätt. 

En problematik som lyfts är svårigheten med att konfrontera den som agerat 

integritetskränkande samtidigt som vikten av att stå upp för barn framhålls. 

Dilemman kopplat till normer och kulturer beskrivs som återkommande, exempelvis 

som när vårdnadshavare uppmanar barn till att krama vuxna på förskolan. Det 

uttrycks vara svårt att avstyra sådana situationer då respondenterna upplever att 

vårdnadshavarna gör det av välmening. Det tyder på att ifrågasätta eller säga ifrån 

går emot rådande normer och kan vara påfrestande för relationen då någon utmanar 

och avviker från normer istället för att rätta sig efter normen. Ett annat exempel som 

beskrivs både som ett dilemma och ett framgångsrikt tillfälle är när barn lärt sig säga 

ifrån och tydliggör sin integritetsgräns vilket kan göra det svårt när en vuxen behöver 

byta blöja. Det kopplas till en form av maktobalans där vuxna besitter makten och 

barns viljor är av underordnad betydelse.   
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5. Diskussion 

Här diskuteras resultatet mot tidigare forskning, utifrån frågeställningarna: Hur 

beskriver förskollärarna och förskolecheferna barns kroppsliga integritet i 

förskolan? och Hur resonerar förskollärarna och förskolecheferna om sitt arbete 

med barns kroppsliga integritet i förskolan? 

5.1 Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Den tydliga och otydliga kroppsliga integriteten  

 

I resultatet framkommer resonemang i likhet med Runeson (2002) och Johanssons 

(2005) beskrivning av integritet som innefattar rätten att få sin integritet respekterad 

där gränssättning är en viktig del i integritetsarbetet. Resultatet indikerar på att det 

finns en tydlig gränssättning mot de privata delarna men en mer diffus framställning 

av vilken typ av närkontakt i övrigt som är tillåten. En reflektion är att det kan bero 

på hur normer formar oss och spelar en betydande roll i vad var och en anser vara 

lämpligt kopplat till sin egen integritetsgräns. Det kan vara en anledning till att det 

uppstår dilemman och diskussioner i förskolan gällande integritet, alla har olika 

utgångspunkter vilket är en del av det komplexa i ämnet.  

5.1.2 Barns rättighet och vuxnas dilemman  

 

I det analyserade resultatet tydliggörs fler exempel som tyder på utmaningar i att 

våga förändra det förhållningssätt man är van vid och att våga ifrågasätta den som 

går över gränsen samt alltid stå på barnens sida för att skydda dem från 

integritetskränkningar. Runeson (2002) och Johansson (2005) framhåller att det kan 

vara svårt att fastställa när någons integritet kränkts men att man bör utgå ifrån 

personen som upplever sig kränkt, samtidigt handlar det om att ha sunt förnuft då en 

integritetskränkning kan ske utan att den utsatta känner sig kränkt. För barn kan det 

vara svårt att veta var gränsen för integritetskränkningar går då gränsen ändras 

utifrån vilken situation barnet befinner sig i. Det kan ses utifrån Heldin m.fl. (2018) 

som menar att det är av vikt att det finns vuxna med sunt förnuft som kan dra 

gränser och skydda barns integritet (se även Runeson, 2002). Problematiken med 

sunt förnuft kan dels vara att det ser olika ut för alla och dels förståelsen att ens eget 

sunt förnuft inte alltid är en norm. Resultatet visar på dilemman med 

vårdnadshavare som uppmanar sina barn till att krama vuxna där förskollärarna och 

övriga pedagoger upplever det svårt att avstyra handlingen då intentionen uppfattas 

vara god. Det kan finnas en problematik i att säga till vårdnadshavare då det kan vara 

känsligt och påverka relationen mellan förskolan och hemmet. Samtidigt har 

förskollärare och övriga pedagoger ett ansvar att skydda barns integritet och därmed 

visa och förklara för vårdnadshavare att de agerar utifrån barns bästa för att de ska 

kunna vara trygga med pedagogerna på förskolan (Runeson, 2002; Johansson, 2005; 

Bergström m.fl., 2016).  
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5.1.3 Den kroppsliga integritetens paradox  

 

Kroppsspråket utgör en betydande del i kommunikation med barn och skillnader som 

framkommer i resultatet är att yngre barn beskrivs ha tydligare kroppsspråk än äldre 

och att det är lättare att föra samtal och diskussioner med äldre barn. En reflektion är 

att det ställs högre krav på yngre barns kroppsspråk då de saknar ett verbalt språk 

och därmed möjligheten att kunna utrycka sin vilja med ord. Vikten av att visa barn 

respekt, fråga om tillåtelse och inte ta för givet att barn vill ta emot vuxnas hjälp 

framhålls i resultatet som självklart likväl komplext. Vuxna måste ibland förbise 

barns nej då andra faktorer väger tyngre och Matheny (2017) skriver att barn inte 

alltid kan bestämma vem som ska hjälpa dem. Att inte alltid kunna respektera barns 

nej och behöva träda över deras integritetsgräns kan då bli paradoxalt och det väcker 

tankar hur barn upplever det när deras nej inte respekteras. Samtidigt menar 

respondenterna att det är ett framgångsrikt tillfälle i stödjandet av barns kroppsliga 

integritet när barn fått förståelse för att de bestämmer över sin kropp och kan säga 

nej. Dilemmat blir huruvida den vuxna ska förhålla sig till omsorgen kontra barns 

integritet, där den vuxna antingen får prioritera normen att värna om barns integritet 

eller avvika för att prioritera normen om barns omsorg. Som Runeson (2002) 

påpekar är det av vikt att låta barn vara delaktiga i sin omvårdnad, på sådant sätt 

främjas kommunikationen och tilliten till den vuxna vilket kan resultera i att barnet 

får kontroll, känner sig tryggt och får sin integritet respekterad. Det framkommer 

som en viktig aspekt i resultatet att förklara varför den vuxna befinner sig vid barns 

privata områden för att de ska få förståelse för omsorgen och det är även viktigt att 

den vuxna inte samtalar bort situationen då risken är att det kan sända ut fel signaler. 

En rimlig slutsats kan vara att förskollärare och övriga pedagoger behöver 

kommunicera med barn för att de ska känna att de har kontroll även i situationer som 

kan vara obekväma när omsorgen väger tyngre än barns nej.  

5.1.4 Kroppslig integritet och samhällets föränderlighet  

 

Syftet med att förtydliga kroppslig integritet i förskolans läroplan kan kopplas till 

Skollagen (SFS, 2010:800) och Barnkonventionen (UNICEF, 2009) vilka gemensamt 

syftar till att skydda barn och se till deras bästa. Läroplanens revidering kan leda till 

fortbildning och att vuxna känner sig tryggare i att hantera ämnet. Det har länge 

förekommit diskussioner om barns rätt till självbestämmande (Runeson, 2002) och 

Quennerstedt (2016) framhåller att barn börjar utveckla förståelse för mänskliga 

rättigheter under förskoleåldern. En reflektion är att diskussionerna förändrat 

barnsynen vilket kan vara en anledning till integritet skrivits fram i förskolans 

läroplan och att barn ska utveckla förståelse för de mänskliga rättigheterna från tidig 

ålder. En förklaring till att barnsynen ändrats kan bero på normer och att de 

kulturella konstruktionerna ändrats i samhället under de senaste decennierna. 

Johansson (2005) skriver i sin studie att barn förses med värdighet och status när 

vuxna ger dem rättigheter, vilket kan ses i likhet med att vuxna har makt över barns 

rätt till mänskliga rättigheter. En intressant tanke är hur barnsynen kommer 
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förändras under kommande år då integritet och normkritiskt perspektiv ständigt 

utmanar vårt sätt att se på barn och deras rättigheter. 

Vi reflekterar över att den reviderade läroplanen varken konkretiserar integritet eller 

hur det ska arbetas med i förskolan, vilket gör att tolkningsutrymmet för hur arbetet 

ska genomföras kvarstår. I resultatet framkommer det att integritetsarbetet behöver 

planeras in mer i verksamheten till skillnad från hur det i dagsläget mest sker 

spontant. Utifrån resultatet kan vi se variationen av olika implementeringsprocesser 

av de nya skrivningarna i den reviderade läroplanen. De flesta respondenter kopplar 

kroppslig integritet till sitt förhållningssätt och anser att det redan överensstämmer 

med läroplanens nya skrivningar, vilket kan vara en anledning till att de nya 

skrivningarna inte behandlats. En reflektion är att förskollärare och övriga 

pedagogers förhållningssätt både kan gynna och hämma barns rätt till integritet 

därav är det av vikt att ta hänsyn till barn och ha i åtanke hur de påverkas av vuxna. 

Resultatet indikerar på att tidigare implementeringar av riktlinjer gällande barns 

kroppsliga integritet i förskolan har förekommit men inte efterföljts. Det kan bero på 

att vuxna förhåller sig och tolkar barns integritet efter sina egna normer, men 

samtidigt framkommer det att närhet ska ske på barns villkor. Det kan ses i likhet 

med Heldin m.fl. (2018) som framhåller att det kan uppfattas oprofessionellt att ge 

barn för mycket närhet men att det är svårt att sätta gränser då kroppslig kontakt är 

en del av kommunikationen. Det är en anledning till att barns kroppsliga integritet 

systematiskt behöver samtalas om och arbetas med. Resultatet förenar 

integritetsarbetet med Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) och ett främjande 

arbete mot förebyggandet av kränkningar. Ett samband kan ses mellan 

Diskrimineringslagen (SFS, 2008:567) och Barnkonventionen (UNICEF, 2009) som 

båda ser till barns bästa och går i samklang med förskolans värdegrund. Det går att 

koppla flera artiklar i Barnkonventionen (UNICEF, 2009) till barns integritet men 

likt läroplanen skulle det med fördel kunna skrivas ut tydligt för att säkerställa att 

barns rätt till integritet efterlevs. Dock står det tydligt att barn ska skyddas från alla 

sorters våld och utnyttjanden samt att de har rätt att uttrycka tankar och åsikter, 

vilket kan kopplas till integritet men på ett diffust sätt då begreppet inte nämns. 

I resultatet framkommer det att samtliga förskolor omfattas av en integritetspolicy 

som är gemensam inom kommunen. Resultatet tyder på att respondenterna 

förespråkar att vara ensamma med barn i intima situationer för att skydda dem från 

andra barn och vuxna. I jämförelse skriver Bergström m.fl. (2016) i sin studie att det 

finns förskolor med konkreta regler gällande kroppslig kontakt där ett exempel är att 

det inte är tillåtet att vara ensam när vuxna hjälper barn på toaletten. Vi reflekterar 

över att integritetsarbetet sker på olika sätt men med samma mål, därav är det av vikt 

att diskutera den gemensamma policyn för att undvika osämjor i arbetet.  

5.1.5 Kroppslig integritet och makten att avstå makt 

 

Det framkommer i resultatet att diskussioner om vikarier förekommer på 

förskolorna, där en tolkning är att arbetet med barns kroppsliga integritet försvåras 

då förskolor kontinuerligt tilldelas nya vikarier som inte är införstådda med hur 
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arbetet ser ut. Resultatet visar att vikarier kan vilja hjälpa barn vid intima situationer 

innan barnen är trygga med dem, men att förskollärare och övriga pedagoger då bör 

vara lyhörda för det barnet uttrycker. “Vi har lärt de att vara tydliga och de FÅR det. 

Barn FÅR ha sin integritet” uttrycker en förskollärare. En koppling görs till 

Johanssons (2005) mening att integritet handlar om att ha makt men även att kunna 

avstå från den, där blir det utifrån resultatet tydligt att vuxna genom att avstå från sin 

makt och lyssna på barn kan ge dem förståelse för att det de uttrycker är av vikt. Vi 

reflekterar över att vuxnas känslor bör förbises för att säkerställa barns trygghet och 

värna om deras integritet samt att förskollärare och övriga pedagoger bär ansvar att 

dels lära barn att vara tydliga med sin integritet, dels att vara mottagliga för det barn 

ger uttryck för.  

5.1.6 Makten och ansvaret att tala om barns kroppsliga integritet  

 

Resultatet påvisar att det finns olika strategier att använda för att lära barn 

respektera sin egen och andras integritet. Att lära barn säga “stopp” och sätta upp 

handen är en vanligt förekommande strategi. Det framkommer att det kan vara 

känsligt att tala med barn om kroppslig integritet men att fortsätta tala om det tills de 

blir bekväma och mer mottagliga. En reflektion är att om barn blir generade när 

ämnet berörs tyder det på att deras integritetsgräns är nådd. Ytterligare en reflektion 

är att normer styr vad som anses vara lämpliga respektive olämpliga samtalsämnen 

att ha med barn. Då ligger makten på vuxna att neutralisera ämnet eftersom syftet 

med att samtala med barn om kroppslig integritet är att de ska få kunskap om att de 

har rätt att själva bestämma över sin kropp och att det aldrig är deras fel om en vuxen 

beter sig olämpligt. En koppling är att det kan vara ett känsligt ämne att tala om då 

Norlén (2013) och Zhang m.fl. (2014) framhåller att det kan skapa oro och ångest hos 

barn att tala om kroppen och integritetskränkningar. Trots att det är ett känsligt 

ämne visar Zhang m.fl. (2014) och Bergström m.fl. (2014) flera studier som 

framhåller att det leder till positiva effekter att samtala med barn om ämnet. Det kan 

bland annat ge barn bredare kunskap om deras integritetsgräns och hjälpa dem att få 

förståelse för att vem som helst kan göra olämpliga saker. Ett syfte med att samtala 

med barn om kroppslig integritet är att de ska lära sig självförsvarstekniker och att de 

ska våga berätta för någon de litar på om de blivit utsatta för en integritetskränkning.   

Det är de spontana händelserna som främst tas tillvara på och öppnar upp för 

diskussioner om stödjandet av barns integritet. Att det inte förekommer planerade 

aktiviteter kan kopplas till att många som arbetar inom förskolan känner sig 

otillräckliga och vill ha mer utbildning om integritet för att kunna stärka barn i 

arbetet med kroppslig integritet (Bergström m.fl., 2016). Det framkommer i 

resultatet att det finns förskollärare och övriga pedagoger som inte känner till något 

stödjande material. En reflektion är att det kan bero på att integritet nämns generellt 

och inte definieras i Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) och därmed kan 

förbises.  
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5.1 Metoddiskussion  
 

En kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valdes i syfte att fördjupa 

kunskapen om hur fyra förskollärare och fyra förskolechefer beaktar och arbetar med 

barns kroppsliga integritet i förskolan. Intervjuerna bidrog till att vi kunde ta del av 

respondenternas beskrivningar och resonemang beträffande deras integritetsarbete. 

Studien synliggör förskollärare och förskolechefers beskrivningar av barns kroppsliga 

integritet i förskolan samt deras resonemang om arbetet. Observationer hade varit 

relevant om studien hade syftat till att undersöka hur förskollärarna och 

förskolecheferna gör i praktiken, dock är vårt syfte att undersöka hur de beskriver och 

resonerar om sitt arbete därav är en intervjustudie passande. En reflektion är att 

intervjuer som metod kan leda till att respondenterna ger svar de tror är önskvärda. 

På grund av valet att intervjua får vi i denna studie förlita oss på och utgå ifrån 

respondenternas utsagor. Ur den aspekten kan resultatet ha påverkats och därmed 

sett annorlunda ut om vi valt att intervjua någon annan i arbetslaget. Studiens 

tidsram begränsade antalet intervjuer vilket resulterar i att studiens åtta intervjuer 

inte kan ge en generell bild av hur förskollärare och förskolechefer beskriver och 

resonerar om integritetsarbetet i förskolan.  

Valet av att intervjua fyra förskollärare och förskolechefer var i syfte att få ett brett 

perspektiv utifrån två olika yrkeskategorier. Studiens syfte var inte att jämföra 

skillnader mellan förskollärare och förskolechefer, dock finner vi det intressant att 

respondenterna överlag resonerade och beskrev integritetsarbetet på ett likartat sätt.  

Som tidigare nämnts utfördes en pilotstudie där vi intervjuade gemensamt vilket 

upplevdes sätta respondenterna i underläge och vi upplevde att intervjuerna var en 

aning ostrukturerade trots att intervjumetoden var semistrukturerad. Mot den 

bakgrunden valde vi istället att intervjua respondenterna enskilt under denna studie, 

vilket upplevdes fördelaktigt för studien.  

5.2 Slutsats, implikationer för yrkesuppdraget och fortsatt 

forskning  
 

Studien har bidragit till att fördjupa kunskapen om hur fyra förskollärare och fyra 

förskolechefer beaktar och arbetar med barns kroppsliga integritet i förskolan där 

resultatet visar att förskollärare och förskolechefers förhållningssätt och arbetssätt är 

grundläggande för huruvida barn lär sig respektera sin och andras kroppsliga 

integritet eller inte. Slutsatsen är att ämnet är komplext men att det komplexa i 

begreppet inte synliggörs i respondenternas definitioner av integritet utan enbart i 

beskrivningen av deras arbete. De resonemang och beskrivningar som framkommer i 

resultatet kopplas till ett normkritiskt perspektiv där arbetet påverkas av att alla är 

unika individer och bär på olika normer vilket resulterar i ett varierat arbete. Arbetet 

med barns kroppsliga integritet skulle med fördel ske mer kontinuerligt då resultat 

visar att arbetet sker spontant och i samband med att en integritetskränkande 

händelse sker. Då det i dagsläget inte råder några tydliga riktlinjer i förskolans 

styrdokument hur förskolan ska arbeta med barns kroppsliga integritet blir arbetet 
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aningen diffust, något som med den reviderade läroplanen förhoppningsvis blir mer 

konkret. Trots att respondenterna visar på olika dimensioner av kunskap och 

erfarenheter ser vi ett samband mellan deras resonemang och deras beskrivningar av 

sitt sätt att arbeta. Respondenterna ser arbetet främst som ett förhållningssätt där 

ämnets komplexitet syns i både resonemangen och beskrivningarna av arbetet. Barns 

kroppsliga integritet är en viktig aspekt i förskollärare och förskolechefers uppdrag 

och en förhoppning är att studien ska belysa vikten av barns kroppsliga integritet, 

väcka engagemang och fördjupa kunskapen om ämnet och dess komplexitet. Som 

studien åsyftar har förskollärare och förskolechefer avsevärd betydelse för barns 

kroppsliga integritet och en önskan är att studien kommer läsas av förskollärare och 

förskolechefer för att fördjupa deras kunskaper om integritetsarbetet i förskolan. 

Denna studie skrivs i övergången till läroplanen som reviderats 2018 där begreppet 

integritet förtydligats och fått mer utrymme. Studien belyser hur arbetet beskrivs och 

resoneras om kort innan nya riktlinjer implementeras och kan därmed användas för 

att synliggöra de eventuella skillnader som den reviderade läroplanen kan tillföra.  

I dagsläget finns det begränsat med forskning gällande barns kroppsliga integritet i 

förskolan vilket gör att vår studie är ett angeläget bidrag till området. En intressant 

aspekt för kommande studier om barns kroppsliga integritet kan vara att få ta del av 

observationer och barns perspektiv för att se hur förskollärare och förskolechefers 

beskrivningar och resonemang om arbetet syns i praktiken. Det skulle även vara 

intressant att utöka studien genom att intervjua fler respondenter för att få en mer 

utförlig och generell bild av arbetet med barns kroppsliga integritet i förskolan.  
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Bilaga 1: Missivbrev – Förskolechefer 
 

Information om undersökning av förskolans arbete beträffande barns kroppsliga 

integritet. Förfrågan om ditt deltagande i denna undersökning.   

Hej!  

Vi heter Julia Östin och Denise Riley och studerar till förskollärare vid Mälardalens 

Högskola. Vi läser nu sista terminen och ska skriva ett självständigt arbete i par och 

har valt att fortsätta på vår pilotstudie med ämnet barns kroppsliga integritet i 

förskolan. Syftet med studien är att undersöka fyra förskollärares och fyra 

förskolechefers förhållningssätt till barns integritet med förhoppning att kunna 

stärka barns integritet och motverka alla typer av diskriminering.  

Efter att ha tagit del av de nya skrivningarna i Läroplan för förskolan där barns rätt 

till kroppslig integritet skrivs in för första gången ser vi det intressant att ta del av hur 

olika förskolor förhåller sig till ämnet. Du som förskolechef besitter värdefull kunskap 

och erfarenhet och vi önskar att få intervjua dig och ta del av ditt perspektiv av 

arbetet med barns integritet. Intervjun kommer bestå av tre bakgrundsfrågor och 12 

ämnesrelaterade frågor och beräknas ta ca 30 minuter. Vi tar hänsyn till 

Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer genom hela studien. Genom att vi 

informerar dig att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och berättar om 

undersökningens syfte tar vi hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet. Du 

har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig. Dina uppgifter kommer hanteras med 

största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att du kommer benämnas som 

respondent och förskolan kommer inte benämnas, för att inte röja några identiteter. 

Citat från intervjuerna kan komma att användas i vårt självständiga arbete men det 

kommer inte under några omständigheter gå att identifiera vem källan är. Vi önskar 

att få spela in intervjun med en mobiltelefon för att kunna transkribera den för att 

med största noggrannhet undvika att skapa en felkälla. Ljudfilen samt 

transkriberingarna kommer raderas vid examination. Vi förhåller oss till 

nyttjandekravet och kommer enbart använda det insamlade materialet till vår studie. 

Vi kommer sammanställa datainsamlingen och analysera den i relation till litteratur 

och forskning. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion lägg ut på databasen Diva, där du kan ta 

del av den. Vår handledare är Pernilla Kallberg (mejl: pernilla.kallberg@mdh.se 

telefonnummer: XXX) men vi ser huvudsakligen att du vänder dig till oss om du har 

några frågor eller funderingar.  

Med vänliga hälsningar   

Julia Östin    Denise Riley  

Mejl: jon16002@student.mdh.se              Mejl: dna16001@student.mdh.se 

Telefonnummer: XXX                   Telefonnummer: XXX 

 Västerås, 2019-04-05                                    Västerås, 2019-04-05  
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Bilaga 2: Missivbrev – Förskollärare 
 

Information om undersökning av förskolans arbete beträffande barns kroppsliga 

integritet. Förfrågan om ditt deltagande i denna undersökning.   

Hej! 

Vi heter Julia Östin och Denise Riley och studerar till förskollärare vid Mälardalens 

Högskola. Vi läser nu sista terminen och ska skriva ett självständigt arbete i par och 

har valt att fortsätta på vår pilotstudie med ämnet barns kroppsliga integritet i 

förskolan. Syftet med studien är att undersöka fyra förskollärares och fyra 

förskolechefers förhållningssätt till barns integritet med förhoppning att kunna 

stärka barns integritet och motverka alla typer av diskriminering.  

Efter att ha tagit del av de nya skrivningarna i Läroplan för förskolan där barns rätt 

till kroppslig integritet skrivs in för första gången ser vi det intressant att ta del av hur 

olika förskolor förhåller sig till ämnet. Du som förskolechef besitter värdefull kunskap 

och erfarenhet och vi önskar att få intervjua dig och ta del av ditt perspektiv av 

arbetet med barns integritet. Intervjun kommer bestå av tre bakgrundsfrågor och 12 

ämnesrelaterade frågor och beräknas ta ca 30 minuter. Vi tar hänsyn till 

Vetenskapsrådet (2017) forskningsetiska principer genom hela studien. Genom att vi 

informerar dig att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och berättar om 

undersökningens syfte tar vi hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet. Du 

har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och 

utan några negativa konsekvenser för dig. Dina uppgifter kommer hanteras med 

största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att du kommer benämnas som 

respondent och förskolan kommer inte benämnas, för att inte röja några identiteter. 

Citat från intervjuerna kan komma att användas i vårt självständiga arbete men det 

kommer inte under några omständigheter gå att identifiera vem källan är. Vi önskar 

att få spela in intervjun med en mobiltelefon för att kunna transkribera den för att 

med största noggrannhet undvika att skapa en felkälla. Ljudfilen samt 

transkriberingarna kommer raderas vid examination. Vi förhåller oss till 

nyttjandekravet och kommer enbart använda det insamlade materialet till vår studie. 

Vi kommer sammanställa datainsamlingen och analysera den i relation till litteratur 

och forskning. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion lägg ut på databasen Diva, där du kan ta 

del av den. Vår handledare är Pernilla Kallberg (mejl: pernilla.kallberg@mdh.se 

telefonnummer: XXX) men vi ser huvudsakligen att du vänder dig till oss om du har 

några frågor eller funderingar.  

Med vänliga hälsningar   

Julia Östin    Denise Riley  

Mejl: jon16002@student.mdh.se              Mejl: dna16001@student.mdh.se 

Telefonnummer: XXX                   Telefonnummer: XXX 

Västerås, 2019-04-05                                    Västerås, 2019-04-05   
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Bilaga 3: Intervjuguide – Förskolechefer  
 

Vi har delat in frågorna i teman, blåa frågor står för hur de resonerar och svarta 

frågor är kopplat till praktiken.   

Bakgrundsfrågor: 

Ålder?  

Yrkeserfarenhet?  

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

 

Vad tänker du på när du hör ordet integritet?  

Följdfråga: Vad tänker du på när du hör kroppslig integritet?   

Hur förhåller du dig till barns kroppsliga integritet i utformningen av verksamheten? 

Den nya läroplanen skriver fram vikten av kroppslig integritet. Hur har du tagit emot 

skrivningen?  

Följdfråga: Behöver du förändra något för att arbetslagen ska möta de nya 

skrivningarna?  

Vad ser du för vikt med att arbeta med kroppslig integritet i förskolan?   

Följdfråga: Kan du utveckla det?   

Beskriv en situation på förskolan där det förekommit diskussion kring barns 

kroppsliga integritet. 

Hur resonerar du kring arbetet med kroppslig integritet med yngre respektive äldre 

barn?   

Följdfråga: Stämmer det överens med arbetet på förskolan?  

Beskriv ett tillfälle där du arbetat framgångsrikt med att stödja främjandet av barns 

kroppsliga integritet. 

Följdfråga: Beskriv ett tillfälle som var mindre framgångsrikt. 

Vilken betydelse har ditt förhållningssätt?    

På vilket sätt kan förskolan arbeta för att lära barn att respektera varandras 

kroppsliga integritet?  

Använder ni något särskilt material som stöd för att stärka barns kroppsliga 

integritet?  

Följdfråga: Om nej, känner du till något material?  

Vad kan det finnas för dilemman i arbetet med barns kroppsliga integritet i 

förskolan?  

Beskriv förskolans policy angående vikarier och barns kroppsliga integritet.  

  



 
 

Bilaga 4: Intervjuguide – Förskollärare  
 

Vi har delat in frågorna i teman, blåa frågor står för hur de resonerar och svarta 

frågor är kopplat till praktiken.   

Bakgrundsfrågor:  

Ålder?  

Yrkeserfarenhet?  

Hur länge har du arbetat på den här förskolan?  

Har du något ansvarsområde på förskolan?  

Vad tänker du på när du hör ordet integritet?  

Följdfråga: Vad tänker du på när du hör kroppslig integritet?   

Hur förhåller du dig till barns kroppsliga integritet, både i den planerade 

verksamheten och i den spontana verksamheten?  

Den nya läroplanen skriver fram vikten av kroppslig integritet. Hur har du och ditt 

arbetslag tagit emot skrivningen? 

Följdfråga: Behöver ni förändra något för att möta de nya skrivningarna?  

Vad ser du för vikt med att arbeta med kroppslig integritet i förskolan?   

Följdfråga: Kan du utveckla det?   

Beskriv en situation där det förekommit diskussion i arbetslaget kring barns 

kroppsliga integritet. 

Pratar du med barnen om kroppslig integritet?  

Följdfråga: Om ja, hur pratar du med barnen om kroppslig integritet?  

Beskriv ett tillfälle där du arbetat framgångsrikt med att stödja främjandet av barns 

kroppsliga integritet. 

Följdfråga: Beskriv ett tillfälle som var mindre framgångsrikt. 

Vad ser du för skillnad i arbetet med kroppslig integritet med yngre respektive äldre 

barn?   

Följdfråga: Vid vilken ålder börjar du prata med barn om kroppslig integritet? 

Vilken betydelse har ditt förhållningssätt?    

På vilket sätt kan du arbeta för att lära barn att respektera varandras kroppsliga 

integritet?  

Använder du något särskilt material som stöd för att stärka barns kroppsliga 

integritet?  

Följdfråga: Om nej, känner du till något material?  

Vad kan det finnas för dilemman i arbetet med barns kroppsliga integritet i 

förskolan?  

Beskriv förskolans policy angående vikarier och barns kroppsliga integritet.  


