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Sammanfattning 
 

Alla barn i förskolan ska ges möjlighet att lära sig rätten till integritet, utvecklas och vara 

medbestämmande och delaktiga i beslut om sig själv, utan att begränsas utifrån uppfattningar 

om vad barn kan eller inte kan baserat på sin ålder. Syftet i studien är att undersöka hur 

förskollärare tänker om och beskriver sitt arbete med integritet som planerat innehåll i 

förskolan, samt om det finns likheter eller skillnader i detta arbete beroende på barns ålder. 

Genom intervjuer av åtta förskollärare har vi samlat vår empiri till denna studie. Studien är 

uppdelad i två delstudier där förskollärarna delades upp i de som arbetar med äldre barn, tre 

till fem år, respektive yngre barn, ett till tre år. Resultatet från vardera delstudien analyseras 

utifrån ett normkritiskt perspektiv och med hjälp av begreppen ålderism och makt. Detta för 

att se om det förekommer normer rörande barns ålder i förskollärarnas beskrivningar av 

arbetet med barns integritet. Resultatet från båda delstudierna visade att integritet som ett 

planerat innehåll i förskolan sällan förekom. Integritetsarbetet handlade oftast om 

värdegrund och förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen. Arbetet med integritet som 

ett planerat innehåll baseras huvudsakligen på förskollärarnas individuella synsätt och 

prioriteringar, om vad som anses som ett innehåll och vad som inte anses vara det.  Skillnader 

i förskollärarnas beskrivna arbete med integritet med de yngre respektive de äldre barnen 

förekom och kan ha kopplingar till normer om ålder. 
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1. Inledning 

 

Barns integritet är ett omtalat och aktuellt ämne i olika debatter och media idag, både inom 

förskolan och skolan, men även runt om i övriga samhället. Det talas om att barn tidigt ska 

lära sig rätten till integritet och rätten till sin kropp. Retorikern, föreläsaren och författaren 

Elaine Eksvärd har uppmärksammat arbetet med barns integritet. Hon har bland annat startat 

“Tre ska bli noll”, ett arbete för att stoppa sexuella övergrepp på barn, i och med det har hon 

även tagit fram Förskolebrevet (http://forskolebrevet.se/), som är riktlinjer till förskolor om 

hur man kan arbeta för att skydda barns integritet. 

 

I förskolans nuvarande läroplan tas inte barns integritet upp mer utförligt än att det nämns 

en gång kopplat till värdegrundsarbetet. Läroplanen är skriven på ett sätt så att det öppnar 

för olika tolkningsmöjligheter och därför tror vi att begreppet kan upplevas svårt att förstå 

och konkretisera i förskolans verksamhet. Läroplanen ligger i skrivande stund under en 

revideringsprocess där Regeringens förslag som berör barns rätt till trygghet och integritet 

benämns: ”Barnens rätt till integritet ska respekteras, det gäller bland annat i den dagliga 

omsorgen och i frågor om dokumentation.” (Regeringsredovisning 2018-03-23 Dnr: 

2017:783 7 (39). Vi anser detta vara ett steg i en riktning där arbetet för barns rätt i samhället 

förtydligas. 

 

Vi har även under tidigare arbeten och VFUer upplevt att barns integritet kan glömmas bort 

och förbises i olika situationer. Det gäller då oftast i arbetet med de yngre barnen på 

förskolan, där dilemmat om barns integritet i relation till omsorg är en stor del. Rädda barnen 

anser att det är viktigt att tidigt göra barnen delaktiga, för att stärka barnets självkänsla och 

integritet. Även om det många gånger både är krångligt och tidskrävande (Rädda barnen,2013, 

s. 9). 

 

Vi upplever också att många tycker att det är svårt att lära små barn om sin egen och andras 

rätt till integritet Och därför väljer att inte arbeta med det som innehåll. Vi anser att man som 

förskollärare behöver fundera och reflektera över detta för att kunna ge alla barn samma 

möjligheter oavsett ålder. Den här uppsatsen handlar om barns integritet med fokus på 

förskollärares tankar och beskrivna arbetssätt kring ämnet.  

http://forskolebrevet.se/
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2. Bakgrund 

 

Här inleder vi med att presentera begreppet integritet följt av dokument och material som 

tagits fram för arbete med barns integritet i förskolan. Därefter presenteras olika 

styrdokument kopplat till integritet. Avslutningsvis beskriver vi integritet som planerat 

innehåll i förskolan. 

2.1 Definition av begreppet Integritet 

 

Covaleskie menar att integritet och identitet är nära sammankopplade begrepp som på 

bygger på varandra; att tala om integritet är meningslöst utan identitet, och vise versa. Enligt 

honom handlar integritet om principer, med principer menas inommänskliga 

överenskommelser, om vad som anses okej eller inte för en person. För att ha integritet måste 

man göra sina principer till sina egna och leva upp till dem (2011, s. 309-310). Gren 

beskriver integritet som “min värdighet och min närmaste sfär. Mina privata och hemliga 

rum, som jag själv vill råda över helt och fullt” (Gren, 2007, s. 117). Med integritet menas 

en gräns för vad en människa tål innan den blir kränkt (Gren, 2007, s. 117). Hon menar i 

likhet med Covaleskie att integritet och identitet är nära sammankopplade, svårigheten för 

barn är enligt Gren att barns identitet fortfarande formas och att de inte alla gånger har sina 

gränser klara för sig själva. Det blir då ännu svårare att hantera en kränkning för barn (2013, 

s. 118). 

 

Med integritet menar vi i denna studie barns okränkbarhet, samt rätt och möjlighet att handla 

och agera självständigt och barns rätt till sin egen frihet. Att barn utifrån sina egna viljor, 

tankar och åsikter ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vardag och 

omgivning. 

2.2 Integritet i förskolan 

 

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för värdegrundsarbetet på förskolan där arbetet 

med integritet belyses. Elever och barn har rätt att få behovet av integritet, omsorg och 

trygghet tillgodosett. En egenskap som är viktig för att tillgodose barnens behov är att vara 

lyhörd och fundera i förväg över hur man som pedagog ska bemöta barnen samt vad barns 

rätt till privatliv kan innebära i skolan och förskolan. Arbetet med integritet kan se olika ut 

beroende på barnens ålder; de yngre barnen hamnar i en mer utlämnad position eftersom 

behovet av omsorg och vård är större än för äldre barn.  Det kan vara lättare att förbi se det 

lilla barnets integritet pga. tidsmässiga aspekter. I förskolan är det därför viktigt att 

pedagoger funderar över sin barnsyn, för att kunna möta barnets behov och respektera dess 

integritet (Skolverket,2013, s. 42). 

 

Rädda barnen har tagit fram ”Stopp! Min kropp!” som är en handbok med råd och tips hur 

man kan samtala med barn om integritet och rätten till sin kropp. Genom att prata med barn 

om kroppens värde och göra dem medvetna i tidig ålder om att kroppen är något som man 
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själv bestämmer över, och att man har rätt att säga nej och ja till saker som rör ens egna 

kropp kan det skapa en trygghet och stärka barnets självkänsla (Rädda barnen, 2013, s. 5-7). 

Rädda barnen belyser vikten av barns delaktighet i integritetsarbetet. När det handlar om 

omsorgsrelaterade situationer är det viktigt att man visar barnet att den äger rätten till sin 

kropp även fast man som vuxen ibland behöver hjälpa till. Barnet kanske inte alltid kan vara 

med och bestämma när det gäller omsorgsbiten som t.ex. blöjbyten osv. men barnet har rätt 

att få veta vad den vuxna gör med barnet kropp och varför (Rädda barnen, 2013, s. 8). 

 

Ansträngningarna vid middagsbordet eller i badrummet kanske är krångliga och 

tidskrävande, men på sikt kan de ha stor betydelse. Genom att tidigt göra barnet delaktigt 

stärker vi barnets integritet och självkänsla (Rädda barnen, 2013, s. 9). 

 

Som vuxen är det också viktigt att vägleda barnet i betydelsen av att lyssna och respektera 

varandra, om man i tidig ålder lär sig lyssna till andras känslor och signaler är det större 

chans att man lär sig själv lyssna till sina egna för att själv kunna sätta sina egna gränser 

(Rädda barnen, 2013, s. 11). Johansson menar att integritetsgränser kan vara svåra att 

upptäcka, men inom förskola och skola kan man hjälpas åt att upptäcka dem och tillsammans 

göra skillnad. Förskolan och skolan är således platser där integritet och integritetsgränser 

kan synliggöras och erbjuda ett lärande för både barn och vuxna (Johansson, 2005, s. 122-

123). 

 

Det är viktigt att låta barnen vara delaktiga i sitt eget lärande för att de ska ges möjlighet att 

utvecklas. I Skolverkets stödmaterial för värdegrundsarbetet beskrivs barns rätt till trygghet 

och utveckling, samt rätt till delaktighet i beslut och situationer som rör dem 

(Skolverket,2013, s. 59). Johannesen och Sandvik menar på att delaktighet handlar om mer 

än att vara med och bestämma, det handlar om en gemenskap där samspel mellan människor 

råder. Det handlar om att visa varandra respekt samt att lyssna till varandra för en bra dag 

på förskolan (2009, s. 31-32). När delaktighet innefattar att respektera varandra samt barns 

rätt till att uttrycka sin åsikt och påverka sin situation, går det att koppla begreppet 

delaktighet till integritet. Johansson belyser att integritet inte är något som kan skyfflas 

undan utan är en fråga om allas lika rättighet och värde som människor (2005, s. 122-123): 

 

Giving rights to children is thus a public and palpable acknowledgement of their status and 

worth (Johansson,2005, s. 117). 

 

I Läroplanen för förskolan beskrivs barns rätt att uttrycka sina egna åsikter och få möjlighet 

att påverka sin situation (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12). 
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2.3 Styrdokument kopplat till begreppet integritet 

 

På skolverkets hemsida står uttryckt att värdegrunden för förskolor och skolor ska omfatta 

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

jämställdhet mellan könen samt solidaritet mellan människor (Skolverket, 2018-02-28). I 

läroplanen för förskolan står integritet som begrepp nämnt endast en gång: 

 

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

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

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

 

Även om ordet integritet endast står med en gång i läroplanen för förskolan finns liknande 

begrepp och liknande värden med i såväl värdegrund och uppdrag som i mål och riktlinjer. 

  

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den dagliga verksamheten. 

Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett 

växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet (Lpfö 

98 rev. 2016, s. 4). 

 

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande avtal som Sverige skrivit under. 

Barnkonventionen har i politiska sammanhang under en tid diskuterats om att göras till lag, 

inkorporeringen av barnkonventionen synliggör barns rättigheter i Svenska samhället. Lagen 

föreslås nu träda i kraft den 1 januari år 2020 (http://www.regeringen.se/regeringens-

politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/). Konventionen presenterar barns 

rättigheter i 54 olika artiklar. Det finns dock fyra grundläggande principer vilka alltid ska ta 

i betraktelse i arbete och frågor kring barn, (1) alla barn har samma rättigheter och lika värde, 

(2) barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, (3) alla barn har rätt till liv och 

utveckling, (4) alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Barns 

rättigheter och lika värde samt barns rätt till att uttrycka sig och få sin mening respekterad 

är nära kopplat till integritet. Förutom dessa fyra grundläggande principer har vi tagit fasta 

på två artiklar vilka vi kopplar till barns integritet: 

 

12. Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. (https://unicef.se/barnkonventionen/las-

texten#short). 

 

16. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt 

anseende.” (https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short) 

 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short
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2.4 Integritet som innehåll i förskolans verksamhet 

 

Den svenska förskolans verksamhet grundar sig på ett tätt samband mellan omsorg och 

lärande. Enligt Skolverket ska både förskolan och skolan ha ett stort fokus på 

värdegrundsarbetet som ska innefatta både spontana tillfällen samt planerad undervisning 

(Skolverket,2013, s. 5 & 8). Värdegrundsarbetet ska inte ske vid sidan av andra 

undervisningstillfällen, utan ska ses som ett innehåll tillsammans med den pedagogiska 

undervisningen i både skola och förskola. Detta ska genomsyra både utvärdering och 

genomförande av aktiviteter utifrån de mål och strävansmål som finns i läroplanerna 

(Skolverket,2013, s. 9). Ett begrepp som kan kopplas till detta är edu-care, som på svenska 

innebär både lärande och omsorg som en helhet. Detta är ett relativt nytt begrepp i många 

delar av världen eftersom att lärande och omsorg har sett som två helt olika saker som inte 

har någon samhörighet. Svenska förskolor har sedan länge strävat efter edu-care, där lärande 

och omsorg knyts samman (Johansson och Pramling Samuelsson, 2001, s. 85). 

Enligt Skolverket finns det brister i värdegrundsarbetet på både skolor och förskolor i 

Sverige. Ofta separeras värdegrundsarbetet från den vanliga undervisningen och det är 

endast viss personal som arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Det råder även bristande 

kunskaper hos barn och elever angående deras egna rättigheter (Skolverket,2013, s. 5). 

3. Syfte och Frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur förskollärare tänker om och beskriver sitt arbete med 

integritet som planerat innehåll i förskolan, samt om det finns likheter eller skillnader i 

detta arbete beroende på barns ålder. Vi har valt att använda dessa frågeställningar för att 

undersöka vårt syfte: 

-Hur tänker förskollärare om, samt beskriver sitt arbete med integritet som innehåll med 

yngre barn i förskolan? 

-Hur tänker förskollärare om, samt beskriver sitt arbete med integritet som innehåll med 

äldre barn i förskolan? 
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4. Tidigare forskning 

 

Att barn har rätt till delaktighet, inflytande och integritet i förskolan råder det inget tvivel 

om, det framgår i såväl läroplan som skollag. Johansson beskriver i en studie att forskning 

som fokuserar på barns integritet i förskolan är sällsynt, och den forskning som finns är 

färgad av dilemman och problematik. En svårighet som presenteras är att som förskollärare 

ta beslut som ska röra hela barngruppens bästa och samtidigt respektera varje enskilt barn 

och dess integritet. Vad bör förskollärarna prioritera; hela barngruppens behov eller det 

enskilda barnet eller tvärtom (Johansson, 2005, s. 110 och 121)? Däremot framstår 

delaktighet och inflytande som vanligare och mer oproblematiska ämnen i forskning. Vi har 

valt att dela upp studierna efter rubriker som är relevanta för vår studie. 

4.1 Barns rätt till integritet, delaktighet och inflytande 

 

Dolk menar i sin etnografiska studie att barns delaktighet i förskolan ofta handlar om att låta 

barn komma till tals i frågor vuxna redan anser att barn kan bidra i och inom redan givna 

ramar (2013, s. 177). Även Westerlund bidrar med forskningsresultat i likhet med detta, men 

benämner det som handlingsutrymme. Hon har genom intervjuer av pedagoger fått fram att 

barn ges möjlighet till handlingsutrymme i de aktiviteter barnen redan känner till, där barnen 

redan är vana att ta beslut inom. Handlingsutrymmet kan även handla om att barn får göra 

saker i sin takt (2011, s. 71). 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan har undersökt forskning och förskolans praxis gällande 

barns delaktighet och menar att det är en skillnad på delaktighet som värde och delaktighet 

i pedagogiken. De ställer sig frågan om det kan vara så att forskning fokuserar mer på 

delaktighet som värde (2003, s. 79). De kom fram till att delaktighet och inflytande som 

pedagogik kan gestaltas både direkt och indirekt. Indirekta former av barns delaktighet och 

inflytande kan vara då pedagogerna under planering av verksamheten och aktiviteter tar 

hänsyn till barns intresse, eller pedagogernas uppfattning av barns intresse, vilka läggs till 

grund för verksamhetens utformning. Pedagogerna i Westerlunds studie menade att det kan 

vara ett fungerande arbetssätt, dock beror det på hur mycket pedagogerna lyssnar på barnen 

i olika sammanhang samt deras förmåga att sätta sig in i barnens situation och perspektiv 

(2011, s. 75-76). Pramling Samuelsson och Sheridan belyser i sin studie vikten av att som 

förskollärare lyssna och uppmärksamma barnets avsikter och se till barnets rättigheter som 

individ. Det gäller att dela handlingsutrymme mellan sig själv och barnen, att tolka barns 

agerande samt att ha tillit till barnens kompetens. Vilket även stämmer in på Johanssons 

observationsstudie (Johansson, 2005, s. 117; Pramling Samuelsson & Sheridan, s. 78-79). 

4.2 Betydelsen av pedagogers synsätt på barns integritet och delaktighet 

 

Johansson har i sin avhandling påpekat förskolan och skolans tidigare fokus på 

utvecklingspsykologiska teorier, som under lång tid har kretsat kring barns mognadsstadier. 

Forskare som Piaget har haft stor betydelse inom detta där han hävdar att yngre barn inte har 
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kompetensen att se och uppfatta andras perspektiv. Med denna syn på barn som ofärdiga är 

det lätt att se barns identitet som ofärdig och med detta resonemang blir även barns integritet 

obefintlig. Det framkommer i Johanssons studie att barn ska respekteras med hänsyn till 

deras mognad, hur gamla de är samt deras förmågor. Johansson anser att man behöver 

ifrågasätta detta synsätt och att rätten till integritet handlar om allas lika värde oavsett 

kunskaper eller vad man anses ha för mognad (2005, s. 111-117). Dolk visar ett liknande 

resultat i sin studie, där pedagogers syn på ålder har betydelse för barns delaktighet. 

Pedagoger menar oftast att ålder har betydelse för om barn kan vara delaktiga. Studien visar 

också att äldre barn i större utsträckning ges möjlighet till delaktighet än de yngre och att det 

är vanligt i samhället att den som är äldre har mer rätt att påverka, än den som är yngre (2013, 

s. 169-170). Detta stämmer överens med Johanssons resultat angående barns integritet, där 

lärare anser sig själva som bärare av rätten att ge barn rätt till sin integritet. Vilket kan bero 

på hur pedagoger ser på barn och barndom, om de anser att barnets ålder och mognad har 

betydelse i barnets rätt till integritet eller ej. Studien visar att beroende på synsätt värderas 

barns integritet olika. Genom att se barn som ofärdiga och mindre kunniga än vuxna, kan 

bars rätt till integritet begränsas. Rätten till integritet handlar om att vara människa, vilket 

omfattar alla barn och vuxna oavsett ålder. Studien visar att det är de vuxna som har ansvaret 

att lära barnen om rätten till integritet, vilket visar sig vara svårt och komplicerat (Johansson, 

2005, s. 111 och 116). 

4.3 Förskolans organisering och miljöns betydelse för barns rätt till 
integritet 

 

Markström, som har gjort en etnografisk studie, har i sin avhandling belyst förskolan som 

en institution där normalitet och avvikelser skapas (2005, s. 15). Något som kritiseras i 

avhandlingen är förskolan som ”en förskola för alla”, där denna skola istället endast 

reproducerar ett rätt sätt att vara. Markström menar på att detta uttryck gör att skolan 

organiseras för att passa ”alla” barn och detta kan då skapa föreställningar av hur ett barn 

ska vara, vilket kan leda till att förskolan kan ses som en stor normaliseringsarena. I studien 

framkommer att barns medskapande av normer och regler i huvudsak utgörs av 

organiseringen av verksamheten och förskolans vardag. Normer och regler skapas 

tillsammans i vardagen av både barn och vuxna (2005, s. 8-9). Det är även något som Dolk 

beskriver i sin avhandling, hon menar att förskolan är som en plats som skapar och återskapar 

ett visst sätt att vara på, ett sätt som anses mer önskvärt och ett sätt som anses avvikande och 

inte lika önskvärt. Det finns även en koppling mellan detta och den pedagogiska miljön och 

hur verksamheten är organiserad (2013, s. 39-40). 

 

Bartholdsson har i sina fältstudier sett att makt kan komma till uttryck i vänliga handlingar. 

Det visade sig att makt då ses som ett sätt att skapa nytta och som ett normaliserat och vänligt 

mål (Bartholdsson, 2007, s. 29). Detta går i linje med det som Markström fick fram från sin 

studie där både föräldrar, barn och personal på förskolan följer den rådande ordning som 

finns. Detta kan bidra till olika gränser för hur man agerar i ett visst sammanhang i 

interaktionen mellan individerna (2005, s. 206).  Det kan kopplas till det Johansson påpekar 

i sin studie, där det kom fram att många barn ofta ger upp sin rätt till integritet. Detta oftast 
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för att den vuxna antingen inte märker när den överskrider barnets integritet eller när den 

vuxna helt struntar i det. Vilket kan ha betydelse i att yngre barns integritet oftast inte tas för 

givet. Även Johansson påpekar strukturen på förskolan och att den kan ha påverkan på barns 

integritet. Hur verksamheten organiseras bekräftar vad som anses viktigt och vilka man tar 

hänsyn till (Johansson, 2005, s. 120-122). 

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

I detta stycke har vi tagit upp tidigare forskning som berör vår studie. Vi har presenterat 

barns rätt till integritet, delaktighet och inflytande där barn kan göras direkt delaktiga i 

planering av verksamheten, eller indirekt då pedagoger tar hänsyn till barns intresse i 

planeringen av verksamheten (2003, s. 79). Johansson visar på betydelsen av pedagogers 

synsätt på barns integritet då de vuxna kan ses som bärare av barns rätt till integritet (2005, 

s. 111 och 116). Förskolans organisering och miljö är med och skapar och återskapar ett visst 

sätt att vara på (Dolk, 2013, s. 39-40) och förskolan fungerar således som en 

normaliseringsarena (Markström, 2005, s. 8-9). 
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5. Teoretiska perspektiv 

 

I vår studie har vi valt att utgå från ett normkritiskt perspektiv. Perspektivet används som ett 

verktyg för att få syn på hur ålder som kategori inverkar på hur barns rätt till integritet förstås 

samt barns delaktighet. Med hjälp av det normkritiska perspektivet kan vi därmed få syn på 

hur normer om ålder och makt kommer till uttryck i förskollärarnas beskrivningar av arbetet 

med barns integritet. Från det normkritiska perspektivet har vi tagit fasta på begreppen makt 

och ålderism. Dessa begrepp kommer vi att använda för att analysera vårt material. 

5.1 Normkritiskt perspektiv 

 

Det normkritiska perspektivet härstammar från den poststrukturalistiska traditionen och tar 

avstånd från de essentialistiska och moderna föreställningarna om en möjlig sanning om 

människan, där människan ses som autonom och avskild från sin omgivning. Människan blir 

istället till eller ”uppstår” i relation till sin omgivning och de möjligheter, hinder och normer 

som omgivningen erbjuder, det vill säga material och miljö samt vuxna och andra individer 

i omgivningen (Hultman, 2011, s. 160 & Nordin-Hultman, 2004, s. 168 och 183). Inom det 

poststrukturella perspektivet menas det att det inte finns något som en “typisk femåring”. Ett 

barn som kallas typisk femåring i en kultur och tid kan ses som avvikande i en annan, det 

finns ingen absolut relation mellan ordet barn och vad det betyder eller står för, det är helt 

kontextuellt. För att ha tillgång till ett fenomens betydelse behöver vi både språk och kultur 

och dess diskurser för att det ska ske ett meningsskapande (Nordin-Hultman, 2004, s. 38 och 

40). Med inspiration från det poststrukturella perspektivet syftar det normkritiska 

perspektivet till att synliggöra och ifrågasätta de rådande normer som finns. Det handlar även 

om förståelsen om att kunskap och makt hänger samman och att kunskap och sanningar 

skapas inom radien av den rådande maktordningen. Den sanna verkligheten bestäms 

innanför denna maktordning och vilka berättelser som gynnas eller missgynnas bestäms där 

(Bromseth, 2010, s. 40). 

 

Skolverket beskriver det normkritiska perspektivet som en grundpelare i arbete mot 

kränkande behandling och diskriminering i skolan och förskolan. Det krävs en medvetenhet 

om normer och att de kan fungera uteslutande och diskriminerande för att kunna skapa ett 

bra klimat där hänsyn och allas lika värde genomsyrar både förskolan och skolan (2013, s. 

27-28). 

 

I denna studie har vi tagit fasta på Kalonaitytés beskrivning av normer som: 

 

en anbefallande, snarare än beskrivande karaktär, den definierar det man bör göra eller vara. 

Normer är grundläggande i ett socialt system och utgör en nödvändig social struktur i ett 

fungerande samhälle, samtidigt som de kan vara mer eller mindre tillåtande och 

jämlikhetsfrämjande (2014, s. 10). 
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Denna dubbelhet inom begreppet norm kallar Dolk normernas dubbla budskap och menar 

att vi å ena sidan inte klarar oss utan normer då de står för regler och förhållningssätt som 

utgör våra handlingar och å andra sidan kan normerna begränsa oss genom att verka 

kränkande och diskriminerande (2013, s. 28). 

5.2 Makt 

 

Makt är inte något som endast associeras till tvång eller regler utan är nära kopplat till normer 

och normalisering (Dolk, 2013, s. 26; Hellman, 2013 s. 30). Hellman beskriver makt, utifrån 

Foucaults tankar, där makt skapar kunskaper och diskurser. Makt kan här ses som ett nätverk 

som omfattar hela samhället och som producerar ett visst sätt att se på omvärlden. Samtidigt 

som makt ses som ett nätverk i samhället och som synsätt på omvärlden utesluts andra 

synsätt och andra nätverk (2013, s. 30-31). 

 

Ett begrepp som ofta presenteras i maktkontexter inom det poststrukturalistiska perspektivet 

är Judith Butlers begrepp performativitet. Performativitet beskrivs av Hellman som 

upprepningar av normer som skapar och förändrar subjekt i olika sammanhang, vem som 

räknas som subjekt och vems liv som värderas som “riktigt liv”. Performativitet handlar om 

normer som i ett visst sammanhang förändras och stabiliseras genom upprepade 

betydelsebärande handlingar (Hellman, 2010, s. 44). Makt kan således ses som stabiliserade 

normer, nätverk och diskurser i samhället. I förskolan kan det handla om normer och vanor 

kring vilka beslut som barn görs delaktiga i, eller vem som gör vad i olika aktiviteter. Arnér 

och Sollerman diskuterar de maktstrukturer som existerar mellan barn och vuxen, de menar 

att särskild hänsyn bör tas till barn då de är i tydlig underordning i förhållande till vuxna. 

Det är på det vuxna ansvaret ligger att göra sig medveten om sin maktposition och vad den 

innebär samt hur de använder den i relation till barnens underordning (2013, s. 38). 

 

Bartholdsson har med inspiration från Foucaults syn på makt tagit fram begreppet en vänlig 

maktutövning, som handlar om en maktutövning som bygger på ett omsorgsperspektiv och 

demokratiska värderingar. Även ett ideal där makten sker utan något motstånd, det ses som 

ett vänligt sätt att styra människor. Det fungerar som en maktform med välvilja i fokus och 

ett sätt att skapa nytta, vilket bidrar till ett normaliserat sätt att se på makt. Normaliteten ses 

då som ett vänligt och bra mål, något som alla strävar efter och som något som gynnar 

individen (Bartholdsson, 2007, s. 29). 

5.3 Ålderism 

 

Krekula, Närvänen och Näsman menar att ålder sällan problematiseras på grund av den 

normalisering som finns i samhället och att det även oftast tas för givet i vetenskapliga 

praktiker. De hävdar att ålder kan ses både som socialt och kulturellt konstruerat och inte 

bara innefattar tiden som en person har levt utan ålder är även knuten till normer som finns 

och återskapas i samhället. Det handlar om uppfattningar om vad man ska kunna eller vad 

som förväntas av en i en viss uppnådd ålder, vad som anses normalt eller avvikande. Det 
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handlar även om vilka skyldigheter eller rättigheter en individ besitter. De använder 

begreppet ålderism när de beskriver den diskriminering som åldersnormen kan föra med sig. 

Ålderism används i regel när man talar om diskriminering av äldre men det går att göra en 

jämförelse när det handlar om barns ålderskategorisering. Ålderism handlar om antaganden 

kopplat till de egenskaper och kunskaper en individ har samt hur en individ beter sig i en 

viss ålder. De vuxna anses veta bättre och ha tolkningsföreträde före barn. Barn ses ha en 

underordnad position vilket gör att ålder kan ses som en maktstruktur när det gäller 

relationen mellan barn och vuxen inom vissa institutioner som förskola och skola. En 

anledning till att begreppet ålderism kopplas till äldre kan vara att barns underordning genom 

tiden har setts som en självklarhet utifrån diskurser om barndom. Detta eftersom 

utvecklingsperspektivet har sett på barn som barn i behov av vuxnas hjälp och omsorg och 

beroende av den vuxnas skydd (2005, s. 83-85). 
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6. Metod 

 

I det här avsnittet redogör vi för den metod vi har valt att använda oss av för att få svar på 

vårt syfte och våra frågeställningar, samt redogör för de urval vi har gjort, det material vi har 

bearbetat och genomförandet av vår metod. Under datainsamlingen och bearbetningen har 

vi tagit hänsyn till etiska aspekter som kommer att redovisas i det här avsnittet. 

6.1 Datainsamling 

 

Eftersom det är förskollärares upplevelser och föreställningar om integritetsarbetet vi vill 

komma åt i denna studie, anser vi att intervju är den metod som är bäst lämpad för att få svar 

på våra frågeställningar. Vi har utgått från intervjupersonernas egna uppfattningar och tankar 

kring sin verklighet och vardag, Esaiasson menar är ett signum för samtalsintervjuer. 

Samtalsintervjuer är en användbar metod för att blottlägga praktiker som för inblandade 

personer kan tas för givna eller vara osynliga (2017, s. 262-263). Esaiasson förespråkar en 

intervjuguide som består av uppvärmningsfrågor, tematiska frågor, uppföljningsfrågor och 

tolkande frågor. Skulle ett område eller en fråga stå obesvarad i slutet av intervjun kan också 

en så kallad direkt-fråga vara till användning för att inte låta frågan förbli obesvarad. Målet 

med intervjuguiden är att få spontana berättelser och beskrivningar av det forskaren vill ta 

reda på, vilket ska grunda sig i intervjupersonernas egna tankar och verkligheter (2017, s. 

273-276). Vi har valt att använda den här intervjuguiden till våra intervjufrågor (se Bilaga 

1), där vi valde att börja med några uppvärmningsfrågor för att skapa en lättare stämning 

innan vi började med de tematiska frågorna. Vi valde att lägga mer fokus på de tematiska 

frågorna för att få utförliga och innehållsrika svar. Vi använde uppföljningsfrågor och 

tolkningsfrågor för att bredda svaren och för att få mer innehåll, samt försäkra oss om att vi 

förstått intervjupersonen korrekt. 

6.2 Urval och genomförande 

 

Vi valde att göra urvalet av intervjupersoner efter Esaiassons. Dels att välja ett fåtal personer 

att intervjua och att välja personer som man inte har några personliga band till. Valet av 

främmande personer gör att det blir lättare att hålla en vetenskaplig distans. Esaiasson menar 

även på att välja personer som inte är experter på det ämne man har valt (2017, s. 268-269). 

Vi har valt att enbart intervjua utbildade förskollärare för att det är de som är relevanta för 

vår studie. Förskollärarna är de som har ansvar över den pedagogiska verksamheten och 

passar då in på att besvara studiens frågeställningar. Från början var tanken att vi skulle 

intervjua totalt tio förskollärare. Men två förskollärare valde att ej delta i sista sekund, så vår 

studie är gjord på svar från totalt åtta förskollärare, fyra stycken som arbetar med de yngre 

barnen och fyra stycken som arbetar med de äldre barnen på förskolan. Detta blev även våra 

olika delstudier, där Jessica Hammarström intervjuade förskollärare som arbetade med äldre 

barn och Linnea Greijer intervjuade förskollärarna som arbetade med de yngre barnen på 

förskolan. Vi valde från början förskolor i närområdet, därefter skickade vi mail till 

förskolecheferna på dessa förskolor. Förskolecheferna bads skicka vidare frågan till 
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förskollärare om att delta i studien. Detta gav inget resultat så vi valde att kontakta 

förskollärarna direkt istället. Vi valde även att utöka vårt sökområde till olika närliggande 

kommuner för att få fler förskollärare till vår studie. Förskollärarna som tackade ja till 

deltagande blev då utvalda efter visat intresse. Vi jämför inte kommunerna eller förskolorna 

med varandra, utan det är förskollärarnas tankar som ligger i fokus och om det finns likheter 

eller skillnader i deras svar.  Intervjuerna genomfördes under två veckors tid och de spelades 

in med en mobiltelefon för att underlätta transkriberingen och bearbetningen av texten. Vi 

valde att genomföra intervjuerna enskilt inom respektive delstudie. Intervjuerna skedde på 

förskolorna, avskilt från barn och andra pedagoger och tog mellan 20-30 minuter att 

genomföra. 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

 

Vi bearbetade och transkriberade våra intervjuer var för sig och sammanställde våra resultat 

i olika teman baserat på vad intervjupersonerna gav för svar. Vi har under transkriberingen 

skrivit om texten och tagit bort “hummanden” och liknande så att den blivit mer lättläst. 

Transkriberingen gjordes för att vi lättare skulle kunna analysera svaren samt få en större 

överblick. Bell menar att transkriberingen underlättar en granskning av materialet (2016, s. 

197). Vi kommer i avsnittet för diskussion jämföra våra respektive resultat av hur 

förskollärare tänker om och beskriver sitt arbete med integritet som planerat innehåll i 

förskolan, samt om det finns likheter och skillnader beroende på barns ålder i detta arbete. I 

vår analys har vi utgått från ett normkritiskt perspektiv och analyserat intervjusvaren med 

hjälp av begreppen ålderism och makt. 

6.4 Reflektion över metoden 

 

Esaiasson presenterar tre definitioner av validitet ”1) överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; och 3) att vi mäter det 

vi påstår att vi mäter.” (2017, s. 58). De två första definitionerna kallar han gemensamt för 

begreppsvaliditet och den sista benämner han som resultatvaliditet. Bra begreppsvaliditet 

tillsammans med hög reliabilitet ger god resultatvaliditet, det vill säga att vi mäter det vi 

påstår att vi mäter. Begreppsvaliditet innebär att en konkret definition av ett teoretiskt 

begrepp ska översättas till ett praktiskt genomförande (2017, s. 59). I vår studie synliggörs 

förskollärares tankar och egna uppfattningar om sitt arbete med barns integritet. En studie 

baserad på observationer hade eventuellt varit relevant, om vårt syfte varit att undersöka hur 

förskollärarna gör i praktiken. Men eftersom att syftet är att undersöka hur förskollärare 

tänker om och beskriver sitt arbete med integritet som planerat innehåll i förskolan, är en 

intervjustudie mer verksam. 

 

Reliabilitet kan beskrivas som frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Det kan 

vara fel som slarviga anteckningar, hörfel eller missuppfattningar i samband med intervjuer 

och det efterföljande arbetet som t.ex. analys. Det handlar om att använda mätinstrument 

noga och minska på eventuella fel som kan uppstå i hanteringen av data (Esaiasson, 2017, s. 
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64). För att minska riskerna för låg reliabilitet transkriberade vi noga och ställer 

tolkningsfrågor under intervjutillfället, för att försäkra oss om att vi får med oss det svar 

intervjupersonen menar. Vi kan inte säga att alla förskollärare i hela landet eller större 

regioner tänker lika efter att vi har gjort våran studie. Vi är medvetna om att om någon skulle 

göra om vår studie kan resultatet komma att se annorlunda ut om andra förskollärare skulle 

intervjuas. Vi är även medvetna om att viss bias eller skevhet kan uppstå då vi är två som 

utför separata intervjuer och att vi omedvetet kan påverka respondenternas svar i olika 

utsträckning. Vi har analyserat vårt eget material och är även här medvetna om att våra 

tolkningar av svaren kan komma att färgas av våra förutfattade uppfattningar. Med en 

medvetenhet om detta kan skevheten synliggöras, och vi kan ställa oss kritiska till våra egna 

uppfattningar och tolkningar av datamaterialet (Bell, 2016, s. 199-200). 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

 

Vid en intervjustudie finns olika etiska ställningstagande att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet 

presenterar fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- 

kravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). I linje med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och dess huvudkrav har vi i förväg mailat ut ett informationsbrev 

till förskollärarna, där studien beskrevs (Bilaga 3). Vi har även skickat och fått tillbaka ett 

skriftligt medgivande till deltagande i vår studie, där vi informerade deltagarna att de när 

som helst har rätt att avbryta sitt deltagande, samt att svaren endast används till den aktuella 

studien (Bilaga 2).  Vi har även både skriftligt via medgivandebrevet och muntligt utlovat 

konfidentialitet, dvs. att de inte kommer kunna bli identifierade i den slutliga rapporten (Bell, 

2016, s.64).  Både i informationsbrevet och medgivandet stod det att vi spelar in intervjuerna, 

och detta togs även upp före intervjun. Respondenterna själva fick välja om dom ville bli 

inspelade eller inte. Alla respondenter valde att bli inspelade under intervjuerna. 
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7. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redovisas det vi har kommit fram till i våra separata delstudier. Delstudierna 

presenteras var för sig innehållande aktuellt resultat och analys. Av det material och de svar 

vi fått presenteras endast det som är relevant för vår studie, vi har valt att styrka våra 

tolkningar av intervjusvaren med citat från förskollärarna. 

7.1 Delstudie 1 

Integritetsarbetet med de yngre barnen på förskolan 

 

I delstudien redovisas resultatet och analysen av förskollärares tankar och beskrivna 

arbetssätt kring integritet som innehåll med de yngre barnen på förskolan. Det redovisas svar 

från 4 förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-3år. Hela det insamlade materialet 

redovisas inte utan endast det som är relevant för studiens frågor. Resultatet och analysen 

presenteras separat. Förskollärarna benämns A-D när det gäller citat som tas upp. 

 

Resultat 

Förskollärares tankar om integritet 

 

Något som kom upp hos samtliga intervjupersoner är att de upplever integritet som ett stort 

och viktigt begrepp och att det är viktigt för barn att veta att de har integritet och att de har 

rätt att säga ifrån och att de har rätt att säga stopp. Kopplat till vikten av barns rätt till 

integritet belyste förskollärarna vikten av att barn ska kunna vara delaktiga, veta sitt 

självvärde och vad som är okej att göra mot varandra. 

 

Att barnen får vara delaktiga i beslut som rör dem, vara som du vill, ha tankar, åsikter och 

funderingar (förskollärare C) 

 

För att barn ska få integritet så behöver de känna att de har ett självvärde (förskollärare A) 

 

Barns självvärde, liksom allas lika rätt, moral och etik samt att se till barnet som en person 

var delar som förskollärarna tog upp kopplat till vad integritet i förskolan kan innebära. Ett 

begrepp som av förskollärarna kopplades till barns integritet var kränkningar och att känna 

sig kränkt. Kränkningar av andra barn var den aspekt av kränkningar som tydligast kom fram 

i svaren även om intervjupersonerna visade på medvetenhet om att vuxna också kan kränka 

barn. 

 

Integritet som innehåll och förhållningssätt 

 

Flera förskollärare som intervjuas beskriver att de försöker få barnen att förstå att de har rätt 

till integritet och att de får säga ifrån när de känner att de inte är bekväma. 
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Att lära barnen att säga stopp när någonting inte känns bra (förskollärare C) 

 

Vi försöker både lära ut och att vi arbetar med det själva (förskollärare B) 

 

Försöker få dem att förstå att de kan säga nej (förskollärare C) 

 

Det som visas i svaren är att integritet sällan förekommer som planerat innehåll i 

verksamheten utan är ett ämne som förskollärarna aktivt tänker på i sitt förhållningssätt och 

i sin planering av verksamheten. En av de intervjuade förskollärarna beskrev sitt och 

arbetslagets arbetssätt då de under den planerade verksamheten pratar med barnen om 

känslor och hur olika känslor ges uttryck samt vad de på förskolan kan göra när någon ser 

ledsen, glad eller arg ut. Annars är barns integritet något som detta arbetslag, samt andra 

förskollärare som intervjuades, tänker på i samlingar och spontana aktiviteter som en del i 

deras eget förhållningssätt. Det framkom även att bara en av de intervjuade förskollärarna 

aktivt arbetade med integritet som innehåll i förskolan, då i form av Rädda barnens material 

”Stopp! min kropp!”. Arbetet med barns integritet presenteras annars av samtliga 

förskollärare som något de själva, och i arbetslagen, lägger vikt vid att vara medvetna om. 

Trots att det framkom av svaren att flera av förskollärarna var intresserade av integritet som 

innehåll beskrev de samtidigt en svårighet med arbetet med integritet då det är ett ämne som 

de upplever kan glömmas bort. 

 

Det är nog ganska lätt att det glöms bort. Att det är någonting som kan arbetas mer med […] 

det behöver prioriteras mer (Förskollärare A) 

 

Det framkommer dock att integritetsarbetet är något som de menar att de önskar att de 

arbetade mer med. 

 

Förskollärarnas beskrivning av integritetsarbetet och barns ålder 

 

Barnets ålder var en aspekt som förskollärarna beskrev kunna spela viss roll i utformningen 

av arbetade med integritet. Förskollärare C menade att de jobbade mer grundläggande med 

barnen på avdelningen med barn mellan ett och tre år, och att de senare vidareutvecklade 

arbetet när barnen blev äldre. Förskollärare D beskrev ett projekt med barns integritet som 

lärandemål, där alla barn deltog på den nivå som passade. Integritet som lärandemål 

handlade för de yngsta om att säga stopp och sätta upp handen medan de äldre mer 

diskuterade och pratade om det. 

 

Min roll är kanske, när jag jobbar med 1–3 åringar, att vara lyhörd när de säger stopp, för alla 

säger inte stopp med ord än, utan kanske bara låter (förskollärare D) 
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Något som framfördes av två av fyra förskollärare var att små barns verbala språk inte alltid 

beskriver vad de vill säga utan att vuxna som arbetar med yngre barn måste vara lyhörda på 

barnens kroppsspråk och andra sätt barnen har att uttrycka sig på. Förskollärare C och D 

påpekade att det är viktigt att känna barnen och deras gränser för att inte kränka barnen. En 

förskollärare resonerade kring hur hen i arbetet med barns integritet som förhållningssätt hos 

vuxna (till skillnad mot integritet som innehåll) skulle känna sig obekväm om en kollega inte 

var öppen för att se barns signaler då de känner sig obekväma. Hen menar att ha en kollega 

som kränker barnen, omedvetet eller ej, skulle vara något oerhört jobbigt. 

 

Integritet och barns medbestämmande i relation till den fysiska miljön 

 

Att det är svårt att påverka den fysiska utformningen på både inne och utemiljön är något 

som samtliga påpekat. De menar att möbleringen av rummen är lättare att påverka men de 

flesta förskollärare medger att barnen inte gjorts delaktiga i det även om de hade varit 

kapabla till det. Förskollärare D beskriver att de har tänkt på att barnen ska kunna se så 

mycket som möjligt för att barnet självt ska ha valmöjligheter och själv kunna plocka fram 

materialet hen vill använda. Förskollärare D menar att material ska vara tillgängligt för alla 

barn men även att visst material kan stå högt upp och utom räckvidd för de allra yngsta 

barnen. Dels för att det inte ska bli allt för stökigt och dels för att visst material är anpassat 

för de äldre barnen, men hen poängterar att de har bilder för att alla barn ändå ska se vad 

som finns att välja på. Barnen ska ha frihet att välja vad de vill göra, för att barnen ska kunna 

vara självständiga och inte bli begränsade. 

 

Jag har flyttat på något och då märkte jag ju att det här flyttade ju för att jag tyckte det blev 

bättre, jag frågade ju inte dem (förskollärare A) 

 

Vi har valt mycket öppna ytor, ofta har vi dörrar öppna så att vi kan vara med i leken, vara 

delaktiga och ha en överblick över hela avdelningen (förskollärare C) 

 

Under hela dagarna har barnen tillgång till material och kan bestämma vad de vill göra 

(förskollärare B) 

 

Förskolans fysiska utformning kunde enligt några av förskollärarna vara en aspekt som kan 

medföra olika svårigheter för arbetet med integritet och medbestämmande. Konflikter som 

gått osedda av pedagogerna ansåg flera av förskollärarna vara ett möjligt dilemma där barns 

integritet kan komma i kläm. Situationer där de vuxna inte sett vad som hänt och ett barn 

kan känna sig kränkt. Det kan röra sig om vrår som förskollärarna menar vara skymda och 

som de inte har direkt insyn i. Förskollärare B förklarar att de pratat med barnen om att de 

vuxna behöver ha insyn på vissa platser, och därför inte vill att barnen stänger en viss dörr 

eller liknande, men att de kanske inte har förklarat för barnen varför. 
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Barns medbestämmande i verksamheten som en del i arbetet med barns integritet 

 

På frågan om hur mycket förskollärarna ansåg att barn kan vara medbestämmande i på 

förskolan svarade förskollärarna: 

 

Egentligen kan de väl vara medbestämmande i det mesta tycker jag (förskollärare A) 

 

Jag tänker att det är till stor del när det handlar om dem själva (förskollärare B) 

 

De kan vara med och bestämma väldigt mycket (förskollärare C) 

 

De kan vara så medbestämmande som den som har högsta maktpositionen vill att de ska vara 

(förskollärare D) 

 

I utförligare svar än ovanstående citat nämnde förskollärarna områden i förskolans 

verksamhet som var typiska för att barn ska kunna vara medbestämmande i. Dessa var den 

fria leken och de projekt som bedrivs på förskolan. Aktuella projekt var en aspekt av barns 

medbestämmande och inflytande på verksamheten som förskollärarna nämnde i sina svar. 

De menar att projekten utgår från barnens intressen. Det framgår dock inte om barn aktivt 

görs delaktiga i planeringen av verksamheten utan beskrivs som att förskollärarna genom 

den fria leken kan se vad barn är intresserade av. I den fria leken menar de att barnen är totalt 

bestämmande och att pedagogerna kan använda det de ser i den fria leken som ett redskap 

för att planera och föra verksamheten och projekt framåt. Förskollärare D menar att den fria 

leken kan vara ett tillfälle för pedagogerna att konkret ge barnen makt att bestämma över 

såväl sig själva som över de vuxna, pedagogerna deltar i leken helt på barnens villkor. I den 

fria leken har barnen enligt förskollärarna frihet att göra som de själva vill, de kan agera 

självständigt och kan uttrycka sina tankar och åsikter. 

 

Förskollärarnas svar visar att det kan vara svårt att göra barn delaktiga i vissa områden som 

associeras till risker, säkerhet och faror där varken barn eller vuxna har något att säga till om 

alla gånger. Rutinsituationer är även något som flera av intervjupersonerna anser vara ett 

hinder i barns medbestämmande. Måltider och vilan presenteras som svårrubbliga och som 

rutiner vilka kan vara hämmande i arbetet för barns medbestämmande. Ett annat område som 

intervjupersonerna ibland kunde upplevde som problematiskt kopplat till barns integritet och 

medbestämmande var blöjbytet. Samtliga beskrev att om ett barn inte ville följa med dem 

och byta blöja bad de en kollega ta hand om det i stället, de ansåg att barnet i en sådan 

situation står inför att kunna bli kränkt av dem själva och det gjorde de vad de kunde för att 

undvika. 

 

Jag är inte trygg med dig idag då måste jag acceptera det, att nej då funkar inte jag idag 

(förskollärare A) 
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Att man frågar innan man gör något, man talar om vad man gör när man byter blöjor 

(förskollärare B) 

 

I likhet med ovan citerad förskollärare B poängterar förskollärare D att det är viktigt att ha 

en tanke med vad man gör och varför. Förskollärare A menade på att de ibland är ensamma, 

som vid öppningar eller stängningar. Vid sådana situationer har barnet inte så mycket till 

val, det blir en fråga om att övertala barnet om att den aktuellt närvarande förskolläraren 

duger eller att låta barnet gå med en full blöja, och då blir det en hygienfråga. Det framgick 

även av flera förskollärare att vikarier inte utförde blöjbyten av hänsyn till barnen och deras 

integritet. 

 

Utöver blöjbyten är vilan en rutinsituation där förskollärarna menar att barns både integritet 

och medbestämmande kan påverkas. I svaren uttrycker förskollärarna olika tankar kring 

vilan. Dels uttrycks vikten av att barnen ska känna sig trygga med den vuxne som lägger 

dem samt platsen och sättet läggningen sker på och dels att vilan är en del av rutinerna som 

behöver utföras och att dessa görs utan större eftertanke kring barnet. Barnet behöver ju 

sova. Förskollärare D poängterar att det är viktigt att ha en tanke med vad man gör och 

varför, både förskollärare B och D utgår från tanken ”behandla andra som du själv vill bli 

behandlad”. Det handlar om bemötandet av barnen och att se dem som människor och egna 

individer.  

 

Något som två förskollärare beskrev ibland kunde kännas som ett dilemma var när barnen 

ville berätta saker vid matbord, i samling eller liknande och vissa barn lättare tar över samtal 

eller berättelser och medför att andra barn hamnar i skymundan. Förskollärarna beskrev hur 

de ibland fick tysta ett barn för att ge ett annat barn plats och detta kunde ibland kännas som 

ett dilemma om vilket barn som skulle få plats just då. Även måltiden som rutinaktivitet var 

ett område där barns medbestämmande kunde vara begränsat, där barnen inte alltid kunde 

agera självständigt eller utifrån sina egna tankar eller viljor påverka sin situation. I sådana 

situationer synliggjordes olika sätt för barnen att vara delaktiga och medbestämmande enligt 

förskollärarna.  

 

Att de får göra saker i sin egen takt och här har vi inte att de måste äta ett visst antal grönsaker 

utan nej de tar det de vill ha. Sen tror jag också att det är svårare med de små barnen just att 

de inte kan ta själv på samma sätt så där hjälper man mer och då måste man också se att nu är 

du nog mogen att ta själv så då försöker man se det (förskollärare A) 

 

Allt från att barnen har önskeveckor och får välja mat till att vi har buffé på grönsaker och sånt 

(förskollärare B) 

 

Vi visar alltid vad det är och frågar barnen om de vill ha det och de pekar på det de vill ha och 

det de inte vill ha […] eller på något sätt gör att barnen får välja vad de vill ha i alla fall 

(förskollärare C) 
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Men vi frågar alltid om man vill ha och säger man nej då är det ju så. Och även om man vet 

att barnet inte tycker om att man vet att den alltid säger nej då frågar man ändå det kan ju 

svänga, den ser alla andra som har tagit grönsaker och den jag vill också ha grönsaker 

(förskollärare D) 

Här beskriver förskollärarna hur barns integritet respekteras vid måltidssituationer på 

förskolan. Barnens åsikter och viljor respekteras samtidigt som de i olika mån ges utrymme 

att agera självständigt, barnen ges frihet och möjlighet att påverka sin situation. 

 

Dilemman i arbetet med barns integritet har handlat om olika rutiner i förskolan men även 

till omsorg och hygienfrågor. Förskollärare C beskriver dock vikten av pedagogers 

förhållningssätt gentemot dessa dilemmafaktorer på följande sätt: 

 

Det handlar om vad vi pedagoger har för förhållningssätt, om vi har det här samspelta 

förhållningssättet, har lyhördhet. Jag tror att det är vi som får det att fungera eller vi som skapar 

dilemman (förskollärare C) 

 

Hen menar att pedagoger har ansvar över verksamheten och att det är dem som kan skapa 

dilemman om inte problem eller svårigheter i arbetet hanteras och löses. 
 

Analys utifrån ett normkritiskt perspektiv 

 

Normer i förskollärarnas beskrivningar av arbetet med integritet 

 

I svaren förskollärarna gett går det att utläsa vissa åldersnormer, vad barnen antas klarar av 

i olika åldrar inom arbetet med integritet. Där förskolläraren har arbetat med integritet som 

ett lärandeinnehåll har det för de allra yngsta barnen handlat om att säga stopp och sätta upp 

handen då förskollärarna lagt undervisningen på barnets nivå. Andra förskollärare beskrev 

det som att de med de yngre barnen lade grunden för att sedan kunna vidareutveckla arbetet 

när barnen blivit äldre. Genom att se på förskollärarnas svar ur ett normkritiskt perspektiv 

kan normer om ålder synliggöras. Förskollärarna beskriver att verksamhetens innehåll och 

utformning anpassas efter vad barnet antas kunna vid en viss ålder. Detta tyder på normer 

om barns ålder och att beroende på barnets ålder klarar det av vissa saker och andra inte 

(Krekula, Närvänen, Näsman, 2005, s. 83-85). Förskollärare som arbetar med integritet som 

innehåll med de yngsta barnen beskriver arbetet som grundläggande, att det handlar om att 

kunna säga stopp och att visa detta med kroppen, och att integritetsarbetet med de äldre 

barnen kan bestå av fördjupade samtal. De förskollärare som inte visar på något aktivt arbete 

med barns integritet som innehåll skulle utifrån en normkritisk syn kunna antas tycka att 

barnen anses för små för att inkluderas i arbetet och därför arbetar endas de vuxna med 

integritet som förhållningssätt. 

 

Utöver det planerade arbetet med integritet menade förskollärarna att de själva kunde tänka 

extra på barnens integritet i olika situationer där barnen kan behöva hjälp, t.ex. måltiden. 

Baserat på barns ålder ansågs barnen klara av olika uppgifter vid matbordet, välja grönsaker 

var något samtliga menade att barnen var fullt kapabla till. Däremot att ta mat själv från en 
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buffé eller hälla upp mjölk eller vatten i sitt eget glas kunde ses som moment där 

förskollärarna behövde hjälpa barnen. Detta kan handla om normer kopplade till barns ålder 

då hur mycket de anses kunna göra själva samt vad barnen fick göra själv baserades på 

barnets ålder (Krekula, Närvänen, Näsman, 2005, s. 83-85). Det kan handla om att hjälpa barnet 

i situationer där de inte helt klarar sig själva, och med en medveten förskollärare eller annan 

vuxen kan barnet antagligen växa och snart klara sådana uppgifter själv. 

 

Med ett normkritiskt perspektiv kan normer om vuxnas överordning utläsas från 

förskollärarnas svar. De osynliga och underliggande strukturerna, det vill säga normer, kan 

synliggöras, vilket här gäller normerna om att barn görs delaktiga inom vissa områden och 

inte andra, samt att det är de vuxna som väljer vilka områden barn kan vara med och påverka. 

Arnér och Sollerman menar att det är de vuxnas ansvar att veta om sin överordning över 

barnen och att ta extra hänsyn till barnet i den underordnade positionen (2013, s. 38). 

Beroende på vad barnen tillåts göra kan deras integritet direkt eller indirekt påverkas, stärkas 

eller kränkas. 

 

Det framkom även åsikter och nästintill oro över att någon i ett arbetslag skulle vara 

omedveten om under-  och överordningen och eventuellt kunna kränka barn utan att veta om 

det. Det kunde handla om en kollega eller vikarie som eventuellt inte var helt medveten om 

sitt och andras sätt att agera mot barnen, eller än värre inte bry sig om det. Det visas i svaren 

en oro över andra pedagogers upprepade handlingar som eventuellt inte stämmer överens 

med resterande arbetslags arbetssätt och förhållningssätt, en oro över att andra vuxna inte 

skulle följa normerna om barns integritet som finns etablerade på förskolan. 

 

Förskollärare som bärare av barns rätt till integritet 

 

Den fria leken kan ses som ett fenomen där barnen ges makt att råda över sig själva, en 

förskollärare berättar att barnen i den fria leken även ges möjlighet att utöva viss makt mot 

förskollärare som deltar i leken. Detta om de vuxna väljer att låta det vara så. Det 

normkritiska perspektivet kan hjälpa att synliggöra barns underordning i relation till vuxna. 

Ett exempel på en situation där samtliga förskollärare var medvetna om barnens 

underordning var blöjbyten. Situationer där en blöja behövde bytas och barnet inte ville 

beskrevs som att förskollärarna ställdes inför ett dilemma, skulle de med sin makt bestämma 

sig för att byta eller skulle de lyssna in barnet och låta hen gå med en full blöja. Det blir en 

fråga om vänlig maktutövning (Bartholdsson, 2007, s. 29). Förskollärarna är medvetna om 

sin överordning och att de har ett ansvar för att ta hänsyn till barnets viljor och åsikter 

samtidigt som de har ansvar för barnets hälsa och hygien. Förskollärarna, som besitter 

makten att bestämma använder den för att ”hjälpa” barnet i en situation där barnet själv inte 

alltid kan ta ett eget ansvar. Den makt förskollärare och andra vuxna på förskolan utövar 

gentemot barnen är ofta för barnets bästa, av välvilja och i ett fall om blöjbyte, en 

maktutövning från de vuxna baserad på ett omsorgsperspektiv. 
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En situation där förskollärarnas överordning synliggörs är när de beskriver sig själva som 

samtalsledare och ”avgör” vem som får ordet. Förskollärarna har även här makt att hjälpa 

barn att få ta plats och göra sin röst hörd medan andra barn kan få hjälp att vänta in kompisar 

och att de kan bli stöttade i att respektera andra. Det kan ses som vilka ”sanningar”, liv eller 

berättelser som främjas och upprepas (Hellman, 2010, s. 44). Det går även här att se spår av 

en vänlig maktutövning för att främja demokratiska värderingar (Bartholdsson, 2007, s. 29). 

Alla barn ska få bli hörda, kunna uttrycka sina tankar och åsikter samt agera självständigt 

och därför behöver förskollärare och andra vuxna ibland kanske reglera talutrymmet mellan 

barn. Förskollärarnas reglering av barns talutrymme kan vara en sådan situation där barns 

integritet kan stärkas eller kränkas. 

 

Utifrån ett normkritiskt perspektiv kan förskollärarnas svar om barns medbestämmande och 

möjlighet att vara med att påverka verksamheten kopplas till olika maktpositioner. Samtliga 

menar att barn kan vara delaktiga i det mesta, medan en av förskollärarna tog ett steg till och 

menar att barn kan vara medbestämmande om de tillåts från den som sitter på högre 

maktpositioner. I svaren från förskollärarna framställs barnen som delvis delaktiga i beslut 

som påverkar förskolans verksamhet och barnen själva. Den verksamhet förskollärarna 

beskriver barnen som delaktiga i är beslut om projekt och pedagogisk verksamhet. 

Förskollärarna beskriver hur de utgår från barns intresse vilket de ser i de val barnen gör i 

den fria leken. Det är barnens intresse som skapar och för projekten vidare, det visar på att 

barnen ges viss makt att föra verksamheten framåt. Med detta synliggörs de rådande 

maktpositionerna där vuxna är överordnade barnen och ger en del av makten till barnen då 

de låter deras intresse styra planeringen av verksamheten. Vuxna ger en del av makten till 

barnen att styra över sig själva. Den vuxne kan därför ses som bärare över barns integritet, 

det är den vuxne som beslutar/bestämmer om hur barns egen frihet regleras samt hur 

självständigt barnen kan agera. Barns möjlighet att påverka sin omgivning utifrån sina egna 

viljor, tankar och åsikter kan därmed påverkas av den vuxne. 

 

Sammanfattning av analys  

Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen hänvisar till blöjbyten som ett dilemma 

gällande barns integritet. De beskriver ett arbetssätt de själva har för att inte kränka barnen 

vid sådana situationer. I förskollärarnas beskrivningar synliggjordes en skillnad i hur barns 

integritet lyftes fram i olika delar av förskolans verksamhet. Mellan den fria leken eller 

blöjbyte skiljde beskrivningen av arbetet med barns integritet, då barnen i den fria leken gavs 

utrymme till att agera självständigt, uttrycka sina åsikter, tankar och önskningar, medan 

barnen vid ett blöjbyte beskrevs kunna riskera att få sin integritet kränkt. 

Beskrivningar från förskollärarna om arbetet med integritet som ett planerat innehåll är mer 

sällsynt. I de beskrivningar förskollärarna gav då arbetet med barns integritet förekom som 

ett planerat innehåll var den av grundläggande och basal karaktär. En anledning till att 

integritet som planerat arbete framställs på detta vis, när det förekommer, kan vara baserat 

på barnens ålder. När barnen blir äldre anses integritetsarbetet kunna fördjupas. 
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7.2 Delstudie 2 

 

Integritetsarbetet med de äldre barnen på förskolan 

I delstudien redovisas resultatet och analysen av förskollärares tankar och beskrivna 

arbetssätt kring integritet som innehåll med de äldre barnen på förskolan. Det redovisas svar 

från 4 förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 3-5år. Hela det insamlade materialet 

redovisas inte utan endast det som är relevant för studiens frågor. Resultatet och analysen 

presenteras separat. Förskollärarna benämns 1–4 när det gäller citat som tas upp. 

Resultat 

Vad kan integritet i förskolan innebära enligt förskollärarna 

Förskollärarna fick frågan om vad integritet kunde innebära för barnen på förskolan, vilket 

fick liknande svar från alla respondenterna. Alla förskollärarna ansåg att barnens privatliv 

och privata sfär skulle respekteras, samt att barnen hade rätt att säga stopp när någon kom 

för nära eller när det var något som barnen inte ville. De menade också att integritet gick tätt 

ihop med hänsyn och att respektera varandra, vare sig det gällde barn eller vuxna. 

Förskollärare 1 och förskollärare 4 belyste båda två att integritet i förskolan även kunde 

handla om att bemöta alla lika, oavsett olikheter, då kopplat till etnicitet och kultur. 

Förskollärare 4 menade att alla barn ska känna sig inkluderade och aldrig utpekade, vilket 

kan kännas kränkande för barnen. 

 

Man lyfter inte olikheter om barnet inte själv vill det, tex barns olika kulturer eller etniciteter 

(Förskollärare 4). 

 

Alla förskollärare var eniga om att förhållningssättet var den stora grundpelaren i arbetet 

med barns integritet, på förskolan. Det var viktigt att som förskollärare vara lyhörd och 

lyssna till barnen, samt att som förskollärare finnas där för barnen i olika situationer. 

 

Som pedagog gäller det att vara lyhörd till vad som sker på förskolan, det ska vara en trygg 

plats för barnen (Förskollärare 1). 

 

Som vuxen ska man bemöta barn med respekt, lyssna och vara lyhörd (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 3 och 4 förde också ett liknande resonemang och påpekade att: 

I förskolan är det viktigt att man som pedagog finns där för barnen, visar att man lyssnar till 

dem och är lyhörd till allt som sker. Det gäller att kunna rycka in i situationer och hjälpa barnet, 

tex om man säger till barnen att om man inte vill så måste man säga stopp och då måste alla 

lyssna och respektera detta. Som pedagog måste man vara observant på vad som händer 

(Förskollärare 3). 
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Det är viktigt att som pedagog vara närvarande, att se barnen och vara lyhörd och finnas där 

(Förskollärare 4). 

 

En fråga i intervjun handlade om förhållningssättet och om detta kunde påverka barns 

integritet, vilket alla förskollärare var överens om. Alla fyra ansåg att de vuxnas 

förhållningssätt kunde påverka både positivt och negativt, och att förskollärarnas beteende 

kan smitta av sig på barnen. En förskollärare påpekade den vuxnas makt i relation till barnen 

och att det är lätt som vuxen att kränka ett barn om man inte är uppmärksam på barnets 

integritet och känslor. Förskolläraren beskrev att alla barn har sin egen integritet och sin egen 

känsla av vad som anses kränkande och inte. 

 

Viktigt som vuxen att läsa av situationen och hela tiden tänka om barnet vill eller inte, det kan 

bero på vilken relation man har med barnet. Det är viktigt att ge barnet tid och frihet och inte 

bara ”ta kramar” från barnet (Förskollärare 2). 

 

Detta var även en likhet med de andra förskollärarnas svar, där alla påpekade vikten av en 

bra relation mellan barn och pedagog, och att man inte skulle påtvinga barnet en relation 

utan ge barnet tid så barnet får känna sig trygg. 

 

Man ska respektera varje barn och dess integritet och rättighet så att man inte kränker barnet 

(Förskollärare 4). 

 

När det gäller förskollärarnas arbetssätt och hur de beskriver att de arbetar för att stärka barns 

integritet skiljde det mellan svaren. Gemensamt för alla förskollärare var att de arbetade 

mycket med förhållningssättet och hur man skulle bete sig på förskolan. En förskollärare 

kopplade till förskolans värdegrundsarbete och läroplanen i deras arbete för att stärka barns 

integritet. En annan förskollärare nämnde att de inte arbetade tillräckligt med barns integritet 

och att de borde kunna göra mer. Av alla fyra förskollärare var det endast förskollärare 3 

som beskrev att de hade arbetat med integritet som ett planerat innehåll på förskolan. Där 

hade integritetsarbetet varit ett projekt under en längre tid. 

  

Ja vi har arbetat mycket med integritet, det drog igång från en förälder som är förskollärare 

och som hade en bok som vi också fick ta del av, där blev vi väldigt intresserade och ville 

gärna börja med detta, då alla insåg att det var viktigt. Vi delade upp barngruppen i tre grupper 

och valde sen att arbeta med integritet med våra femåringar som är de äldre barnen på 

avdelningen. Det har varit i den planerade verksamheten.” (Förskollärare 3). 

 

Förskolläraren beskrev även att de hade tillsammans med barnen kollat på film, sjungit en 

sång Stopp min kropp och samtalat om vad integritet innebär och varför man har rätt till sin 

kropp. Även att de ville gå in djupare på ämnet vilket gjorde att de valde att fokusera på de 

äldre barnen. En gemensam syn på integritet i förskolans verksamhet var att barnen hade rätt 

att få gå undan när de skulle byta om eller stänga dörren när de skulle på toaletten, samt att 

det fanns lugna platser på förskolan där barnen kunde gå undan om de ville. Förskollärare 1 
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och 2 beskrev att de alltid knackade på dörren när barnen var på toaletten, och att de inte 

bara slet upp dörren. En liknande tanke hade förskollärare 4 som sa att de hade en stoppskylt 

på toalettdörren så att man lätt kunde se om det va ledigt eller upptaget. Förskollärare 1 

belyste även att det var viktigt att hela tiden tala om för barnet vad man gjorde när man tex 

skulle byta blöja, så att barnet var medveten om vad som skulle ske. 

 

Man pratar hela tiden med barnet angående kroppen, så att man inte bara gör och tar över utan 

det är alltid en konversation mellan barnet och den vuxne om vad man gör (Förskollärare 1). 

 

Under frågan som handlade om hur förskollärarna tänker angående personal och vikarier för 

att stärka barns integritet svarade förskollärarna lika. De ansåg att man alltid skulle se till att 

det fanns ordinarie personal på plats och vikarier som de kände igen, för att skapa trygghet. 

Även att ordinarie personal tog hand om blöjbyten och hjälpte barnen på toaletten om det 

behövdes. Förskollärare 3 och 4 beskrev att barnen alltid hade rätt att säga nej om de inte 

ville att en viss personal skulle torka dem eller liknande. 

 

Barnen är duktiga på att säga ifrån om de känner sig obekväma, om det inte vill att en viss 

person ska hjälpa dem på toaletten, och då är det bara för personalen att acceptera det 

(förskollärare 3). 

 

Förskollärares tankar om barns delaktighet 

 

En fråga i intervjun handlade om barns delaktighet och medbestämmande och hur mycket 

förskollärarna ansåg att barn kunde vara delaktiga i förskolans vardag, samt om det fanns 

områden där barn inte kunde vara medbestämmande i. Förskollärare 3 och 4 gav liknande 

resonemang om att ha en dialog med barnen. 

 

Viktigt att lyssna på barnen och låta dem vara så mycket delaktiga som möjligt i vad som sker 

i deras vardag. Att man som pedagog har en dialog med barnen så att det inte bara är de vuxna 

som styr och ställer (Förskollärare 3). 

 

Man kan ta upp allt i diskussion med barnen, sen behöver det inte alltid bli som barnen vill, 

men man kan diskutera och samtala om det och ge en förklaring om varför det inte går osv. 

viktigt att som förskollärare kunna reflektera över varför man gör vissa saker och vad det finns 

för anledning att man gör på ett visst sätt (Förskollärare 4). 

 

Förskollärare 3 beskrev en svårighet med barns delaktighet i förskolan. Det kunde vara lätt 

att som vuxen göra saker utan att tänka efter, och oftast då ta rätten att bestämma. Vilket 

förskolläraren trodde kunde bero på barnets ålder eller barnets förmåga att uttrycka sig. 

Oftast var det lättare ju äldre barnet blev, då de har bättre möjlighet att kommunicera och 

kan själva berätta vad de vill eller säga ifrån om det är något barnet inte vill. 
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Två förskollärare belyste sitt arbete med att barnen kunde vara delaktiga i aktiviteter, 

samlingar och teman på förskolan. Medan de andra två arbetade på ett sätt där pedagogerna 

bestämde den största delen av förskolans pedagogiska verksamhet och barnen bestämde om 

de ville delta eller ej. En förskollärare påpekade vikten av att låta barnen göra saker själva, 

som tex klä på sig eller hämta saker de ville ha, för att stärka deras självkänsla och känslan 

av att kunna något på egen hand. 

 

Det är viktigt att man tror och litar på att barnet klarar av att göra saker på egen hand, det 

kanske inte alltid funkar första gången men kanske efter tionde gången. Man måste låta barn 

få ta tid och lita på deras förmåga (Förskollärare 1).  

 

En annan förskollärare nämnde att det var viktigt att barnen så gott det gick kunde lära sig 

att torka sig själva när de hade varit på toaletten, samt att de själva tvättade händerna eller 

liknande så att de själva kunde ansvara för sin kropp. 

Något som alla hade gemensamt i sina svar var angående tillfällen där barnen inte kunde 

vara med och bestämma eller vara lika delaktiga i, vilket var rutinmässiga stunder så som 

matsituationer eller andra tidsbestämda aktiviteter. Samma gällde olika regler som var för 

barnens säkerhet. 

 

Vikten av att arbeta med integritet som innehåll och svårigheter med det i relation till 

förskolans verksamhet 

 

Alla förskollärare hade en gemensam syn där arbetet med integritet i förskolan är viktig, för 

att stärka barnens självkänsla och rätten till sin kropp. 

 

Jag tycker att det är jätteviktigt att man börjar tala om barns integritet och att barnen lär sig i 

tidig ålder rätten att säga nej och stopp. Det handlar om att veta att sin kropp är sin kropp 

(Förskollärare 3).  

 

En förskollärare ansåg att arbetet var viktigt för att förhindra kränkningar och mobbning och 

att det var en trygg miljö i förskolan. 

 

Som lärare och förskollärare är det viktigt att ha koll på vad som händer, om det finns områden 

eller skrymslen där kränkningar kan ske. Det är vårt jobb att förhindra och skapa en trygg miljö 

(Förskollärare 1). 

 

En sista fråga på intervjun var om det kunde uppstå svårigheter eller dilemman i arbete med 

integritet. Förskollärarna hade likande svar på den frågan, det gemensamma var att tiden 

oftast inte räckte till, samt brist på personal som kunde göra att arbetet blev lidande. Sedan 

även barngruppens storlek kunde göra det svårt. Förskollärarna menade att det kunde vara 

en svårighet att anpassa verksamheten efter en stor barngrupp, med hänsyn till alla barns 

olika viljor och känslor. En förskollärare menade att ibland kunde barnens integritetsgränser 

förbises av personalen om tex tiden inte räckte till för att ta hänsyn till barnets integritet. Fler 



 

30 

 

svårigheter som togs upp var att en förskollärare anmärkte att det kunde vara svårt att arbeta 

med integritet om det var åldersblandade grupper. Det kunde vara stor skillnad vad barnen 

förstod eller klarade av om de var 2 eller 6 år, och integritetsarbetet behövde därför anpassas 

efter barnens ålder. Även att pedagogens ålder kunde ha betydelse i hur man arbetar med 

integritet. Förskolläraren menade att då integritet är ett relativt nytt begrepp kan det vara 

många som inte är så öppna på att prova nya saker, om man tex har arbetat på samma sätt 

under en längre tid och anser att det alltid har fungerat. Det stämmer in på en annan 

förskollärares svar, där barns anpassning sedan länge har varit en del av förskoletraditionen. 

Förskolläraren menade att man kunde kränka eller hämma barnet om man inte hade ett 

synsätt där man ser till barns rättigheter och integritet.  

 

Barns delaktighet i sig själv kan ju också hämmas om dom inte får vara med och bestämma 

över sig själv eller om pedagogen endast tänker att barnen är för små för att vara delaktig eller 

bestämma (förskollärare 4). 

 

Analys ur ett normkritiskt perspektiv  

 

Resultatet kommer här att analyseras med det normkritiska perspektivet kopplat till 

begreppen ålderism och makt. Begreppen används för att se vilka normer som kommer till 

uttryck i förskollärarnas beskrivningar av arbetet med integritet, med de äldre barnen på 

förskolan. 

 

Normer i förskollärarnas beskrivningar av arbetet med integritet 

 

Förskollärarna hade en gemensam syn på vad integritet kunde innebära i förskolan, där var 

hänsyn och respekt högt prioriterat. Två förskollärare belyste att det kunde handla om barns 

olikheter och att inte peka ut någons vare sig etnicitet eller kultur. Det visade sig vara viktigt 

att man inte lyfte barnens olikheter i barngruppen om barnet inte själv ville det, då det kunde 

upplevas kränkande för barnet. Denna tanke som förskollärarna belyste går att koppla ihop 

med ett normkritiskt sätt att se på hur normer kan uppstå. Genom att exempelvis peka ut 

något som annorlunda än det som anses vara ”det normala”. Förskollärarna visar på en 

medvetenhet om att normer och sanningar kan uppstå i situationer där barn blir utpekade 

(Skolverket,2013, s. 27-28). 

 

Resultatet visade att arbetet med barns integritet var något som ansågs viktigt i förskolan 

enligt alla fyra förskollärare. Men det visades en skillnad mellan förskollärarna i hur dem 

beskrev sitt arbete med barns integritet i verksamheten. Det var endast en förskollärare som 

beskrev arbetet med integritet som ett planerat innehåll i verksamheten, medans de andra 

förskollärarna kopplade till förhållningssättet och hur man skulle bete sig på förskolan. En 

förskollärare påpekade även att de gjorde för lite och att de borde kunna göra mer i arbetet 

för att stärka barns integritet. Denna reflektion kan knytas an till det normkritiska 

perspektivet, och bero på normer om vad som anses normalt eller inte i förskolans 

verksamhet. Det var vanligare att arbeta med integritet vid sidan av verksamheten och inte 
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som innehåll, vilket kan kopplas till normer vad som anses som ett innehåll och vad som inte 

gör det (Hellman, 2013, s. 30-31). 

 

Förskolläraren som menade sig arbeta med integritet som ett planerat innehåll, beskrev det 

som ett genomgående tema under en viss tid där filmer, sånger och planerade samtal med 

barnen om integritet, samt rätten till sin kropp hade stått i fokus. Förskolläraren menade även 

att de arbetade med femåringarna på avdelningen eftersom att de ville gå in djupare på ämnet. 

Förskolläraren belyste samtidigt vikten av att i tidig ålder börjar tala om integritet och rätten 

till sin kropp, men påpekade en svårighet att arbeta med integritet i åldersblandade grupper. 

Det kunde vara svårt att anpassa verksamheten efter barnens olika förutsättningar. Det kunde 

vara en stor skillnad mellan barn som var två år och barn som var sex år. Ur ett normkritiskt 

perspektiv kan denna åldersuppdelning och kategorisering av barnen kopplas till begreppet 

ålderism. Alltså antaganden om vad ett barn antas kunna eller förstå i en viss uppnådd ålder 

(Krekula, Närvänen & Näsman, 2005, s. 83-85). Det kan tolkas som att de yngre barnen inte 

anses förstå eller klara av lika mycket som de äldre barnen.  

 

Förskolläraren beskrev även att de yngre barnens integritet och delaktighet lättare kunde 

förbises när barnen inte med ord kan säga ifrån eller berätta om de inte vill. Det kunde bero 

på att de vuxna inte tänkte sig för och bara tog rätten att bestämma. Krekula, Närvänen och 

Näsman menar på att de vuxna oftast får tolkningsföreträde när det gäller relationen mellan 

vuxna och barn, vilken gör att ålder kan ses som en maktstruktur inom förskolan (2005, s. 

83 - 85). Det kan kopplas ihop med två andra förskollärares beskrivningar, där de menade 

på att barn alltid hade rätt att säga nej till en viss person när det gällde toalettsituationer, och 

att barnen var väldigt duktiga på att göra det om de kände sig obekväma med någon personal. 

Denna tanke både lyfter barns rättighet att säga nej, men samtidigt kan den försvåra för vissa 

barn, där vissa röster räknas och vissa inte, beroende på om barnen kan säga nej eller inte. 

Denna reflektion går i likhet med Bromseth syn på normer om vems röster som gynnas eller 

missgynnas (2010, s. 40). 

 

Förskollärare som bärare av barns rätt till integritet  

 

En del som förskollärarna ansåg var viktig och som de hade en gemensam syn på var att det 

ansågs vara förskollärarnas förhållningsätt som var grunden för arbetet med barns integritet. 

De menade att de vuxnas beteende kunde vara både positivt och negativt för barnen. Där det 

antingen kunde gynna barns rätt till integritet eller hämma den. Det ansågs vara den vuxna 

som skulle bemöta barnen med respekt och vara lyhörd till situationen. En förskollärare 

menade även att man inte skulle ”ta kramar” från ett barn, utan att man hela tiden måste 

tänka på om barnet vill eller inte. I likhet till förskollärarnas syn på den vuxna som 

ansvarsbärande går det att urskilja en maktposition, där den vuxna förväntas visa hänsyn till 

barnet och se till barnets underordning vilket stämmer in på det normkritiska perspektivets 

syn på makt (Arnér & Sollerman, (2013, s. 38). Att som vuxen vara medveten om sin position 

och hur den påverkar barnet påpekades i ett annat resonemang som handlade om barns rätt 

till privatliv på förskolan. Där hade förskollärarna också ett liknande synsätt. De menade att 

det var viktigt att som förskollärare alltid knacka på toalettdörren istället för att rycka upp 
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dörren. Det handlade då om att visa barnet hänsyn och respekt. Förskollärare 1 belyste även 

att man alltid skulle tala om för barnet om man gjorde något med barnets kropp tex bytte 

kläder eller blöjor. Förskolläraren menade på att det var viktigt att hela tiden göra barnen 

medvetna om vad som skulle ske. Ur ett normkritiskt tänkande kan man tolka det som att 

förskollärarna är bärare av att ge rätten till barnen genom att särskilt visa hänsyn när det 

handlar om barnens kroppar, vilket går i likhet med Arnér och Sollerman syn på vuxnas 

maktposition (2013, s. 38).  

 

En annan maktstruktur som framkom i resultatet var förskollärarnas tankar och arbete när 

det gällde barns delaktighet i situationer och beslut som rör dem. Förskollärarna hade 

liknande tankar om vad delaktighet innebar, men gav olika svar på hur de arbetade med detta. 

Två förskollärare beskrev att de arbetade med att barnen fick vara delaktiga i planering av 

aktiviteter och samlingar, medan de andra två menade att barnen inte fick det. Där handlade 

det mer om att barnen var delaktiga i om de ville delta i aktiviteter eller om de inte ville det. 

Något som alla förskollärare hade gemensamt i den frågan var om det fanns tillfällen då 

barnen inte kunde vara delaktiga i, vilket innefattade olika tidsanpassade aktiviteter eller 

situationer, samt regler som var till för barnens säkerhet. Både förskollärarnas lika och olika 

synsätt angående barns delaktighet går att se från de vuxnas vilja och prioriteringar, och kan 

även kopplas till Bartholdssons syn på makt som vänligt mål. Där handlar makt om omsorg 

och demokrati, där makt används med en välvilja och ses som ett bra mål som gynnar 

individen (2007, s. 29). Det kan även kopplas till Dolks resonemang, där normer beskrivs 

som både nödvändiga och begränsande. Normer står för våra ramar och regler i vardagen 

och hur vi ska handla i vissa lägen, men kan samtidigt hämma och begränsa oss (Dolk,2013, 

s. 28). 

 

En förskollärare nämner att pedagogers syn på barn kan ha betydelse och om man har arbetat 

på samma ”fungerande” sätt under längre tid, kanske man inte är lika intresserad av att prova 

nya arbetssätt. Detta kan kopplas ihop med en annan förskollärares svar där förskolläraren 

nämnde förskolans långa tradition där barns anpassning har stått i fokus, vilket också kan 

hämma barns integritet om man inte ser på barn som egna individer. Krekula, Närvänen och 

Näsman påpekar diskurser om barndom, och eftersom utvecklingsperspektivet stått i fokus 

under längre tid, har vuxna oftast sett på barn som beroende av de vuxnas stöd och hjälp 

(2005, s. 83-85). Förskollärare 4 menade även i likhet med ett normkritiskt perspektiv att det 

var viktigt som förskollärare att kunna granska sig själv och reflektera varför man gör på ett 

visst sätt, och om det finns en anledning till sitt agerande. Bromseth menar på att det krävs 

en medvetenhet och kunskap för att synliggöra de normer som finns och hur de skapas inom 

den rådande maktordningen (2010, s. 40). Skolverket beskriver även att för att skapa ett bra 

klimat på förskolan och se till allas lika värde bör man bli medveten om sitt eget agerande 

och medveten om de normer som finns runt omkring oss (2013, s. 27-28). 

 

Sammanfattning av analys  

 

Förskollärarna är grunden för arbetet med barns integritet och deras egna synsätt och 

värderingar kan spela roll i hur man tacklar begreppet. Integritet som värdegrund och 
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förhållningssätt är alla förskollärare eniga om, men integritet som ett planerat innehåll i 

verksamheten är dock inte lika vanligt. Normer förekommer i förskollärarnas beskrivningar 

och kan ha betydelse i deras handlingar. Barnens ålder spelar in i hur mycket dom anses 

kunna vara delaktiga i och vilken rätt till integritet de får. Arbetet med integritet som ett 

planerat innehåll innefattar sånger, böcker och samtal med barnen om vad integritet innebär. 

Förskollärarnas barnsyn kunde också ha betydelse i hur man arbetar med integritet, och 

normer kan avgöra vad som anses som ett innehåll och vad som inte anses vara det. 

  



 

34 

 

8. Diskussion 

 

Här diskuterar vi studiens resultat i relation till tidigare forskning samt besvarar våra 

frågeställningar. Studien syftar till att undersöka hur förskollärare tänker om och beskriver 

sitt arbete med integritet som planerat innehåll i förskolan, samt om det finns likheter eller 

skillnader i detta arbete beroende på barns ålder. Våra frågeställningar är:  

Hur tänker förskollärare om, samt beskriver sitt arbete med integritet som innehåll med 

yngre barn i förskolan? Och Hur tänker förskollärare om, samt beskriver sitt arbete med 

integritet som innehåll med äldre barn i förskolan? 

8.1 Hur förskollärare beskriver arbetet med integritet som planerat 
innehåll, för de yngre respektive de äldre barnen på förskolan 

 

Av båda delstudierna framkom barns integritet som något viktigt i förskolan. Förskollärarna 

hade liknande tankar om att barnen i tidig ålder bör lära sig rätten till sin kropp och rätten att 

säga stopp. Integritetsarbetet beskrevs som en del av värdegrundsarbetet, vilket 

genomsyrade hela verksamheten. Det handlade om att visa hänsyn och respekt för alla barn, 

samt hindra kränkningar och mobbning. Det ansågs vara förskollärarnas ansvar att förhindra 

detta och skapa en trygg plats på förskolan.  

 

I våra delstudier kan vi se likheter i hur förskollärarna tänker om barns integritet i förskolan. 

Förskollärarna beskriver att integritet handlar om att barn kan säga ifrån när något känns fel 

och att barn görs delaktiga i beslut som rör dem själva. Att kunna säga ifrån om och när 

något känns fel kan ses i likhet med Covaleskie´s definition av integritet (2011, s. 309-310). 

En skillnad som visades var att förskollärare som arbetar med de äldre barnen, beskrev att 

integritet även handlar om barnens privatliv. Barnens privata sfär skulle respekteras vilket 

går i likhet med Grens beskrivning av integritet, där det handlar om ens värdighet och 

närmaste sfär (2007, s. 117). Förskollärarna som arbetar med de yngre barnen hänvisade till 

blöjbyten eller måltiden som situationer där barn riskerar att få sin integritet kränkt av de 

vuxna. 

 

Arbetet med integritet som ett planerat innehåll i förskolans verksamhet var ovanligt i båda 

delstudierna. De flesta förskollärarna beskrev sitt arbete med integritet som ett 

förhållningssätt som genomsyrar förskolans verksamhet. Förskollärarna hänvisade till de 

vuxnas beteende mot barnen och inte till ett planerat innehåll. De vuxna framställs således 

som bärare av barns integritet. Det var en förskollärare från varje delstudie som belyste sitt 

arbete med integritet som ett planerat projekt och som ett innehåll i deras verksamhet. Dessa 

förskollärare beskrev ett liknande arbetssätt med material som handlade om barns integritet, 

t.ex. boken ”Stopp! Min kropp!” av Rädda barnen. Den skillnad som uppkom mellan dem 

var att med de äldre barnen skedde mer djupgående samtal om vad integritet är och varför 

det är viktigt att säga nej till saker som man upplever obekväma, medan de yngre barnens 

lärandefokus var att säga nej och stopp, verbalt med ord eller med kroppen. Det framkom 

från våra analyser att barns ålder kunde ha betydelse i vad barnen kunde vara delaktiga i eller 

inte när det gällde sig själv och sin vardag. De äldre barnen fick mer ansvar över sig själva 
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när det gällde toalettbesök och påklädning, medan de yngre barnen ansågs vara mer beroende 

av vuxnas stöd och omvårdnad. Det går att tolka detta som en maktstruktur, där de vuxna 

använder makten som ett vänligt mål. Skolverket påpekar att arbetet med barns integritet 

kan skilja beroende på barnens ålder, pga. att de yngre barnen oftast behöver mer omsorg 

och vård än de äldre barnen (Skolverket, 2013, s. 42). 

 

Förskollärare som arbetar med de yngre barnen nämnde att barnen alltid hade rätt att säga 

ifrån om de kände sig obekväma med en viss personal. Vilket även var en likhet i hur 

förskollärarna som arbetar med de äldre barnen beskrev. Förskollärarna som arbetar med de 

äldre barnen talade om vikten av att lyssna till barnen och att hela tiden ha en dialog med 

dem, och att de vuxna inte bara styr och ställer. Detta visade sig även hos förskollärare som 

arbetar med de yngre barnen, även om de menar att inte alla barn uttrycker sig verbalt men 

att det då är viktigt att se signaler och kroppsspråk. De som arbetar med de äldre barnen 

fokuserade mer på det verbala. Det framgick inte hur de tänker kring de barn som ej kan 

kommunicera verbalt än, vilket de förskollärare som arbetade med de yngre hade som ett 

medvetet tänk och arbetssätt. Det kan handla om antaganden om vad ett barn antas kunna 

eller förstå i en viss uppnådd ålder (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005, s. 83-85). Det kan 

även handla om normer, om vems röster som räknas och vems som inte gör det (Bromseth, 

2010, s. 40). 

 

Delstudierna visade även på likheter när det gällde svårigheter och dilemman som kan hindra 

arbete med integritet i förskolan. Resultatet visade att det handlade om regler kring barns 

säkerhet, samt tidsmässiga ramar och rutiner. Stora barngrupper ansågs också vara ett hinder. 

Skolverket påpekar att tidsbrist kan leda till att de yngre barnens integritet förbises 

(Skolverket,2013, s. 42). En förskollärare beskrev att barns integritet kan hämmas om barnet 

inte får vara delaktigt i situationer som rör barnet, som tex att barnet inte får klä på sig själv 

eller tvätta sina egna händer pga. av tidsbrist hos personalen. I Rädda barnens handbok 

“Stopp! Min kropp!” framkommer vikten av att låta barnet vara delaktigt i tidig ålder, för att 

stärka barnets självkänsla och integritet (Rädda barnen, 2013, s. 9). 

 

Integritetsarbete kan vara ett svårt och problematiskt ämne att aktivt arbeta med. Detta menar 

även Johanssons i sitt resultat och att det därför kan vara en anledning till att 

integritetsarbetet stagnerar och endast handlar om vuxnas förhållningssätt (2005, s.111 och 

116) och inte utvecklas till ett innehåll i verksamheten. 
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9. Slutsats 

 

Studien syftade till att undersöka hur förskollärare tänkte om och beskrev sitt arbete med 

integritet som planerat innehåll i förskolan, samt om det i detta arbete fanns likheter eller 

skillnader beroende på barns ålder. Det vi kom fram till var att barns integritet är viktigt att 

arbeta med i förskolan. Både forskare och förskollärare i studien belyser vikten av att i tidig 

ålder lära sig rätten till sin kropp, samt stärka sin självkänsla. Resultatet från båda 

delstudierna visade att integritet som ett planerat innehåll i förskolan sällan förekom, utan 

det handlade oftast om värdegrund och förskollärarnas förhållningssätt gentemot barnen. 

Där integritet beskrevs som ett planerat innehåll hänvisades det till materialet “Stopp! Min 

kropp!” av Rädda barnen. Arbetet med integritet som ett planerat innehåll baserades 

huvudsakligen på förskollärarnas individuella synsätt och prioriteringar, om vad som ansågs 

som ett innehåll och vad som inte ansågs vara det. Skillnader i förskollärarnas beskrivna 

arbete med integritet med de yngre respektive de äldre barnen förekom. Det handlade då om 

ett mer ingående arbete med de äldre barnen, där djupare samtal om vikten av integritet togs 

upp. Skillnader i förskollärarnas olika arbetssätt kring integritet kan ha kopplingar till 

normer om ålder. 

9.1 Didaktiska implikationer 

 

I vår studie har det framkommit att det tycks råda normer om integritet som ett 

förhållningssätt vuxna har, snarare än ett innehåll som barnen i förskolan kan ta del av. 

Arbetet med barns integritet verkar höra ihop med den egna personens värderingar, vilket 

innebär att man som pedagog behöver försöka få fatt i sitt eget förhållningssätt. Vi kan från 

vår analys se att normer om ålder och ålderism inverkar på hur pedagoger tänker, därför är 

det viktigt att som pedagog medvetandegöra detta för sig själv. Genom att använda ett 

normkritiskt perspektiv kan pedagogerna arbeta mer medvetet kring barns integritet och 

delaktighet. 

 

Skolverket menar att värdegrundsarbetet inte är något som kan eller ska separeras från den 

vardagliga undervisningen. Värdegrundsarbetet bör därför både ingå i den spontana, men 

också i den planerade verksamheten, vilket kan kopplas till edu-care, där omsorg och lärande 

ska bilda helhet. Skolverket påpekar även att det råder bristande kunskaper hos barn och 

elever angående deras egna rättigheter (Skolverket, 2013, s. 5), vilket belyser vikten av att 

arbeta med integritet som ett planerat innehåll i förskolans verksamhet. 

 

Integritet som ett planerat innehåll kan även ge barn möjlighet att bli medvetna om att de har 

rätt att säga nej eller ja till saker som rör deras kropp. Detta kan skapa trygghet och stärka 

självkänslan för barn. Också genom att tidigt lära sig lyssna till andras känslor och signaler, 

är det större chans att man lär sig sätta sina egna gränser. Johansson menar på att skolan och 

förskolan är en stor arena där integritetsgränser kan bli synliga och där barn och vuxna 

tillsammans kan skapa ett lärande kring integritet (2005, s. 122-123). 
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9.2 Fortsatt forskning 

 

En intressant fortsatt forskning kring barns integritet hade varit att undersöka förskollärares 

arbetssätt mer djupare och ingående, med en observationsstudie för att tydligare se hur 

förskollärare faktiskt arbetar i verksamheten. Det hade ven varit intressant att jämföra hur 

olika förskolor arbetar och om det finns likheter och skillnader i integritetsarbetet. Det hade 

också varit intressant att forska kring vad förskollärares tankar och arbetssätt om integritet 

kan få för effekter för barnen. 
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11. Bilagor 

11.1. Intervjuguide  

Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du jobbat på förskolan/ avdelningen? 

Har du något ansvarsområde på avdelningen eller i på förskolan? 

 

Tematiska frågor 

 

Tema 1: Tankar kring ämnet 

Kan du beskriva hur du tänker om vad integritet i förskolan innebär? 

Hur tänker du kring barns medbestämmande? (-) 

Hur mycket anser du att barn kan vara medbestämmande i, i förskolans vardag? (-) 

- Finns det områden där barn inte kan vara medbestämmande i? 

- Finns det områden där barn kan vara mer medbestämmande i? 

 

Tema 2: Pedagogiska verksamheten 

Hur arbetar du/ni med integritet och barns medbestämmande i verksamheten? (-) 

- Hur arbetar ni med den planerade verksamheten? 

- Hur arbetar ni med den spontana verksamheten? 

- samlingar 

- aktiviteter  

- material  

 

Hur tänker du kring ditt förhållningssätt angående barns integritet och medbestämmande? (-

) 

• tror du att ditt förhållningssätt som förskollärare kan påverka barns integritet? 

• tror du ditt förhållningssätt som förskollärare kan påverka barns medbestämmande 

av sig själv? 

 

Tema 3: Fysiska miljön och organisation  

Hur organiserar ni den fysiska miljön för att stärka barns integritet? (-) 

- inne/ute miljö 

- måltider 

- blöjbyte/ toalettbesök 

- vila 

- personal och vikarier  

 

Avslutande fråga 

Tror du att det kan uppstå dilemman mellan barns integritet/ medbestämmande och 

verksamheten? (-) 

 

Detta var våra/mina frågor, har du något du vill tillägga? 
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11.2.Medgivande 

Till förskollärare som deltar i studien 

  

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om förskollärares tankar kring barns medbestämmande i 

förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av 

Jessica Hammarström och Linnea Greijer som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

I arbetet med uppsatsen följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, och det är 

speciellt dessa fyra huvudkrav nedan som är viktiga att ni läser och känner er positiva till 

innan ni skriver under. 

 

Informationskravet 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer 

intervjuas och eventuellt spelas in och att ingen ekonomisk ersättning ges. 

 

Samtyckeskravet 

Jag har själv rätt att bestämma över mitt medverkande. Hur länge och på vilka villkor jag 

vill delta. Jag har rätt att när som helst avbryta min medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras samt att datan endast används i denna studies syfte. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie.   

 

....................................................................... 

Ort och datum                                                              

  

  

.......................................................................        

Underskrift                
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11.3. Informationsbrev 

Information om en studie angående förskollärares tankar kring barns 

medbestämmande och integritet i förskolan 

  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet. 

  

Vi är intresserade av att ta del av förskollärares tankar kring barns medbestämmande i 

förskolan. Vi är särskilt intresserade av hur förskollärare arbetar med barns 

medbestämmande, integritet och etik i förskolans verksamhet både som innehåll och som 

förhållningssätt. Vi kommer i vår studie även specifikt titta på om barns ålder kan vara en 

avgörande faktor för hur förskollärare tänker om samt arbetar med dessa frågor.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua förskollärare. Intervjun kommer ta 

ca. 30-60 minuter. Vi önskar att få använda en ljudinspelning av intervjun för att kunna 

bearbeta vår data på bästa sätt. Detta är endast ett önskemål och inget krav. Vi vill vara 

tydliga med att det inte är enskilda förskollärares tankar som uppsatsen kommer handla om 

utan intervjuerna kommer användas som ett underlag att tänka kring och diskutera barns 

medbestämmande och integritet i förskolan. 

  

Datainsamlingen kommer att ske under senast v.14. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten om 

medgivande och ger till oss vid intervjutillfället.  Om ni har ytterligare frågor angående 

studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

  

Studiens handledare: Anna Günter Hanssen 

e-post: anna.gunther-hanssen@edu.uu.se 
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