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Abstract 
 

Children’s integrity- What, how and why 

  

Syftet med denna studie är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares 

kunskaper om begreppet integritet samt deras pedagogiska förkunskaper om hur barn 

medvetandegörs om rätten till såväl kroppslig som personlig integritet i anledning av 

implementering av den reviderade läroplanen som träder i kraft 2019. Detta studerades 

genom kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer med två förskollärare i 

Stockholm. Resultatet visade att lärarna har en liknande bild av vad personlig integritet 

är, vilket är rätt till sina känslor och tankar och att få dessa respekterade av andra. 

Kroppslig integritet tolkas på olika sätt; som rätten till sin kropp eller ett sätt att hävda 

sin personliga integritet. Förskollärarna delar bilden av att arbetet med integritet 

metodiskt har mycket att göra med kommunikation, både mellan vuxna och barn men 

också mellan barnen. Lyhördhet för barnens signaler och stöttning i barnens 

interaktioner upplevdes vara viktigt. Förskollärarna i studien upplevde också att det 

behövs informationsinsatser i samband med införandet av den reviderade läroplanen för 

att hjälpa pedagoger att definiera vad integritet är.  
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1 Inledning  

Det viktiga är att träna barnet att göra detta i trygga sammanhang, för då ökar 

möjligheten och sannolikheten att barnet faktiskt ska göra det i sammanhang där 

barnet faktiskt kan vara utsatt för fara (Nyhetsmorgon, 2016) 

Ett stort samhällsproblem idag är de övergrepp många barn utsätts för. Detta diskuteras 

inom förskolan och skolan, men även i media. Bland annat har retorikexperten och 

författaren Elaine Eksvärd startat projektet Tre ska bli noll som syftar till att stoppa 

sexuella övergrepp på barn. En del av projektet är Förskolebrevet som skickas till 

förskolor i hopp om att de ska uppmärksamma problemet och ta till sig av de riktlinjer 

som brevet innehåller för att arbeta med att stärka barns integritet (Treskablinoll, 2018). 

Enligt Stiftelsen Allmänna Barnhusets undersökning är det 1 av 5 barn som utsätts för 

sexuella övergrepp (Landberg, Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015). Av 

alla barn i Sverige i åldern 1–5 år är 84 procent inskrivna i förskolan (Sveriges 

kommuner och landsting, 2018). På förskolan uppstår ständigt situationer som rör barns 

integritet; blöjbyten, toalettbesök, konflikter mellan barn och mellan barn och 

pedagoger och så vidare. Det är därför av stor vikt att pedagogerna är medvetna om den 

makt som de besitter som vuxna och hur man lär barnen kring deras rätt till integritet. 

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och är den första kontakten som 

barn har med skolväsendet. Det är därför viktigt att utbildningen och undervisningen är 

av god kvalitet för att förbereda barnen inför den fortsatta utbildningen. Dock skiljer sig 

kvaliteten mellan förskolor idag. Detta är ett problem då Skollagen säger att 

utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs 

(SFS 2010:800). Skolverket fick 2017 därför uppdraget från regeringen att se över 

läroplanen för förskolan med syftet att förtydliga förskolans uppdrag och öka 

måluppfyllelsen (Skolverket, 2017). 2018 kom den reviderade upplagan av läroplanen 

som träder i kraft 2019. Det har bland annat gjorts ändringar kring läroplanens struktur 

och språk, specifikationer kring förskollärarnas och barnskötarnas olika ansvar och 

begreppen utbildning och undervisning, läsningens betydelse, rätt till nationella 

minoritetsspråk och teckenspråk och förtydliganden kring begrepp som jämställdhet och 

hållbar utveckling (Skolverket, 2018).  Bland de ändringar som har gjorts finns också 

skrivningar gällande barns kroppsliga och personliga integritet. Under rubriken 

”Förskolans uppdrag” står det ”Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska 

också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om 

dokumentation (ibid, s. 7).” Under rubriken ”Omsorg, utveckling och lärande” står det 

även som mål:  ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet 

och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga 

integritet” (ibid, s.13). Tidigare var begreppet integritet nämnt i avsnittet ”Förskolans 

värdegrund och uppdrag: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och 

utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”. (Skolverket, 

2016, s. 4). I och med den nya reviderade läroplanen och dess specifikation av barns 

integritet måste förskolorna nu arbeta mer målinriktat med just integritet. 

I efterforskningarna kring grunden till läroplanens ändringar kring barns integritet 

gjordes försök att hitta vilken forskning som ligger bakom ändringarna, bland annat 

granskades de dokument från regeringen till Skolverket gällande uppdraget att se över 

läroplanen, och Skolverket kontaktades även som utgivare av läroplanen. Dock gav 

dessa efterforskningar inga svar på vilken exakt forskning som låg bakom ändringarna 
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mer än att Skolverket har tagit hjälp av en extern referensgrupp där forskare ingår. På 

grund av tidsramen för denna studie kunde därför ingen utförlig information hittas kring 

forskningen bakom ändringarna. Det verkar finnas ett syfte med många aspekter till 

varför ändringarna angående integritet har gjorts i förskolans läroplan. Enligt Skolverket 

är ändringarna kring barns integritet kopplade till att förskolan ska utgå från barnets 

bästa, rätten till delaktighet och inflytande och medvetandegöra barnen om sina 

rättigheter (Skolverket, 2019). Enligt uppdraget från regeringen till Skolverket har 

ändringen att göra med att det måste lyftas fram och förtydligas i förhållande till 

begreppet undervisning. Till exempel när det kommer till dokumentation, då barns rätt 

till kroppslig och personlig integritet måste tas hänsyn till (Utbildningsdepartementet, 

2017). I en radiointervju gjord av Sveriges Radio förklarar utbildningsminister Gustav 

Fridolin att ändringarna har att göra med jämställdhet och att förebygga sexuella 

övergrepp: 

 
Det är viktigt för förskolans jämställdhetsarbete, för barnens rätt till sin integritet, 

och såklart i det förebyggande arbetet mot att barn ska utsättas för sexuella 

övergrepp. Det skapar en uppmärksamhet runt hur barnens lekar går till, om det 

finns lekar där barn kränker varandras kroppsliga integritet och sätter en bra 

kultur mellan killar och tjejer och mellan barnen i förskolan. Det andra är såklart 

att när barn får kunskap om att man har rätt till kroppslig integritet att min kropp 

är min så ökar ju också chansen att barn som faktiskt har utsatts för sexuella 

övergepp berättar det (Ekot, 2017). 

 

I denna studie kommer definitionen av integritet, precis som i förskolans läroplan att 

delas upp i två begrepp; personlig och kroppslig integritet. Den personliga integriteten 

handlar om rätten till egna känslor, att inte kränkas och bestämma över vilken personlig 

information personen vill dela med sig av. Detta skiljer sig från den kroppsliga 

integriteten som rör rätten till att få den personliga sfären respekterad, men gällande sin 

kropp.  

 

När det görs ändringar av olika slag i förskolans styrdokument är det viktigt att 

förskollärarna får kunskap om vad ändringen innebär för den pedagogiska 

verksamheten. När det gäller ändringarna i förskolans läroplan som specifikt poängterar 

förskolan som den plats där barn utvecklar en medvetenhet om rätten till kroppslig och 

personlig integritet, kräver detta känsliga område fingertoppskänsla. Hur skapar en som 

pedagog förutsättningar för detta? Skolverkets (2017) bedömning är att stora 

informations- och implementeringsinsatser blir nödvändiga i samband med att den 

reviderade läroplanen träder i kraft. Det är därför viktigt att undersöka vad pedagoger 

idag redan vet och vad de själva anser att de behöver veta för att kunna arbeta mot 

läroplanens nya skrivning. Denna studie ämnar till att belysa hur förskollärare tänker 

kring barns integritet och vilka keventuella kunskapsluckor som finns, och kan således 

ge exempel på vad som kan behöva tas upp i de eventuella informationsinsatser som 

efterföljer införandet av den reviderade läroplanen. 

 

 

2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 

Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares kunskaper 

om begreppet integritet samt deras pedagogiska förkunskaper om hur barn 
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medvetandegörs om rätten till såväl kroppslig som personlig integritet i anledning av 

implementering av den reviderade läroplanen. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur definierar förskollärare barns kroppsliga och personliga integritet? 

• Hur beskriver förskollärare innebörden av barns kroppsliga och personliga integritet 

innehållsligt och metodiskt i den pedagogiska verksamheten? 

• Vad upplever förskollärare att de behöver mer kunskap om för att de i förskolans 

verksamhet ska kunna skapa förutsättningar för att medvetandegöra barn om deras 

rätt till kroppslig och personlig integritet? 

 

3 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverket för studien. Där ingår definitioner av 

betydelsebärande begrepp och en redogörelse för det didaktiska perspektivet som ligger 

till grund för resultat och analys. 

 

3.1 Begreppdefinitioner   

De begrepp som är centrala i denna studie är begreppen personlig integritet och 

kroppslig integritet. Nedan kommer dessa begrepp att förklaras utifrån olika källor för 

att öka förståelsen för hur de används i texten. Då mycket litteratur definierar begreppet 

personlig integritet som något som både rör den psykiska och kroppsliga integriteten 

kommer det i denna studie att göras en separation av begreppen eftersom det görs en 

skillnad i läroplanens skrivelser (Skolverket, 2018).   

 

3.1.1 Personlig integritet 

En allmän definition av integritet som kommer från Svenska Akademiens ordlista är att 

integritet definieras som: ”orubbat tillstånd; okränkbarhet; oberoende” (Svenska 

akademien, 2018). Svensk ordbok definierar integritet som ”rätt att ha en egen sfär som 

är skyddad mot intrång” (ibid.). Enligt Statens medicinsk-etiska råd (u.å) betyder 

personlig integritet okränkbarhet eller rätt att inte bli kränkt. Personlig integritet handlar 

bland annat om att själv få bestämma över vilken information om sig själv som ges till 

andra samt om rätten att bestämma att man vill hålla saker för sig själv själv. (Statens 

medicinsk-etiska råd, u.å.). Johansson (2005) menar att integritet handlar om rättigheter; 

rätt till sina känslor, rätten till sin kropp och rätten att inte kränkas. Detta menar hon 

räknas till ens personliga sfär. Denna personliga sfär har en gräns som en själv skapar 

men som också kan ändras eftersom den egna identiteten kan ändras (ibid.). Vad som 

påverkar varje individs definition av sin privata sfär kan ha att göra med personens 

erfarenheter och livssituation, samt religiösa, sociala, etniska och kulturella bakgrund 

(Justitiedepartementet, 2017).  

 

När begreppet personlig integritet används i denna studie är definitionen en 

sammanställning av föregående källor. Den personliga integriteten har att göra med den 

psykiska integriteten och den personliga sfären som varje individ själv skapar och själv 

sätter gränsen för. Det handlar om rätten till egna känslor, att inte kränkas och 

bestämma över vilken personlig information personen vill dela med sig av. En 
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kränkning mot den personliga integriteten inom förskolan kan exempelvis vara att bli 

fotograferad/dokumenterad mot sin vilja, eller att någon inte accepterar eller respekterar 

barnet egna upplevelse och känslor i en situation. 

 

3.1.2 Kroppslig integritet 

När begreppet kroppslig integritet används i denna studie handlar det också om rätten 

till att få den personliga sfären respekterad, men gällande sin kropp. Den kroppsliga 

integriteten kan kränkas genom att bli fysiskt berörd mot sin vilja, exempelvis att bli 

kramad, kittlad, eller fasthållen. Det kan också handla om fysisk misshandel och 

sexuella övergrepp. Även tvång i form av exempelvis påtvingad medicinsk vård och 

ingrepp räknas som en kränkning mot den fysiska integriteten (CRIN, u.å.). I en 

förskolekontext kan kränkningarna exempelvis handla om att bli kramad utan att ha gett 

medgivande, personal som inte barnet känner sig bekväm med hjälper till med hygien 

vid toabesök, att få blöjan bytt utan samtycke och sexuella övergrepp. 

 

3.2 Didaktik 

Ett sätt att beskriva didaktik är läran om undervisning och inlärningens teori och 

praktik. Didaktiken kan delas upp i två olika områden; ämnesdidaktik och 

allmändidaktik. Ämnesdidaktik är didaktik som är ämnesspecifik, exempelvis didaktik 

inom fysik. Allmändidaktiken är didaktik som lärare använder genom att utgå från 

individen och därefter se vilket undervisningsinnehåll och metod som är lämpligt för att 

just denna individ ska lära samt vilka andra faktorer som påverkar undervisningen och 

lärandet (Wahlström, 2016). Rimligtvis behöver dessa två typer av didaktik kombineras 

i förskolan då förskolläraren dels behöver vara kunnig inom integritet och vad begreppet 

innebär, och veta hur innehållet lärs ut på bästa sätt, men samtidigt ta hänsyn till 

kontexten, och barnets individuella förutsättningar.  

I dessa sammanhang brukar det ofta talas om den didaktiska triangeln, en modell som 

beskriver mötet och relationen mellan lärare, elev och innehållet i en 

undervisningssituation. Dessa tre befinner sig i varsitt hörn av triangeln. Dessa samspel 

är också inramade av en yttre kontext, i detta fall förskolan, som också påverkar 

undervisningen (Hopmann,1997). Yttre faktorer som kan  påverka arbetet kan vara 

personaltäthet, barngruppens storlek, lokalerna, ekonomi och så vidare. 

                    Innehåll (Integritet) 

 

     

          Elev (Barn)         Lärare (Förskollärare) 

Figur 1. Den didaktiska triangeln 

En sida av triangeln representerar relationen som eleven får till innehållet som ska läras 

i undervisningen, vilket i detta fall är personlig och kroppslig integritet. Wahlström 

(2016) menar att läraren bör ta hänsyn till elevens förkunskaper, och hur denne tar emot 

och processar innehållet i undervisningen och de tankar som uppstår. Den andra sidan 

av triangeln representerar relationen mellan eleven och läraren. För att skapa bra 

förutsättningar för lärande krävs det att läraren är medveten om att relationen mellan 
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lärare och elev är viktig. Läraren behöver skapa en trygg relation till eleven som är 

präglad av kommunikation, omsorg och empati, men också inneha kunskaper om de 

livsvillkor och kulturer som eleverna ingår i (ibid.). Den tredje sidan representerar 

relationen mellan lärare och undervisningsinnehåll. Här formas relationen utifrån både 

lärarens erfarenhet och utbildning (Lindström & Pennlert, 2012).  Att som lärare ha god 

ämneskompetens innebär dels att ha faktakunskaperna, men också att kunna använda 

kunskaperna i olika sammanhang och kunna reflektera och vara kritisk mot innehållet 

och framför allt veta vad det innebär att kunna ämnet och kunna använda det på rätt sätt 

i undervisningen (Wahlström 2016).  

I den didaktiska triangeln kan man också placera in de didaktiska frågorna Vad, Hur, 

och Varför som är en av de mest centrala delarna inom didaktiken. Utifrån ett didaktiskt 

perspektiv är detta frågor lärare behöver ställa sig inför varje undervisningstillfälle 

eftersom varje tillfälle är unikt och samma metod inte fungerar för alla elever (ibid.). I 

denna studie kommer dessa frågor vara utgångspunkten i analysen av resultatet.  

Vad? – Denna didaktiska fråga handlar om det som läraren väljer ska läras ut inom ett 

visst ämne. Det kan handla om fakta, problem, känslor, värderingar, och begrepp. Det 

centrala innehållet i förskolans undervisning styrs av läroplanen, men vad som specifikt 

ska läras ut och hur det problematiseras bestämmer läraren utifrån strävansmålen som 

finns (Lindström & Pennlert, 2012). Det övergripande riktlinjerna för 

undervisningsinnehåll finns i läroplanen för förskolan där mål och riktlinjer finns. I 

detta fall den nya skrivningen ” ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och 

personliga integritet” (Skolverket, 2018). När läraren väljer ut vad som ska läras ut kan 

denne enligt Lindström & Pennlert (2012) välja ut det elementära, det typiska, det 

fundementala eller det representativa inom ett vistt ämne eller område. De menar också 

att valen bör baseras på barnets förkunskaper för att deras kunskaper ska utvecklas till 

ny kunskap (a.a). För att läraren ska kunna lära ut ett innehåll kan det tänkas vara så att 

läraren också behöver ha en korrekt uppfattning av vad innehållet i läroplanen verkligen 

innebär. Därav intresset för att studera förskollärares uppfattning av begreppet personlig 

och kroppslig integritet. I denna studie handlar Vad-frågan om vad förskollärarna anser 

att personlig och kroppslig integritet är. 

Hur?- När det talas om Hur-frågan inom didaktiken syftas det på vilka metoder och 

arbetssätt som läraren väljer att använda sig av för att förmedla ett innehåll. Lindström 

& Pennlert (2012) menar att lärarens uppgift är att skapa situationer och miljöer där 

barnen lär sig och att det generellt är bra för barnens lärande att använda sig av olika 

metoder i undervisningen. I förskolan styr läroplanen till stor del vilka metoder som 

används då det står; ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Skolverket, 2016). I detta går att utläsa att barn lär framförallt i sociala sammanhang, 

vilket kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Perspektivet grundades av Lev 

Vygotskij som en utveckling från den kulturhistoriska teorin. Lindahl (2002) menar att 

omgivningen påverkar vad barnen lär sig eftersom barn föds in i en kulturell och social 

miljö, och denna avgör vilken kunskap som är relevant för barn i just denna miljö att 

lära sig. Att se på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv innebär också att lägga 

stor vikt vid omgivningen betydelse för hur barn lär sig. Den innebär tron på att lärande 

sker i interaktionen människor emellan, dvs. i det sociala samspelet. Hur och vad vuxna 

väljer att kommunicera till barnet kring integritet kan därför ses som avgörande för 

vilken erfarenhet och kunskap barnet tar med sig ur situationen. I denna studie handlar 
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Hur-frågan om vad förskollärarna anser att arbetet med att lära barnen om deras rätt till 

personlig och kroppslig integritet kan innebära i förskolan. 

Varför? Denna fråga har att göra med syftet för undervisningen, och är enligt Lindström 

& Pennlert (2012) en sammansättning av Vad och Hur-frågorna. Den påverkar även 

svaren på vad-frågan och hur-frågan då syftet ligger till grund för dessa (a.a). I denna 

studie är det relevant att ta reda på förskollärarnas argument till varför barn behöver lära 

sig om integritet för att kunna se om de har förstått innebörden av begreppen. 

4 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som har gjorts kring barns integritet i 

förskolan och om hur lärares tolkningar av läroplanen tar sitt uttryck i undervisningen. 

 

4.1 Tolkning av styrdokument 

Shawer (2010) undersökte i sin studie hur lärare tillämpar läroplanen i sin undervisning 

i engelska som andraspråk. I studien deltog först sex lärare som sedan utökades till tio 

lärare då det hittades kategoriseringar i deras implementering av läroplanen och det 

därför valdes ut fler lärare inom dessa kategorier. Observationer och kompletterande 

intervjuer användes som forskningsverktyg. Resultatet visar att lärarna kunde delas upp 

i tre kategorier; läroplansutvecklare, läroplansskapare och läroplansöverförare (ibid.). 

Läroplansutvecklarna utgick från den ursprungliga läroplanen för att kunna göra en 

förenkling av den för att lättare kunna tolka och implementera den i undervisningen. De 

använde sig också av andra källor än textboken som exempelvis Internet för att lättare 

kunna förmedla innehållet till eleverna. På detta sätt menade de att de kunde förmedla 

innehållet i undervisningen på ett sätt som eleverna förstod. De ändrade också 

ordningen på lektioner och tillvägagångssättet i övningar för att utforma sin egen 

version av läroplanen (ibid.). Läroplansskaparna gick igenom läroplanen och valde ut 

vilka delar de tyckte var viktiga att röra och i kombination med vad eleverna hade 

uttryckt att de var intresserade av och utifrån deras förkunskaper skapade de 

undervisningsmaterial och tillvägagångssätt. Dessa lärares undervisningen var inte 

baserade på textboken utan skapade eget undervisningsmaterial och använde sig mycket 

av tidningar och videomaterial (ibid.). Läroplansöverförarna höll sig strikt till 

lektionsplaneringarna och textboken. Ämnena som rördes kom från textboken och 

tillvägagångssätten kom också från boken och från lärarguiden. De gjorde också alla 

lektioner, sidor och övningar i ordning och om detta inte blev klart under en lektion 

följdes den upp lektionen efter (ibid.). 

 

Thornbergs (2016) teoretiska studie av empiri bestående av sex artiklar visar att 

undervisning om värdegrunden ofta sker omedvetet av förskollärarna i nordiska 

förskolor (ibid.). I studien har det studerats hur förskollärare implementerar 

värdegrunden i förskolans verksamhet. Resultatet visar att det finns en önskan och ett 

behov hos förskollärana av diskussion kring värden i undervisningen i förskolan. Detta 

för att de ska kunna sätta ord på det arbete de gör. Det framkom i resultatet att det är 

svårt för förskollärare att undervisa värden. De är istället något som genomsyrar den 

dagliga verksamheten och är en del av den dolda läroplanen (ibid.) 

 

Dessa studier är intressanta att sätta i relation till denna studie då resultatet visade en 

tydlig skillnad mellan hur lärare tolkar läroplaner och hur de omsätter dem i praktiken. 
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4.2 Implementering av läroplansinnehåll 

Penuel, Philips & Harris (2014) har i en amerikansk studie undersökt hur läroplanen 

tolkas av lärare och hur detta uttrycks i klassrumsundervisningen. Detta har gjorts 

utifrån ett integritetsperspektiv och ett aktörsorienterat perspektiv. I studien studerades 

material, som bestod av både observationer och intervjuer, från en annan större studie 

om läroplanen. Från denna studie valdes två lågstadielärares ut för att studera deras 

implementering av en ny kursplan i sin undervisning.  Resultatet visar att det kan finnas 

en stor skillnad mellan läroplanens författares intention och det praktiska arbetet. Båda 

lärarna i studien använde sig korrekt av läroplanen i sin planering av undervisningen, 

men den ena läraren la mer vikt vid att engagera eleverna i att utveckla sina tankar och 

argumentera för dessa. Den andra läraren lyssnade ofta på elevernas tankar, men hon 

gjorde inga försök till att uppmuntra eleverna att utveckla dessa. Dock försåg hon 

eleverna med de läromoment som läroplans författarna hade som avsikt skulle få 

eleverna att utveckla sitt tänk. En slutsats i studien är bland annat att den lärare som gav 

en mer detaljerad tolkning av läroplanen och som uppmuntrade elevernas eget tänkande 

var den lärare som hade varit med och bidragit till omskrivningen av kursplanerna som 

lärarna arbetade efter. Detta eftersom hon hade varit delaktig i diskussioner och därför 

hade mer insikt i hur kursplanen var menad att tolkas (ibid.). Wahlström och Sundberg 

(2015) har i sin utvärdering av implementeringen av läroplanen för grundskolan studerat 

lärarens roll i relation till implementeringen. Studiens resultat visar att det är upp till 

lärarna att tolka läroplanen och välja undervisningsmetoder och att diskussioner med 

andra lärare har en stor roll i hur lärarna förstår/tolkar läroplansinnehållet. 

 

Resultaten av dessa studier visar vikten av att lärare får kunskap om hur 

läroplanen/kursplanen ska tolkas då det ofta finns stort tolkningsutrymme, och 

undervisningen därför riskerar att inte bli likvärdig. De visar också på vikten av att 

lärare får möjlighet att diskutera sitt arbete med sina kollegor. 

 
4.3 Barns integritet i förskolan 

Johansson (2005) har skrivit en vetenskaplig artikel där det analyseras vad det innebär 

att respektera barns integritet i förskolan, om det är möjligt att barnen ska ha den 

rättigheten i förskolan och dilemman som lärare kan möta i relation till sitt arbete och 

barns rätt till integritet samt maktrelationerna i denna kontext. Analysen är baserad på 

olika av författarens tidigare observationsstudier av interaktioner mellan pedagoger och 

barn i förskolan där integritet visade sig vara en moralisk faktor i deras interaktioner. 

Slutsatsen var bland annat att det är svårt för pedagoger att upptäcka när de har kränker 

barnens integritet. Detta menar Johansson (ibid.) kan bero på att då makten ligger hos 

de vuxna kan de ignorera barnens tecken på att deras gräns passeras och att barnen har 

svårt att visa när de upplever att deras integritet kränks. Det framkommer också att 

barnens rätt till integritet kompromissas utifrån kontexten då förskolan har vissa rutiner 

och regler och att ramarna vars integriteten respekteras inom därför styrs av dessa samt 

vad vuxna anser är barnens bästa. Barnen får ofta möjligheten att förhandla i förskolan 

men de får ofta ge efter då pedagogernas vilja är överordnad. 

Johansson (2005) diskuterar även hur pedagogernas syn på barnens integritet har att 

göra med pedagogernas barnperspektiv. Det vill säga vad de tycker är bäst för barnet. 

Hon menar också att pedagoger har en tendens att utgå från barnens ålder och mognad 

när de avgör i vilken utsträckning de behöver respektera barnens integritet. Detta 

indikerar på en barnsyn av att barn är ”ofärdiga” och därför behöver inte deras integritet 

prioriteras eftersom de inte anses vara kompetenta eller medvetna.  (ibid.).  
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Dolks (2013) observationsstudie kring barn och makt på en svensk förskola visar att 

graden av barns delaktighet avgörs av pedagogerna och deras syn på mognad och ålder 

hos barnen. I studien visades detta genom att barnen fick vara mer delaktiga ju äldre de 

var. Detta stärker påståendet kring att makten ligger hos pedagogerna då det är de som 

avgör när och om barnen ska få vara delaktiga. 

Resultaten i Johansson (ibid.) och Dolks (2013) studier ger en översiktlig bild av vilka 

förutsättningar det finns för arbete med integritet i förskolan. Studierna visar bland 

annat vikten av att personalen intar ett barns perspektiv och hur denna påverkar 

personalens attityd gentemot barnen. Många gånger är pedagogernas intentioner med 

sina handlingar är verka för barnets bästa, men det kan istället lätt bli att pedagogerna 

istället utövar makt och kontroll över barnen (Johansson 2005). Detta blir därför 

relevant för föreliggande studies syfte kring vilka uppfattningar och förkunskaper som 

finns hos förskollärare. 

 
4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att lärare, i åtminstone andra delar av världen, har en 

tendens att tolka styrdokumentens innehåll olika och att en konsekvens av detta kan bli 

att utbildningarna inte blir likvärdiga. Detta eftersom elever kan få olika förutsättningar 

att ta till sig ett visst kunskapsinnehåll och därmed inte få samma möjlighet till lärande. 

Den visar också att medvetenhet kring begrepp som exempelvis integritet och arbetssätt 

för att stärka den hos barnen är viktiga för att lärare ska kunna skapa de bästa 

förutsättningarna för lärande hos barnet. Lärare behöver också vara medvetna om den 

makt de besitter och hur de måste hjälpa barn att visa var deras gräns går för att undvika 

att kränka dem. 

 

5 Metod  
I detta avsnitt presenteras vilken metod som används i denna studie och motivering. Det 

görs också en redovisning av urval och genomförande, vilka etiska överväganden som 

har gjorts, samt en diskussion kring metoden. 
  

5.1 Metodval 

Det kvalitativa synsättet har som syfte att tolka och förstå helheten i ett fenomen. 

Resultatanalysen i en kvalitativ studie grundas på data i form av text och/eller bilder, till 

skillnad från det kvantitativa synsättet som grundas på siffror och statistik (Denscombe, 

2018). På så sätt gör den kvalitativa metoden det möjligt för forskaren att få en djupare 

förståelse för det fenomen som studeras. Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt 

perspektiv synliggöra förskollärares kunskaper om begreppet integritet samt deras 

pedagogiska förkunskaper om hur barn medvetandegörs om rätten till såväl kroppslig 

som personlig integritet i anledning av implementering av den reviderade läroplanen. En 

kvalitativ metod gör det möjligt att få förståelse för vilken innebörd förskollärarna 

lägger i begreppen personlig och kroppslig integritet och även hur de tänker kring de 

olika aspekterna i arbetet med att lära barn om sin rätt till integritet. Detta i kombination 

med att resultat och analys kategoriseras utifrån vissa teman gör en kvalitativ ansats den 

metod som är lämpligast för denna studie. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

I en kvalitativ ansats är det ett alternativ att använda intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Det finns olika sorters intervjuer, bland annat personliga 
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intervjuer och fokusgrupper. I denna studie användes personliga intervjuer som 

datainsamlingsverktyg. För att ta reda på informanternas uppfattningar och få 

nyanserade svar skedde datainsamlingen genom semi-strukturerade intervjuer. Det vill 

säga, huvudfrågor som öppnar för möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett rikt och 

nyanserat resultat (ibid.). Detta innebär att intervjun sker som ett samtal mellan 

forskaren och informanten och intervjun består av öppna frågor som leder samtalets 

riktning. Dessa svar transkriberas och fungerar sedan som data.  

Genom att samtala och ställa frågor till studiens informanter är det möjligt att få ett 

djupare förståelse för deras tankar och därför kunna svara utförligt på studiens 

frågeställningar och därmed uppfylla studiens syfte kring att synliggöra förskollärares 

tankar. En fördel med den personliga intervjun är att eftersom intervjun endast består av 

en informant är det enkelt att veta vem som har sagt vad (ibid.). Om exempelvis 

observation hade använts som verktyg för datainsamling hade det varit svårt att ta reda 

på hur informanterna tänker, utan det hade istället svarat på hur de handlar.  

 

För att intervjuerna skulle bli semistrukturerade användes en intervjuguide (se bilaga) 

med syfte att få vissa frågor besvarade samt att styra samtalet åt en viss riktning då 

risken fanns att samtalet lämnar det område som var avsett att studeras. Intervjuguiden 

utformades genom att svara på frågan om vad jag vill veta för att kunna svara på de 

didaktiska frågorna om Vad, Hur och Varför i relation till undervisning om integritet. 

Det utformades frågor om vad som kunde tyckas vara relevant yrkesbakgrund, och 

frågor som kunde ge en bild av vilka förutsättningar förskollärarna arbetar utifrån då det 

eventuellt kunde vara av betydelse i tolkningen av resultatet. Det utformades även 

frågor om hur informanterna definierade personlig integritet och kroppslig integritet för 

att svara på frågeställningen kring definitionen av begreppen och den didaktiska Vad-

frågan. Det utformades även frågor kring deras uppfattning av vikten att arbeta med 

integritet för att svara på Varför-frågan, och även frågor om det metodiska arbetet för att 

svara på Hur-frågan. 

 

5.3 Urval  

Enskilda intervjuer genomfördes med två förskollärare från olika förskolor i 

Stockholmsområdet. Detta för att resultatet skulle bli mer varierande då de annars 

beskriver samma verksamhet och arbetssätt. Det gjordes en kombination mellan ett 

ändamålsenligt (målinriktat) urval och ett bekvämlighetsurval. Ett ändamålsenligt urval 

innebär att välja ut intervjupersoner baserat på deras relevans för studien, i detta fall att 

informanterna är utbildade förskollärare (Denscombe, 2014). De ansågs därmed 

troligtvis ha kunskaper i ämnet i och med sin utbildning och därför kunde ge mer 

utvecklade svar för att frågeställningarna skulle besvaras. Förskollärare har även ett 

särskilt pedagogiskt ansvar och det är därför särskilt intressant att få veta deras tankar. I 

början av denna studie var ambitionen att intervjua fyra förskollärare, men på grund av 

brist på informanter som var villiga att ställa upp på en intervju samt på grund av den 

begränsade tidsramen för studien fick det göras ett bekvämlighetsurval och begränsas 

till två förskollärare. Ett bekvämslighetsurval innebär att välja informanter utifrån vad 

som är passande och är närmast tillgängligt (ibid.). 

 

 De två förskollärarna valdes ut då författaren till detta arbete är bekant med 

informanterna och därför hade vetskap om att förskollärarna har viss erfarenhet (7-10 

år) av läraryrket. Detta kunde tänkas öka chansen för att ge utförliga svar på 

intervjufrågorna trots att intervjuerna skedde via telefon. Bryman (2011) menar att det 

är ett målinriktat (ändamålsenligt) urval är att föredra i kvalitativa studier för att få 

informanter som kan bidra med relevanta svar och därmed öka möjligheten att uppfylla 
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syftet med studien. Något negativt med att informanterna och intervjuaren är bekanta 

sedan tidigare kan vara att informanterna skulle kunna påverkas av vilka åsikter de 

associerar intervjuaren med. 

 

I denna studie kommer de intervjuade förskollärarna att refereras till som Johanna och 

Jonas. Johanna är förskollärare och arbetar med 3-5 åringar på en kommunal förskola 

med två avdelningar i en storstad. Hen är utbildad förskollärare och har tio års 

erfarenhet av förskolläraryrket. Jonas är förskollärare och arbetar med 4-5 åringar på en 

kommunal  förskola med fyra avdelningar i en storstad. Hen är utbildad förskollärare 

och har sju års erfarenhet av förskolläraryrket. 

 

5.4 Genomförande 

Processen började med att det skrevs ett missiv (se bilaga) som sedan mailades ut till 

förskolechefer för de kommunala förskolorna där de ombads att vidarebefordra 

missiven till förskollärarna i enheten eftersom deras e-postadresser inte fanns att se på 

nätet. Efter många uteblivna svar och en del svar som beskrev tidsbrist på grund av stor 

arbetsbelastning före ledigheten valde jag att på grund av den begränsade tidsramen 

skicka missiv till fyra tidigare kollegor i en annan stad då dessa troligtvis skulle tacka ja 

till en intervju. Två av dessa svarade inom tidsramen och det bestämdes att intervjuer 

skulle genomföras genom röstsamtal online.  

 

I denna studie har de personliga intervjuerna skett genom telefonsamtal med 

informanterna. Varför denna typ intervjuerna användes är för att efter att missiv 

skickades ut till förskolechefer uteblev svar från förskollärare. Det blev därför en 

lösning att kontakta förskollärare i andra delar av landet för att istället genomföra 

telefonintervjuer på grund av det geografiska avståndet. Telefonintervjuer har fördelar 

som exempelvis tillgänglighet och möjlighet att genomföra intervjuerna i avskildhet. 

Bryman (2011) menar att risken att intervjuaren påverkar informantens svar minskar då 

informanten inte uppfattar intervjuarens närvaro som vid ett fysiskt möte (a.a). 

 

Vid intervjutillfällena som varade i ca 20 min informerades informanterna ännu en gång 

om de forskningsetiska principerna och om att intervjun spelas in på intervjuarens 

mobiltelefon samt fick ge ett muntligt medgivande till att delta i studien. Samtalet 

började med att förskollärarna fick svara på frågor som var avsedda att ge 

bakgrundsinformation om informanterna innan frågorna fokuserade på integritet. 

Samtalet utgick till stor del från intervjuguiden i både intervjuerna, men det ställdes 

även en del uppföljningsfrågor och spontana frågor som bidrog till att informanterna 

gav mer utförliga svar. Efter intervjuerna bearbetades materialet genom att de 

transkriberades och informanterna gavs fiktiva namn för att säkra deras konfidentialitet. 

Därefter lästes transkriberingarna för att leta efter material som skulle besvara 

frågeställningarna och de didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför som resultat och 

analys skulle utgå från. Varje fråga behandlades för sig och med varje fråga i åtanke 

letades svar upp i materialet för att svara på den aktuella frågan. Den relevanta 

information som hittades markerades med färg och sedan sammanställdes resultat och 

analys utifrån rubriker som besvarade de didaktiska frågorna och därmed 

frågeställningarna för studien. För att analysera resultatet användes en tematisk analys. 

Det vill säga resultatet tolkades utifrån redan bestämda teman/kategorier. Dessa teman 

är de didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför. Förskollärarnas tankar kring 

utvecklingsmöjligheter analyserades inte. 
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5.5 Etiska överväganden 

När en studie baseras på intervjuer finns olika etiska ställningstagande att ta hänsyn till. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

innebär att informanterna blir informerade om vad deltagandet i studien innebär och 

villkoren för deras deltagande (ibid.). I denna studie har informationskravet uppfyllts 

genom att informanterna via missivet blev informerade om villkoren för deltagande i 

studien. Där ingick studiens syfte, intervjuns innehåll, och vad resultatet kommer att 

användas till samt att de blev lovade konfidentalitet. De blev sedan vid intervjutillfället 

informerade om att det färdiga arbetet kommer att publiceras på DiVa där det kommer 

att vara öppet för vem som helst att läsa det och att de har rätt att avbryta sitt deltagande 

när som helst. Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast används för 

forskningsändamål (ibid.). Detta krav uppfylldes i studien genom att resultatet endast 

användes för studiens ändamål, och ljudfilerna raderades efter att ha blivit 

transkriberade, vilket informanterna också blev informerade om. Konfidentialitetskravet 

innebär att informanterna ges största möjliga konfidentalitet och att uppgifter kring dem 

inte blir tillgängliga för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes 

genom att informanternas namn fingerades och arbetsplatsen inte namngavs, detta för 

att det inte ska gå att spåra informanternas identiteter. Samtyckeskravet innebär att 

informanterna själva får bestämma över sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 

2002). Detta krav upppfylldes genom att informanterna i ljudinspelningen fick berätta 

att de är har blivit informerade om de forskningsetiska principerna och ombads att ge 

sitt muntliga samtycke till deltagande i studien. 

 

5.6 Metoddiskussion 

I början av skrivprocessen var det tänkt att fyra informanter skulle intervjuas, och 

istället för telefonintervjuer skulle det göras personliga intervjuer med förskollärare från 

olika privata och kommunala förskolor. På grund av uteblivna svar och tidsbrist blev det 

därför en lösning att göra telefonintervjuer med färre personer. Telefonintervjuer var 

inte ett förstahandsval då det blir mer personligt med en personlig intervju där man som 

intervjuare och informant kan se varandra. Dock befann sig informanterna i detta fall sig 

på ett stort avstånd vilket gjorde det omöjligt att genomföra personliga intervjuer inom 

given tidsram och ekonomiska förutsättningar. Telefonintervjuer har vissa 

begränsningar, som tidigare nämnts. Informanternas svar kan påverkas av vad de tror att 

intervjuaren har för åsikter sedan tidigare, och/eller känt sig tvungna att ställa upp på 

intervjun. Det gjordes dock klart för informanterna att intervjun var helt frivillig. 

Telefonintervjuer har däremot tillgänglighet som en fördel, samt att det ger möjligheten 

att genomföra intervjuerna utanför informanternas arbetstid och därför i en avskild miljö 

utan störande ljud, avbrott och så vidare. Den förtroendegivande atmosfär som en 

intervju i ett fysiskt möte hade bidragit med i en situation där två okända personer möts 

för samtal ansågs kompenseras av att parterna var bekanta sedan tidigare. Detta 

eftersom det för informanterna sedan innan fanns en viss bekvämlighet i att samtala 

med intervjuaren. Detta i kombination med de öppna intervjufrågorna och 

uppföljningsfrågor för att få nyanserade svar ökar därför den ekologiska trovärdigheten 

för studiens resultat. Ekologisk validitet innebär att forskaren inte påverkar resultatet 

genom att ingripa i informantens naturliga situation (Bryman, 2011). Något som gör att 

studiens giltighet ökar är att intervjuguiden som användes är utformad efter syftet, 

frågeställningarna och den teoretiska utgångspunkten för studien samt att studiens 

frågeställningar besvarades av resultatet.  
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna med informanterna att redovisas. 

Svaren är strukturerade under olika rubriker utifrån frågeställningarna och de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför. Svaren analyseras sedan utifrån tidigare forskning, 

litteratur och de didaktiska frågorna för att synliggöra deras pedagogiska förkunskaper 

kring barns rätt till integritet. Det finns även en rubrik om informanternas tankar kring 

vad de upplevde att de behövde få mer kunskap om. Informanterna har fått andra namn; 

Johanna och Jonas. 

 

6.1 Innebörden av begreppen personlig integritet och kroppslig 

integritet 

Båda informanterna delar uppfattningen att begreppet kroppslig integritet som något 

som rör kroppen, det vill säga den fysiska delen av integriteten. De menar att den 

kroppsliga integriteten kan kränkas genom exempelvis påtvingad fysisk kontakt av 

vuxna och andra barn, och att den kan hävdas av barn både verbalt och genom 

kroppsspråk. En av informanterna definierar kroppslig integritet som rätten till sin egen 

kropp medan den andra uttrycker osäkerhet kring om sin uppfattning av begreppet är 

korrekt eftersom hen inte hade kommit i kontakt med begreppet i någon större 

utsträckning. Dennes tolkning är dock att kroppslig integritet har att göra med hur 

barnet uttrycker var gränsen för dess personliga sfär går och kopplar även integritet till 

pedagogisk dokumentation och barnens rätt att säga nej till att bli dokumenterad. 
 

Man måste ju tyda deras tecken också. Många barn är ju inte verbala, liksom. Så 

man måste verkligen se att… Visa de att… man inte vill att man ska liksom, röra 

dem... Eller ta bild till exempel. Att dem visar tydligt med sitt kroppsspråk vad de 

vill. Då gäller det att vi snappar upp det och inte kränker dem, om man säger så. 

Genom att inte tyda deras tecken ordentligt. (Jonas) 

 

Informanterna gör skillnad på personlig och kroppslig integritet, och är av 

uppfattningen att personlig integritet har att göra med att bli lyssnad på och barnets egen 

upplevelse av en situation medan den kroppsliga integriteten rör den fysiska aspekten. 
 

Det tänker jag mer är hur man själv upplever saker och ting. Alltså mer att man 

kanske också kan, eller att det även innefattar hur man... saker man säger till 

varandra, att man kanske inte tänker på hur den andra uppfattar det jag säger till 

den eller så. Hur barnen pratar med varandra, att man måste tänka på mottagaren 

av det man säger... (Johanna) 

 

En av informanterna inkluderade, trots sin särskiljning mellan den kroppsliga och 

personliga integriteten som begrepp, den fysiska aspekten i sin definition av personlig 

integritet.  

 
Ja... Det är ju tex men när... att man har liksom sin egen sfär om man säger, vad 

som är bekvämt, hur nära någon annan kommer och liknande...  Att man 

respekterar markerar...att ”nu säger jag nej”. Tex att man lyssnar på varandra och 

inte struntar i när jag säger ”nej jag vill inte att du gör det här”. Att man blir 

lyssnad på. (Jonas) 

 

Informanterna inkluderar också barns delaktighet och inflytande när de pratar om 

innebörden av integritet. De anser att barns integritet respekteras genom att planeringen 
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av verksamheten utgår från barnens intresse och att de får vara med och bestämma i 

exempelvis val av aktiviteter.  

 

Det går utifrån resultatet att se en skillnad mellan informanternas sätt att se på personlig 

och kroppslig integritet. Den ena ser på personlig integritet som rätt till sina känslor, 

åsikter och upplevelser och att dessa blir respekterade, medan kroppslig integritet har att 

göra med rätten till sin kropp. Den andra menar att personlig integritet handlar om den 

personliga sfären och om att bli lyssnad på, och att kroppslig integritet är sättet som 

barnet hävdar sin personliga integritet. 

 

6.1.1 Analys 

Den didaktiska frågan Vad handlar om vilket innehåll som undervisningen ska ha. I  

denna studie innebär Vad-frågan vad integritet är och vad som ska läras ut kring det. De 

intervjuade förskollärarna har olika definitioner på vad begreppen personlig och 

kroppslig integritet innebär, varför det är något förskolan ska lära barnen om och hur 

pedagoger kan arbeta med detta. Informanternas definitioner av personlig integritet 

personlig integritet är relativt lika; de har att göra med barnets rätt att bli lyssnad på och 

sin rätt till sina egna känslor vilket kan kopplas till Johansson (2005) artikel om barns 

integritet som delvis låg till grund för den definition av personlig integritet som ligger 

till grund för denna studie. Johansson (ibid.) diskuterar bland annat hur pedagogernas 

barnperspektiv påverkar deras syn på barns integritet genom att de agerar utifrån vad de 

tycker är bäst för barnet. Detta påverkar också hur mycket barnen får vara delaktiga, 

vilket informanterna inkluderade när de talade om integritet. Johansson (ibid.) menar att 

vad lärarna tycker om barnens delaktighet också påverkar hur de ser på deras rätt till 

integritet. Detta blir därför intressant att sätta i relation till informanternas tankar kring 

att personlig integritet är att ha rätt till att få sina tankar och känslor respekterade.  

 

Definitionerna av kroppslig integritet går isär mer; det tolkas av den ena informanten 

som rätten till sin egen kropp, som överensstämmer med den definition som studien 

utgår ifrån. Detta medan andra informantens svar istället beskriver kroppslig integritet 

som ett sätt att hävda sin personliga integritet. Utifrån förskollärarnas olika 

beskrivningar av begreppen kan det från ett didaktiskt perspektiv tänkas att ämnet är 

något som kan behövas tas upp och diskuteras i verksamheterna. Vilket stärks av 

Wahlström och Sundbergs (2015) studie där det bland annat framkommer att lärares 

samtals sinsemellan är något som påverkar lärares tolkningar av läroplansinnehåll. Detta 

för att hjälpa pedagoger att definiera begreppen kroppslig och personlig integritet för att 

alla ska kunna arbeta mot samma mål och i förlängningen bidra till en likvärdig 

förskola. Penuel, et al. (2014) studie visar att lärarens kunskapsbakgrund spelar stor roll 

när det kommer till hur styrdokumenten tolkas och det därför är viktigt att 

huvudmännen förser lärarna med de informationsinsatser och/eller den tid för reflektion 

i arbetslagen som är nödvändiga för att läroplanen ska kunna tolkas på ett liknande sätt 

av alla som planerar undervisning. Även Shawers (2010) studie visar en stor skillnad 

mellan hur lärare tolkar styrdokument, vilket i sin tur påverkar deras undervisning. 

Informanternas tolkningar av begreppet personlig integritet överensstämmer till stor del 

med de källor som angavs i teori-avsnittets begreppsdefinitioner. Svensk ordbok 

definierar exempelvis integritet som rätten till en egen sfär som är skyddad mot intrång 

(Svenska akademien, 2018). Detta kan tolkas som både rätt till en egen personlig sfär 

och en kroppslig sfär. Informanterna beskriver just detta bland annat när de talar om 

barnens rätt till egna åsikter och känslor och att bli lyssnad på. När en läser definitioner 

av integritet är det lätt att få intrycket av att integritet handlar mycket om rättigheter då 

det talas om rätten till sin kropp, rätt till känslor, rätt till åsikter och så vidare. 
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Informanternas beskrivningar tyder dock på att de också ser en annan aspekt när de talar 

om integritet; skyldigheter. Vikt läggs vid att integritet inte bara är något som man har 

rätt till själv. Det är även något som barnen ska lära sig respektera hos varandra när det 

gäller bland annat att krama någon om de inte vill, eller att respektera att man inte 

behöver tycka likadant i en konfliktsituation. 

 

6.2 Metoder för att lära barn om deras rätt till integritet 

Det är för informanterna viktigt att lyssna in och respektera barnens tankar, och att 

lärare måste ta med detta i planeringen av undervisningen och agera utifrån barnets 

bästa i verksamheten. De lägger även vikt vid att de vuxna försöker tolka barnets 

signaler för var dess egna gräns går och att de vuxna kan fråga barn om de får 

exempelvis krama dem.    

 
Dels att vi vuxna kanske, ja men tröstar ett barn utan att kolla av hur eller på 

vilket sätt barnet tycker är okej... att vi sätter dem i knät eller kramar dem, ja men 

mer fysiska så.... (Johanna) 

 

Det läggs stor vikt vid lärarnas reflektioner och att det finns tid ålagt för detta då det 

uttrycks att många lärare lever kvar i gamla mönster av att pedagogerna talar med 

varandra, men att de talar till barnen eller över huvudet på dem och att barnens åsikter 

inte tas hänsyn till.  

 
Det är ju mycket gammalt som fortfarande finns, att vi bestämmer, vi pratar med 

barn utifrån gamla föreställningar kanske. Då är man ju inne på personliga 

integriteten också, att barnen får ju aldrig då chans att ha en integritet för det är 

bara vi som har satt våra normer och värderingar på dem redan, så dem blir ju 

aldrig fria och personliga i sin integritet liksom. Så det är jätteviktigt att man hela 

tiden pratar om det. Att det ska vara öppet, så att dem inte bara liksom hamnar i 

den här mallen. Då är dem ju inte fria i det, det är ju bara vi som bestämmer. 

(Johanna) 

 

Hen menar att det är viktigt att prata om barnens rätt till integritet och allas olika 

tolkningar av begreppets innebörd i arbetslaget under reflektionstillfällena och att göra 

varandra uppmärksamma på detta eftersom pedagogerna också kan tillhöra olika 

generationer och därmed själva har olika uppfattningar över hur mycket integritet som 

barn har rätt till. Hen menar också att barn lär sig om integritet genom att de vuxna 

finns närvarande och stöttar i barnets kommunikation med andra och i deras 

gränssättande. Detta för att barnen ska lära sig att ta hänsyn till varandras integritet när 

det gäller exempelvis kramar och rätt till sina egna upplevelser och känslor i konflikter 

även om de inte är överens. 

 

Jonas beskriver, då hen kopplar integritet mycket till inflytande, att lärare bör ta hänsyn 

till barnens åsikter i sin planering av undervisning då verksamheten ska utgå från deras 

intressen. Det beskrivs också vara viktigt att uttrycka detta för barnen; att de får höra att 

de blir lyssnade på och att deras åsikter blir respekterade. Även denna förskollärare 

kopplar integritet till konflikter mellan barnen och beskriver svårigheter med att göra en 

avvägning mellan att lösa en konflikt och att omedvetet kränka barnen. 

 
Men man har ju fortfarande den där känslan att ”jag kanske hade helt fel här”, när 

jag liksom kommer med en liksom... en lösning... Ehm och då känner man liksom 

att ”Gjorde jag rätt här?”. ”Känner det här barnet att den har blivit kränkt? (Jonas) 
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Jonas inkluderar också pedagogisk dokumentation som en aspekt där han anser 

att det är barnens val om de vill dokumenteras eller inte. Samtidigt beskriver han 

det som ett dilemma att som pedagog dokumentera och ”fånga ögonblicket” men 

att det ögonblicket lätt kan missas om han måste be om barnens medgivande. 

Han anser att det därför inte är hållbart. ”Men att gå runt och fråga varenda barn 

att ”får jag ta en bild på dig” känner inte jag funkar i praktiken.” (Jonas) 

 

6.2.1 Analys 

 Den didaktiska Hur-frågan handlar om vilka metoder som ska användas och i vilka 

situationer som ett ämne ska läras ut. Ingen av informanterna gav utförliga 

beskrivningar av pedagogiska aktiviteter eller teman för att lära barn kring integritet. 

Däremot går det att dra slutsatser utifrån svaren som gavs i intervjuerna för att se hur de 

tänker metodiskt kring integritet. Integritet är något som av informanterna upplevs vara 

något som metodiskt kopplas till kommunikation, både kommunikation mellan lärare 

och barn, men också barnen emellan. Utifrån informanternas beskrivningar verkar det 

ändå som att respekt för barns integritet är något som genomsyrar deras arbete, trots att 

det kan upplevas svårt att definiera exakt vad personlig och kroppslig integritet är. Det 

är alltså något som även kan arbetas med undermedvetet och som speglas i 

interaktionerna med barnen, vilket styrks av Thornberg (2016). Konflikthantering är 

något som upplevs viktigt att arbeta med när det gäller barnens integritet då de får träna 

på att lösa konflikter och att det går att respektera varandras känslor utan att förminska 

sina egna. 

 
Att vi finns där och stöttar dem i sin kommunikation med varandra, att alla har 

rätt till sin egen upplevelse i situationen. Och det är också en del av det, att de ska 

lära sig att kunna vidga sin syn till att ”alla tänker inte likadant och det är okej. 

(Johanna) 

  

Även när barnen är sams och kramas upplevs det vara viktigt att för barnen belysa 

vikten av att få samtycke till fysisk kontakt. Det framkommer också att en del av arbetet 

handlar om att få barnen att reflektera själva över integritet och hur man kan respektera 

den hos andra. Penuel R, W., Phillips S, R., & Harris J, C (2014) menar att lärare som 

arbetar på detta sätt ofta är de lärare som är väl insatta i lärplansinnehållet och hur dess 

inehåll ska tolkas. Vilket belyser vikten av informationsinsatserna som efterföljer 

införandet av en ny läroplan. Informanterna lägger vikt vid att de vuxna fokuserar på att 

tolka barnets signaler på att deras personliga sfär inkräktas på och hjälper de att sätta 

gränser när de inte själva vet hur, vilket Johanssons (2005) artikel visar är speciellt svårt 

för yngre barn. Utifrån svaren kan det tolkas som att integritet enligt informanterna är 

något som kan läras ut hela tiden, i både planerad undervisning och i övrig interaktion i 

verksamheten. Båda informanterna pratar mycket om att lyssna in barnens tankar, vilket 

kan tolkas som att för dem är delaktighet också ett sätt att lära barn om integritet. Det är 

också gemensamt för informanterna att de lyfter fram pedagogernas roll där de föregår 

med gott exempel när det gäller interaktioner med andra, men också är närvarande i 

barnens interaktioner med varandra. Jonsson (2011) menar att de vuxnas roll är viktig, 

och att det krävs medvetenhet för att lärarna ska se möjligheter till lärande i 

verksamheten. Denna medvetenhet kan bland annat åstadkommas genom diskussioner 

med kollegor (Wahlström och Sundberg, 2015). Läroplanens skrivelser kring hur barn 

lär beskriver att ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Skolverket, 2016, s. 6-7). Det går att se i informanternas beskrivningar av hur det går 

att arbeta med barns integritet att de har kunskaper i hur barns integritet kan läras ut. 
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Även om det inte uttrycks konkret, är det definitivt något som går att se då deras 

metodiska beskrivningar har ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga, de handlar om 

kommunikation och socialt samspel, som de aktivitieter som läroplanen beskriver.  

Det verkar också finnas dilemman när det kommer till hur integritet ska läras ut, 

speciellt när det krockar med vad läraren planerat. Bland annat när det kommer till 

dokumentation.  

  
När man ska ta bilder och sådär så ska man ju alltid fråga barnen innan om de vill 

vara med, och det upplever jag tex. Att det kan bli ganska… Dels tar det längre 

tid, och så kanske man missar tillfället som man vill ta bild på eftersom man 

måste fråga, så i den synpunkten så kanske det inte går i praktiken. Det är väldigt 

svårt att hinna med sånt upplever jag. Men sen får man ju självklart uppleva att 

vissa barn visar ganska tydligt att de inte vill vara med på bild eller liknande. Då 

är det ju självklart att man respekterar det. (Jonas) 

 

Informanten beskriver att dokumentationen skulle bli lidande av att be om barnens 

medgivande först och att det därför inte är rimligt för förskollärare att be om det innan 

dokumentation sker. Barns rätt till integritet förbises då till fördel för den pedagogiska 

dokumentationen. Detta stärks av Johanssons (2005) slutsats i att barnens rätt till 

integritet ofta kompromissas när det gäller förskolans rutiner eller regler, samt att 

barnens integritet respekteras när läraren tycker att det är lämpligt. Detta krockar med 

de tidigare beskrivningarna av att barns åsikter måste höras av de vuxna. Det verkar 

därför inte vara helt enkelt att som lärare arbeta med integritet utan medvetenhet om att 

avvägningar ständigt måste göras i situationer med barnen för att inte kränka deras 

integritet.  

 

6.3 Syftet med att lära barn om deras rätt till personlig och kroppslig 

integritet 

Informanterna har olika syn på varför det är viktigt att lära barn om rätten till personlig 

och kroppslig integritet. En av dem kopplar integritet till känslan av att ha inflytande 

och menar att det är viktigt att barnen känner att de betyder något. Hen gör jämförelser 

med hur vuxna vill bli behandlade och menar att detsamma gäller för barn. ”Om jag 

säger någonting så vill ju jag att man ska lyssna på mig liksom, och det är samma med 

barn”(Jonas). 

  

Den andra informanten menar att integritet är viktigt att lära barn om dels från ett 

individperspektiv där barnet behöver få veta sina rättigheter kring kroppen, känslor och 

tankar. Hen sätter också barns rätt till integritet i en samhällelig kontext där dagens barn 

ska bidra till en ”bättre framtid” där synen på barn skiljer sig från den tidigare. Denna 

syn upplevs vara att barn inte behövs lyssnas på eller respekteras i samma omfattning 

som i dagens samhälle. 
 

Och det har ju faktiskt aldrig riktigt varit så någon gång egentligen, så det är 

första gången nu som man börjar prata om det. Att det är ju mycket... Barn styrs 

av en vuxenvärld och idag börjar ju barn få mer utrymme att faktiskt liksom ha 

rätt till sig själva. Därför är det jätteviktigt också om man ska uppfostra liksom 

barn i en framtid som ska vara bättre än vad den är idag. (Johanna) 

 

6.3.1 Analys 

Den didaktiska Varför-frågan har olika svar enligt informanterna. Barns integritet anses 

vara ett viktigt område att arbeta med, men motiveringarna till varför går isär en aning. 
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Det upplevs vara viktigt för att barnet ska känna att det blir lyssnat på och respekterat 

för att uppleva sitt eget värde. En intressant skillnad i informanternas svar är att en av 

förskollärarna ser arbetet med barns integritet som något som kommer att ändra 

barnsynen som råder bland vuxna. Detta kan tolkas som att arbetet med barns integritet 

ses som något som är större än bara att visa respekt för individens integritet. Det kan 

förändra synen på barn, och förstärka bilden av barn som kompetenta individer med 

egna känslor och åsikter. Även om den andra förskolläraren inte såg syftet för arbete 

med integritet på samma sätt, kan det ändå tolkas som att även denne satte arbetet i ett 

större perspektiv då integritet kopplades till inflytande. Barns inflytande kan också 

kopplas till en barnsyn av barn som kompetenta och värda att bli lyssnade på. Dessa 

tankar stärks av Arnér (2006) som menar att barns underordning är något som generellt 

inte reflekteras över och att detta kan leda till att barn och deras åsikter får ett lägre 

värde. En intressant aspekt är att ingen av informanterna kopplade vikten av att jobba 

med barns integritet till att förebygga sexuella övergrepp som utbildningsminister 

Gustav Fridolin menade var en av anledningarna till ändringarna i läroplanen kring 

integritet (Ekot, 2017). För att koppla till det inledande citatet i studiens inledning är det 

viktigt att lärare också får kunskap om att barns medvetenhet om sin rätt till integritet 

ökar chansen att ett barn kan avgöra vad som kan vara en kränkning eller sexuella 

trakasserier. Detta för att barnet snabbare ska kunna signalera om att det har blivit utsatt. 

En annan aspekt är också att barns tidiga medvetenhet om sin rätt till integritet och 

vikten av att visa respekt för andras integritet kan ha en positiv inverkan på hur deras 

syn på integritet ser ut i vuxen ålder. Detta skulle i sin tur kunna ha en positiv effekt på 

statistiken över sexuella övergrepp hos vuxna. 

 

6.4 Utvecklingsmöjligheter 

Inför implementeringen av den reviderade läroplanen är det relevant att veta vad 

förskollärarna anser att de behöver för att kunna arbeta med barns integritet. 

Gemensamt för förskollärarna är att de önskar fortbildning för att kunna arbeta med att 

medvetandegöra barn om deras rätt till integritet. Dels önskas utbildning för att 

förskollärare ska få hjälp med att definiera begreppen kroppslig integritet och personlig 

integritet, då det kan finnas olika tolkningar av skrivelsen i läroplanen hos olika 

personer, vilket påverkar hur pedagoger väljer att arbeta med detta. ”Det är viktigt att 

alla, all personal får ta del av det liksom, så att man jobbar mot samma mål. Så att alla 

har samma kunskaper kring ämnet” (Johanna.) 

Bland annat föreslås att pedagoger på förskolorna får genomgå e-kurser på 

utbildningsplattformar på nätet där pedagoger efter genomförd kurs får besvara frågor 

om ämnet. Detta verktyg är något som enligt en pedagog används i dagsläget inom 

andra och därför är lämpligt att använda för detta område också. 

 

6.5 Sammanfattning 

Resultat och analys har nu redovisats utifrån forskning, litteratur och de didaktiska 

frågorna som utgjorde studiens teoretiska utgångspunkt. Sammanfattningsvis går det att 

se skillnad mellan hur förskollärarna definierar integritet, hur man kan arbeta för att lära 

barnen kring deras rätt till integritet och varför detta görs. Lärarna har en liknande bild 

av vad personlig integritet är, vilket är rätt till sina känslor och tankar och att få dessa 

respekterade av andra. Kroppslig integritet tolkas däremot på olika sätt; som rätten till 

sin kropp eller ett sätt att hävda sin personliga integritet. Förskollärarna delar bilden av 

att metodiskt har arbetet med integritet mycket att göra med kommunikation, både 

mellan vuxna och barn men också barn emellan. Där ingår att som vuxen visa respekt 

för andras integritet, vara uppmärksam på tecken från barnen, och även stötta barnen i 
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deras sociala interaktioner med andra och hjälpa de att sätta gränser. Syftet med att 

arbeta med att lära barn om sin rätt till integritet menar lärarna är att barnet ska känna 

att det blir lyssnat på och respekterat för att uppleva sitt eget värde. En förskollärare 

satte också arbetet i ett större perspektiv och såg det också som en del i arbetet för att 

ändra synen på barn där de inte behövs respekteras eller lyssnas på i samma 

utsträckning som vuxna. Det finns även en önskan hos förskollärarna om ytterligare 

utbildning kring ämnet barns integritet för att hjälpa lärare att få rätt definition av 

begreppet. 

 

  

7 Diskussion 
Studiens syfte är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares kunskaper 

om begreppet integritet samt deras pedagogiska förkunskaper om hur barn 

medvetandegörs om rätten till såväl kroppslig som personlig integritet i anledning av 

implementering av den reviderade läroplanen. Diskussionen kommer att utgå från detta 

syfte och frågeställningarna för studien.  

Det framgår av resultatet att förskollärare kan ha olika syn på vad integritet är. Vad 

detta beror på är okänt, men det kan tänkas finnas olika faktorer som spelar in på lärares 

förkunskaper om integritet. Dels lärarens bakgrund där ålder, kön och egna erfarenheter 

av integritet ingår, och vilket innehåll som ingick i lärarens utbildning, men också om 

och hur det diskuteras med kollegor. Då arbetet i förskolan ska utvärderas är det 

rimligtvis svårt att utvärdera ett mål som inte är korrekt definierat. Det blir dessutom 

också svårt att planera hur man går tillväga metodiskt. Därför finns det ett behov av mer 

information/fortbildning och att området diskuteras i arbetslagen för att bidra till en 

likvärdig förskola där alla pedagoger har en tydlig bild av vad integritet är, hur man lär 

barn om rätten till integritet, och varför barns integritet behöver respekteras. Respekt för 

barnens integritet fanns tidigare med i värdegrunden och Thornbergs (2016) studie 

visade att förskollärarna omedvetet hade värdegrunden med i verksamheten. Detta 

framgick även i ett exempel i denna studie då en förskollärares beskrivningar visade att 

hen respekterade barns integritet även om hen inte var fullt förtrogen med begreppet. 

Johanssons (2005) artikel visar dock att detta inte är något man kan räkna med då den 

visade att vuxna ofta omedvetet kränker barns integritet och därför krävs ett medvetet 

förhållningssätt hos pedagoger. Genom att börja diskutera barns integritet i arbetslagen 

kan medvetenheten höjas hos pedagogerna. Det kan leda till insikter om att även den 

mest erfarna pedagog omedvetet kan kränka ett barns integritet genom välmenande 

pussar och kramar, eller att ta upp ett barn och byta blöja utan att lyssna in barnet.  

Att använda ett didaktiskt perspektiv för studien visade sig vara användbart för att få 

syn på de olika aspekterna av arbetet med integritet. Det ideala hade varit att intervjua 

ett större antal informanter för att kunna få ett mer nyanserat resultat. Informanterna 

visade dock genom beskrivningarna av sina och sina kollegors tankar och arbetssätt att 

det skulle behövas informationsinsatser i samband med implementeringen av den nya 

läroplanen för att fortsätta sträva efter en likvärdig förskola. 

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning kan vara att göra samma undersökning men med fler 

informanter, eller undersöka pedagogers syn på arbetet med att lära barn om deras rätt 

till integritet efter att den nya läroplanen har trätt i kraft och jämföra skillnaderna på 



  
 

21 

arbetet före och efter. Det kan även göras observationsstudier för att studera hur 

pedagogerna arbetar istället för att låta de själva beskriva sitt arbetssätt. 
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8 Bilagor 

 
8.1 Bilaga A. Intervjuguide 

 

Ålder på barngrupp:  

 

Erfarenhet:  

 

Hur planerar du din undervisning?   

 

Vilka är de viktigaste förutsättningar för att kunna planera undervisning?  

 

Vad planerar du din undervisning utifrån?  

 

Planerar du undervisningen enskilt eller i ett arbetslag?  

 

Hur mycket tid är ålagt till detta? 

 

Hur definierar du kroppslig integritet? 

 

Hur definierar du personlig integritet? 

 

Är detta något du tycker är viktigt att arbeta med, och isåfall varför? 

 

Hur kan hänsyn tas till barns integritet i planeringen av undervisningen/verksamheten?  

 

I vilka sammanhang i verksamheten rör du ämnet integritet? - Exemplifiera gärna!  

 

Uppstår det någonsin dilemman eller hinder i arbetet med att respektera barns integritet? 

 

Hur tolkar du ändringen kring barns integritet i läroplanen? 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna 

trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet” 

(Skolverket, 2018). 

 

Önskar du något ytterligare stödmaterial eller utbildning för att kunna arbeta med barns 

integritet? Isåfall vad? 
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8.2 Bilaga B. Missiv 

 

Hej!  

Jag heter Michelle Nordin och jag läser Förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet. 

Jag skriver just nu mitt självständiga arbete där jag skriver om barns integritet i 

anledning av ändringarna i den reviderade läroplanen. Jag är därför intresserad av att 

intervjua förskollärare om deras uppfattningar kring detta. 

Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter. Ett önskemål från min sida är att intervjun får 

spelas in för att intervjumaterialet lättare ska kunna analyseras. Jag kommer i denna 

intervjuprocess att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

innebär att du som informant får information om studiens syfte, intervjuns innehåll, vad 

resultatet kommer att användas till samt att du blir lovad konfidentialitet. I samband 

med en eventuell intervju kommer du även att bli ombedd att skriva på ett medgivande 

till att delta i studien. 

 

Jag hoppas att detta låter intressant och att du önskar delta i en intervju. Vid intresse 

vänligen kontakta mig via e-post: michelle.nordin@hotmail.com. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Michelle Nordin 

 

mailto:michelle.nordin@hotmail.com

