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Förord  

Jag vill först och främst tacka min familj för det tålamod de haft med mitt skrivande och för det 

stöd som de gett mig under resans gång. Denna uppsats hade aldrig blivit färdig utan er hjälp 

och förståelse. Till er respondenter som deltog i min undersökning vill jag även rikta ett tack, 

utan er hade det inte blivit något resultat. Därefter vill jag tacka de två pedagoger som hjälpte 

till med pilotstudien. Slutligen vill jag ge ett stort tack till min handledare, Laila Gustavsson, 

som under processen gett stöttning och kontinuerligt läst och kommenterat mina texter.  
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1. Inledning  

Studien behandlar fem förskollärares uppfattning av vad integritetsarbetet i förskolan 

innebär och hur barnen görs delaktiga i arbetet med att stärka deras integritet. Funderingar 

kring detta ämne väcktes då jag ute i verksamheten fått intrycket av att integritet är ett 

ämne som inte ofta tas upp i diskussion tillsammans med barnen. Detta trots att det är av 

stor vikt att lyfta barns rättighet till personlig integritet tidigt. I FN:s barnkonvention 

beskrivs barns mänskliga rättigheter som går att läsa om i 54 olika artiklar. När ett land 

ansluter sig till konventionen innebär detta att det blir juridiskt bindande och att landet 

måste följa konventionen. Barnkonventionen tillskriver att barn ska ha rätt till trygghet, 

skydd, mänsklig värdighet och att barns bästa ska tas hänsyn till vid alla beslut som rör 

dem. Vidare lyfter konventionen att barns fysiska och psykiska integritet är något som 

ska respekteras och likaså deras åsikter. Vikten av att alla barn ska ha samma rättigheter, 

att ingen får diskrimineras och att de har rätt till privatliv och integritet, vilket också 

innebär att barn har rätt till att inte bli kränkta är något som konventionen belyser 

(UNICEF, 2009). Detta är därför ett dokument som fått stor betydelse för barns 

delaktighet i förskolan. Sverige är ett av de länder som inte gjort konventionen till lag än, 

men det förväntas ske och träda i kraft januari 2020 (Regeringskansliet, 2016).  

 

1.1. Bakgrund  

I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2016) tas det upp att vi ska värna om individens 

integritet och att det är ett värde som kontinuerligt ska tas upp i arbetet med barnen. 

Begreppet integritet i läroplanen kopplas även samman med begrepp som frihet, 

kränkande behandling och allas lika värde. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen 

hela tiden genomföras med respekt för barns integritet. På vilket sätt värnar och närmar 

sig förskollärarna integritet när det kommer till den privata sfären tillsammans med 

barnen och görs barnen delaktiga i arbetet rörande rätten till deras personliga integritet? 

Att barnen ska få vara delaktiga i förskolans verksamhet är även något som genomsyrar 

läroplanen, det handlar om att barnen ska bli lyssnade på och få vara delaktiga i att fatta 
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beslut som rör dem (Lpfö 98/2016). Att som förskollärare kunna ta upp ett viktigt ämne 

som integritet, om kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller 

med andras kroppar är något som vuxna sällan kommunicerar med barn. Norlén (2013) 

menar att detta kan bero på att vuxna tycker att det är svårt att närma sig dessa ämnen 

tillsammans med barnen, då de känner sig obekväma och inte vill skrämma dem på något 

sätt. I förskolan tas det ofta upp om värden och normer samt hur man är en bra kompis 

men när det kommer till frågor gällande integritet, så som kroppen och dess gränser är 

arbetet med detta nästintill obefintligt. Genom att ta upp dessa frågor tillsammans med 

barnen ges de en möjlighet till att de blir medvetna om hur de säger ja och nej samt om 

kroppens värde. Detta i sin tur kan bidra till trygghet och att de får en uppfattning om vad 

som är och känns rätt när det kommer till deras personliga integritet (Norlén, 2013). Även 

Utbildningsdepartementet (2017) har diskuterat begreppet integritet, där de menar att det 

måste bli tydligare inom förskolan vad det innebär. Regeringen menar att vissa delar i 

läroplanen, så som barns rätt till trygghet och integritet, måste ses över. Syftet med 

revideringen är att förutsättningarna som krävs för att verksamheten ska fungera på bästa 

sätt finns för förskollärarna. De betonar att barns rätt till integritet behöver förtydligas 

och lyftas fram. Det är bland annat barns rätt till kroppslig integritet och dokumentation 

gällande integritet det handlar om. Uppdraget om en översyn av läroplanen ska redovisas 

i mars 2018 (Utbildningsdepartementet, 2017).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att barn ska bli lyssnade på, få bestämma och framföra 

sina åsikter även har med rätten till sin integritet att göra och att de blir delaktiga och får 

yttra vad som känns rätt när det kommer till sin integritet. Det är därför av stor vikt att 

det i läroplanen blir tydligare vad just barns rätt till integritet betyder.  

 

1.2. Syfte  

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattning av hur de gör barnen 

delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet, utifrån definitionen att ha en personlig 

sfär.  
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1.3. Frågeställning 

- Vad innebär det att arbeta med barns integritet i förskolan? 

 

1.4. Begreppsdefinition  

Begreppet integritet definieras i denna studie utifrån Johanssons (2005) beskrivning. Hon 

menar att integritet handlar om gränser som har med ens identitet att göra, en känsla av 

att vara en individ med en personlig sfär. Detta är en beskrivning som genomsyrar flertalet 

av de artiklar och andra relevanta definitioner jag funnit. Gemensamt för de olika 

definitionerna är att de lyfter ord som personlig sfär i relation till begreppet. Jag har valt 

att göra denna avgränsning kring begreppet, då det ofta kan uppfattas som brett och svårt 

att finna en generell definition av. Justitiedepartementet (2017) framhåller problematiken 

kring att finna en definition av begreppet. Enligt Johansson (2005) kan en gemensam 

beskrivning av begreppet innefattas av att alla människor har rätt till en personlig sfär. 

Vad varje människa uppfattar som sin privata sfär och vad begreppet innebär kan även 

grunda sig i personens livssituation, erfarenheter, religiösa, sociala, etniska och den 

kulturella bakgrunder (Justitiedepartementet, 2017).  

 

Begreppet delaktighet definieras här utifrån von Wright (2009), som förklarar att 

begreppet delaktighet innebär att få sin närvaro erkänd då du ingår i ett nätverk av 

mänskliga relationer. 

 

2. Litteraturgenomgång 

Här kommer jag att belysa tidigare forskning och litteratur som jag finner relevant för 

min studie. Följande kapitel tar inledningsvis upp barns integritet. Vidare tas även barns 

delaktighet, barnperspektiv och barns perspektiv, förskollärares förhållningssätt och 

kompetens upp. Slutligen diskuteras relationell pedagogik, där begreppet 

relationskompetens särskilt fokuseras. Information om tidigare forskning inom området 
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har sökts genom olika databaser som Summon, Google scholar och ERIC på olika 

nyckelord som till exempel: integritet, personlig sfär och privata zon i förhållande till 

barn och förskola. Även ordens motsvarighet har sökts på engelska. Integritet är dock ett 

ämne inom utbildningsvetenskapen som det idag finns lite forskning kring att finna.   

 

2.1. Barns integritet 

Trots att vikten av integritet och själva begreppet i sig är något som ofta tas upp i olika 

sammanhang, nämner Johansson (2005) att när det kommer till barns integritet är det 

något som är ovanligt när det kommer till forskning. Johansson (2005) beskriver som 

nämnt begreppet integritet i sin artikel, om barns rätt till integritet och lärarnas roll i att 

vägleda dem. Det handlar enligt författaren om att som förskollärare i det komplexa 

arbetet både kunna respektera och skydda de yngsta barnens integritet och samtidigt ge 

dem kunskap i hur de respekterar andras integritet. Enligt Mintrop (2012) har en person 

integritet när den har utvecklat en känsla för vad som är rätt och fel i en situation och står 

fast vid sina principer även om omgivningen inte samtycker. Vidare nämner han att 

integritet kan förstås som en rättighet, vilket medför att det är av stor vikt att reflektera 

över att rättigheter också innefattar skyldigheter. Att respektera någon annans integritet 

är ett exempel på en skyldighet. Författaren menar även att förståelsen av integritet som 

skyldighet handlar om att så långt det är möjligt låta barnet vara delaktigt i de beslut som 

berör honom eller henne. En känsla av att ha integritet och rättigheten till det är något 

som även Johansson (2005) belyser. Enligt författaren är alla barn unika och att det 

handlar om att barn har rätten att vara som de vill, med egna känslor, tankar, idéer och 

uppfattningar om livet. När det kommer till att barns åsikter ska få komma till uttryck i 

verksamheten är maktpositionen som finns inom förskolan en faktor att ta hänsyn till, att 

barnen är yngre och där med svagare än de vuxna. Detta innebär att personal inom 

förskolan har stor makt när det kommer till att ge eller ta ifrån barnen deras 

integritetskänsla.  I många fall menar Johansson (2005) att lärare lutar sig mot regler och 

använder detta som argument när ett problem uppstår, vilket kan leda till att barnens 

integritet skadas. Risken med att alltid skydda barnens integritet som vuxen är att det kan 

bli kontrollerande och att makten över barnet utövas. Integritet blir lätt till något som 
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vuxna ger till barnen, vilket ställer frågan om det blir till deras rättighet överhuvudtaget? 

(Johansson, 2005). 

 

2.2. Barns delaktighet 

Johansson (2004) betonar vikten av förskollärarens syn på barnet när det kommer till 

delaktighet och integritet. Ser den barnet som en person med behov, förmågor och 

önskningar samt utgår och tar tillvara på detta i verksamheten? Förskollärarens barnsyn 

och de attityder den har, utgör en stor del i hur arbetet med barnen utformas och om de 

görs delaktiga. Både atmosfär, förskollärares syn på barnet och dennes utveckling har stor 

betydelse för barnets egen förståelse och delaktighet. Att förskollärarna anser att barnet 

ska få vara delaktigt har även betydelse när det kommer till deras integritet och förståelsen 

av vad det innebär att ha rätt till sin integritet (Johansson, 2004). Även Bae (2009) menar 

att förskollärares barnsyn har stor betydelse när det kommer till barns delaktighet. 

Författaren beskriver hur den vuxne kan ha förtroende för att barnet klarar saker och ser 

på barnet som en medmänniska, men att det även kan förekomma att synen finns att den 

vuxne vet bäst eller att barnet är oberäkneligt och irrationellt. Arnérs (2006) studie belyser 

hinder och möjligheter i förskolan för att barnen ska bli delaktiga. Hon menar att 

relationen blir det centrala för att möjligheterna till delaktighet ska ges och att det 

väsentliga även blir vilken barnsyn förskollärarna möter barnet med. Enligt Arnér (2006) 

är barns underordning något som inte ifrågasätts vilket ofta kan bidra till att barn inte 

anses ha lika stort värde som vuxna, likväl är barns underordning i relation till oss vuxna 

inget som ska behöva upplevas som negativt hos barnen. När det kommer till barns 

underordning anser von Wright (2006) att omfattningen av interaktion ofta begränsas 

genom att den vuxne använder sin auktoritära position gentemot barnet. Detta kan då 

bidra till att förskolläraren bortser från barnets tidigare upplevelser och talar om saker 

som det inte förstår. För att kunna ge barn möjligheten till att delta måste de ges chans till 

att förstå det som tas upp i kommunikationen (von Wright, 2006).   
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Enligt Pramling Samulsson och Sheridan (2003) kan barn bli delaktiga både i handling 

och ord. Författarna nämner att meningsskapande är något som vuxna ska försöka tolka 

utifrån barnets agerande och uttryck och att de ska behandlas med samma respekt som 

vuxna. Vidare tar de upp om delaktighet som värde vilket grundar sig på etiska 

ställningstaganden, som ger barn rätt att uttrycka sin mening i olika sammanhang. Utifrån 

detta perspektiv blir barnets sätt att förstå och tänka något som utgör en viktig dimension. 

De tar även upp delaktighet ur ett perspektiv som har en djupare betydelse, vilket är 

delaktighet som pedagogik, som även den vilar på etiska ställningstaganden. Detta 

perspektiv blir djupare genom att barns sätt att förstå och uttrycka sig på tas tillvara. Att 

kunna ta barns perspektiv menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) är en viktig 

förutsättning för att vuxna ska kunna göra barn delaktiga. Det handlar om att utifrån sitt 

kunnande om barns lärande, utveckling och om barns enskilda förutsättningar och 

erfarenheter se, lyssna och försöka tolka barnets sätt att vara och agera. Att barnets sätt 

att förmedla något på tas på allvar är av stor vikt för att det ska kunna bli delaktigt. 

Delaktighet är något som uppstår då den vuxne ser och lyssnar på barnets intressen, 

intentioner, sätt att förstå och på ett respektfullt sätt bemöter och tar tillvara på detta 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Bae (2009) poängterar även vikten av att 

barnet ska visas respekt, att det ska ha rättigheten att delta, yttra sig och att demokratiska 

värden ska ligga till grund i verksamheten. Den kvaliteten som finns i relationer mellan 

förskolläraren och barnet är dock något som varierar mellan olika förskolor och 

förskollärare. Vissa relationer karakteriseras av att en interaktion sinsemellan som utgörs 

av att respekt och lyhördhet finns, medan andra relationer kan vara kontrollerande och 

distanserande. Den relation som finns mellan barnet och den vuxne i förskolan har 

betydelse för om barnet blir delaktigt eller inte (Bae, 2009). Om rätten till att få vara 

delaktig är något som Von Wright (2006) samt Pramling Samulsson och Sheridan (2003) 

belyser vikten av. De menar att fokus ska läggas på att barnet ska få delta i ett 

meningsskapande, något som de känner är intressant i deras värld. Förskolläraren har 

enligt von Wright (2006) ett stort ansvar när det kommer till möjliggörande av 

förväntningar som finns och att meningsskapandets process av handling och 

kommunikation skapas av människor som är uppmärksamma på att rikta 

uppmärksamheten mot olika innehåll.  
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2.3. Barnperspektiv och barns perspektiv 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betonar vikten av att kunna ta ett barns 

perspektiv när det kommer till delaktighet. När det talas om begreppet barns perspektiv 

är det enligt Sommer (2009) frågan om hur barn ser på saker och ting utifrån dem själva. 

Som förskollärare kan vi inte helt och hållet ta barns perspektiv utan det handlar om att 

närma sig det och försöka höra vad det är barnet säger. Författaren menar vidare att det 

är våra kunskaper, attityder och föreställningar som sätter hinder eller möjligheter för att 

komma nära barnets värld. Barnperspektiv handlar enligt Halldén (2007) om hur vuxna 

uppfattar, förhåller sig och bemöter barnet som person och att de vuxna försöker se till 

barnets villkor och utifrån detta verka för deras bästa. Vidare förklarar författaren att det 

i den pedagogiska verksamheten alltid finns föreställningar, medvetna eller omedvetna 

och dessa påverkar vårt sätt att förhålla oss till barn. Innebörden av detta perspektiv är att 

det är den vuxne som gör tolkning av vad som betraktas vara det bästa för barnet och 

barns villkor (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Halldén (2003) menar även på att ett 

barnperspektiv måste innehålla barnets perspektiv och inte bara de vuxnas tolkning. Detta 

innebär att det är viktigt att förhålla sig till vad barnet uttrycker och som vuxen ha i åtanke 

att det aldrig går att ta ett barns perspektiv (Halldén, 2003). Det synsätt som finns på barn 

handlar till största del om människosyn och respekt. Ses barnet som en person förutsätts 

det respekt för barnet och barnets värdighet. Det handlar om att försöka förstå det som 

visar sig för barnet, barnets erfarenheter, uttryck för mening och intentioner. Ur ett 

barnperspektiv försöker den vuxne förstå barnets inre värld och barnets tankar, känslor, 

intentioner och upplevelser är utgångspunkten i detta perspektiv. Vilken barnsyn som 

finns handlar om hur vuxna uppfattar, förhåller sig och bemöter barnet som person 

(Halldén, 2007). 

  

2.4. Förskollärarnas förhållningssätt och kompetens  

Den inställning som förskollärare har till sitt uppdrag har stor betydelse när det kommer 

till relevant kunskapsinnehåll som verksamheten kommer utgöras av. Gustavsson och 

Thulin (2017) lyfter hur den formella kompetensen som förskollärare har kan komma att 
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bli underordnad de föreställningar som finns kring vad som är lämpligt för en viss 

åldersgrupp, vad som intresserar barnen eller vad som är möjligt. Det blir därmed den 

egna inställningen till uppdraget som kan komma att gå före förskollärarens kompetens.  

Jonsson (2016) menar att lärares attityder, kunskaper och tidigare erfarenheter påverkar 

barnens förmåga att våga uttrycka sina tankar och förståelse. Vidare nämner författaren 

vikten av kommunikationen när det kommer till förskollärarnas arbete, om att genom 

vägledande samspel kommunicera och belysa ett innehåll. Att ha förhållningssättet 

vägledande samspel som kommunikation blir till en medveten pedagogik där lyhördhet, 

ömsesidighet och empati är det centrala. De förutsättningar som ges för vad barnen 

uppmärksammar, handlar om hur läraren förmedlar innehåll och metoder genom 

kommunikationen. Att som lärare ha kompetensen att ta ansvar och möjliggöra för 

situationer där barn bjuds in som aktörer eller själva tar initiativ till att vara med har även 

stor betydelse (Jonsson, 2016). Även Gustavsson och Thulin (2017) förklarar att det är 

de vuxna som skapar förutsättningar för de interaktions- och kommunikationsmönster 

som etableras i förskolan och bidrar till att barnen förstår sin omvärld. Att barn kan ses 

på olika vis i olika sammanhang av förskollärare är något som Johansson (2003) belyser. 

När barnet ses som en medmänniska är strävan att bemöta barnet på dennes villkor, 

försöka sätta sig in i deras livsvärld och låta dennes perspektiv komma till uttryck. När 

detta synsätt finns kommer förskolläraren fram till slutsatser tillsammans med barnet, då 

den vuxne samtalar med barnet och lyssnar. När barn istället betraktas som ofullkomliga 

vuxna blir målet istället att åtgärda genom socialisation och utveckling. Vidare menar 

Johansson (2003) att barn då de befinner sig i en underordnade position i förhållande till 

vuxna bidrar till att barnet har generellt små möjligheter att försvara sin integritet. Det är 

därför viktigt som Jonsson (2016) belyser att förskollärare är kunniga och observanta när 

det kommer till vad barnet vill uttrycka.   

 

2.5. Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Något som går att utläsa under samtliga rubriker, som flertalet författare nämner, är den 

vuxnes makt i relationen mellan barnet och den vuxne. Gällande barns integritet finns 

risken att det blir något som de vuxna tar som sin rättighet att ge till barnen eller inte. Att 
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det finns en maktposition i förskolan är en viktig faktor att ta hänsyn till som Johansson 

(2005) betonar vikten av. Att se integritet som en rättighet för barnet är något som både 

Mintrop (2012) och Johansson (2005) lyfter. Mintrop (2012) menar på att integritet är 

något en människa har när den har en känsla för vad som är rätt och fel, medan det enligt 

Johansson (2005) handlar om att barnet ska få vara en individ med egna känslor, 

uppfattningar, tankar och idéer. Även när det kommer till delaktighet menar författarna 

att det är förskollärare som möjliggör eller hindrar barn till att bli delaktiga i 

verksamheten. De nämner betydelsen av förskollärarens syn på barnet när det kommer 

till om det blir delaktigt eller inte. Den barnsyn som förskollärare har är även betydande 

för hur arbetet i verksamheten kommer att se ut. Som Gustavsson och Thulin (2017) 

belyser är det de vuxna i förskolan som har uppfattningar av vad som anses som lämpligt 

innehåll. Om delaktighet uppstår gällande integritetsarbetet och om det aktivt arbetas med 

detta i verksamheten, har utifrån detta tankesätt att göra med om förskollärarna anser att 

det är relevant kunskapsinnehåll som ska prioriteras i förskolan eller inte.  

 

2.6. Teoretisk utgångspunkt  

Utifrån studiens syfte kommer relationell pedagogik och då framförallt begreppet 

relationskompetens användas vid analys av studiens resultat (Aspelin, 2015). Detta för 

att tolka förskollärarnas berättelser och för att försöka förstå olika aspekter av deras 

enskilda barnsyn och förhållningssätt i mötet med barnen.  

2.6.1. Relationell pedagogik 

Aspelin och Persson (2011) lyfter fram synsättet att utbildningssituationer i första hand 

är en mötesplats mellan människor. På en interpersonell nivå är de centrala begreppen 

mänskliga möten, kommunikation och relation. De bärande tankarna inom relationell 

pedagogik är att vi som individer föds och utvecklar vårt ”jag” i relation till andra. I möten 

mellan människor och mellan människor och andra fenomen, som till exempel texter, djur 

och ting, existerar och förändras relationer. Vidare menar författarna att motivationen 

skapas hos barnet att ta ansvar för sin personliga utveckling och för sitt lärande om det 

uppstår en förtroendefull relation mellan förskolläraren och barnet. Den relationella 
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pedagogiken kännetecknas, enligt Aspelin och Persson (2011), av att förskolläraren visar 

intresse för vad barnet känner är meningsfullt och är angelägen om att en dialog påbörjas 

och vidhålls. Detta kan i sin tur bidra till att en god relation dem emellan uppstår, 

utvecklas och att det då är kommunikationen och dialogen människor emellan som är det 

centrala. Von Wright (2009) menar även att den förmåga som förskolläraren har när det 

kommer till att lyssna och tolka barnets frågor har stor betydelse för att barnet ska bli 

delaktigt i verksamheten. Utifrån det relationella perspektivet belyser Aspelin (2013) att 

det är relationen mellan människor som är det viktiga. Det är ett möte där du kan bygga 

vidare på barnets tankar vilket bidrar till att mötet blir personligt. Handlingar som 

människan gör i relationen i tid och rum har betydelse för subjektiviteten. Att barnet 

bekräftas sådan den är i ögonblicket som unikt subjekt, men också sådant barnet kan bli 

har betydelse för dess utveckling (Aspelin, 2013). Även von Wright (2006) menar att 

interaktioner och handlingar mellan människor blir enligt det relationella perspektivet 

betydande och att relationen är grunden för att vi ska kunna förstå andra men även oss 

själva. Det relationella perspektivet handlar om vem vi är i mötet med andra, att vi är 

socialt konstruerade och att en människas existens även förutsätter andras existens (Von 

Wright, 2006).      

 

När det kommer till det relationella perspektivet beskriver Aspelin (2015) begreppet 

relationskompetens. Vilket innebär att förskolläraren har förmågan att bygga goda 

relationer, där olika kvaliteter som en förskollärare bör ha för att möta barnet på bästa 

sätt nämns. Exempel på dessa kvaliteter kan vara: respekt, förtroende, erkännande och 

omsorg. Om förskolläraren i sin profession har god relationskompetens kan dessa 

kvaliteter komma att främjas. Att ha en relationell kompetens handlar om att som 

förskollärare ge stöd, uppmuntran, återkoppling och ha en förmåga av att kunna 

utveckla positiva relationer. Ansvar som innefattas i förhållande till begreppet 

relationskompetens är till exempel relationell professionalism, förhållningssätt och 

relationsarbete. Relationer med det enskilda barnet är vad relationskompetensen i första 

hand belyser, dock lyfts även vikten av att andra relationer tas hand om som till 

exempel den mellan kollegor. Kvaliteter som en förskollärare anses behöva ha för att 
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bygga dessa goda relationer är äkthet, ärlighet och trovärdighet. Positiva värden som 

förtroende, respekt och omsorg är även viktiga att ta hänsyn till som förskollärare för att 

relation till både barn och kollegor ska främjas (Skolverket, 2017). Att varje individ 

möts med en förståelse utifrån sina sociala, individuella och kulturella förutsättningar 

och detta genom att empati och respekt visas gentemot barnet (Aspelin & Persson, 

2011). Att det uppstår en god och förtroendefull relation mellan barnet och den vuxne 

har en avgörande roll när det kommer till barnets utveckling. Något som direkt går att 

relatera till relationskompetensen en förskollärare har är det relationella 

förhållningssättet (Skolverket, 2017). Detta innebär att förståelse uppstår med 

utgångspunkt från relationen och som förskollärare handlar det därför om att vara 

närvarande, lyhörd och delaktig här och nu tillsammans med barnet. Att ha god 

relationskompetens innebär även att ha förmågan att uppmärksamma barnets agerande 

och svara på sätt som bidrar till att de inblandade stärks. Har förskollärare relationell 

pedagogik som förhållningssätt blir det centrala det pedagogiska mötet och dess 

tillvägagångssätt, vilket innebär att målmedvetet arbeta för att bygga meningsskapande 

relationer. En viktig aspekt när det kommer till relationellt förhållningssätt är att det 

behöver finnas tillit och omtanke mellan förskolläraren och barnet om ett pedagogiskt 

möte ska uppstå (Aspelin, 2015). En annan viktig faktor när det kommer till 

relationskompetens är vikten av en god kommunikation. I det sociala samspelet kommer 

relationskompetensen till uttryck genom att förskolläraren bekräftar och förstår barnet 

samt gör sig förstådd genom sin kommunikation (Skolverket, 2017).    

 

3. Metod  

Pedagogiska studier delas oftast enligt Stukát (2011) upp i kvalitativ och kvantitativ 

forskning. I den kvantitativa samlas ett stort antal data in, som analyseras för att sedan 

utifrån detta kunna dra generella slutsatser genom till exempel experiment. I den 

kvantitativa metoden riktas kritik mot att resultaten blir generella, breda och har svårt att 

bli fördjupade. Den kvalitativa forskningsmetoden inriktar sig på att förstå och tolka 

resultaten, vilket kan göras med hjälp av till exempel intervjuer av olika slag. Den kritik 
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som kvalitativa studier fått är att resultat kan bero på den som tolkat dem och rörande 

dess tillförlitlighet (Stukát, 2011). Eftersom ambitionen i den här studien är att närmare 

se på förskollärarnas uppfattning, så föll sig kvalitativ intervjumetod som lämplig då den 

har som syfte att beskriva och förstå människors tankar. 

 

3.1. Intervju 

Syftet med denna studie är att undersöka verksamma förskollärares uppfattning av hur de 

gör barnen delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet. Valet av en kvalitativ 

forskningsansats kändes mest relevant då jag på ett mer fördjupat sätt ville få en förståelse 

för förskollärarnas uppfattning. Här blir semistrukturerade intervjuer ett väl tillämpat sätt 

att använda sig utav för att få svar på forskningsfråga och syfte (Stukát, 2011). Detta 

genom att deltagaren fått delge sin uppfattning av vad det praktiska arbetet innebär. Vid 

intervjuerna hade jag en intervjuguide att gå efter med en uppsättning frågor. Intervjuerna 

inleddes med öppna frågor som sedan blev mer detaljerade (Denscombe, 2009). Detta till 

skillnad från en strukturerad intervju där det finns ett fastställt intervjuschema med mer 

slutna frågor (Stukát, 2011). Att en kontakt mellan forskare och respondent bildas 

omedelbart vid kvalitativa intervjuer ansikte mot ansikte, som använts i denna studie, är 

något som Denscombe (2009) förklarar. Författaren menar på att fördelarna vid intervju 

är att forskaren kan få utförlig och mer noggrann data. Vid intervju, till skillnad från 

postenkät och telefonintervju, finns även möjligheten att kunna bekräfta data och få en 

uppfattning om informationen tas emot på ett korrekt sätt eller inte. Detta 

tillvägagångssätt ger även en högre svarssekvens och möjlighet till att ställa följdfrågor 

till respondenten. Det som är mer kostsamt i denna typ av metod för att samla in data är 

resor, intervjutid och transkriberingstid (Denscombe, 2009). 

 

3.2. Urval  

Studiens omfattning och den avsatta tid jag har haft till mitt förfogande innebar att en 

medveten avgränsning gjordes. I urvalet har utgångspunkten varit att välja de deltagare 
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som kunnat tänkas ge den bästa informationen. Ett subjektivt urval gjordes, vilket innebär 

att urvalet är handplockat (Denscombe, 2009). Inledningsvis undersökte jag vilka 

förskolor som anslutit sig till Förskolebrevet, vilka har som mål att arbeta för barns rätt 

till en trygg barndom med fokus på integritetsarbetet (Förskolebrevet, 2017). Jag fann 

fyra kommunala förskolor som var anslutna och från dessa deltog i studien fem 

förskollärare, som arbetat mellan sex månader och tjugo år.  De ansågs kunna ge värdefull 

data om ämnesområdet, då deras uppfattning av vad arbetet innebär i förskolan är frågan 

som studien skulle besvara. Urvalet kändes därför relevant utifrån det syfte, 

problemformulering och frågeställning som studien har.  

 

3.3. Genomförande  

Förskolecheferna vid de utvalda förskolorna kontaktades i god tid genom mejl- och 

telefonkontakt. Cheferna skickade sedan ut förfrågningar till sina anställda förskollärare, 

som fick svara på om de ville delta i studien. Jag fick sedan namn och nummer till 

avdelningarna där de förskollärare som ville delta arbetade och kontaktade sedan dessa 

för att komma överens om dag och tid för när intervju skulle ske. Resultatet av 

informanter blev tillslut förskollärare inom kommunala förskolor. Innan intervjuerna 

genomfördes skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till samtliga förskolor där all 

information stod om studien och innebörden av deltagande. Brevet skickades ut för att 

informanterna skulle förstå syftet med studien. Intervjuerna genomfördes enskilt med 

varje informant på deras förskola. Varje intervju varade i cirka 30 minuter och spelades 

in med ljudinspelning, mobil och även anteckningar fördes. Anteckningar fördes för att 

kunna dokumentera de tankar som kom upp utifrån de svar respondenterna gav och för 

att kunna skriva ner följdfrågor som dök upp under intervjun. Det inspelade materialet 

transkriberades sedan ordagrant, vilket innebar att jag kunde gå tillbaka och ta del av vad 

som sagts, analysera och tematisera utifrån de svar respondenterna gett. Innan 

intervjuerna ägde rum valde jag att göra en intervjuguide (se bilaga 2) för att kunna se om 

intervjufrågorna kunde besvara och vara relevanta i förhållande till den frågeställning 
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studien har. Jag valde även att inte skicka ut intervjufrågorna i förtid, då jag ville ha 

respondenternas spontana svar vid intervjutillfället. 

 

3.3.1. Pilotstudie 

Innan jag genomförde intervjuerna utfördes en pilotstudie där syftet var att kontrollera 

frågornas kvalité. Stukát (2011) menar att en pilotstudie kan vara fördelaktig då detta kan 

visa om tillvägagångssättet är genomförbart och realistiskt. Det handlar bland annat om 

att genom denna förstudie få en uppfattning om undersökningsinstrumentet, vilket i denna 

studie är intervjufrågor, är relevanta och för att kunna rensa bort de som är sämre innan 

undersökningsgruppen får ta del av dem. Genom att göra en pilotstudie med verksamma 

förskollärare finns även möjligheten att pröva ut sin bearbetnings- och analysmetod. Jag 

intervjuade en förskollärare samt en verksam specialpedagog för att testa 

intervjufrågorna. Det som framkom ur pilotstudien var att frågorna upplevdes som att de 

gav tolkningsmöjligheter och var för avgränsade. Detta gjorde att de frågor som var mest 

relevanta kunde väljas ut och göras tydligare och andra tas bort.     

   

3.4. Trovärdighet 

I en studie innebär tillförlitlighet eller reliabilitet att de svar som framkommer, även ska 

kunna bli desamma vid ett annat tillfälle. När det kommer till reliabilitetbristerna i den 

kvalitativa undersökningen menar Stukát (2011) på att dessa är viktiga att lyfta fram och 

ha i åtanke. Det kan vara brister såsom att mätningen vid intervjuer, som använts i denna 

studie, kan ge olika svar vid olika tillfällen och att feltolkningar av svar och frågor kan 

förekomma. Det är därmed svårare i den kvalitativa studien att uppnå reliabilitet. För att 

i denna studie uppnå tillförlitlighet har jag hela tiden reflekterat över de val jag gjort och 

genom vald metod strävat efter hög kvalitet. Stukát (2011) beskriver även validitet, där 

syftet är att undersöka det som är tänkt att undersöka med studien. För att försäkra mig 

om att i studien mäta det som är avsett att mäta utformade jag en intervjuguide baserad 

på mina frågeställningar, vilket gjorde det möjligt för mig att undersöka det som är syftet 
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med studien. Enligt Stukát (2011) är begreppet relaterbarhet en svagare form av 

generaliserbarhet. När det kommer till generaliserbarheten handlar det om att som 

forskare resonera kring vilka de resultat man får fram gäller för och i vilken utsträckning 

det går att generalisera dem. Då studien undersökt fem förskollärares uppfattning är det 

inget som kan generaliseras till en större population, utan hade då behövt genomföras på 

en större mängd respondenter. Relaterbarhet som Stukát (2011) beskriver passar istället 

bättre in i förhållande till denna studie, då det innebär att studien beskrivs i förhållande 

till liknande situationer på ett noggrant sätt, för att andra sedan ska kunna jämföra med 

egna situationer. I en kvalitativ forskning finns inte behovet av att pröva om 

informationen är generellt giltig på samma sätt som i en kvantitativ, istället blir de olika 

sätten att samla in information på ett sätt att kunna få en mer djupgående och fullständig 

uppfattning om det problem som ska studeras. Det blir genom denna metod en närhet till 

den källa inhämtad data kommer från (Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

3.5. Etiska ställningstaganden   

De etiska ställningstaganden som är viktiga att ta hänsyn till är att: deltagarnas rättigheter, 

värdighet och integritet respekteras, att deltagarna inte lider skada av att medverka i 

forskningen och att forskaren har ett ärligt arbetssätt. Det är även viktigt som forskare att 

deltagarna får veta vad de samtycker till och vad de har för rättigheter (Denscombe, 

2009). Jag har utgått från Vetenskapsrådets (2011) fyra huvudkrav. Dessa krav innefattar 

ett informationskrav som beskriver det övergripande syftet i studien. Även ett 

konfidentialitetskrav finns som innebär att avidentifiering ska ske av de personer som 

deltar i studien, vilket betyder att de förblir anonyma. Vidare finns nyttjandekravet som 

betyder att arbetet endast kommer att användas i forskningssyfte. Till sist ska 

medverkande i studien ge sitt samtycke enligt samtyckeskravet. Detta har gjorts genom 

att ett missivbrev har skickats ut med information, utifrån vad bland annat Stukát (2011) 

beskriver att det ska innehålla, till de tänkta deltagarna. Deltagarna fick information 

genom missivbrevet (se bilaga 1) via e-brev. I brevet framkom även mitt önskemål om 

att få spela in intervjuer och hur lång tid de kunde tänkas ta. Informanterna tillfrågades 

även om inspelning innan intervjun påbörjades och samtliga gav sitt godkännande.  
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Missivbrevet skickades till sju förskolor varav fyra svarade att de ville delta, totalt fem 

förskollärare. Respondenterna blev även informerade om att deras medverkan var helt 

frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande, att resultatet 

endast kommer att användas i forskningsändamål och att de i arbetet kommer förbli 

anonyma.  

 

3.6. Bearbetning av insamlad data 

Efter att jag genomfört intervjuerna, transkriberades alla inspelningar överfördes till 

skriftlig text utifrån talspråket. När intervjuerna transkriberats klart påbörjades analysen 

av materialet med stöd av en modell som Denscombe (2009) förklarar. Analysen sker i 

fem steg vilka jag tog hjälp av i min bearbetning. De fem stegen är: förberedelse av data, 

förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data och presentation av data. Efter 

genomförda transkriberingar påbörjades arbetet med att noggrant läsa igenom dem för att 

få en första uppfattning av vad som framkommit. Transkriberingarna skrevs sedan ut för 

att jag enklare skulle få en överblick och kunna göra markeringar när något framträdde 

som skulle kunna utgöra ett tema i resultatet. För att få svar på syfte och frågeställning 

gjordes en mer djupgående analys av vilka uppfattningar som framkommit. Dessa 

uppfattningar sattes sedan i relation till varandra för att olika teman skulle kunna skrivas 

fram. Detta gjordes med stöd av den teoretiska utgångspunkten relationell pedagogik och 

då framförallt med hjälp av begreppet relationskompetens grupperades teman. Även citat 

plockades ut till varje tema för att förstärka min tolkning av insamlat data. I resultatdelen 

presenteras inte respondenterna utifrån bokstäver eller liknande, då det inte är av intresse 

i denna studie att jämföra, utan det är deras uppfattning som är det centrala.  

 

4. Resultat och analys  

I detta avsnitt kombineras resultat och analys genom ett antal teman som utgår från 

begreppet relationskompetens och där underliggande tema som kommunikation 

presenteras. Avslutningsvis redovisas uttalade faktorer som påverkar integritetsarbetet i 

förskolan. Studiens syfte som är att undersöka förskollärares uppfattning av hur de gör 
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barnen delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet och även studiens frågeställning 

som är: vad innebär det att arbeta med barns integritet i förskolan, besvaras genom dessa 

teman.  

 

4.1. Relationskompetens 

I arbetet med att stärka barnens integritet uppgav flertalet respondenter förhållningssättets 

vikt hos sig själva. Flertalet respondenter lyfter att arbetet med integritet ska vara något 

som på ett naturligt sätt tas upp och kommer in i verksamheten. Utifrån svaren 

framkommer det att förhållningssättet som präglar verksamheten är en förutsättning för 

att barnen ska bli delaktiga och bidrar till att deras integritet stärks. De tar upp om att det 

förhållningssättet som de själva har ska avspegla sig hos barnen och att det har betydelse 

både hur de bemöter barnen och varandra i arbetslaget. Ett förhållningssätt som innefattar 

att som pedagog vara närvarande, observant, lyhörd och att visa respekt är begrepp som 

flertalet respondenter resonerar kring och anser som viktiga. Vilket kan exemplifieras 

med dessa citat:   

 

Vi har det lite som ett förhållningssätt här, att man lyssnar in barnen och arbetar efter det, 

att se dem, vilja förstå och att visa sitt intresse. Att vara lyhörd är A och O när det kommer 

till arbetet med barn. 

 

Det är så viktigt att finnas där som pedagog, att lyssna och ställa frågor när barnet kanske 

berättar något om någonting. Att jag då frågar och fortsätter och att jag är intresserad av 

det och att man ställer dom där lite fördjupade frågorna och sen att återkomma och det blir 

ju ofta att de kommer tillbaka och berättar. Så det är viktigt att vara närvarande. 

 

Vikten av att skapa en trygg relation mellan sig och barnet är något som lyfts i 

intervjuerna med förskollärarna. De framhåller att bemötandet är det centrala när det 

kommer till att skapa en trygg relation och menar att det är av vikt att som förskollärare 

bemöta barnet med respekt och lyssna in vad de upplever som sin personliga sfär. De 



 

23 

 

menar att det handlar om att finnas där och stötta i situationer som har med att stärka 

barnets integritet att göra. I citatet nedan förklarar en av respondenterna detta:  

 

Bemötandet är ju det viktigaste. Jag tänker att man bygger upp dem som en trygg individ. 

Det handlar ju om integriteten framförallt då ju, att ett tryggt barn kanske vågar säga ifrån 

om det är någonting och att vi stöttar och vägleder barnet. Att man ska få en självkänsla 

och kunna vara trygg i sig själv är viktigt. 

 

Sammanfattande analys 

Att som förskollärare vara närvarande, lyhörd och intresserad av vad barnet har att säga 

är av stor vikt i det pedagogiska arbetet. Detta är något som både går att utläsa utifrån 

respondenternas svar och som även Aspelin (2015) menar. Att varje individ bemöts med 

en förståelse och att som förskollärare vara delaktig och intressera sig för vad barnet har 

att säga har stor betydelse när det kommer till barnet och vad denne utvecklar en förståelse 

om. Aspelin (2015) beskriver relationskompetens där han tar upp olika kvaliteter en 

förskollärare bör ha för att uppnå kompetens. En av dessa kvaliteter som nämns är respekt. 

Detta är något som även enligt resultatet framgår är viktigt i arbetet med att stärka barnens 

integritet. Att förskolläraren lyssnar, gör sig förstådd och agerar efter vad barnet uttrycker 

så att de kan få en känsla för var deras gränser går när det kommer till sin integritet och 

personliga sfär är av stor vikt. Förskollärarna förefaller ha ett relationellt förhållningssätt 

då de försöker, som Aspelin och Persson (2011) menar, möta varje individ med en 

förståelse, respekt och omsorg. När det kommer till att barnet ska bli delaktigt menar von 

Wright (2009) att förskollärarens förmåga att vara lyhörd och kunna tolka vad barnet vill 

uttrycka är viktiga påverkningsfaktorer.   

4.1.1. Kommunikation  

En förutsättning som förskollärarna framhåller, för att barnen ska kunna bli delaktiga i 

arbetet gällande deras integritet, är en god kommunikation. Vikten av en god 

kommunikation i arbetet innefattar enligt dem att lyfta ämnet med barnen. Att ta upp om 

känslor med barnen är något som respondenterna trycker på är en innebörd i arbetet med 
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att stärka deras integritet. Att de genom kommunikation får en känsla och respekt för sin 

egen integritet och även andras, var gränser går för vad som känns rätt och fel och att då 

lyfta detta med barnen i en dialog är det centrala vilket citaten från respondenterna nedan 

belyser.  

 

Det är viktigt att prata om gränser och vad som är privat, för att barnen ska få en förståelse 

för hur de får känna och respektera andras integritet. 

 

Att man pratar med dem, ger stöd, hjälper och vägleder dem att sätta ord på det här om hur 

man känner sig så tidigt som möjligt. Att inte bara säga stopp till något, utan att man är 

tydlig i sin kommunikation och förklara varför någon känner på ett visst sätt. 

 

Några av respondenterna tar även upp om problemsituationer som kan uppstå och att i 

dessa situationer låta barnen själva komma med lösningar, vilket enligt respondenterna 

gör att barnen blir delaktiga i arbetet. Det framgår även av svaren att det är av stor vikt 

att i kommunikationen arbeta med att lyfta känslor med barnen på olika sätt och i 

situationer som uppstår. Detta för att de ska lära sig både känna igen sina egna känslor 

men även andras och respektera dessa. Flertalet respondenter exemplifierar ett material 

som heter Start och Stegvis, vilket handlar om känslor, konflikt och problemlösning, om 

att kunna identifiera känslor hos sig själv men även hos andra. Detta material fann 

samtliga respondenter som en effektiv grund att stå på i arbetet med att stärka barnens 

integritet. Det är ett material som med bland annat bilder tar upp om olika känslolägen, 

som de sedan tillsammans med barnen kommunicerar om. Användandet av materialet 

beskriver en av respondenterna i detta citat: 

  

Vi diskuterar och dramatiserar med materialet som stöd och genom det lägger vi grunden 

för framtiden.  
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Kommunikation med hjälp av tecken är något som några av respondenterna lyfter som en 

bidragande faktor för att göra barnen delaktiga. Det är något de menar som kan användas 

även om barnet inte har det verbala språket, vilket kan bidra till delaktighet genom att de 

förstår vad som förmedlas. Det blir enligt dem en metod för att stärka kommunikationen 

och bidra till att barnen ska kunna ge uttryck för vad de vill respektive inte vill. Att som 

förskollärare göra sitt yttersta för att alla barn ska förstå vad som kommuniceras lyfter de 

som en viktig faktor i dessa citat: 

 

Barnen görs delaktiga genom att vi pratar och benämner det vi gör. Sen kanske jag kan 

tycka med att de minsta blir delaktiga genom att de förstår, att vi har en kommunikation på 

det sättet är de ju också delaktiga när de vet vad som ska ske.  

 

Vi använder oss utav TAKK tecken för att riktigt förstärka det vi säger och om barnet inte 

kan prata så kan det oftast göra de här TAKK tecknen också och visa med hjälp av dem 

om det är något som inte känns okej.  

 

Att ha en god kommunikation i arbetslaget och genom den skapa en samsyn om vad 

arbetet med integritet innebär i förskolan, är något som respondenterna menar är av stor 

vikt. När det kommer till kommunikation i arbetslaget påtalar flertalet respondenter att 

det är betydande för integritetsarbetet att det finns en samsyn över hur de vill att arbetet 

ska se ut, gå till och hur arbetet med integritet uppfattas när det kommer till förskolans 

verksamhet. I citatet nedan förklarar respondenten det såhär: 

 

Att personalen har pratat ihop sig, är överens och har en tydlig bild av hur man arbetar med 

att stärka barns integritet tror jag är viktigt, att man är på samma plan och vet hur man vill 

arbeta med det i verksamheten. 
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Sammanfattande analys:  

Enligt Aspelin och Persson (2011) är dialogen av stor vikt för att skapa en god relation. 

Även respondenterna menar att om en relation finns som innebär att förskolläraren 

fokuserar på att visa respekt och empati för barnet, kan viljan till att våga kommunicera 

främjas. Detta visar sig i resultatet då förskollärarna bland annat anpassar kommunikation 

efter barnet, genom att till exempel använda tecken för att alla ska kunna förstå och vara 

delaktiga i en dialog. Som von Wright (2006) nämner, angående mänsklig 

kommunikation, är människan social och det är i mötet och relationen som vi lär oss förstå 

både oss själva och andra. Respondenterna förklarar att de genom att kommunicera med 

barnen lär dem respektera både andras och sin egen integritet. Med hjälp av materialet 

som de använder sig av, som har med känslor att göra, strävar förskollärarna efter att lära 

barnen förstå både sig själva och andra i olika situationer. Att som förskollärare ha 

relationskompetens, som innefattas av en god och tydlig kommunikation, är av stor vikt 

för att barnen ska kunna bli delaktiga och få förståelse i arbetet kring att stärka sin 

integritet (Skolverket, 2017). Att arbetslaget kommunicerar med varandra är, som von 

Wright (2006) belyser, en grund för att kunna förstå varandra och utifrån 

kommunikationen kan sedan en samsyn bildas kring hur integritetsarbetet ska se ut i 

verksamheten. Aspelins (2015) beskrivning av kvaliteter som en förskollärare bör ha i 

mötet med barnet, är även något som kan impliceras när det kommer till arbetslaget och 

mötet dem emellan. Att ha en god kommunikation och att visa respekt inför allas åsikter 

i arbetslaget kan bidra till att goda relationer byggs och är grundläggande för att de ska 

kunna sträva mot ett och samma mål. Då förskolan är en plats där människor står i kontakt 

med varandra kan nära och direkta relationer mellan människor ses som det centrala i 

yrkets profession.  

 

4.2. Faktorer som påverkar integritetsarbetet  

Några av respondenterna menar att det finns faktorer som kan påverka arbetet med vad 

det innebär att stärka barnens integritet. De faktorer som togs upp var: att det kan upplevas 

som ett känsligt ämne, stora barngrupper, mycket vikarier, tids- och personalbrist och att 
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riktlinjer kring arbetet utformas. När det är stora barngrupper, tid- och personalbrist 

beskriver respondenten att det är svårt att vara tillgänglig för alla barn, då det inte finns 

personal och tid så det räcker till. Dock menar de att utifrån den medvetenhet som finns 

kring dessa problem som kan uppstå, resonera kring dem och göra det bästa utav 

situationen. Respondenten berättar om det såhär:  

 

När det är mycket barn, underbemannat och tiden inte finns kan man inte alltid reda ut alla 

konflikter direkt eller för jag menar saker och ting händer ju varje dag. Det handlar då om 

att vi vet med oss att vi har gjort så gott vi kunnat utifrån de förutsättningar som finns.     

 

Att det är ett känsligt ämne innebär enligt förskollärarna att det kan vara svårt att känna 

sig bekväm och veta hur kroppen och dess gränser ska lyftas tillsammans med 

barngruppen på ett naturligt sätt. Trots detta menar de att det är ett ämne som är av stor 

vikt att ändå våga lyfta i förskolan och att det är något som de kontinuerligt gör. I citatet 

nedan beskriver respondenten detta:  

 

Det viktigaste är att man vågar prata om det. Att man vågar prata om det både personal 

men också med barnen. För det kan vara ett obekvämt ämne och många aspekter kring det. 

Det är viktigt att prata om det för att barnen ska få en förståelse för hur de får känna och 

respektera andras integritet. 

 

Respondenterna uppgav att det är av stor vikt att i arbetslaget lyfta, diskutera och följa 

upp det arbete som görs. Att ha en samstämmig syn på vilket förhållningssätt och 

arbetssätt som ska prägla verksamheten ansågs som en central faktor i det pedagogiska 

arbetet kring barnens integritet. Att utforma egna riktlinjer, för vad arbetet med att stärka 

barnens integritet innebär, utifrån det förhållningssätt som finns är något som 

respondenterna nämner som en påverkande faktor. Det är en faktor som de menar kan 

utveckla och påverka integritetsarbetet till det bättre då de har dessa riktlinjer att luta sig 

mot. De har i arbetslaget kommit fram till hur de vill arbeta för att stärka barnens integritet 

och återkopplar kontinuerligt angående ämnet för att se om det också genomförs i 
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praktiken. Respondenterna nämner att de i arbetslaget pratat om att vikarier borde få en 

beskrivning av förhållnings- och arbetssätt som råder i verksamheten. Dock är det något 

som på grund av tidsbrist inte hunnits med. Några av riktlinjerna som förskolan kommit 

fram till var att: stärka barnen i att ett nej är ett nej, lära barnen vad det innebär när någon 

säger stopp med hjälp av handen, ta tag i diskussioner när de uppkommer, lyssnar och 

agerar efter barnets vilja, regelbundna integritetsövningar med barnen och vara 

närvarande och uppmärksam på barnets signaler. Det handlar enligt respondenterna om 

att stärka barnet inifrån, att hela tiden prata med det, ställa frågor och inte prata över 

huvudet på barnet. I citatet nedan förklaras arbetet med riktlinjerna utifrån en av 

respondenterna.   

 

Vi har pratat om integritet och har gjort upp rutiner kring det liksom. Vi har punktat upp 

hur vi vill jobba kring det och sen är det viktigt att man återkopplar det efter ett tag. Bara 

för att man har ett dokument så ska det ju även bli levande för att arbetet ska kunna 

utvecklas och förbättras. 

 

Sammanfattande analys 

Aspelin (2013) belyser att det handlar om att vara närvarande och delaktig här och nu 

tillsammans med barnet som förskollärare. Att ha förmågan att vara lyhörd, 

uppmärksamma barnets agerande och svara på sätt som bidrar till att de inblandade stärks 

är något som innefattas i att ha god relationskompetens (Skolverket, 2017). 

Förskollärarens kompetens som nämns ovan kan utifrån de faktorer som respondenterna 

beskriver komma att påverkas negativt och även arbetet med att stärka barnens integritet. 

Detta genom att arbetet med att bygga meningsskapande relationer kan försvåras, då 

förskolläraren inte kan vara närvarande fullt ut när det råder personalbrist, är stora 

barngrupper eller när vikarier inte vet hur de ska förhålla sig till integritetsämnet som ofta 

upplevs som känsligt. En tanke, utifrån resonemanget att även vikarier ska få ta del av det 

arbets- och förhållningssätt som råder i verksamheten, är att det hade kunnat gynna barnen 

i integritetsarbetet. Detta då även vikarier vet hur de ska bemöta och förhålla sig till 

barnen på bästa sätt när det kommer till arbetet kring deras integritet. Att det finns 
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riktlinjer gällande arbetet kring integriteten i förskolan togs upp som en viktig faktor för 

att alla ska kunna ta del av och arbeta efter dem. Detta kan bidra att alla som befinner sig 

i verksamheten kan känna sig trygga i att veta hur de ska närma sig ämnet tillsammans 

med barnen.  

 

5. Diskussion  

Studiens syfte är att undersöka fem förskollärares uppfattning av hur de gör barnen 

delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet och vad detta innebär i praktiken.   

Föreliggande diskussion kommer att ha sin utgångspunkt i syfte och frågeställning. 

Därefter följer en metoddiskussion, sedan min tolkning av hur studiens resultat är relevant 

i förhållande till förskollärarprofessionen och som avslutning ges förslag på vidare 

forskning.   

 

5.1. Diskussion av resultat 

Av resultatet framgår det att flertalet respondenter menar att arbetet i förskolan gällande 

barns integritet innebär att barnen ska utveckla en känsla av vad som är rätt och fel och 

att deras integritet därigenom stärks. Detta menar respondenterna görs genom att olika 

material används men att det främst är deras förhållningssätt och bemötande som bidrar 

till att barnen görs delaktiga kring arbetet med att stärka deras integritet. Jag anser att 

användandet av material i det pedagogiska arbetet kan vara en trygg grund att stå på, om 

förskolläraren uppfattar arbetet med integritet som känsligt. De tar även upp om att barnen 

blir delaktiga genom en tydlig och varierande kommunikation. Som 

relationskompetensen belyser är det i kommunikationen viktigt att förskolläraren 

bekräftar och förstår barnet samt gör sig förstådd genom sin kommunikation (Skolverket, 

2017). En uppfattning kan därför vara att barnen blir, genom en relation som bygger på 

en god kommunikation, delaktiga angående arbetet med att stärka sin integritet. Att 

integritet handlar om känslor är något som Mintrop (2012) lyfter, att det kan förstås som 

en rättighet men som även innefattar skyldigheter som att respektera någon annans 
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integritet. Även Johansson (2005) nämner hur integritet är barnets rättighet, att det har 

rätt till att känna som det vill och yttra sina åsikter. Att som förskollärare vägleda barnet 

i hur det respekterar både sin egen och andras integritet är något som både Johansson 

(2005) och respondenterna framhåller vikten av i det pedagogiska arbetet. Att det skapas 

en god relation mellan barnet och den vuxne i förskolan är något som den relationella 

pedagogiken belyser och även respondenterna, men likaså att i arbetslaget ha en bra 

relation är betydande för att arbetet med barnets integritet ska gynnas. Att barnet i mötet 

med förskolläraren känner trygghet togs upp som en viktig del i integritetsarbetet. Jag 

anser, utifrån detta resonemang, att en bidragande faktor blir att barnet kan komma att 

våga öppna sig och yttra sina åsikter om det skapas en god relation i mötet mellan 

förskolläraren och barnet. För att en god relation mellan samtliga i verksamheten ska 

kunna uppstå är en central aspekt att förskolläraren har god relationskompetens, vilket 

även resultatet påvisar (Skolverket, 2017).  

 

När det handlar om den samsyn som förskollärarna kommer fram till, gällande arbetet 

med att stärka barnets integritet, kan det vara en förutsättning att de tillsammans kommer 

fram till vad begreppet integritet innebär och hur de vill arbeta kring detta i förskolan. 

Men även här är det betydelsefullt att lyfta det perspektiv som de ser på barnet med. 

Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar att det är de vuxna som gör tolkningen av vad 

som anses vara det bästa för barnet. Därför kan en tolkning vara att det är av stor vikt att 

tillsammans i arbetslaget lyfta och diskutera det förhållningssätt och den barnsyn som 

finns hos alla i arbetslaget. Som Halldén (2007) tar upp så finns alltid föreställningar, 

medvetna eller omedvetna som påverkar sättet som förskolläraren förhåller sig till barnet 

på. Om samsynen i arbetslaget inte är samstämd anser jag att detta är en omständighet 

som kan komma att påverka integritetsarbetet. Finns inte en samsyn i arbetslaget kan 

integritetsarbetet komma att ta skada, då en förvirring kan uppstå hos barnen om de vuxna 

har väldigt skilda åsikter om hur det ska gå till. Organisatoriska faktorer som kan komma 

att påverka arbetet med att stärka barnens integritet, som stora barngrupper och 

personalbrist, vilket innebär att vikarier får ringas in, är något som respondenterna nämner 

liksom att det är ett känsligt ämne. De nämner även att en påverkande faktor är om det 
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uttalade riktlinjer för hur arbetet ska gå till, vilket kan bidra till att arbetet utvecklas till 

det bättre. Jag anser att de faktorer som tas upp av respondenterna har betydelse och 

påverkar om integritetsarbetet ska kunna utföras med hög kvalitet. Jonsson (2016) lyfter 

vikten av att vara observant när det kommer till vad barnet vill uttrycka. Det finns en risk 

att inte alltid klara av att vara observant, som till exempel när barngrupperna är stora och 

bristen på tid och personal påverkar. När det kommer till vikarier var en tanke från 

respondenterna att även de skulle kunna få ta del av det arbets- och förhållningssätt som 

förskolan strävar efter men att tiden inte fanns för att ge information. Det barnperspektiv 

som förskolan förhåller sig till kan vara av fördel om ny personal får ta del av då det, som 

Halldén (2007) nämner, handlar om hur vuxna väljer att bemöta och förhålla sig till 

barnet. Förskollärarnas svar i denna studie påvisar att de ständigt strävar efter att försöka 

förstå barnet och utgå ifrån det i sitt integritetsarbete, vilket även är av stor vikt för att 

barnen ska bli delaktiga. Det är dock viktigt som Halldén (2003) nämner att i arbetet 

stanna upp och reflektera över sin egen barnsyn och att vuxna aldrig kan sätta sig in i 

barns verklighet och perspektiv. När det kommer till förskollärares förhållningssätt 

nämner Gustavsson och Thulin (2017) att det är deras syn på vad som är relevant 

kunskapsinnehåll som kommer att prägla verksamheten. Utifrån detta resonemang är det 

upp till den enskilda förskolan att bestämma om de anser att integritet är av vikt att aktivt 

och på ett medvetet sätt arbeta med eller inte.  

  

Förskollärarna i studien framhåller att förhållningssättet och barnsynen som finns hos 

dem angående integritetsarbetet, har stor betydelse för hur verksamheten utformas och 

om barnen blir delaktiga. Den attityd och barnsyn som finns hos förskolläraren har är 

något som Arnér (2006) och Johnsson (2004) lyfter när det kommer till delaktighet. 

Författarna anser att det barnet kommer att utveckla en förståelse för, har att göra med 

vilka förutsättningar som ges för att de ska bli delaktiga. Johansson (2004) menar att 

barnets behov, förmågor och önskningar är något som ska tas tillvara på för att delaktighet 

ska kunna uppstå. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barnet ska bli 

delaktigt både i handling, ord och att de ska behandlas med samma respekt som vuxna. 

Dock är det av stor vikt som förskollärare att reflektera och vara medveten om den 

underordning som barnet står i till de vuxna. Den maktposition som finns menar Arnér 



 

32 

 

(2006) är något som inte ifrågasätts, vilket kan resultera i att barnet inte bedöms ha lika 

stort värde som de vuxna. Trots att vikten av att vara lyhörd som förskollärare, framgår 

utifrån resultat och analys, måste hänsyn tas till att det finns en outtalad maktposition. 

Som respondenterna nämner är det förhållningssätt som de har i arbetslaget, något de vill 

ska spegla sig i barngruppen. Detta kan enligt mig innebära att förskollärarna har en 

uppfattning av det förhållningssätt som de anser är det bästa för barnen att ta del av. 

Johansson (2005) belyser att det är vi vuxna som har möjligheten att ge eller ta ifrån 

barnet dess känsla av integritet. Respondenterna belyser att det är deras ansvar att vägleda 

barnet i vad som är rätt och fel när det kommer till integritet och den privata sfären, men 

samtidigt låter de barnet själv uttrycka om något känns fel. En annan faktor som jag anser 

är viktig att ta hänsyn till, när det kommer till integritetsarbetet, är att vara sensitiv inför 

att vad varje enskild människa uppfattar som sin personliga sfär skiljer sig åt mellan 

personer.     

 

Vikten av att värna om barnets integritet och att det är ett viktigt värde att belysa 

tillsammans med barngruppen beskrivs i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2016). Att 

arbetet med integritet i förskolan kan ses som komplext utifrån både resultat, litteratur 

och forskning, gör det ännu mer angeläget att i läroplanen för förskolan revidera vad 

integritet ska ha för innebörd i verksamheten. Det är dock av betydelse att tänka på att de 

förskollärare som deltagit i denna studie känt av vikten av att arbeta aktivt med barnens 

integritet i förskolan och själva diskuterat fram hur de anser att arbetet ska se ut. Som 

flertalet respondenter nämner kan integritet ses som ett känsligt ämne, men som förskolor 

ändå måste våga lyfta, både i arbetslaget och med barnen. Som Utbildningsdepartementet 

(2017) menar med revidering av läroplanen, behöver barns rätt till integritet lyftas och 

förtydligas. Detta ser jag som en god förutsättning för att arbetet med integritet i 

förskolan, ska komma att bli lika naturligt att ha med i undervisning och dokumentation 

som allt annat i verksamheten. 
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5.2. Metoddiskussion  

Med utgångspunkten att få en djupare förståelse för förskollärarnas uppfattning av hur de 

gör barnen delaktiga i arbetet med att stärka deras integritet, genomfördes semi-

strukturerade intervjuer. Att intervjua fem olika förskollärare vid fyra olika förskolor gav 

en bredare inblick i innebörden av arbetet. Detta mer än om metodvalet till exempel 

endast riktats till en och samma förskola. Studien har inte sökt att studera ett fenomen 

som går att generalisera på en större population, då den har utgått från en kvalitativ ansats 

där fem verksamma förskollärares uppfattning har varit i fokus. Det finns därför ingen 

möjlighet att säga något generellt om förskollärares uppfattning av hur de gör barnen 

delaktiga kring barns integritet utifrån denna studie. Att inte ge ut frågorna inför 

intervjuerna i förtid var ett medvetet val, då jag ville ha respondenternas spontana svar. 

Hade frågorna skickats ut i förtid hade respondenterna kunnat diskutera och blivit 

påverkade av andras uppfattningar istället. En kvalitativ ansats har enligt Holme & Krohn 

Solvang (1997) sina nackdelar. Detta kan till exempel vara att närheten till de deltagande 

skapar vissa förväntningar. Den som studeras kan nämligen uppträda på ett sätt som den 

tror att forskaren förväntar sig, vilket är en aspekt som jag var medveten om och tog 

hänsyn till i studien. Även min ovana av att intervjua och intervjuteknik är något som jag 

varit medveten om under studiens gång. En erfaren och skicklig intervjuare kan följa upp 

idéer, ställa följdfrågor, utforska svar och gå in på känslor och motiv på ett djupare plan 

än en som inte är van vid att intervjua (Stukát, 2011). Detta kan därför resultera i att 

svaren blir olika beroende på personen som intervjuar. Som Stukát (2011) tar upp måste 

tid läggas på att pröva ut intervjun och dess frågor innan de tilltänkta respondenterna får 

svara på dem. Innan intervjuerna ägde rum försökte jag därför att få en uppfattning, om 

hur intervjufrågorna togs emot och öva på min intervjuteknik genom att bland annat 

genomföra en pilotstudie. Istället för en kvalitativ ansats hade ett annat alternativ varit en 

kvantitativ ansats, då syftet hade varit att ha så många respondenter som möjligt. Detta 

genom till exempel en enkätundersökning. Dock hade närheten till informanterna istället 

uteblivit och data hade vid en kvantitativ undersökning inte blivit lika djupgående som 

vid en intervju ansikte mot ansikte (Denscombe, 2009). Den kvalitativa intervjumetod 

som använts anser jag gett information som lett till fördjupad inblick, i vad det innebär 

att arbeta med barns integritet i förskolan.  
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5.3. Studiens relevans för förskollärarprofessionen 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares uppfattning av hur de gör barnen 

delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet och utifrån frågeställningen få en 

fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med barns integritet i förskolan. Med 

denna studie är förhoppningen att utveckla kunskap om hur arbetet kan se ut i förskolan 

och att verksamma inom förskolan ska kunna inspireras och ta med sig detta i arbetet. Att 

se över sin egen verksamhet och reflektera över det förhållnings- och arbetssätt som finns 

när det kommer till barns integritet är något som denna kunskap kan bidra till.  

 

5.4. Fortsatt forskning  

När det kommer till forskning gällande barns integritet i förskolan är den begränsad. 

Genom denna studie kan en bild ges av hur arbetet i dagsläget kan se ut i verksamheten. 

Integritet är utifrån vad studien visar, något som ofta uppfattas som brett och komplext. 

Vilket är en stor anledning till att fler undersökningar görs och att det måste bli tydligare 

i förskolan vad arbetet innebär. Genom att genomföra en mer generell studie över landet, 

hade en större bild kunnat ges om arbetet med integritet i förskolan, vilka arbetssätt som 

används och svårigheter som finns. Då jag genom denna studie fått veta hur förskollärarna 

uppfattar att de gör, hade det även kunnat vara intressant att genom andra metoder, som 

till exempel observationer se hur de gör i praktiken. Utifrån observationer kombinerat 

med djupgående intervjuer hade det varit intressant att se hur resultatet blivit, till skillnad 

från när endast intervjuer som undersökningsmetod använts. Detta hade troligtvis gett en 

mer utförlig bild av det arbets- och förhållningssätt som finns i förskolans verksamhet 

kring integritetsarbetet.    
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Bilaga 1 Missivbrev  

 

Hej! 

Mitt namn är Matilda Ljungqvist och studerar på förskollärarutbildningen i Kristianstad. 

Jag gör nu min sjätte termin och har påbörjat mitt examensarbete inför min sjunde termin. 

Syftet med min studie är att studera förskollärarnas uppfattning av hur de gör barnen 

delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet. Jag vill genom intervju få insikt i vad 

arbetet innebär i praktiken. Då jag fått kännedom i att ni anslutit er till förskolebrevet 

anser jag att ni är väl lämpade att delta i studien. Därmed vill jag intervjua er förskollärare 

som jag anser kan ha kunskap om ämnet som är värdefull för min studie. Intervjuerna 

kommer att ta cirka 20-30 minuter och ske i september. Intervjuerna kommer att spelas 

in för att jag sedan ska kunna analysera dem. Ert deltagande är frivilligt och ni kan när 

som avbryta ert deltagande. Resultaten kommer endast användas i forskningsändamål och 

ni kommer att vara anonyma i uppsatsen.   

 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig för mer information.  

Hoppas ni vill delta i min studie! 

Med vänliga hälsningar 

Matilda Ljungqvist 

E-post: xxx 

Telefon: xxx 

Handledare: Charlotte Tullgren, universitetslektor i pedagogik vid Kristianstad högskola  

E-post: xxx  

Telefon: xxx 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Intervjufrågor 

– Kan du berätta kortfattat om din utbildning och yrkesbakgrund?  

– Vad har du för arbetsuppgifter? Åldersgrupp?    

 

1. Vad innebär begreppet integritet för dig i ditt arbete?  

 

2. Hur skulle du definiera begreppet delaktighet i ditt arbete? 

  

3. Vad har förskolan för roll när det kommer till att stärka barns integritet?  

 

4. Har ni några riktlinjer ni strävar efter i ert arbete när det gäller att stärka barnens 

integritet?   

 

5. Finns det någon handlingsplan ni använder er utav för att stärka barnens integritet? 

Hur ser den ut?  

 

6. Känner du till innehållet i barnkonventionen? Är detta något ni diskuterat i ert 

arbetslag? 

 

7.  Pratar ni med barnen om deras rättigheter utifrån t.ex. barnkonventionen? Hur?  

 

 

8. Har ni som personal fått någon kompetensutveckling som rör dessa frågor kring 

integritet? Om ja hur följs den upp?  
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9. Arbetar ni för att stärka barnens integritet? På vilket sätt? 

 

 

10.  Hur går arbetet till i praktiken? Finns det något material ni använder er utav? 

 

11.  Arbetar ni för att undervisa och göra barnen delaktiga om integritet, gränser, 

privata zon, känslor och kroppen? Hur i så fall? Hur anpassas arbetet till de olika 

åldrarna?   

 

 

 

12. Har relationen mellan lärare – barn, mellan barnen sinsemellan och er vuxna i 

arbetet med att göra barnen delaktiga gällande deras integritet någon betydelse? 

Om ja på vilket sätt?  

 

 

13. Känner ni att ni stött på några svårigheter i arbetet med att stärka barnens integritet 

och göra dem delaktiga i arbetet kring detta? På vilket sätt?  

 

 

14.  Har ni vidtagit några åtgärder när det kommer till miljön på förskolan i arbetet 

med att stärka barnens integritet?  

 

15.  Känner ni att det material/miljön ni använt er utav gett resultat? i så fall på vilket 

sätt har ni kunnat märka av detta?  

 

 

16.  Finns det något du vill tilläga som känns viktigt i arbetet med att göra barnen 

delaktiga i arbetet kring att stärka deras integritet? 


