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Sammanfattning 

Med denna studie vill vi fördjupa förståelsen och kunskapen för förskolans arbete med barns 

integritet. Syftet är beskriva hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar begreppet 

integritet samt redogöra för på vilka sätt förskolor kan arbeta med barns integritet i sina 

verksamheter. Fokus är därför att ta reda på hur verksamma pedagoger ser på och arbetar med 

integritet i förskolan. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingsmetoden är 

semistrukturerade intervjuer som genomförts med sex verksamma pedagoger från olika 

förskolor i två kommuner. Kortfattat visar resultatet att pedagogerna definierar integritet på 

olika sätt men ändå visar stor förståelse för innebörden av ett komplext begrepp. Pedagoger 

lägger olika betydelser i begreppet och denna studie har identifierat några av de aspekter som 

framkommit som centrala för barns integritet och arbetet med det i förskolan. Integritet är 

något som samtliga intervjuade pedagoger funderar kring och som de aktivt arbetar med i den 

dagliga verksamheten genom olika sätt. Slutsatsen är att pedagoger har en stor medvetenhet 

kring begreppet integritet och vad det kan innebära för det praktiska arbetet i förskolan samt 

att barns integritet får en allt större vikt för arbetet i verksamheterna. 
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1. Inledning 
Barns rätt till integritet har kanske aldrig varit ett så aktuellt ämne som det har varit under de 

senaste åren. Under 2017 får kampanjen #metoo ett stort genomslag såväl i Sverige som i 

resten av världen. Kampanjen handlar om kvinnor som delat med sig av situationer där de 

blivit utnyttjade av män eller sexuellt trakasserade. Detta fick en internationell spridning när 

skådespelerskan Alyssa Milano uppmuntrade kvinnor på sociala medier att berätta om sina 

upplevelser av sexuella trakasserier under hashtaggen #metoo för att uppmärksamma hur 

vanligt det är med sexuella ofredanden och övergrepp (metoo, 2018, 12 april). Detta är en 

bidragande faktor till att det har diskuterats en hel del i medier om hur viktigt det är att lära 

barn om integritet redan i förskolan. Elaine Eksvärd (Treskablinoll, u.å.) är en 

barnarättskämpe, retoriker och författare som har startat företaget Treskablinoll som arbetar 

för att bekämpa övergrepp mot barn. Företagets namn syftar till att tre barn utsätts för 

övergrepp i varje skolklass och visionen är därför att det ska bli noll utnyttjade barn i varje 

klass. Att undervisa små barn om integritet är därför viktigt anser Eksvärd (Treskablinoll, 

u.å.) eftersom barn som lär sig om integritet har en märkbart mindre risk att bli utsatta. Hon 

argumenterar dessutom att om barn vet sin rätt till den egna kroppen kommer chanserna öka 

att barn berättar ifall de blir utsatta eftersom de vet rätten till sin kropp. Därför har Eksvärd 

(ibid.) i samband med företaget Treskablinoll skapat Förskolebrevet, ett brev med riktlinjer 

som förskolorna kan följa i sitt arbete med att stärka barnens integritet. Ett färdigskrivet brev 

som vårdnadshavare eller anhöriga till barn enkelt ska kunna skicka till sina förskolechefer, 

med en uppmaning om att samarbeta kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy. 

Visionen är att varje förskola aktivt i sin verksamhet ska arbeta med att främja barns integritet 

(ibid.). 

 

Den undervisningsverksamhet som bedrivs i förskolan bör planeras i relation till de 

strävansmål som förskolans läroplan yrkar på i relation till barns rättigheter och integritet som 

båda återfinns i förskolans läroplan och i konventionen för barnets rättigheter (Skolverket, 

2016; UNICEF, 2009). I samband med att integritetsbegreppet nu lyfts och diskuterats kring 

med hjälp av medier i större grad än det gjorts tidigare har bidragit till att arbetet med barns 

integritet fått en allt större roll inom förskolans ramar. Under våren 2017 togs även ett 

regeringsbeslut där Skolverket gavs i uppdrag att se över och uppdatera den nuvarande 

läroplanen som finns för förskolan. En av de punkter som Regeringen (2017b) menar ska 
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förtydligas och lyftas fram är arbetet med barns integritet samt barns rätt till kroppslig 

integritet. Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin uttrycker under hösten 2017 i en 

intervju med Sverige Radio (Letterfors, 2017, 29 november) att syftet med detta är att det ska 

bli obligatoriskt för alla förskolor att arbeta med just barns integritet för att förebygga sexuella 

övergrepp i förskolan samt för att stärka jämställdheten i verksamheterna (Letterfors, 2017, 29 

november).  

 

Men trots en ökad samhällsdebatt och ett ökat intresse gällande barns integritet är forskning 

inom ämnet högst ovanligt förekommande i förskolesammanhang (Johansson, 2005). Detta 

kan tänkas leda till att förskolor upplever det svårt att arbeta med barns integritet eftersom 

vetenskaplig forskning och kunskaper nästintill saknas inom ämnet. På grund av detta är det 

möjligt att verksamma pedagoger upplever en osäkerhet i arbetet med integritet vilket i sig 

leder till sårbara barn och barn som inte får lära sig om integritet och vad det kan 

innebära.  Jenny Gren (2007) menar att vuxna på ett enkelt vis kan gå över barns gränser utan 

att barnen vet att det är fel, vilket gör dem oerhört sårbara. Det är av den anledningen av 

yttersta vikt att barn i tidig ålder får möjligheten att utveckla sin integritet (Gren, 2007). 

Utbildningsdepartementets (Regeringen, 2017a) kvalitetsgranskningar visar en 

utvecklingspotential gällande hur förskolan arbetar med integritet, integritetsarbetet ska enligt 

granskningarna lyftas fram mer i den dagliga pedagogiska verksamheten. Det är i bakgrund 

till allt detta som vi i denna studie har valt området integritet i förskolan i syfte att komma 

närmare verksamma pedagogers uppfattningar och synsätt gällande ämnet samt hur förskolor 

kan tänka kring begreppet i relation till det praktiska arbetet i verksamheten. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att beskriva hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar begreppet 

integritet samt redogöra för på vilka sätt förskolor kan arbeta med barns integritet i sina 

verksamheter. 

 

• Hur uppfattar pedagoger begreppet integritet?  

• Hur beskriver pedagoger arbetet med integritet i verksamheten? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats tar efter inledning, syfte och frågeställningar sin början i kapitlet bakgrund där 

begreppsdefinitioner ges samt beskriver hur integritet framställs i styrdokument och andra 
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relevanta texter. Detta följs av ett kapitel om tidigare forskning som innehåller dels hur 

litteratursökning kring tidigare forskning relaterat till studien gått till men även en 

redogörelse för vilken forskning som bedrivits i koppling till barns integritet. I kapitlet 

teoretiska utgångspunkter presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna 

studie och dess empiri. Dessa förklaras och beskrivs djupgående. Detta följs av ett kapitel om 

metoden där en beskrivning och redogörelse görs för de metodval och urval som utförts i 

studien samt hur själva studien och analysen har genomförts, i detta kapitel redogörs det även 

för de olika forskningsetiska ställningstaganden som utförs.  

 

Detta följs utav resultatet där studiens empiri presenteras utifrån analys utifrån resultaten av 

de intervjuer som genomförts. I det kapitlet har det redovisade resultatet delats in i olika 

avsnitt för att tydliggöra de kategorier vi fann i analysen av empirin. Slutligen presenteras 

diskussionen i ett eget kapitel där diskussionen inleds med en resultatdiskussion där resultatet 

diskuteras i relation till tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och olika texter och 

styrdokument från bakgrunden. Efter detta följer en metoddiskussion, slutsats samt relevans 

för yrket och förslag på fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges inledande en kort och övergripande begreppsdefinition. Detta följs sedan av 

hur integritet beskrivs och framställs i olika policy-och styrdokument samt texter som handlar 

om samspelet mellan pedagoger och barn, och hur det är kopplat till integritet. Även 

handboken Stopp! Min kropp! beskrivs i relation till integritet. Samtliga texter anser vi är 

relevanta för vårt område. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Nedan förtydligas några av de begrepp som kommer användas genomgående i denna uppsats 

för att skapa en bättre och enklare läsupplevelse för läsaren. Mer djupgående definitioner 

kommer i kapitel fyra. 

 

Personlig eller psykisk integritet 

Integritet kommer från det latinska ordet inteÊ`gritas och innebär att varje enskild individ har 

rätt till sin egna person och inre sfär och att dessa respekteras av andra människor utan att 

någon kränker eller ingriper på den. Detta kallas även för personlig integritet och har ett 

samband till människans värdighet (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Kroppslig eller fysisk integritet 

Avser rätten för varje människa att få sin kropp respekterad och inte utsättas för störande 

ingrepp. Att varje människa har rätt att själva bestämma över sin egna fysiska kropp (Gren, 

2007).  

 

Pedagog 

Med pedagog menar vi både verksamma förskollärare och barnskötare som arbetar inom 

förskolan. Eftersom de intervjuade personernas yrkestitel och utbildning inte är relevant för 

denna studie kommer begreppet pedagog att användas istället för förskollärare och 

barnskötare.  

 

2.2 Styrdokument 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står redan i inledningen att förskolan ska vila på en 

demokratisk grund, och att en viktig uppgift som förskolan har är att “förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
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värderingar som det svenska samhället vilar på” (s. 4). Alla som arbetar i förskolans 

verksamhet ska visa hänsyn för varje människas egenvärde, främja alla barns utveckling och 

deras lust att lära. Läroplanen (Skolverket, 2016) skriver om att “Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen” (s. 4). Förskolans uppdrag är att synliggöra och lyfta barns egna men 

även andras rättigheter. I arbetet med detta är vuxna viktiga förebilder för barn eftersom barn 

främst tillägnar sig dessa grundläggande värden genom att konkret uppleva detta. Därför har 

vuxnas förhållningssätt en stor betydelse för hur barn tillägnar respekt och förståelse för vilka 

rättigheter och skyldigheter de har bland annat gällande sin egen och andras integritet 

(Skolverket, 2016).  

 

Utbildningsdepartementet (Regeringen, 2017a) har utfört kvalitetsgranskningar där syftet är 

att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och dess måluppfyllelse, de visar att det finns 

utvecklingspotential på flera olika nivåer för förskolan. De viktigaste resultaten i 

granskningarna handlar om det som sker i det pedagogiska arbetet. Där behöver bland annat 

barns rätt till integritet lyftas fram och förtydligas, det behövs förtydliganden om hur 

förskolans personal ska arbeta pedagogiskt med den personliga kroppsliga integriteten 

(Regeringen, 2017a). 

 

2.3 Barnkonventionen 
Barnkonventionen (UNICEF, 2009) är en konvention framtagen av Förenta nationerna där 

syftet är att lyfta barns mänskliga rättigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar om 

mänskliga rättigheter för barn som Sverige skrivit under. Dessa ligger som underlag för 

förskolans läroplan. Samhället och därav förskolan har ett ansvar för alla barn, som har lika 

stora rättigheter som ska respekteras som vuxna och de ska har rätt till att uttrycka sina 

åsikter. Alla barn ska ha rätten till sin personliga integritet vilket enligt barnkonventionen 

betyder att barn inte ska bli kränkta på något vis, vuxna ska alltid ha barns bästa i fokus 

(UNICEF, 2009). 

 

När Sveriges riksdag år 1990 undertecknade FN konventionen var det diskussioner om på 

vilka sätt barn skulle informeras om dess innehåll. De diskussionerna anser Gren (2007) 

delvis ha försvunnit och fallit lite i glömska med motiveringarna att barn i Sverige har det så 

bra. En annan anledning till att diskussionerna har minskat kan vara svårigheten att finna 
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former som på ett naturligt sätt ger barn kunskap om vad konventionen säger och på vilka sätt 

de berör dem (Gren, 2007). 

 

2.4 ICDP 
Integritet är något som sker i samspel med andra människor. International Child Development 

Programmes (ICDP) utvecklades i Norge och bygger på barnkonventionen, 

kommunikationskunskap och modern spädbarnsforskning. I Sverige kallas det även 

“Vägledande samspel”(International Child Development Programme, u.å). Grunden är att all 

utveckling sker i samspelet med andra människor. ICDP är ett förhållningssätt och inte en 

metod, där nyfikenhet och lust är dess ledord. Det finns åtta teman som kan delas in i tre olika 

delar, vilka är: Det känslomässiga samspelet, det meningsskapande och utvidgande samspelet 

samt det reglerande samspelet. Det känslomässiga samspelet som handlar om att pedagoger 

visar barn att de är omtyckta. Det meningsskapande och utvidgande samspelet handlar om att 

hjälpa barn att fokusera, reflektera och att ge stöd för den kognitiva utvecklingen. Det 

reglerande samspelet är där pedagogen genom en positiv relation lär barn hur de ska bete sig 

mot andra. Att bekräfta barn i deras känslor och uttryck är viktigt i det vägledande samspelet. 

När de känner sig bekräftade har pedagogen lyckats i sitt samspel och ett gott lärandet kan ske 

(International Child Development Programme, u.å), i det här fallet pedagogens pedagogiska 

lärande om integritet i förskolan. Detta anser vi därför är av relevans för denna studie 

eftersom pedagogens förhållningssätt har stor betydelse för hur förskolan arbetar med 

integritet. 

 

2.5 Stopp! Min kropp! 
I den dagliga verksamheten på förskolan har en pedagog många uppgifter att hantera. Vissa 

områden inom förskolan kan tänkas vara svårare att hantera än andra, exempelvis 

diskussioner om sexualitet och kroppens privata delar. Rädda barnen (2013) har av den 

anledningen tagit fram en handbok som heter Stopp! Min kropp! med tips och råd för att 

underlätta hur vuxna kan prata med barn om vad de får och vad de inte får göra med andras 

kroppar. Genom att så tidigt som möjligt göra barn medvetna om den egna kroppens värde 

och om hur de kan säga ja och nej, ges barn en trygghet och en känsla för vad som är och 

känns bra och rätt. Rädda barnen (2013) menar att om förskolan vågar lyfta fram de mer 

intima frågorna som barn har avdramatiseras ämnet, vilket bidrar till att det blir mer okej att 

prata om det, både nu men även senare i livet. Det ger förhoppningsvis barn en trygghet och 

självkänsla i att de är de som bestämmer över sina egna kroppar, och att kroppen är värdefull. 



7 
 

I förskolan uppkommer det många situationer där kroppen är i centrum, där pedagoger kan 

leda in samtalen till att prata om just de här frågorna. Till exempel på skillnaden på bra och 

dåliga hemligheter, att bra hemligheter blir man glad av och dåliga hemligheter gör så att man 

får ont i magen och mår dåligt av, och att det är okej för barn att berätta om sina dåliga 

hemligheter för en vuxen. Pedagoger ska vara uppmärksamma och fånga tillfällen i vardagen 

när det kan vara läge att prata om barns integritet och vart deras kroppsliga gränser går (ibid.). 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras hur sökningen av den tidigare forskningen har gått till samt redogör 

för vilken forskning som gjorts om problemområdet och vad den kommit fram till. 

 

3.1 Litteratursökning 

Sökningen av tidigare forskning har skett via databasen ERIC EBSCO samt via Örebro 

Universitets söktjänst Primo. Avgränsningar som har gjorts är att det ska vara vetenskapliga 

artiklar samt att de ska vara vetenskapligt granskade. Sökord som använts är: integrity, 

preschool, early childhood education, morality, school, human contact, classrooms, ethics, 

sexual abuse. I sökningar i ERIC har ett ord använts följt av AND och ett till ord. Exempelvis, 

integrity AND early childhood education. Eftersom forskning om barns integritet är ovanlig 

har sökorden även omfattats av ord som kan relateras till skolan samt ämnesområden som 

etik, moral och barns rättigheter. Vissa av artiklarna har hittats genom att de varit referens i 

någon av de redan valda artiklarna. Ett sådan slags sökning kallas för kedjesökning. I dessa 

fall har artiklarnas titel sökts via söktjänsten Primo. Nedan följer de artiklar som valts ut som 

relevant tidigare forskning i relation till vårt valda ämne. 

 

3.2 Integritet som värdegrund och rättighet 

Forskning om integritet i förskolan och vad det kan innebära är ovanlig inom 

forskningsvärlden (Johansson, 2005). I flertalet studier kopplas integritet ihop med andra 

begrepp, såsom etik och moral. Dessa begrepp hänger samman som delar i den värdegrund 

och demokratiska rättigheter som förskolans läroplan (Skolverket, 2016) menar att förskolan 

ska vila på. Eva Johansson (1999) har i en doktorsavhandling undersökt etik hos de allra 

yngsta barnen i förskolan i syfte att skapa kunskap och förståelse för hur de förhåller sig till 

sina medkamrater när det kommer till olika etiska aspekter. Detta har gjorts genom 

observationer i småbarnsgrupper i förskolan. Hennes avhandling visar att barn i redan ung 

ålder bör få en förståelse för innebörden av de etiska värden som samhället bygger på, inte 

bara för deras utveckling och lärande men även som framtida samhällsmedborgare med 

ansvar och rättigheter. Johansson (1999) menar vidare att barn hela tiden undersöker och 

utmanar sina kamraters känslor och genom detta kan lära sig värdet av att visa respekt för 

andras integritet. Barn som testar gränser kan utveckla en förståelse och ett lärande för andras 
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integritet men det finns inga garantier för detta. För att barn ska utveckla respekt och 

förståelse för integritet krävs att pedagoger är närvarande och hjälper barn i detta (ibid.). 

Även etik och moral är en del av den värdegrund och de rättigheter som barn ska lära sig om i 

förskolan. I en annan studie har Johansson (2002) genom observationer studerat detta i syfte 

att förstå hur pedagoger tar tillvara på de värderingar som barn uttrycker samt att förstå vilken 

slags etik och moral som det är pedagogerna vill att barn ska lära sig. Såväl etik och moral 

som integritet är del i den värdegrund som förskolan ska arbeta med menar författaren. 

Studien visar bland annat att pedagogerna visade engagemang när det kom till olika moraliska 

frågor och att hjälpa barnen att få en förståelse för det. Johansson (2002) argumenterar för att 

det ska ingå i pedagogers arbete att lära barn att själva uttrycka vad de vill och känner men 

även att de ska kunna respektera vad andra uttrycker. I studien presenteras ett flertal olika 

kategorier kring vilka olika etiska och moraliska värderingar och normer barn ska lära sig om 

samt hur pedagogerna skapar strategier för att lära barn detta. Bland annat identifierade 

författaren kategorier som behandlar barns rätt att uttrycka sig men även att respektera vad 

andra tycker och tänker. Respekt för andras integritet är därför något som pedagoger i 

förskolan försöker och bör lära barn redan i tidig ålder menar Johansson (ibid.). 

 

Vidare har Johansson (2005) skrivit en artikel som handlar om barns rätt till sin egna integritet 

i förskolan. Syftet med artikeln är att analysera spänningen mellan hur förskolan respekterar 

och skyddar barns integritet och på vilka sätt barn kan vägledas till att respektera andra barn 

och vuxna. I sina observationer av barn och pedagoger i förskolan redogör Johansson (2005) 

för hur även de allra yngsta barnen har en viss förståelse i att skydda sin rätt och sin egna 

integritet i samspel med andra barn. En viktig aspekt gällande detta är att se barns integritet 

som är rättighet som barn har. Pedagogerna måste därför respektera och uppmärksamma de 

försök som barn gör till att skydda sin integritet och lyssna på de gränser som barn sätter. Av 

den anledningen argumenterar Johansson (2005) att om pedagoger begränsar barns integritet 

utifrån ålder, mognad och kompetenser är det som att argumentera för att barn inte är 

“riktiga” individer med rättigheter som en vuxen. Därför menar författaren att förskolan 

behöver arbeta mer med att se integritet som en rättighet som barn har och därmed behöver 

även pedagoger själva ha kunskap kring vad integritet betyder i verksamheten. Johansson 

(2005) argumenterar även att pedagoger behöver fundera kring hur barns viljor och tankar 

påverkar integritetsarbetet i verksamheten när de vuxna sätter begränsningar och inte låter 

barns viljor styra. Att visa respekt för barn integritet behöver inte innebära att barn får sina 

viljor igenom utan snarare att pedagoger kan acceptera och bekräfta det barn uttrycker (ibid.).  
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Även ur ett nordiskt perspektiv görs forskning kring rättigheter och integritet. Eva Johansson, 

Anette Emilson, Monika Röthle, Anna-Maija Puroila, Stig Broström och Johanna Einarsdóttir 

(2016) har i en studie gjord i de nordiska länderna studerat barns rättigheter i förskolan med 

fokus på genus genom videoobservationer. Resultatet delar de in i två kategorier gällande 

rättigheter. Den ena kategorin handlar om personliga rättigheter vilket omfattar varje enskilt 

barns integritet. Barn är individer som har rätt till sin egna integritet samt att göra egna val, ha 

egna åsikter och uppfattningar och få dessa respekterade av sina medmänniskor. Den andra 

kategorin kallas för institutionella rättigheter och handlar om individens relation till 

institutionen, i detta fall förskolan. Till de institutionella rättigheterna tillhör bland annat 

rätten till vissa leksaker i verksamheten. Johansson et al. (2016) visar i sin studie att nästan 

alla barn i studien tog för givet att de hade en rätt till att uttrycka och ha egna sina åsikter och 

tankar. Barnen hade således ingen medvetenhet kring att de har såna rättigheter till att 

uttrycka sig och ha egna åsikter eftersom förskolorna inte arbetade aktivt med det. Studien 

visar även att pedagoger endast i liten omfattning tog hänsyn till barns personliga rättigheter. 

Trots att barn i flera av situationerna yrkade för sina personliga rättigheter valde pedagoger 

istället att se till de institutionella rättigheterna (ibid.).  

 

Redan tidigt lär sig barn i hemmet vad som är rätt och fel vilket hänger ihop med de 

värderingar som finns såväl inom familjen som i samhället argumenterar Safak Öztürk (2010). 

Detta är även starkt sammankopplat till mänskliga rättigheter. I förskolan och skolan fortsätter 

sedan barn att utveckla sin förståelse för rätt och fel men det förutsätter att pedagoger och 

lärare aktivt arbetar med det i verksamheten. I intervjuer med verksamma pedagoger har 

Öztürk (2010) studerat vilka uppfattningar pedagoger i Turkiet har gällande etiska principer 

som finns i yrket. I artikeln redogör författaren för att de yrkesetiska principerna i landet inte 

är lika välutvecklade som exempelvis i USA eller Norden men att det är något som kommit 

att få en större vikt. Resultatet visar att de intervjuade personerna ser en vikt i att se barn som 

individer vars rättigheter och åsikter behöver respekteras. Barn bör därför accepteras som 

individer med samma rättigheter som vuxna och bör ges samma respekt som andra 

människor. I förskolan behöver pedagoger arbeta för att skapa en demokratisk atmosfär där 

barn ska känna trygghet i att uttrycka sina tankar och känslor (ibid.). I koppling till barns 

integritet belyser artikeln vikten av att se barn som individer med rättigheter som bör 

respekteras. 
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3.3 Kroppslig integritet som en risk  
Fysisk eller kroppslig kontakt mellan vuxna och barn är även en viktig aspekt gällande 

integritet. Carey Andrzejewski och Heather Davis (2008) har studerat fysisk kontakt mellan 

lärare och elever i amerikanska skolor genom att intervjua verksamma lärare. Syftet med 

studien var att få lärares förståelse och uppfattningar kring mänsklig kontakt och vilken roll 

beröring har i deras yrkesroll. Bakgrunden till detta utgörs i att det finns en risk i att lärare 

berör och har fysisk kontakt med sina elever vilket kan leda till att lärare invaderar elevers 

personliga integritet. Risken finns även i att skolelever utsätts för sexuella övergrepp. 

Andrzejewski och Davis (2008) visar bland annat i sin studie att lärarna såg det som en viktig 

del i deras yrkesroll att anknyta till sina elever vilket ibland innefattar att ge eleverna en klapp 

på axeln eller krama dem. Den kroppsliga kontakten med eleverna ansågs därför vara en del i 

lärarnas pedagogik och omsorg samt ett sätt att för dem att visa att de kunde relatera till det 

som eleverna uttrycker (ibid.). En av de intervjuade lärarna uttryckte dessutom att det är 

viktigt att kunna ge eleverna en klapp på axeln eller en kram eftersom det ger eleverna intryck 

av en positiv kroppslig kontakt. Detta eftersom att beröring har fått en negativ klang på grund 

av dess kopplingar till sexuella övergrepp. Med det menar läraren att barn och unga även 

behöver ges positiva erfarenheter av fysisk kontakt. Däremot var de intervjuade lärarna 

medvetna om riskerna med detta och menade att de endast rörde vid sina elever om eleverna 

accepterade det. De menade att det är viktigt att läsa av det kroppsspråk som eleverna har och 

genom att tolka det kan de lättare avgöra vad eleverna accepterade och inte. Lärarna såg det 

därför som viktigt att respektera varje enskild elevs gränser och integritet (ibid.). 

 

Även på Nya Zeeland förekommer studier kring risker och rädsla för sexuella övergrepp i 

förskolor. Alison Jones (2004) har genom olika styrdokument och policyer som landets 

regering skrivit fram studerat detta. Författaren argumenterar för att dokument och policyer 

från regeringen i landet medverkar och bidrar till att rädslan för sexuella övergrepp och 

misstänksamheten för förskolan personal ökar snarare än att minska. Jones (2004) menar att 

tillfällen där personal kramar och visar omsorg för barn, vilket tidigare setts som en naturlig 

del i yrket, istället har kommit att bli en riskfaktor i dagens samhälle. I de studerade 

styrdokumenten inkluderas åtgärder för att förhindra sexuella övergrepp och några av dessa 

omfattar bland annat öppna dörrar när barn går på toaletten, alltid minst två personal när barn 

ska sova, byta blöjor samt att ett enskilt barn aldrig ska vara ensam med endast en vuxen 

(ibid.). I en annan studie har Jones (2003) gjort fokusgruppintervjuer med personal som 

jobbar inom förskolor på Nya Zeeland. Även i denna studie studeras rädslan för sexuella 
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övergrepp i förskolan och resultatet visar att personalen är medvetna kring hur de ska arbeta 

för att förhindra sexuella övergrepp på barn. Vid toaletter och skötbord lägger personalen stor 

vikt vid att alltid vara två personer som hjälps åt eller att det ska finnas stora fönster in till 

badrummet för att alla ska kunna ha uppsikt på vad som sker. Jones (2003) menar att detta 

kan ses som problematiskt i dagens förskolor eftersom en stor uppsyn över allt som sker vid 

toalettbesök och blöjbyten medför att barns rätt till integritet bortses från. Resultatet visar 

dock även att flera av pedagogerna var medvetna om barns integritet i samband med fysisk 

kontakt. De vuxna initierar inte kramar eller tar på barn om inte barnen själva godkänner det 

(ibid.).  

 

Vidare kan förskollärarstudenters uppfattningar gällande integritet och det kommande arbetet 

i förskolan vara av vikt att undersöka. I en studie gjord av Magnus Åberg och Maria Hedlin 

(2012) intervjuas ett flertal förskollärarstudenter kring deras tankar och uppfattningar inför det 

kommande yrkeslivet i förskolan. Författarna har som syfte att föra en diskussion kring den 

diskurs om sexuella övergrepp mot barn som finns och vilken betydelse den har för de män 

och kvinnor som studerar till blivande förskollärare (Åberg & Hedlin, 2012). Flera av 

studenterna påpekar vikten av hur den fysiska interaktionen med barn ska hanteras och att 

barn inte ska känna sig kränkta eller obekväma vid exempelvis toalettbesök. Några av de 

manliga studenterna menar även att de vid flertal tillfällen känt sig misstänkta av pedagogerna 

på förskolan när de haft fysisk kontakt med barn. Samtidigt visar studien att vissa studenter 

ser denna misstanke som en motivation till att utbilda sig för arbete i förskolan och därmed 

arbeta för att motbevisa misstankarna. Den fysiska interaktionen och kontakten med barn kan 

således vara något som förskollärarstudenter redan innan deras yrkesroll börjar har funderat 

över och ser som viktigt att reflektera kring (ibid.).  

 

3.4 Lärares professionella integritet 
Lärares egna professionella värderingar och integritet kan även tänkas vara av betydelse för 

barns integritet enligt Heinrich Mintrop (2012). Genom enkäter och intervjuer undersöker 

författaren i studien den problematik som kan uppstå mellan lärares ansvarsområden, egna 

professionella värderingar och elevers behov med ett fokus på integritet i läraryrket. Kraven 

från regering och styrande skolmyndigheter på en god kvalité medför att denna spänning 

uppstår och gör arbetet svårare för läraren. I studien framkommer att integritet är kollektivt 

delade tankar och åsikter som handlar om att finna en god balans i skolan mellan elevers 

behov, lärarens professionella värderingar och krav från externa organisationer och 
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myndigheter, exempelvis regeringen. Mintrop (2012) fann bland annat att skolor där integritet 

värderades högt fanns en balans i att kunna integrera lärarens olika ansvarsområden, 

värderingar och elevers behov. Studien visar även att elevers behov värderas högre än lärares 

värderingar i skolor men att de professionella värderingarna bör vara viktigare än krav från 

myndigheter. På de skolor där elevernas behov ansågs vara viktigt var även arbetet med 

integritet relativt högre än på andra skolor i studien. Hur skolor och förskolor arbetar med 

integritet och vilken betydelse det har kan således bero på lärare och pedagogers inställning 

och förmåga till att integrera det med andra aspekter såsom lärares ansvarsområden, barns 

behov och egna professionella värderingar (ibid.). 

 

Vidare har Doris Santoro (2013) genom intervjuer med lärare undersökt och redogjort för 

relationen mellan tre dimensioner av integritet i amerikanska skolor. Dessa kallas i studien för 

professionell integritet, personlig integritet och integritet om lärande. Personlig integritet 

menar författaren relaterar till den egna personen och dennes värderingar, åsikter och 

uppfattningar medan den professionella integriteten handlar om ens ansvar som lärare och vad 

yrkesrollen innebär. Det handlar även om de värderingar som finns inom institutionen. 

Integritet om lärande handlar om lärarens roll i att lära ut och hur lärandet ska ske på ett 

värdefullt sätt för barnen. Detta är baserat på värderingar och föreställningar som finns om 

lärande (Santoro, 2013). Enligt författaren kan dessa tre dimensioner skildras genom två 

cirklar som överlappar och möts i mitten. I den ena cirkeln finns den personliga integriteten 

och i den andra integritet om lärande. Där de två cirklarna möts finns lärarens professionella 

integritet. Santoro (2013) argumenterar att lärare behöver finna en balans mellan dessa tre 

dimensioner för att kunna upprätthålla lärarprofessionen. Författaren menar att lärare som 

lämnar sitt arbete gör det för att behålla sin personliga integritet och integritet om lärande 

eftersom de oftast inte varit nöjda med den professionella integritet som varit giltig på den 

skola de arbetat på. Att lärare lämnar sitt yrke beror således oftare på detta än på att läraren 

tröttnat på sitt arbete (ibid.). Utifrån studien kan det förstås vara viktigt att arbetsplatsen har 

ett gemensamt integritetstänk som ses som viktigt och värdefullt för de som arbetar i 

verksamheten. 

 

3.5 Sammanfattning 
Eva Johansson är en av få forskare som skriver om ämnet integritet och andra ämnen som 

relaterar till det. Johansson (2005) menar att modern forskning om barns integritet är ytterst 

sällsynt och att barns integritet i pedagogisk forskning är en försumbar fråga. Det är av den 
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anledningen som vi har tagit med ett flertal av Johanssons artiklar och studier i vår tidigare 

forskning. 

 

Forskning visar att barn redan i tidig ålder ska lära sig att respektera sina egna samt andras 

kroppar och åsikter (Johansson, 1999, 2002, 2005; Johansson et al. 2016; Öztürk; 2010). Det 

är pedagogers uppgift i förskolan att lära barn vart integritetsgränser går, integritet är en 

rättighet som ska respekteras. För att barn ska lära sig det krävs närvarande och lyhörda 

pedagoger som ska lära barn att själva uttrycka vad de vill och känner men även respektera 

vad andra uttrycker.  

 

Forskning kom även fram till att fysisk kontakt och beröring kan vara väldigt komplext.  

Fysisk beröring kan ses som en anknytningsprocess. En klapp, en kram eller att sitta i knät 

kan ge barnen trygghet. Däremot visar forskning att det finns en rädsla från pedagoger att 

misstänkas för övergrepp, i dagens samhälle kan fysisk kontakt ses som en riskfaktor 

(Andrezejewski & Davis, 2008; Jones, 2003, 2004; Åberg & Heldin, 2012). Pedagoger har 

idag en större medvetenhet om barns integritet och om vad integritet betyder än tidigare. 

 

Vidare är pedagogers inställning och förståelse för integritet av vikt för hur förskolor arbetar 

med det i verksamheten, den professionella integriteten är således viktig (Mintrop, 2012; 

Santoro, 2013). Det kräver därför att förskolan har ett genomtänkt integritetsarbete och att 

diskussioner förs kring detta i arbetslagen. Som forskningen även visar finns det risk för att 

andra aspekter hindrar integritetsarbetet i verksamheten. Pedagoger i förskolan har andra 

ansvarsområden att arbeta med, barn har behov och krav kommer från myndigheter. För 

pedagoger handlar det således om att finna en balans mellan allt som sker i förskolans 

verksamhet vilket ibland kan förhindra arbetet med integritet.  

 

Sammanfattningsvis utgör detta en kartläggning av forskningsfältet relaterat till integritet och 

till ämnesområdet i vår studie. Större delen av den internationella forskningen har använt 

intervju som angreppssätt (Andrezejewski & Davis, 2008; Jones, 2003; Mintrop, 2012; 

Santoro; 2013; Öztürk, 2010) medan observationer tycks vara vanligare angreppssätt inom 

den svenska och nordiska forskningen (Johansson, 1999, 2002, 2005; Johansson et al, 2016). 

Endast Jones (2004) och Åberg och Hedlin (2002) utgör undantag för detta då den 

förstnämnda undersöker styrdokument och de sistnämnda genomfört intervjuer fast inom ett 

svenskt perspektiv. I denna studie använder vi oss av intervjuer för att komma åt 
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pedagogernas uppfattningar inom en svensk kontext. Vår studie kan därför tänkas bidra med 

nya kunskaper och förståelser för hur verksamma pedagoger uppfattar begreppet integritet och 

vad det enligt dem kan innebära för det praktiska arbetet i förskolan. Eftersom forskning kring 

just detta är ovanligt förekommande är det av stor vikt att undersöka. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs innebörden av integritet mer ingående. Integritet och barns perspektiv 

utgör de teoretiska utgångspunkterna i denna studie, som vi problematiserar vidare kring i vår 

diskussion. Dessa begrepp utgör således underlag för studiens resultatdiskussion.  

 

4.1 Integritet     
Enligt Hans De Geer och Claes Trollestad (2012) kan integritet förstås som ett flertydigt 

begrepp och kan ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang begreppet används 

inom. Integritet handlar om en individs personlighet och karaktär menar författarna. Integritet 

kan förklaras som en mänsklig rättighet, att en individs personlighet eller privatliv ska 

skyddas eller värnas (De Geer & Trollestad, 2012). 

 

Gren (2007) skriver att alla människor har olika gränser i att känna att deras integritet har 

blivit kränkt. Samhället har på grund av detta satt upp lagar, gränser och regler för att minska 

risken för att individer i samhället ska få sin integritet kränkt. Om dessa sen inte följs kan det 

förekomma rättsliga följder. När barn håller på att forma sin identitet och inte helt har 

utvecklat sina integritetsgränser, gör det dem oerhört sårbara och andra kan enkelt gå över 

deras gräns utan att veta om barnet i fråga tillåter det eller inte. Barn har inte samma 

erfarenhet som en vuxen och har inte heller möjligheten att försvara eller i ord påvisa var 

deras gräns går (Gren, 2007). 

 

4.2 Personlig integritet och identitet 
Personlig eller psykisk integritet hänger samman med identitet och syftar till att varje enskild 

individ har rätt till att bestämma över sin egna personliga sfär och sin egna person. Gren 

(2007) kopplar den personliga integriteten till en persons egna värdighet och närmaste sfär 

samt att dessa ska respekteras av andra. När andra inte respekterar detta upplevs det som ett 

kränkande mot den egna integriteten (Thorsén, 1997). Som människor har vi vad som kan 

kallas en personlig domän, som vi själva bestämmer över menar Larry Nucci (2001). Inom 

denna domän sätter varje enskild person gränser mellan sig själv och andra grupper av 

individer samt gör val som gynnar den egna personen och privatliv i syfte att upprätthålla och 

utveckla personlig integritet och självständighet (Nucci, 2001). Enligt Johansson (2005) 

handlar personlig integritet även om en rätt att inte få sin integritet kränkt av andra människor. 

Författaren menar att personlig integritet således även kan ses som ett normativt fenomen i 
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samhället gällande att inte kränka andra människors personliga integritet. Personlig integritet 

innebär rätten till att skapa en identitet och omfattar individens rätt till att forma och bilda 

egna åsikter, tankar och uppfattningar men även att få uttrycka dem (Johansson, 2005). Den 

personliga integriteten är dock inte ett fastställt fenomen utan är föränderlig i interaktionen 

med andra människor menar Johansson (2005) och Nucci (2001). Desto mer du lär känna en 

annan människa desto närmare kan du komma deras personliga sfär utan att det för dem känns 

konstigt eller obehagligt. Framförallt barn testar och förhandlar både sin egna och andras 

integritetsgränser i samspelet med andra människor (Johansson, 2005; Nucci, 2001). 

 

4.3 Kroppslig integritet 
Kroppslig eller fysisk integritet omfattar sådant som kan inkräkta på individers kroppar. 

Håkan Thorsén (1997) beskriver att det exempelvis kan upplevas som integritetskränkande 

om någon annan människa berör personen eller att personen blir tvingad att blotta någon del 

av sin kropp för andra. Det kan även handla om att individer upplever en känsla av att andra 

människor kommer för nära inpå deras kroppar. För många människor, menar Thorsén 

(1997), är det viktigt att hålla andra individer på avstånd från sina kroppar. Det kan upplevas 

som jobbigt när människor kommer för nära eftersom området runt kroppen upplevs som ett 

slags revir och när andra inkräktar på det reviret kan personen få en känsla av olust eller 

obehag (ibid.). 

 

4.4 Integritet kopplat till etik och moral 
Integritet kopplas ofta samman med andra begrepp såsom etik och moral. Enligt Thorsén 

(1997) stöter människor i vardagen på många möten av etisk karaktär och dessa är bland annat 

kopplade till värden som berör integritet och respekt. I arbetet med andra människor ställs vi 

ofta inför viktiga val där vi behöver ta ställning till vårt förhållningssätt. Bemöter vi andra 

personer med respekt och som medmänniskor eller undviker vi att behandla dem som 

människor och göra val åt dem? (Thorsén, 1997). I förskolan ställs pedagoger ständigt inför 

sådana val i möten med barnen. Ska de bemöta barnen som individer med rättigheter och 

medmänniskor som kan bestämma själva eller ska pedagogerna bestämma åt barnen? Dessa är 

några etiska dilemman som pedagoger i förskolan kan möta i den dagliga verksamheten. 

 

4.5 Integritet kopplat till trygghet  
Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet trygg som ”fri från oroande eller hotande inslag 

om företeelsen som utgör en del av människans omgivning” samt ”som inte behöver känna 
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sig oroad eller hotad” (NE, 2018). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att 

förskolan ska erbjuda en trygg omsorg och att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar. Även Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) 

skriver om att förskolan ska vara en trygg och lärorik plats för alla barn som vistas där, och av 

den anledningen är förskolans personal oerhört betydelsefulla för barnen. Om barn befinner 

sig i en trygg miljö med tillitsfulla relationer så ger det goda förutsättningar för vidare 

utveckling. Pedagoger ska vara lyhörda och skapa känslomässigt tillgängliga relationer till 

barn i verksamheten, vilket bidrar till att barn känner en större trygghet i att bland annat säga 

ifrån om de känner att deras integritet på något vis kränks eller till något som för dem inte 

känns rätt (Broberg, Hagström & Broberg. 2012).  

 

Barn behöver möta kärlek, empati och respekt för att själva kunna utveckla de egenskaperna 

(Gren, 2007). Det är i mötet med andra människor och miljön de befinner sig i som barns 

identiteter formas. Enligt Gren (2007) är en grundförutsättning för att barn ska tro på sig 

själva, vart deras integritetsgräns går och att de duger som de är, att de känner trygghet med 

människorna de har runt sig samt känner trygghet på platsen de befinner sig i. Förskollärarens 

roll i barns vidare identitetsutveckling på förskolan är därför oerhört viktig (ibid.). 

 

Kristian Lutz (2013) menar att barns centrala förmågor såsom språk, samspel eller andra 

former av kommunikation utvecklas oerhört tidigt. De första åren är en viktig period i barns 

liv, med rätt stimulans ges de verktygen att hantera olika former av svårigheter som kommer i 

deras väg. Däremot visar även forskning att små barn kan befinna sig i situationer eller 

processer där ett felaktigt bemötande från omgivningen kan få stora konsekvenser längre fram 

(Lutz, 2013). Även Gren (2007) menar att barn i förskolan men även senare i livet kan få svårt 

att finna sig själva och stå upp för sig själva och sin integritet om inte pedagoger eller vuxna 

runt omkring dem stimulerar barns identitetssökande i olika sociala sammanhang.     

 

4.6 Barns perspektiv 
För att kunna förstå ett barns handlingar utifrån vad de säger och gör och förstå barns 

personliga integritetsgräns behövs ett perspektivtagande enligt Elisabeth Arnér (2009). 

Barnperspektiv är ett vanligt perspektiv att inta för bland annat pedagoger i förskolan, och 

innebär att vuxna försöker se situationer ur ett barns synvinkel och därmed värna för barnens 

bästa. Vuxna utgår ofta automatiskt från ett vuxenperspektiv när de ser på barn, det gör det 

svårt att se hur barn på riktigt tolkar en situation som kanske för en vuxen skulle vara 
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obekväm i men barnet i fråga inte känner på samma sätt. Barns perspektiv däremot utgår från 

barns egna livsvärldar och deras perspektiv och synvinkel. Det är först när pedagoger kan ta 

del av den livsvärlden som de sen kan få en uppfattning om vart barns olika integritetsgränser 

går (Arnér, 2009). 

 

Vidare menar Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) att för att kunna förstå 

barns perspektiv behöver pedagoger tolka det barn gör och säger. Pedagoger gör hela tiden 

tolkningar av barns perspektiv utifrån sina egna föreställningar av vad de tror att barn tycker 

och tänker (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Att tolka barns perspektiv blir en fråga 

om att ha kunskap om barns uttryck och att vara lyhörd för dessa, grundsynen ska handla om 

viljan att förstå det barn uttrycker som meningsfullt. Dock uttrycker författarna att det kan 

vara svårt att tolka och förstå det barn menar både verbalt som med vad de visar med sitt 

kroppsspråk (ibid.). Johansson (2003) skriver om kommunikation, att den är viktig och att 

kommunikation inte bara utförs med ord utan att det också innefattar tonfall, gester och 

ansiktsuttryck och att allt detta formar en helhet. Genom att försöka se till helheten kan 

pedagoger komma närmare i att försöka förstå hur barn uttrycker mening. Det tar tid att lära 

känna barn och att vinna deras förtroende för att få tillgång till deras perspektiv. Pedagoger 

behöver vara närvarande och visa respekt för barns personliga integritet för att förstå hur barn 

upplever sin livsvärld. Vidare menar Johansson (2003) att pedagogers möjligheter att förstå 

barns perspektiv fullt ut till viss del är begränsad men att det gäller att hela tiden vara öppen 

för förståelsen av barns perspektiv. Att se till barns perspektiv handlar om att säga något om 

hur barn ser på sin egna integritet, att göra barns röster hörda, och att det är viktigt att det sker 

på barnens villkor (Johansson, 2003). 

 

4.7 Relevans för denna studie 
Dessa teorier berör de begrepp som kan kopplas till barn integritet, och de kommer användas 

som teoretiska verktyg i vår diskussion. Vi tänker i vår resultatdiskussion utgå från begreppen 

den personliga och kroppsliga integriteten, att barns integritetsgränser kan se olika ut för 

olika barn. Begreppen etik och moral kommer i vår diskussion att kopplas till respekt och 

rättighet eftersom etik och moral ofta kopplas samman till att visa respekt för andra 

människor samt att det är en rättighet som människor har och som ska respekteras. Även 

trygghet utgör en viktig aspekt i diskussionen, om hur trygghet kan kopplas till att våga säga 

ifrån om någon skulle komma för nära eller om något skulle kännas fel. Samt om vikten att 

försöka inta barns perspektiv när vuxna talar och handlar kring integritet på förskolan. 
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5. Metod 

Utefter studiens syfte har vissa metodval gjorts som är relevanta för studien. Nedan följer en 

beskrivning av dessa och en redogörelse av hur arbetet med resultatet och studien har gått till.  

 

5.1 Kvalitativ ansats 
Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Alan Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

välja en metod som lämpar sig för studiens syfte och att de metodologiska val forskaren gör 

kommer att påverka hur studien genomförs och vilka utfall resultatet får. Det är även viktigt 

att vara påläst och ha kunskap kring det område som ska undersökas, en forskare ska försöka 

vara objektiv och inte lägga några egna värderingar i vad som kommer fram under studiens 

gång. Dock kan det vara svårt att lämna den förförståelse och kunskap man har som forskare 

inom ämnet bakom sig när en studie genomförs (Bryman, 2011). Vi är därför fullt medvetna 

om att vi inte går in i studien med objektiva ögon utan sedan tidigare har en del kunskaper och 

förståelser för ämnet. Som att integritet kan betyda olika för olika människor och att det är av 

bland annat den anledningen som integritetsgränser överskrids, samt att vi kopplar integritet 

till handlingar och personliga värderingar. Dock måste vi sträva efter att i så stor utsträckning 

som möjligt vara öppna för hela resultatet och allt som kommer fram och inte bara det som 

bekräftar vår förförståelse. 

 

Vi är intresserade av att få reda på vilka erfarenheter pedagoger har av integritet och hur det 

integreras i verksamheten, därav har vi valt en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. Som metod är intervju mest sannolikt den vanligaste kvalitativa metoden menar 

Bryman (2011) och är användbar för att få fram specifika uppfattningar hos en viss grupp. 

Genom att ha breda och öppna frågor ökar möjligheterna att komma åt respondenternas 

personliga tankar och upplevelser (Bryman, 2011). Att få tillgång till intervjupersonernas 

detaljerade och fylliga svar har varit viktigt i vårt arbete eftersom det är dessa som utgör 

grunden för den induktiva forskningsprocessen där det centrala är respondentens erfarenheter. 

Den induktiva teorin inom forskning utgörs av att forskaren genererar teorier snarare än att 

pröva olika teorier som det deduktiva synsättet (ibid.). Intervju som metod är nödvändig vid 

de tillfällen och situationer där vi är intresserade i att få en inblick i den inre verkligheten hos 

andra människor menar Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995). Till skillnad från 

observation kan intervjuer undersöka och skapa förståelse för fenomen såväl bakåt som 
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framåt i tiden, de är således inte bundna till situationer här-och-nu (Løkken & Søbstad, 1995). 

Fördelarna med intervjuer är att vi har möjlighet att ändra och förtydliga frågorna under 

intervjuns gång och att respondenten kan ge utvecklade och fördjupande svar.  

 

Trots att intervju som metod har sina fördelar finns även nackdelar med den. En observation 

kan exempelvis enligt Bryman (2011) ge forskaren en koppling mellan hur studiens personer 

beter sig och kontexten till det beteendet vilket en intervju inte kan på samma sätt eftersom 

forskaren inte befinner sig inom den kontext och sammanhang som respondenten gör. Vid en 

intervju kan inte heller forskaren direkt observera studiens fenomen utan måste förlita sig på 

det respondenterna säger stämmer överens med verkligheten. Oavsett vilken metodansats som 

används finns det för-och nackdelar och det som är av störst betydelse är att välja en metod 

som är relevant för studiens syfte (Bryman, 2011). 

 

5.2 Intervju som metod och intervjuguide 
Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer eftersom denna slags intervju inte är lika 

strikta i sitt genomförande som en strukturerad intervju men följer samtidigt delvis en struktur 

vilket en ostrukturerad intervju inte gör enligt Bryman (2011). Han redogör för att vid en 

semistrukturerad intervju brukar det finnas en intervjuguide med frågor men att dessa inte 

nödvändigtvis behöver efterföljas vid intervjun (Bryman, 2011). Utan intervjupersonen ska ha 

frihet till att kunna berätta om saker den finner relevant och forskaren kan även ställa 

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden men som relaterar till det som den intervjuade 

personen samtalar kring. Denna typ av intervju är således mer flexibel än en strukturerad 

intervju inom den kvantitativa forskningsansatsen och har en tonvikt på de tolkningar och 

uppfattningar som intervjupersonen gör (ibid.). Vi har inför våra intervjuer utformat en 

intervjuguide (se bilaga 2) med frågor inom ämnet som har varit av relevans för studien. 

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) kan en intervjuguide fylla olika funktioner 

och utformas på olika sätt. Dels kan en intervjuguide utgöra ett slags manus som efterföljs 

noggrant eller så kan den bara ha som syfte att ge översiktliga förslag på ämnen som intervjun 

ska täcka. Hur intervjuguiden efterföljs kan bero på om det rör sig om en strukturerad, 

semistrukturerad eller ostrukturerad intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågorna som 

ställts till deltagarna i vår studie har till stor del efterföljt intervjuguiden men ibland har 

följdfrågor ställts utifrån något som den intervjuade personen har sagt. Till intervjuguiden 

formulerades även ett antal bakgrundsfrågor, vilket hjälper till att sätta personens upplevelser 

i ett sammanhang (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Vi avslutade vår intervjuguide 
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med att respondenten fick möjlighet att kommentera hur intervjun upplevdes, samt om de 

hade något att tillägga. Detta ger enligt Bryman (2011) respondenten möjlighet att förtydliga 

saker de sagt under intervjun, eller om de vill tillägga något som de anser viktigt. 

 

5.3 Urval 
Urvalet består utav sex verksamma pedagoger från två kommuner inom samma län. Tre 

pedagoger har intervjuats från en stor kommun och samtliga arbetar på tre olika förskolor men 

inom samma område och har varit verksamma pedagoger mellan 1-11 år. De resterande tre 

pedagogerna har intervjuats från två förskolor i en mellanstor kommun, de har varit 

verksamma pedagoger i förskolans verksamhet mellan 10-28 år. Nedan följer kort information 

kring de intervjuade pedagogerna kring deras yrkestitel och yrkeserfarenhet. Genomgående 

väljer vi dock att benämna dessa personer som pedagoger eftersom deras yrkestitel inte är 

relevant för studiens syfte enligt oss.  

 

Pedagog 1: Förskollärare, arbetat i förskolan i tio år. 

Pedagog 2: Förskollärare, arbetat i förskolan i 28 år 

Pedagog 3: Förskollärare, arbetat i förskolan i 28 år.  

Pedagog 4: Förskollärare samt lärare, arbetat i förskolan i nio år, innan dess två år i skolan.  

Pedagog 5: Förskollärare, arbetat i förskolan i ett år ungefär. 

Pedagog 6: Barnskötare, arbetat i förskolan i tre år.  

 

I denna studie har urvalet skett via ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är vanligt vid 

intervjuer inom den kvalitativa forskning och utgår från att de personer som intervjuas helst 

ska vara relevanta för den forskningsfråga eller problemformulering som studien har 

(Bryman, 2011). De pedagoger som intervjuats i denna studie är således pedagoger som har 

varit relevanta för studiens syften. Dessa pedagoger är därför personer som förskolecheferna 

har ansett varit relevanta och kunnat bidra med sina tankar kring integritet. 

 

5.4 Genomförande 

Innan intervjuerna kunde genomföras tog vi kontakt med tre förskolechefer, en från en av 

kommunerna och två från den andra. Denna kontakt togs via antingen mejl eller telefon. De 

hänvisade oss vidare till pedagoger på respektive förskolor som kunde tänkas vara relevanta 

och tillgängliga för att delta i studien. Före själva intervjuerna togs en första kontakt med de 
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pedagoger förskolecheferna hänvisat oss till. Kontakten till pedagogerna togs via deras 

jobbmejl och i mejlet bifogades ett informationsbrev (se bilaga 1). Alla de sex pedagoger vi 

kontaktade deltog i studien där tid och plats bestämdes av dem. Två av pedagogerna bad om 

att få tillgång till vår intervjuguide innan intervjun skulle ske, så att de kunde förbereda sig för 

frågorna som skulle komma. Vi valde att ge dem tillgång till den. Intervjuerna utfördes sedan 

i lugna, avskilda rum på samtliga pedagogers arbetsplatser, varje intervju tog cirka en 

halvtimme. Kvale och Brinkmann (2014) redogör för att intervjun bör inledas med att 

deltagarna får information kring syftet med studien och att inspelning kommer att ske, varpå 

den intervjuade personen har möjlighet att neka till att ljudinspelning sker. Samtliga intervjuer 

har inletts med detta och deltagarna har även givit sitt muntliga samtycke i samband med 

detta. Hade något nekat till att bli inspelad hade istället anteckningar förts vid intervjun. 

Intervjuerna spelades in med våra telefoner vilket möjliggjorde att vi kunde fokusera på och 

vara lyhörda för vad respondenterna uttryckte och även ställa följdfrågor när intressanta 

synpunkter dök upp. Detta medförde att vi kunde få utförligare svar och klargöranden 

(Bryman, 2011). Den största och mest betydelsefulla anledningen med att spela in 

intervjuerna var att kunna transkribera intervjuerna och att flera gånger kunna lyssna på 

intervjuerna och få fylliga transkriptioner. Transkriberingarna av ljudinspelningarna har 

medfört att det blivit lättare att få ner de exakta svar och formulering som deltagarna givit 

(Bryman, 2011). Om vi endast hade fört anteckningar vid intervjuerna hade denna möjlighet 

försvunnit. Under intervjuerna fann det sig naturligt att ställa följdfrågor utifrån 

respondenternas svar på intervjuguiden som vi utfört, och beroende vad respondenten svarade 

kunde en följdfråga formuleras på ett annat sätt än vid en annan intervju men själva syftet 

med frågan förblev densamma. En sådan flexibilitet är enligt Bryman (2011) 

överensstämmande med hur intervjuaren kan förhålla sig till intervjuguiden under en 

semistrukturerad intervju. Vid samtliga intervjuer har vi båda närvarat, där den ena har haft 

som uppgift att ställa frågorna i intervjuguiden medan den andra personen har förklarat syftet 

med studien, ställt följdfrågor samt ansvarat för att intervjuerna blivit inspelade. 

 

5.5 Analysmetod 
Vi delade upp ljudfilerna från intervjuerna mellan oss, vi lyssnade igenom de inspelade 

intervjuerna och transkriberade materialet delvis i sin helhet. Vi valde att inte skriva ner 

detaljer som vi ansåg vara för personliga och som möjligtvis skulle kunna härledas till den 

aktuella förskolan, vi skrev heller inte ner detaljer som vi ansåg vara irrelevanta för vår studie. 

Det var exempelvis detaljer som när deltagarna berättat om specifika barn, förskolor, 
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pedagoger, att de beskrivit handlingen för en hel bok eller ett tema de arbetat med som inte 

varit relevant för barns integritet och denna studies syfte. Vi skrev ner respondenternas svar i 

deras talspråk och vi tog med uttryck som “åh” och “hmm”, samt skrivit och markerat när 

deltagarna har skrattat eller tagit en paus för att tänka på ett svar på frågorna. Detta gjorde vi 

medvetet eftersom att vi inte bara ville komma ihåg vad som sades utan också på vilket sätt 

det sades. Detta diskuteras mer i metoddiskussionen. Hur något sägs och uttrycks kan ha en 

betydelse för intervjupersonens svar menar Bryman (2011).  

 

Vår analysmetod utgörs av en kodning och kategorisering av de transkriberade intervjuerna 

och har hämtats med inspiration från Kvale och Brinkmann (2014) och Ulla H Graneheim och 

Berit Lundman (2004). Vid analyser av intervjuer är det relativt vanligt att koda eller 

kategorisera materialet enligt Kvale och Brinkmann (2014). Vid en kodning läses först 

transkriberingarna av intervjuerna igenom och kodar olika avsnitt som är relevanta för 

studien. Kodning handlar om att identifiera vissa nyckelord som förekommer i den insamlade 

datan för att lättare kunna identifiera vissa områden i texten. En kategorisering handlar istället 

om att dela in olika uttalanden utifrån vissa kategorier (Kvale & Brinkmann, 2014). Även 

inom den kvalitativa innehållsanalysen sker en kodning och kategorisering utifrån det material 

som samlats in. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att de texter eller transkriberingar 

som ska analyseras läses igenom noggrant för att finna meningar eller fraser som relaterar till 

frågeställningarna. Dessa meningar eller fraser kallas för meaning units, eller meningsbärande 

enheter. När dessa har identifierats kortas de ner till att beskrivas i några fåtal ord innan de till 

slut kodas. Olika koder kan sedan sättas ihop till kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Kodning och kategorisering utifrån Kvale och Brinkmann (2014) och Graneheim och 

Lundman (2004) har utgjort vår analysmetod och har använts för att kunna göra jämförelser 

mellan intervjuerna, leta efter mönster, skillnader och likheter.  

 

I vår analysprocess läste vi först igenom det insamlade materialet i sin helhet för att vi båda 

skulle vara väl insatta i materialet. Vi diskuterade det vi läst och kunde därefter göra vissa 

kodningar och kategoriseringar. Vid kodningen identifierade vi vissa nyckelord. Exempel på 

dessa är: integritet, trygghet, rätt, rättighet, kroppslig integritet, fysisk integritet, respekt, 

gränser, värdegrund och lyssna. Dessa har markerats och strukits under i de utskrivna 

kopiorna av intervjuerna. Nyckelorden har sedan analyserats närmare och delats in i 

kategorier för att finna mönster och teman som förenade eller särskilde dem. De kategorier 

som vi fann i materialet var: integritet, den personliga sfären, trygghet, respekt och rättighet.  
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5.6 Tillförlitlighet 

Inom den kvantitativa forskningsansatsen utgör validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

viktiga faktorer som bedömningskriterier för undersökningar. Inom den kvalitativa metoden 

har en anpassning gjorts till dessa begrepp och benämns som tillförlitlighet. Tillförlighet kan 

delas upp i fyra olika delkriterier enligt Bryman (2011). Trovärdighet är ett av dessa 

delkriterier och handlar om att göra undersökningen trovärdig, forskningen ska genomföras 

enligt forskningsetiska regler samt att resultatet blir rapporterat till respondenterna i studien 

för att de ska kunna bekräfta att resultatet har uppfattats på ett korrekt sätt från forskarens 

sida. Överförbarhet är inte möjligt på samma sätt som i kvantitativ forskning men innebär för 

den kvalitativa forskningen att det ska finnas fylliga och täta beskrivningar och redogörelser 

(Bryman, 2011). Genom att göra detta kan andra forskare få en databas som de själva sedan 

får bedöma ifall resultatet är möjligt att överföra till andra miljöer och kontexter. Detta 

kriterium motsvarar generaliserbarhet inom kvantitativ forskning. Pålitlighet innebär att 

forskaren säkerhetsställer att det finns en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla de 

faser som ingått i processen och motsvarar reliabilitet. Det sista av de fyra delkriterierna är 

möjlighet att styrka och konfirmera vilket handlar om att forskarens personliga värderingar 

och teoretiska inriktning inte ska påverka det resultat som undersökningen ger. Forskaren ska 

således ha agerat utifrån en god tro i sin forskning och försökt inta en slags objektivitet (ibid.).  

 

I relation till denna studie har vi försökt uppnå en god tillförlitlighet genom att uppfylla de 

fyra delkriterierna. För att göra resultatet trovärdigt och pålitligt har vi genomfört vår studie 

utifrån forskningsetiska regler och gjort en redogörelse för hur studien har gjorts. Vi anser 

själva att vi uppfyllt dessa två kriterier genom att följa de forskningsetiska reglerna som vi 

beskriver i nästkommande avsnitt. Vi har genomgående redogjort för och motiverat de 

metodval som gjorts under studiens gång. Vi har exempelvis även givit två av respondenterna 

i förväg vår intervjuguide och i relation till det har vi varit tydliga med att resonera kring detta 

och förklarat varför vi gjorde på det viset. Detta anser vi stärker studiens trovärdighet och 

pålitlighet. Däremot har inte resultatet rapporterats till de som deltagit i studien för att få en 

bekräftelse på att resultatet stämmer överens med det deltagarna berättat vilket kan tänkas 

minska tillförlitligheten. Men med tanke på denna studies omfattning anser vi inte att det 

heller är det viktigaste steget för att skapa ett tillförlitligt resultat. Under studiens gång har vi 

försökt ha en stor medvetenhet gällande våra personliga värderingar och teoretiska kunskaper, 

och hur de eventuellt kan påverka vårt analysarbete i studien genom att diskutera oss fram och 
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inte ha ett på förhand givet svar. Vi kan därför även tänkas ha uppnått en möjlighet att styrka 

och konfirmera arbetet med studien. Slutligen är det inte lätt att överföra eller generalisera ett 

resultat från en kvalitativ studie som denna. Men genom våra beskrivningar och redogörelser 

genomgående i detta arbete hoppas vi att andra som läser detta själva kan bedöma ifall 

resultatet går att överföra och generalisera till andra förskolemiljöer och kontexter. 

 

5.7 Etiska ställningstagande 
Inom forskning finns det vissa etiska principer som bör efterföljas. Informationskravet skriver 

Bryman (2011) handlar om att deltagarna i studien ska informeras om syftet med studien och 

att deras rätt till att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har 

rätt till att ge sitt samtycke till att medverka i studien (Bryman, 2011). Innan studiens gång har 

förskolecheferna för de olika förskolorna kontaktas och dessa har sedan gett sitt samtycke till 

att förskolan deltar i studien. I de flesta fall har förskolecheferna sedan vidarebefordrat 

informationen till sin personal som läst igenom vårt informationsbrev (se bilaga 1) gällande 

studien och kontaktat oss för att bekräfta sitt medverkande. Första kontakten har således skett 

via förskolecheferna, i enlighet med Vetenskapsrådets (2017) God forskningssed. Innan 

intervjuerna har sedan de medverkande personerna fått mer information kring studien samt 

gett sitt samtycke till sitt deltagande, att de när som helst kan avbryta studie samt att intervjun 

spelades in.  

 

Konfidentialitetskravet i forskning handlar om att den plats där studien genomförts och dess 

deltagare ska vara anonyma samt att materialet ska förvaras på en säker plats. Nyttjandekravet 

innebär att uppgifter om deltagarna endast får användas i den aktuella studien (Bryman, 

2011). Deltagarna har innan samt vid intervjuns början informerats om att anonymitet och 

konfidentialitet gällande studien. Det innebär att de mottagit information kring att deras 

identiteter kommer att vara anonyma och inte antecknas någonstans samt att det material som 

samlats in inte kommer att spridas eller användas i annat syfte än för denna studie (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Vid transkriberingen av det insamlade materialet 

har vi ibland hamnat i vissa etiska dilemman kring vad som ska transkriberas och inte, 

exempelvis har vi utelämnat namn och personliga beskrivningar av barn och andra pedagoger. 

Eftersom vissa detaljer som deltagarna har uttryckt vid intervjuerna utgjort en möjlighet för 

igenkänning av både förskolan och dess personal har vi medvetet valt att inte transkribera ner 

just de detaljerna. Detta menar Kvale och Brinkmann (2014) är viktigt att fundera kring 

eftersom det handlar om att värna deltagarnas konfidentialitet. Att vi har gjort allt detta i 
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studien kan tänkas stärka tillförlitligheten eftersom det innebär att vår studie följt de 

forskningsetiska regler och krav som finns. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Några förskolor har kommit längre än andra gällande barns integritet, dock 

upptäcktes det ändå många likheter mellan pedagogers uppfattningar och vilken roll 

pedagogerna har i detta arbete.  

 

Utifrån den insamlade empirin har resultatet delats in i följande två avsnitt utifrån studiens 

frågeställningar: pedagogers uppfattningar av begreppet integritet samt pedagogers 

beskrivningar av arbetet med integritet i verksamheten. De två avsnitten har även delats in i 

underrubriker utifrån de kategorier som vi identifierade vid analysarbetet.  

 

6.1 Pedagogers uppfattningar av begreppet integritet 
Detta avsnitt syftar till att besvara studiens första frågeställning: Hur uppfattar pedagoger 

begreppet integritet? Samtliga pedagoger som har intervjuats har beskrivit och uppfattat 

integritet på olika sätt, begreppet har således en flertydig innebörd vilket redan tidigare har 

antytts i denna studie. En av de pedagoger som intervjuats uppfattar integritet på följande vis: 

 

Integritet för mig handlar om både den kroppsliga integriteten, att ha rätt till det fysiska. Men 

även om den psykiska integriteten, rätten till sina åsikter och rätten till sina tankar och rätten till 

sina känslor. Och slår man ihop det så får jag...så är det barns integritet för mig. Alltså, rätten till 

både sin kropp och till sina känslor och till sina åsikter och till sina tankar. Och att dom ska bli 

lyssnade på. Och bli hörda i det.  

 

Integritet förstås således utifrån pedagogen vara ett begrepp som omfattar såväl det fysiska 

som det psykiska. Barn förstås utifrån denna definition att ha rätt till att bestämma över sin 

egna kropp men även ha rätt till att uttrycka vad de känner, tänker och tycker. Barns integritet 

i förskolan utgörs enligt den intervjuade pedagogen av dessa två aspekter. Andra aspekter av 

integritet som uppkom under intervjuerna var bland annat trygghet och respekt gentemot den 

personliga sfären, den kroppsliga integriteten. En pedagog talar om att integritet även kan 

betyda att ett barn vill leka ifred och ska inte bli påtvingad en gemenskap om barnet inte vill 

det för stunden. 
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6.1.1 Den personliga sfären  

Pedagogerna talar om integritet som rätten till sin egen kropp, de talar om “Stopp! Min 

kropp!” att hit går det bra men inte närmare, alla barn eller vuxna känner sig inte helt 

bekväma med fysisk närkontakt och det måste respekteras, en pedagog uttrycker sig såhär: 

 

Alla har en personlig bubbla, som en rockring. Denna rockring kan vara liten eller stor, det 

varierar från person till person. Och jag som individ har rätt i att själv bestämma hur nära andra 

kan komma denna rockring, vad är okej inom den och inte. Men integritet för mig handlar även 

om att lära känna andra personers gränser, deras rockringar och vad de tycker är okej och vad 

som kan upplevas som obehagligt. 

 

En annan talar om det personliga rummet samtidigt som pedagogen gör cirkelrörelser runt sin 

egen kropp och uttrycker att det finns en gräns som andra människor helst ska hålla sig 

utanför för att inte göra övertramp på individens integritet.  

 

Att tala med barnen om den kroppsliga integriteten, hur kroppen ser ut, om vilka områden 

som är privata och vart på kroppen det känns bra och vart det känns mindre bra för barnen när 

andra tar på dem menar ett flertal pedagoger är ett känsligt ämne. Trots detta menar de att det 

är ett ämne som är av stor vikt och att de vill lyfta fram det i sina verksamheter. En pedagog 

uttrycker: 

 

Även fast vi på avdelningen tycker det är känsligt så är det ju något vi måste beröra mer med barnen.  

 

Utforskande av den egna kroppen och vad man kan göra med kroppen är ofta något som 

intresserar barnen enligt pedagogerna. 

 

6.1.2 Trygghet 

Ett tema som tidigt synliggjordes i våra transkriptioner var trygghet. Nästan alla som 

intervjuades kopplade ihop integritet med trygghet. Utifrån svaren beskriver de trygghet som 

att vara trygg i sig själv, att vara trygg nog att kunna bestämma över sig själv och sina åsikter. 

Och att det är pedagogernas uppgift att skapa den tryggheten. Pedagogerna betonar vikten av 

förtroendefulla relationer mellan de själva och barnen vilket de beskriver som en förutsättning 

för att kunna värna om barns integritet. Att etablera noggranna relationer förstås som grunden 

för att veta var ett barns gränser för integritet går. En pedagog definierar barns integritet i 

förskolan som:  
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Att man känner sig trygg och att förskolan ska skapa trygga barn, det är vad integritet betyder för mig.  

 

Barns integritet som trygghet är något som pedagogerna uttrycker har fått ett större fokus på 

senare år, dels som konsekvens av uppgifter som kommit fram kring övergrepp på barn i 

förskolan men även efter att Förskolebrevet kom och den så kallade #metoo rörelsen som 

vuxit sig fram under året 2017.  

 

6.1.3 Respekt 

Integritet som respekt och rättighet är slutligen ett tema som framkommit i pedagogernas 

definitioner av integritet. En pedagog menar att integritet innebär: 

 

Att man ska respektera andra, att det finns olikheter och att lyssna in, jag tycker det är hur man är mot 

andra och ja...även sig själv också.  

 

En annan pedagog uttrycker att: 

 

Jag ser integritet som att det är ett rätt i att kunna bestämma över sig själv men även att omgivningen 

lyssnar på en. 

 

Ytterligare en pedagog uttrycker att integritet för henne betyder att: 

 

Att få rätten till sin egen kropp och allt det här. Så för mig betyder det nog också självkänsla. 

 

Barns integritet som respekt och rättighet förstås utifrån intervjuerna vara sammankopplat 

med den kroppsliga och psykiska integriteten. Enligt pedagogerna beskrivs integritet kunna 

handla om att rätten till själv få bestämma över såväl sin kropp som att uttrycka känslor, 

tankar och åsikter. Barn har rätt till att få detta respekterat av sina medmänniskor men även att 

de själva ska respektera andras integritet, åsikter, tankar, känslor och gränser. Pedagogerna 

uttrycker således en strävan mot att alla barn i förskolans verksamhet ska lära sig att visa 

varandra respekt.  
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6.2 Pedagogers beskrivningar av arbetet med integritet i verksamheten 

Nedan följer de beskrivningar kring arbetet med integritet i förskolans verksamhet som de 

intervjuade pedagogerna uppger, i syfte att besvara frågeställningen: Hur beskriver pedagoger 

arbetet med integritet i verksamheten?  

 

6.2.1 Sätta gränser 

Gränssättning är något som alla pedagoger arbetar aktivt med. Pedagogerna börjar redan när 

barn börjar i förskolan vid ett års ålder att visa barnen vilka gränser som finns. 

 

Det finns ju de barn som vill vara väldigt nära andra barn och personer men också barn som inte 

vill det. Och ibland blir det konflikt när två sådana barn möts, det kan ibland leda till att barnet 

som inte vill ha någon nära bits eller knuffas för att det blir obehagligt. Vi försöker vara 

uppmärksamma på när sådana konflikter uppstår och föra en dialog med barnen kring att inte 

alla barn vill vara nära andra och att vissa vill det. Jag brukar lära dom att sträcka fram handen 

och säga stopp för att visa när de inte vill. 

 

I gränssättningen behöver pedagoger vara närvarande och lyhörda för vad barnen säger och 

visar med sina kroppsspråk menar de intervjuade pedagogerna. Barnen ska känna att de har 

rätt att säga nej och stopp men de måste även lära sig att lyssna på och respektera när 

kompisarna säger detsamma. Även från pedagogernas håll ska de inte bara säga nej till barnen 

utan de måste även kunna ge en förklaring till varför de säger nej. En förklaring ska enligt en 

av de intervjuade pedagogerna vara kort och koncist och inte vara för lång och komplicerad 

för då kan det hända att barnen slutar lyssna och inte tar in det som sägs. 

 

Stora barngrupper anses vara en nackdel. En pedagog tar upp att det kan vara väldigt svårt att 

hela tiden vara med och se vad som sker i barngruppen. Pedagogerna har en medvetenhet om 

att barns individuella rättigheter och integritetsgränser men detta kan vara svårt att ta hänsyn 

till på grund av hur stor barngruppen i verksamheten är. En bristande närvaro i barngruppen 

kan betyda att en kränkning av barns integritetsgräns inte uppmärksammas förrän en situation 

har uppstått. Det gäller då att vara lyhörd för vad barnen uttrycker. 

 

Det är alltid saker och situationer som man inte riktigt hinner se och då måste man ha ett öppet 

förhållningssätt, att låta barnen berätta vad som hände och försöka stötta dom därifrån så gott det 

går så att alla ska känna att det känns bra för dom. 
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Lyhördhet blir därför viktigt för pedagoger att tänka på, framförallt i stora barngrupper där tid 

inte alltid finns att se allt som händer runtomkring en. Arbetet med barns integritet kan i stora 

barngrupper blir mer problematiskt vilket är varför det är viktigt att som pedagog vara lyhörd 

och uppmärksam på det som sker i verksamheten. 

 

6.2.2 Skapa en trygg miljö för barnen 

Trygghetsplaner är något som de allra flesta förskolor arbetar med i sina verksamheter. De 

intervjuade pedagogerna berättar att en del i deras integritetsarbete handlar om att följa de 

trygghetsplaner och riktlinjer som finns på deras arbetsplatser. Några arbetar även aktivt med 

ICDP i verksamheten, ett vägledande samspel där pedagogerna ska bekräfta barnens känslor 

och uttryck. En pedagog beskriver deras trygghetsplan på följande vis: 

 

Riktlinjerna säger att vi ska vara lyhörda på vad barnen säger och gör, för att de ska känna sig 

trygga och våga ta kontakt med oss om de har några problem eller så. Så vi arbetar mycket med 

att skapa en trygghet för barnen att våga öppna upp sig om det händer något.  

 

Integritet och trygghet verkar således vara starkt sammankopplade i de förskolor som blivit 

intervjuade. Flera av pedagogerna beskriver även att de har riktlinjer för hur arbetet kring 

barns integritet ska ske när vikarier kommer in i verksamheten för att skapa en trygghet för 

barnen. En vanlig strategi i att skydda barns integritet är att överlåta ordinarie personal eller 

kända vikarier till att byta blöjor och att vikarier helst inte ska vistas ensamma med barnen 

utan att det alltid är ordinarie personal som ska öppna och stänga verksamheten.  

 

Alla de förskolor där pedagogerna arbetar har skrivit under Förskolebrevet som är till för att 

skapa en trygg miljö för barnen i verksamheten och stärka barns integritet. Pedagogerna 

uttrycker att riktlinjerna är till för att hjälpa pedagogerna att tänka didaktiskt kring sitt arbete 

med barns integritet och därmed skapa trygghet så att barn ska våga berätta om något känns 

för dem fel i och utanför förskolans verksamhet. En förskola har till och med utvecklat en 

egen integritetsplan utifrån vad som står i Förskolebrevet, med egna mål och uppföljningar 

kring deras integritetsarbete. 

 

6.2.3 Lära barnen om integritet som rättighet 

Flera av pedagoger ger en beskrivning av arbetet med Stopp! Min kropp! som tagits fram av 

Rädda Barnen. I verksamheterna lär de barnen att säga stopp när det är något som känns 
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obehagligt och som de inte vill att kompisarna ska göra. Pedagogerna ser det som en viktig 

del i arbetet med barns integritet att lära dem att kunna säga stopp och nej och att när detta 

sker måste andra personer respektera och lyssna på det. 

 

Just nu jobbar vi med att lära barnen att säga stopp och nej. Vårt mål på avdelningen just nu är 

att få barnen att fungera enskilt och i grupp och då våga säga stopp och våga säga nej jag vill 

inte. Vi pratar väldigt mycket med barnen om de tre väldigt starka orden NEJ, STOPP och JAG 

VILL INTE. Att säger man det då är det det som gäller. Man får aldrig nånsin fortsätta då. 

 

Pedagogerna beskriver att en viktig del i integritetsarbetet är att lära barnen om vilka 

rättigheter de har. Att de har rätt till att säga stopp och nej, att de har rätt till att bli hörda och 

rätt till att bli respekterade. Detta är något som bland annat sker via arbeten med barnböcker 

och teman. De intervjuade pedagogerna berättar om ett antal böcker de arbetat med utifrån 

barnkonventionen som handlar om att alla barn är olika men lika värda och att alla har rätt till 

att bli respekterade. Några pedagoger använder sig av handboken Stopp! Min kropp! som är 

framtagen av Rädda Barnen i sina verksamheter, men även litteratur som handlar om hur barn 

och vuxna ska vara mot varandra, och hur man kan vara en bra kompis. En förskola har ett 

flertal barn som talar andra språk och de använder sig av bildkort för att förtydliga bland 

annat ett nej eller ett stopp. 

 

Flera av pedagogerna menar även att det är viktigt i integritetsarbetet att låta barnen få vara 

med och bestämma i den mån som är möjligt för ett barn. En pedagog menar att en del i 

integritetsarbetet handlar om att:  

 

Vi låter dom få välja. Vi lyssnar alltid på dom när det gäller blöjbyten och i allting egentligen. Dom får 

vara med och bestämma det som är rimligt att bestämma. 

 

Flera av pedagogerna beskriver integritetsarbetet i relation till blöjbyten. Att de alltid i den 

mån som det går frågar barnen om pedagogen i fråga får byta blöja eller om någon av de 

andra pedagogerna ska göra det. De menar att om förskolan redan tidigt låter barn få rätt till 

att bestämma över sådana saker som stärker det integritetsarbetet och barnens förståelse av att 

de själva har rätt att bestämma över sina kroppar och att pedagoger respekterar de val barnen 

gör. Däremot betyder det inte att barnen alltid får sin vilja igenom. När det kommer till 

blöjbyten berättar flera av pedagogerna att det inte alltid är möjligt att barnen får välja vem 
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som ska byta blöja. Men i dessa situationer bör barnen få en förklaring till varför en sak sker 

på ett visst sätt enligt pedagogerna. 

 

Dom kan ju säga nej till att jag ska byta blöja och vill att någon av mina kollegor ska göra det. Men den 

har gått hem. Då måste jag. Då ska barnen alltid få en förklaring till varför det blir så.  

 

Vi frågar alltid barnen om vi får byta blöja på dom. Ibland vill de inte men vi måste ändå byta. Och 

under tiden som det sker så pratar vi om vad vi gör och varför.  

 

Pedagogerna ger uttryck för att barns rätt till sin egna integritet är viktig och bör respekteras. 

När det uppstår situationer där barnen inte kan få sin vilja igenom tycks pedagogerna se en 

vikt i att behandla barn som individer med rättigheter. De förtjänar en förklaring till varför 

saker inte går deras väg. Barn förtjänar enligt pedagogerna samma respekt som en vuxen 

individ får. Genom att visa respekt för barnen kan de lära sig att själva respektera andra och 

deras integritet. 

 

Jag är övertygad om att om man får sina egna gränser respekterade så ökar det chansen för att 

jag ska respektera andras gränser. Vi har inte bara barn i våra barngrupper idag som kommer bli 

utsatta utan vi har ju faktiskt framtidens förövare. Alla har de varit barn en gång i tiden. 

 

Att tidigt arbeta med att respektera gränser och andras integritet bidrar det till en tidigare 

förståelse hos barnen vilket kommer att underlätta för dem senare i livet beskriver flera av 

pedagogerna. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra resultat i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna, tidigare forskning och övrig litteratur. Kapitlet är uppdelad i 

resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsats, relevans för yrket samt förslag på fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
Integritet är ett begrepp som har olika betydelser beroende på sammanhanget och är därför 

även ett flertydigt begrepp menar De Geer och Trollestad (2012). Begreppet är komplext i den 

bemärkelse att det finns olika sätt att förstå integritet på. I förskolans läroplan (Skolverket, 

2016) finns det bara en mening som innehåller ordet integritet, det står i inledningen att 

“Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet […] är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen” (s. 4). Det finns inga riktlinjer eller mål som ska 

uppnås gällande integritet. Det gör att pedagogers egna förståelser och tolkningar av barns 

integritet är oerhört viktigt i det pedagogiska arbetet gällande integritetsuppdraget i sina 

verksamheter. Detta kan innebära att de pedagoger som har en hög kunskap om vad integritet 

kan vara och vad det kan betyda, i större grad arbetar med barns integritet i sina verksamheter 

än de pedagoger som inte besitter likvärdiga kunskaper inom ämnet. Trots att integritet inte 

har en stor plats i läroplanen har alla pedagoger vi intervjuat många tankar kring vad integritet 

betyder för dem. De talar alla om integritet som rätten till sin egna kropp och rätt till egna 

känslor och åsikter. Att alla människor ska ha rätt till att bestämma över sin egna personliga 

sfär och sin egna person. Begreppet integritet kopplade de alla till kroppen, två av dem talade 

om integritetsgränser genom att illustrera en ring runt kroppen. Thorsén (1997) förklarar den 

kroppsliga integriteten som att området runt kroppen är ett slags revir där intrång kan vara 

integritetskränkande. Även Gren (2007) och Nucci (2001) kopplar integritet till en persons 

egna värdighet och närmaste sfär/domän. Det tycks således finnas en överensstämmelse 

mellan pedagogernas och forskningens syn på begreppet integritet och dess innebörd gällande 

den personliga och fysiska integriteten. 

 

7.1.1 Integritet är en rättighet 

Pedagogerna anser alla att det är viktigt att jobba med och värna om barns integritet i 

förskolan, men att tala om den kroppsliga integriteten kan vara ett känsligt ämne att ta upp 

med barnen. Under intervjuerna görs det en tolkning om att vissa pedagoger kan tycka att det 
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är svårt att känna sig helt bekväma att tala med barngruppen om kroppens privata sfär och 

dess gränser på ett för dem naturligt sätt. Vart är okej att ta på dig och vart på kroppen känns 

det inte okej att ta på dig kan vara ett exempel. Trots att vissa pedagoger tycker att den 

kroppsliga integriteten är svårt ämne är det enligt Johansson (2005) viktigt att se att se på 

barns integritet som en rättighet. Öztürk (2010) menar att barn redan i tidig ålder lär sig om 

integritet och om vad som rätt och fel, men att det är pedagogernas uppgift att aktivt arbete 

med integritet i förskolan så att barnen utvecklar sin förståelse för begreppet och vad det kan 

innebära. Även Johansson (2005) skriver att om pedagoger begränsar barns kunskaper om 

integritet utifrån barnens ålder och mognad för att pedagogerna eventuellt tycker det är svårt 

att prata om, kan det bidra till att barn inte får sina rättigheter respekterade. Det kan tänkas att 

det endast är pedagogerna som kan tycka att det kan vara jobbigt att prata om den personliga 

sfären med barn, utifrån vad pedagogerna uttryckte tycks kroppen och dess funktioner vara 

något som intresserar barnen och där kan pedagoger på ett okomplicerat vis få en öppning och 

prata med barnen om rätten till sin kropp. 

 

7.1.2 Vikten av att känna sig trygg 

Vidare framkommer det i resultatet att det är viktigt att barn ska känna sig trygga på 

förskolan. Barnen ska ha en trygghet att våga stå upp för sig själva gentemot andra barn och 

vuxna, och känna tryggheten till pedagogerna så att de kan tala om vad de tycker, tänker och 

känner. Pedagogerna talade om vikten att försöka skapa förtroendefulla relationer. Även 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) argumenterar för att förskolans personal är oerhört 

betydelsefulla för barnen. Pedagoger ska vara lyhörda och skapa känslomässiga och 

tillgängliga relationer till barnen i verksamheten så att barn ska känna trygghet i att säga ifrån 

om de känner att deras integritet på något vis kränks (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 

Under intervjuerna framhölls ICDP av några pedagoger som ett pedagogiskt arbetssätt 

gällande barns integritet, vars grund är att all utveckling sker i samspelet med andra 

människor. Barnen ska känna sig bekräftade i deras känslor och uttryck (International Child 

Development Programme, u.å). Men för att ett gott samspel ska kunna ske måste barnen först 

och främst känna sig trygga i förskolan och med dess personal, trygghet är därav en ytterst 

viktig faktor i barnens fortsatta lärande av bland annat integritet och för att barnen aktivt och 

nyfiket ska delta i förskolans verksamhet. En pedagog berättar att det är svårt att hela tiden 

vara en närvarande pedagog. Stora barngrupper och tidsbrist är en fysisk förutsättning som 

rent praktiskt kan påverka barns integritet på ett negativt sätt. Detta kan således ha haft stor 

betydelse för att pedagoger beskriver barns integritet som något som berör trygghetsaspekten, 
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av den anledningen att känslan av trygghet kan ta skada hos barnen om det inte finns 

närvarande pedagoger som kan komma in och stödja i olika situationer som uppstår i 

barngruppen. Det är därför av vikt att pedagoger i förskolan har möjligheterna att bemöta alla 

barn och ge dem den trygghet de behöver. Har barn inte fått ett gott bemötande och inte har 

den känslan av trygghet de behöver kan det leda till konsekvenser längre fram i barns liv 

menar Lutz (2013). Genom att skapa en trygg miljö för barn öppnar det upp möjligheter för 

att barn ska våga stå upp för sin integritet och även våga säga ifrån när någon inkräktar på den 

personliga integriteten. Trygga barn och en trygg miljö kan därför förstås vara viktigt för att 

barn ska lära sig om integritet och förstå vikten av sina rättigheter i relation till detta. 

 

7.1.3 Visa andra människor respekt 

Att barn redan i tidig ålder bör lära sig att respektera andras integritet men även ge vetskapen 

om att andra ska respektera din integritet är något som såväl pedagogerna i denna studie som 

Johansson (2002) menar är viktigt. Genom att få sin egen integritet respekterad ökar 

chanserna för att barn ska respektera andras integritet. Respekt är därför något som såväl 

verksamma pedagoger som forskningen anser är viktiga beståndsdelar i att lära barn om 

rättigheter och integritet i förskolan (Johansson, 2002; Johansson, 2005, Johansson et al., 

2016; Öztürk, 2010). Ett sådant arbete kräver medvetna pedagoger som har en förståelse för 

vad integritet kan innebära och att de kan hjälpa barn att utveckla en förståelse för det på en 

för barnen begriplig nivå (Johansson, 2002). Men att visa respekt för barn och deras åsikter, 

tankar, gränser, viljor och integritet innebär inte nödvändigtvis att pedagoger ger barn rätt till 

att styra och bestämma över det som sker i verksamheten argumenterar Johansson (2005). Att 

visa sin hänsyn och respekt för det andra uttrycker är inte detsamma som att ge dem makt till 

att bestämma. Barn i förskolan kan inte bestämma över allt som sker i verksamheten. I 

vardagen på förskolan kommer pedagoger ständigt att ställas inför vissa etiska dilemman 

kopplat till detta menar Thorsén (1997), även resultatet i denna studie stödjer detta argument. 

Flera av pedagoger menar att det är av vikt att alltid fråga barnen vem som ska byta deras 

blöja men att det inte nödvändigtvis betyder att det är den personen som kommer att göra det. 

Däremot måste barnen alltid få en förklaring för varför det blir som det blir. Det krävs därför 

att pedagoger är villiga att förklara för barn om saker som händer, genom att göra det kan 

barn uppleva en känsla av att bli respekterad även om det inte nödvändigtvis leder till att 

barnen får som de vill förklarar en av de intervjuade pedagogerna. Genom att pedagoger visar 

respekt för barns uttryck och tankar kan det bidra till att barn lär sig att respektera sina 
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medmänniskor. Att se barn som individer med rättigheter som ska respekteras är oerhört 

viktigt för pedagoger i förskolan (Thorsén, 1997). 

 

7.1.4 Inta barns perspektiv 

De intervjuade pedagogerna arbetar redan från när barnen börjar i förskolan med att lära dem 

gränssättning, att lyssna och respektera när andra barn och vuxna säger stopp och nej. 

Johansson (1999) argumenterar för att barn som tillåts att testa andra människors gränser 

utvecklar en förståelse och ett lärande för andras integritet. Dock gäller det för pedagogerna 

att vara lyhörda och uppmärksamma på de försök som barn uttrycker för att skydda sin 

integritet och för att inte någons gräns överskrids. Pedagoger måste i det försöka se till 

helheten, vad barn uttrycker med sitt tonfall, gester och sitt ansiktsuttryck och inte bara på vad 

som verbalt sägs. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) redogör för att pedagoger 

måste inta ett perspektiv för att kunna förstå det barn uttrycker, för att förstå barns 

integritetsgränser behövs således att pedagoger intar barnens perspektiv. Under intervjuerna 

var barnperspektivet ett ord som inte någon av pedagogerna talade om, de talade alla om barn 

och integritet från ett vuxenperspektiv. Där tycker vi att pedagogerna har missat en viktig del. 

För att kunna lära barn om vart den egna och andras gränser går krävs det att pedagoger kan 

utgå från ett barnperspektiv. Pedagoger tolkar hela tiden barns uttryck och handlingar, men 

utan att faktiskt föra en dialog med barnen och låta dem komma till tals blir det svårt för 

pedagoger att se situationer ur ett barnperspektiv. Arnér (2009) menar att vuxna automatiskt 

utgår från ett vuxenperspektiv i arbetet med barn vilket gör det svårt för pedagoger att se hur 

barn på riktigt tolkar situationer rörande deras och andras integritet. Det är därför viktigt att 

verksamma pedagoger i förskolan försöker inta ett barnperspektiv för att själva kunna förstå 

barns personliga integritetsgräns (Arnér 2009). Om pedagoger kan visa att de lyssnar och 

bekräftar det barn uttrycker kan det tänkas bidra till att andra barn uppvisar ett likartat 

beteende eftersom pedagogerna har agerat som förebilder för hur vi som människor ska 

förhålla oss till varandra.  

 

7.1.5 Riktlinjer 

Förskolorna där de intervjuade pedagogerna var verksamma arbetade alla med att stärka barns 

integritet utifrån styrdokumenten, utöver styrdokumenten har förskolorna egna 

trygghetsplaner samt att vissa av förskolorna har skrivit under och följer Förskolebrevets 

riktlinjer. En pedagog arbetar på en förskola som har skrivit egna riktlinjer gällande hur de 

arbetar med barns integritet. Flera av de intervjuade pedagogerna talar om att vikarier inte ska 
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byta blöjor eller vara ensamma med barnen utan det ska överlåtas till ordinarie personal. 

Enligt Jones (2004) har i och med att integritet i allt större grad har lyfts i förskolan bidragit 

till en större misstänksamhet mot förskolans personal. Författaren menar att kramar och fysisk 

kontakt kan ses som en riskfaktor i att överskrida barns integritetsgränser. Även Andrzejewski 

och Davis (2008) menar att beröring har fått en negativ klang på grund av dess kopplingar till 

sexuella övergrepp. Vi ser på den nya misstänksamheten som att pedagoger idag har fått en 

större medvetenhet nu än tidigare om barns integritet i samband med fysisk kontakt. Åberg 

och Hedlins (2012) intervjuer med förskollärarstudenter visar på att studenterna känner att de 

i sitt kommande arbete har en motivation att motbevisa de misstankarna som nu i allt högre 

grad finns i vårt samhälle. Våra egna tankar är att hellre att misstankarna motbevisas än inga 

misstankar alls och barn på grund av det far illa. 

 

7.1.6 Aktivt arbeta med integritet 

Såväl vi som de intervjuade pedagogerna tror att barn som ges kunskaper om integritet i 

förskolan i mindre grad går över andras integritetsgränser både som barn men även senare 

som vuxna. Forskning av Johansson et al. (2016) har visat på att förskolor aktivt måste arbeta 

med barns rättigheter bland annat gällande integritet. Pedagogers egna professionella 

värderingar om integritet och hur de arbetar med det har betydelse för vad barn lär sig om 

integritet (Mintrop, 2012). Därför är det viktigt och ytterst värdefullt att pedagoger i förskolan 

har ett gemensamt integritetstänk (Santoro, 2013). Om förskolan inte arbetar med integritet 

och vårdnadshavare inte talar om integritet hemma kan det bidra till att barn inte har någon 

medvetenhet om integritet och vad det kan betyda. Eksvärd (Treskablinoll, u.å.) menar att 

barn som lär sig om integritet har en märkbart mindre risk att bli utsatta om de vet rätten till 

sina kroppar. Medvetna pedagoger som arbetet med integritet i förskolan är oerhört viktigt för 

barns integritetsutveckling, vilket på sikt även kan bidra till att kampanjer liknande #metoo 

inte behöver förekomma. Arbetet med barns integritet i förskolan är således viktigt inte bara 

för barn i nuet utan även för ett förebyggande ändamål. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I en studie måste forskaren ständigt ta ställning till olika metodval vilket kan få olika utfall på 

resultatet beroende på vilka dessa val är (Bryman, 2011). Innan intervjuerna genomfördes i 

denna studie frågade två av deltagarna om de kunde få tillgång till den intervjuguide vi hade 

utformat. Eftersom vi ville att deltagarna skulle känna sig bekväma med ämnet och ha något 
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att tillföra till resultatet fick de två deltagarna tillgång till frågorna i förväg. Däremot valde vi 

att inte ge ut frågorna till de resterande deltagare om de inte själva bad oss om det. Att vi 

valde att göra det kan tänkas ha haft en påverkan på det resultat vi kommit fram till eftersom 

de två deltagarna kunde förbereda sig innan intervjun medan de andra inte kunde det på 

samma sätt. Detta är något som därför kan påverka studiens tillförlitlighet. Att de bad om 

frågorna i förväg kan dessutom tyda på att de tycker det är ett känsligt ämne eller att de inte 

riktigt känner sig pålästa inom ämnet. Deras svar kan därför ha påverkats av sin förberedelse 

inför intervjun men det kan även ha varit så att de endast ville känna sig mentalt förberedda 

genom att kunna veta vilka frågor som skulle komma att ställas. Eftersom de fick 

intervjuguiden i förväg kan det tänkas att dessa pedagoger skulle ha haft fylligare svar och 

beskrivningar i jämförelse med de andra som intervjuats med tanke på de förberedelser de 

kunde ha gjort. Men vi upplever att det inte var någon större skillnad i exempelvis hur långa 

svar de gav eller i vad och hur de sagt något mellan de pedagoger som fick frågorna i förväg 

och de som inte fick det. Utan svaren har varit ungefär lika långa samt berört liknande 

aspekter av hur förskolorna arbetar med integritet.  

 

 

Det kan även tänkas att antalet förskolor vi genomfört intervjuer på kan ha en betydelse för 

resultatet. Att intervjua på ett flertal förskolor kan bidra till större förståelse och kunskap 

kring barns integritet och arbetet med det i praktiken. Det skapar en bredare syn på 

pedagogers syn på integritet och förskolans arbete med det i jämförelse med om studien bara 

hade genomförts på en förskola. I denna studie har vi valt att inte ange vilken pedagog som 

har sagt vad under vår resultatdel. Detta kan tänkas minska tillförlitligheten i studien och vi 

vill därför poängtera att vi är medvetna om det. Vi anser dock att vem som har sagt vad inte 

har varit relevant för studien eftersom syftet inte har varit att göra en jämförelse mellan olika 

pedagoger och förskolor. Därför har vi valt att inte skriva ut vilket citat som tillhör vilken 

pedagog.  

 

 

Under våra transkriptioner var vi väldigt noga med att skriva ner pauser och hummanden, 

anledningen till det var att vi trodde att det kunde vara av vikt i vår analysprocess. Vi tänkte 

att det kunde vara intressant att veta när respondenterna stannade till och tog sig tid till att 

fundera hur de skulle besvara frågan de fick (Bryman, 2011). Dock hade detta ingen betydelse 
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för vårt resultat eftersom alla respondenter var väldigt klara och direkta i de svar som vi 

tyckte var relevanta för vår studie. 

 

 

Vidare valde vi i denna studie att genomföra intervjuer eftersom vi tyckte det var den metod 

som var mest lämplig för studiens syfte, vilket är viktigt när en metodansats ska väljas 

(Bryman, 2011). Hade vi istället valt att genomföra observationer hade det bidragit med en 

annan slags förståelse och kunskap kring integritet, eventuellt kring hur förskolor arbetar 

praktiskt. I vår studie har pedagoger berättat hur de arbetar med barns integritet men 

observationer hade även kunna bidragit till konkreta exempel och situationer på ett annat sätt 

än en intervju hade kunnat (Bryman, 2011). Eftersom denna studie är tidsbegränsad fanns 

dock inte tid till att genomföra två olika datainsamlingsmetoder vilket är varför vi valde 

intervjuer istället för observationer då den valda metoden var mer relevant för studiens syfte. 

Vid en observation är det inte heller självklart att vi hade funnit att förskolan arbetar med 

integritet. Det hade även kunnat vara möjligt att förskolan enbart arbetat med barns integritet 

vid de tillfällen vi hade befunnit oss där men att de annars inte arbetade med det. Vi fann 

därför fördelar med att intervjua istället för att observera. 

 

 

En stor del av den tidigare forskningen som presenterats tidigare i denna studie har använt 

observationer och intervjuer som angreppssätt i sina studier. Eftersom vi i vår studie var 

intresserade av pedagogernas uppfattningar gällande integritet var intervju som metod ett 

naturligt val för att komma åt dessa uppfattningar (Bryman, 2011). Flertalet av de studier som 

utgör tidigare forskning har även haft som fokus att skildra uppfattningar kring fenomen 

relaterade till integritet, vilket kan vara anledningen till att just intervju som metod har valt 

även i dessa studier (Andrezejewski & Davis, 2008; Jones, 2003; Mintrop, 2012; Santoro; 

2013; Åberg & Hedlin, 2002; Öztürk, 2010). Däremot om vi enbart hade varit intresserade av 

att undersöka hur förskolor rent praktiskt arbetar med integritet eller hur styrdokument 

skildrar integritet hade liknande angreppssätt som Johansson (1999, 2002, 2005), Johansson et 

al. (2016) eller Jones (2004) varit aktuella istället. Även om vi i denna studie har varit 

intresserade av hur pedagoger uppfattar och beskriver arbetet med integritet i verksamheten 

hade det varit en annan sak om vi velat observera konkreta exempel av det. Observation hade 

då varit det rätta angreppssättet men fokus i denna studie var på hur pedagogerna beskriver 
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arbetet med integritet i förskolan vilket är varför intervju var mer lämpligt som angreppssätt. 

Vårt angreppssätt kan tänkas stämma bättre överens med den forskning som gjorts inom ett 

internationellt perspektiv än det svenska och nordiska perspektivet.  

 

 

Vår analys av det insamlade materialet inspirerades av det sätt som Graneheim och Lundman 

(2004) och Kvale och Brinkmann (2014) beskriver kodning och kategorisering. Denna 

analysprocess har vi ansett har varit hjälpsam i vår studie och fungerat väl för vårt material. 

Däremot finns det flertalet andra analysmetoder som kanske hade lämpat sig bättre men vi 

valde denna analysmetod eftersom vi ansåg att den passade bra till det syfte och det material 

vi samlat in. En svårighet i denna analysmetod har varit att urskilja vilka koder som passar in 

under vilken kategori när koden har passat in på flertalet kategorier. Vissa meningar och 

fraser har även passat in under olika koder i dessa fall har vi behövt bestämma bara en kod 

eftersom vi inte velat ha en massa överlappningar. Men under hela analysprocessen har vi fört 

en diskussion med varandra kring materialet och det har funnits en överensstämmelse mellan 

oss gällande koder och kategorier. Att vi har kommit överens och kunnat föra en dialog har 

därför underlättat analysprocessen för oss.  

 

 

7.3 Slutsats 

Den första frågeställningen i denna studie var: Hur uppfattar pedagoger begreppet integritet? 

Slutsatsen till detta visar att de intervjuade pedagogerna uppfattar integritet som ett begrepp 

som inkluderar flera aspekter. Dels visar resultatet att integritet uppfattas handla om såväl den 

kroppsliga som den psykiska integriteten. Den beskrivs som en personlig sfär, en bubbla eller 

rockring, och att varje enskild individ bestämmer vad som är okej eller inte inom denna sfär. 

Det uppfattades således även vara kopplat till varje människas personliga gränser. Integritet 

kopplades även till trygghet, respekt och rättighet i resultatet. Att varje individ har rätt till sina 

egna åsikter och känslor, att dessa ska respekteras och att barns integritet även handlar om att 

känna en trygghet. I förskolan ska barn känna sig trygga till att uttrycka sig och våga uttrycka 

sig. Resultatet visar således att slutsatsen på den första frågeställningen är att integritet 

uppfattas behandla olika aspekter som alla är viktiga.  
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Vidare löd den andra frågeställningen: Hur beskriver pedagoger arbetet med integritet i 

verksamheten? Resultatet visar att pedagoger beskriver att de arbetar mycket med att lära 

barnen om att sätta gränser men även att lyssna och respektera när andra försöker skydda sina 

integritetsgränser. Men de intervjuade pedagogerna menar att det är svårt att fullt ut vara 

lyhörd och uppmärksam på barns integritet eftersom de stora barngrupperna gör det svårt att 

se allt som sker i verksamheterna. Vidare visar resultatet att förskolorna försöker att skapa 

trygga miljöer för barnen och lära dem om integritet som rättighet. Flertalet av pedagogerna 

beskriver arbetssätt om integritet liknande Stopp! Min kropp! De beskriver att de låter barnen 

få vara med och välja i den mån som går när det gäller saker som rör barnen och som kan 

påverka deras integritet, exempelvis blöjbyten. Ett sådant förhållningssätt lär barnen tidigt om 

rätten till den egna kroppen enligt pedagogerna.  

 

 

Utifrån det resultat vi fått fram genom intervjuer med verksamma pedagogerna kan en slutsats 

dras om att pedagoger i dagens förskola har en stor medvetenhet kring barns integritet och vad 

det innebär för verksamheten. Även om de intervjuade pedagogerna har olika sätt att definiera 

begreppet integritet visar de ändå en stor förståelse för dess innebörd. Barns integritet tycks 

dessutom vara något som pedagoger ser som viktigt att arbeta med och som de faktiskt även 

arbetar aktivt med i sina förskoleverksamheter. Dock synliggjorde pedagogerna inte barnens 

perspektiv gällande integritet under intervjuerna som genomfördes, detta anser vi är en viktig 

del i förskolans integritetsarbete som behöver fördjupas och utvecklas. 

  

 

7.4 Relevans för yrket 
Syftet med denna studie har varit att beskriva hur verksamma pedagoger i förskolan uppfattar 

begreppet integritet samt redogöra för på vilka sätt förskolor kan arbeta med barns integritet i 

sina verksamheter. Med detta hoppas vi att verksamma pedagoger ute i landets förskolor kan 

inspireras av andras arbete med barns integritet och att det ska väcka tankar och idéer kring 

hur detta arbete kan gå till. I denna studie ges några förslag på olika aspekter som integritet 

kan betyda för förskolans arbete, däribland trygghet och respekt. Denna studie kan tänkas 

belysa vikten av att pedagoger i sina arbetslag diskuterar kring begreppet integritet och vad 

det har för betydelse för det arbete som ska ske i förskolans verksamhet. Eftersom integritet 

får en större betydelse i samhället är det viktigt att förskolan tidigt kan börja uppmärksamma 
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och arbeta med integritet, vilket kommer att gynna barnen i deras utveckling och framtid. 

Integritet finns även med i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) men framkommer inte 

tydligt hur förskolan ska arbeta med det. Det är därför av vikt att studier och forskning 

fokuserar kring just integritetsarbetet i förskolan vilket kan bidra till en ökad förståelse för 

verksamma pedagoger. En studie som denna har därmed en stor relevans för förskolan och 

yrkesprofessionen. 

 

7.5 Förslag till fortsatta studier om barns integritet 
Integritet är ett ämne som förstås få en allt större betydelse i samhället och vikten av att 

respektera andra människors integritetsgränser blir allt tydligare vilket även börjar märkas i 

förskolan. Därför ser vi att det krävs mer forskning och studier kring hur förskolan arbetar 

med barns integritet rent praktiskt och vad det kan innebära för en pedagogs arbete. Idag finns 

oerhört få studier kring detta, framförallt gällande barn i förskolan. Om forskningen kunde 

fokusera mer på barns integritet i förskolan skulle det kunna medföra att fler förskolor förstår 

vikten av ämnet och börjar arbeta med det aktivt. I vårt resultat har även trygghet framkommit 

som en viktig del i integritetsarbetet och vi anser därför att det vore intressant att studier 

kunde använda denna infallsvinkel eftersom det är en av flera viktiga aspekter för barns 

integritet 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Hej! 

Vi är två tjejer som studerar sjätte terminen på förskollärarutbildningen vid Örebro 

universitet. Vi ska precis påbörja vårt examensarbete vars syfte kommer vara att studera om 

barns integritet i förskolans verksamhet och om vad barns integritet innebär i praktiken. 

 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras. Intervjun beräknas ta 

omkring 30 minuter och kommer att beröra era uppfattningar och era erfarenheter av barns 

integritet. Hela intervjun kommer att spelas in på band och skrivas ut i text för att vi på ett 

enkelt sätt ska kunna göra en analys. Resultaten kommer endast användas i 

forskningsändamål och ni kommer att vara anonyma i uppsatsen. Deltagandet är helt frivilligt 

och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss för mer information. Hoppas ni vill delta i 

vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sara Stenman & Elin Nordin 

 

Sara Stenman                                                                   Elin Nordin 

E-post: XXXXX                                                     E-post: XXXXX 

Telefon: XXXXX                                                         Telefon: XXXXX 

 

 

Handledare: Oliver St John                     

E-post: XXXXX                                         Telefon: XXXXX     
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

• Berätta kortfattat om din utbildning och yrkesbakgrund. 

• Vilken ålder är det på barnen på din avdelning? 

 

 

• Vad betyder begreppet integritet för dig? 

 

• Är Integritet ett begrepp som ni i arbetslaget har diskuterat kring? 

           Om ja: Vad har ni sagt om detta begrepp?  

 

• Har ni som personal fått någon kompetensutveckling som rör frågor kring integritet?  

Om ja: Hur på vilka sätt? 

 

• Har förskolan något gemensamt arbetssätt gällande barns integritet? Ex. handlingsplan 

eller liknande. 

 

• Hur arbetar ni för att barnen ska få en större förståelse och respektera sina egna men 

även andra barns integritetsgränser? 

 

• Ibland ställs pedagoger inför s.k. etiska och moraliska dilemman, valsituationer när 

man inte vet vad som är rätt eller hur man ska handla. Gällande barns integritet har du 

personligen eller ni i arbetslaget hamnat i en sådan situation? 

 

• Varför tycker du att man ska arbeta med barns integritet i förskolan? 

 

• Finns det något annat som du vill tilläga som vi inte diskuterat? 

 


