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Abstrakt 

”Do you wanna hug?” - A qualitative study of how children’s right to physical 

integrity can be respected in preschool. 

 

Barns rätt till fysisk integritet är ett kontroversiellt ämne. Det förknippas ofta med 

beröring av sexuell karaktär, men sällan med den vardagliga fysiska kontakt som 

förekommer i förskolan. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om hur 

barns rätt till fysisk integritet kan respekteras i förskolan, genom att undersöka hur 

några barn resonerar kring fysisk integritet i vardagliga interaktioner. Vad 

identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet kan 

respekteras i vardagliga barn-barn-interaktioner? Vad identifierar barn för strategier 

i barn-vuxen-interaktioner? För att nå barns resonemang används en 

metodkombination av forumspel och barnsamtal som datainsamlingsmetod. 

Studiens resultat visar att barn identifierar strategierna säga ifrån, be om ursäkt och 

fråga om samtycke i vardagliga interaktioner mellan barn, och be om ursäkt och 

undvika beröring i interaktioner mellan barn och vuxen. Barnen identifierar även 

strategier som innebär att barns fysiska integritet inte respekteras i de båda 

interaktionstyperna. En slutsats som kan dras av barnens resonemang är att 

respekten för barns fysiska integritet tycks variera och vara kompromissbar, 

beroende på om barn interagerar med andra barn eller med vuxna.   

Nyckelord 

Fysisk integritet, rättighet, beröring, vardaglig interaktion, barns perspektiv. 
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1 Inledning 

 
Rätten till fysisk integritet är något som under de senaste åren fått stor 

uppmärksamhet både i svensk och internationell samhällsdebatt, mycket på grund 

av #MeToo-rörelsen. #MeToo fick stort genomslag 2017, då kvinnor världen runt 

använde hashtagen på sociala medier för att dela sina erfarenheter av sexuella 

trakasserier. Rörelsen belyste hur vanligt förekommande sexuella trakasserier 

faktiskt är och synliggjorde därigenom ett stort samhällsproblem, som tvingat 

många människor att kompromissa om sin rätt till fysisk integritet. Genusforskaren 

Christian Eidevald (Djurberg 2018) anser att detta är en problematik som bör 

adresseras redan i förskolan. Att jobba förebyggande mot sexuella trakasserier i 

förskolan är ett komplext uppdrag, som bland annat innefattar jämställdhetsarbete i 

relation till förskolans övergripande omsorgsuppdrag. För att arbeta fram 

fungerande förebyggande strategier är det därför väsentligt att reflektera över och 

prata om frågor som rör barns fysiska integritet, även om det många gånger är en 

känslig fråga bland förskolepersonal (Djurberg 2018). Trots ämnets känslighet finns 

det en del material som framställts i syfte att förebygga sexuella trakasserier. 

Exempel på sådant material är Förskolebrevet som tagits fram av den ideella 

organisationen TreSkaBliNoll (Eksvärd 2018), men främst Rädda Barnens material 

Stopp! Min kropp! som tillämpats i många förskolor (Djurberg 2018). 
 
I debatten om fysisk integritet i förskolan urskiljer vi en röd tråd: rätten till fysisk 

integritet blir nästan enbart en fråga om att förebygga sexuella trakasserier och 

olämplig beröring. Det är givetvis ett viktigt arbete när det kommer till att skapa en 

trygg tillvaro för barnen i förskolan samt ett tryggare samhällsklimat, men samtidigt 

är frågan om det inte finns fler dimensioner av fysisk integritet än den av sexuell 

karaktär. Under verksamhetsförlagd utbildning och olika vikariat har vi observerat 

att beröring är en naturlig del av förskolans vardagliga verksamhet. Barns fysiska 

integritet riskerar därför att kränkas på andra sätt än sexuella. Ett bredare perspektiv 

på fysisk integritet lyfts i förskolans kommande läroplan, där det tydliggörs att barns 

fysiska integritet är något som konstant ska tas hänsyn till i den vardagliga 

verksamheten, inte bara i uppenbart känsliga situationer (Skolverket 2018). Det blir 

alltså inte enbart en fråga om att förebygga sexuella trakasserier, utan också en fråga 

om att alltid sträva efter att förstå och respektera barns rätt till fysisk integritet. 
 
Fysisk integritet tycks således vara ett komplext fenomen som framhävs på ett sätt i 

samhällsdebatten och på ett annat sätt i förskolans styrdokument. Men vad tycker 

barnen? Förskolans läroplan tydliggör att verksamheten ska utgå från barns olika 

erfarenheter, förutsättningar och behov (Skolverket 1998), vilket gör det högst 

relevant att vara medveten om hur barn själva ser på sin rätt till fysisk integritet. För 

att få ett vidare perspektiv på hur fysisk integritet kan komma till uttryck i förskolan 

har vi därför valt att undersöka hur barn anser att rätten till fysisk integritet kan 

respekteras i förskolans verksamhet, med fokus på vardagliga interaktioner. 
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2 Bakgrund 

 
Bakgrundskapitlet syftar till att rama in studiens kunskapsområde. Nedan 

presenteras ett kort historiskt perspektiv på barnsyn, relevanta begrepp för studien 

samt tidigare forskning med anknytning till fysisk integritet. 

2.1 Historiskt perspektiv på barnsyn 
Synen på barn och barndom är inte statisk, utan förändras över tid i samband med 

historiska, kulturella, politiska och sociala skiften (Axelsson & Qvarsebo 2017). En 

stor förändring i synen på barn och barndom sker i samhället under 1960–70-talet. 

Från att tidigare ha setts som inkompetenta och passiva individer som skulle fostras 

till att bli fullvärdiga vuxna, börjar barn betraktas som aktiva och kompetenta 

deltagare i samhället (Sommer 2005). Denna förändrade barnsyn speglas i den 

svenska lagstiftningen under 70–80-talet, inte minst i synen på barns kroppsliga 

integritet och betoning av deras rättigheter. 1979 införs en lag som förbjuder vuxna 

att aga barn. Förbudet innebär att det tydliga fostransuppdrag som tidigare präglat 

vuxnas förhållningssätt blir sekundärt till barns rätt till omsorg, respekt och fysisk 

samt psykisk integritet. Parallellt med den svenska utvecklingen sker förändringar 

av barns rättigheter på internationell nivå. 1989 antar FN:s generalförsamling 

konventionen om barns rättigheter, vilken uppmärksammar barn som fullvärdiga 

människor och samhällsmedborgare. Sverige ratificerar barnkonventionen år 1990 

(Axelsson & Qvarsebo 2017). Skiftet i synen på barn påverkar även förskolan som 

institution. 1998 får förskolan sin första läroplan, där barn beskrivs som kompetenta 

demokratiska medborgare med rätt till bland annat integritet, inflytande och 

delaktighet (Skolverket 1998). 2018 godkänns en omfattande revidering av 

förskolans läroplan, som träder i kraft juni 2019. Revideringen innebär att barns rätt 

till fysisk integritet skrivs in i förskolans läroplan för första gången i läroplanens 

historia (Regeringskansliet 2018). 

2.2 Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt presenteras definitioner av ett antal begrepp som har relevans för 

studien: integritet, kränkning, beröring och vardaglig interaktion. Först presenteras 

en mer allmän begreppsdefinition, varpå begreppen sätts i förskolans kontext. 

Avslutningsvis förklaras begreppens användning i studien. Studien utgångspunkt är 

att begreppen är tätt sammanknutna.  

2.2.1 Integritet 
Nationalencyklopedin (2018a) förklarar att integritet kommer från det latinska ordet 

integritas som bland annat innebär ’orörd’, ’hel’ och ’fullständig’. Människors 

integritet handlar om rätten att få sin sfär och personliga egenart respekterad, samt 

rätten att inte utsättas för ingrepp som kan upplevas som störande för den egna 

personen, det vill säga att en människas värdighet får vara intakt. 
 
I förskolans nuvarande läroplan nämns begreppet integritet endast en gång, som ett 

grundläggande värde (Skolverket 1998). I förskolans kommande läroplan står dock 

integritet med i andra sammanhang där innebörden förtydligas och det görs en tydlig 

åtskillnad mellan personlig och kroppslig integritet (Skolverket 2018):  
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Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också̊ respekteras. Det gäller 

bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation (s. 7). 

 

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

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

integritet (s. 13).  

 

Arbetslaget ska [...] hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med 

respekt för barnens integritet (s. 17). 

 

Studien fokuserar på den fysiska aspekten av integritetsbegreppet och utgår från att 

fysisk integritet är en rättighet som handlar om att få sin kropp respekterad. 

2.2.2 Kränkning  
Nationalencyklopedin (2018b) beskriver begreppet kränka som att behandla någon 

nedsättande genom att angripa den personliga hedern, vilket kan ske genom ord 

eller handling. Begreppet definieras även som något förödmjukande och sårande, 

och används ofta i en kontext där känslor är inblandade. Ett annat perspektiv på 

kränkningar är då någon väljer att inte respektera en bestämmelse, som exempelvis 

de mänskliga rättigheterna. Ytterligare ett perspektiv är kränkningar som sexuellt 

våldförande (Nationalencyklopedin 2018b). 
 

I förskolans kontext kan begreppet kränkning definieras som en slags “dissning” 

eller inkompetensförklaring som upphäver ett barns värdighet. Var gränsen går för 

vad som anses vara kränkande är också personligt och upp till varje barn att 

bestämma. Kränkningar kan både ha en fysisk och psykisk natur. Fysiskt 

påträngande kränkningar mellan barn är vanligt förekommande i förskolan (Öhman 

2008). 

 

I studien ses kränkningar som icke önskvärd beröring av en annan människas kropp, 

det vill säga kränkningar av fysisk karaktär som inkräktar på en annan människas 

fysiska integritet. Studien fokuserar inte på kränkningar av sexuell natur. 

2.2.3 Beröring 
Beröring definieras som kontakt mellan levande varelser eller föremål, vilket gör att 

begreppet är relevant i interaktionssammanhang (Nationalencyklopedin 2018c). I 

förskolan är beröring ett sätt för barn att dela intentioner och kommunicera känslor 

och tankar (Løkken 2008). Beröring är även något som förskollärare använder 

dagligen i sitt arbete med barn för att bland annat lösa konflikter, trösta, upprätthålla 

en aktivitet med många barn, eller för att få verksamheten i allmänhet att flyta på 

(Bergnehr & Cekaite 2017). 
 
Studiens utgångspunkt är att beröring ses som fysisk kontakt mellan människor, 

både mellan barn samt mellan barn och vuxna, och något som sker konstant i 

förskolans vardagliga verksamhet. 
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2.2.4 Vardaglig interaktion 
Begreppet vardaglig innebär något som ofta sker, förekommer eller används och är 

således inte speciellt anmärkningsvärt eller högtidligt (Nationalencyklopedin 

2018d), medan interaktion karaktäriseras av samverkan och samspel i en process där 

människor individuellt eller i grupp ömsesidigt påverkar varandra genom sitt 

handlande. Denna påverkan kan förmedlas via språk, gester eller symboler 

(Nationalencyklopedin 2018e).  
 
I förskolans verksamhet uppstår det spontant många samtal och interaktioner mellan 

barn och vuxna. Interaktionerna blir vardagliga när de äger rum i situationer som är 

bekanta och de kan vara av både fysisk och verbal natur. Det handlar om den 

vardagliga kontakt som sker mellan barn samt mellan barn och vuxna i situationer 

alla är väl förtrogna med så som fri lek, samlingar och påklädning med mera (Gjems 

2011). 

 

I studien betraktas vardagliga interaktioner som interaktioner mellan människor, 

vilka är vanliga på många förskolor och sker återkommande i verksamheten. 

Studien fokuserar på vardaglig interaktion av fysisk natur. 

2.3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som har anknytning till fysisk 

integritet. Först sammanställs forskning om integritet utifrån ett rättighetsperspektiv, 

varpå forskning om beröringens roll för fysisk integritet skildras. Slutligen ges en 

sammanfattning av forskningsresultaten. 

2.3.1 Integritet som rättighet  
Quennerstedt (2015) menar att yngre barn sällan är medvetna om mänskliga 

rättigheter, men eftersom de vistas i ett samhälle där medvetenhet om mänskliga 

rättigheter finns, kommer barn indirekt lära sig hävda sina rättigheter via den 

vardagliga interaktionen med vuxna. I ett globalt perspektiv är mänskliga rättigheter 

således något som rör alla människor, men kommer uttryckas olika beroende på den 

sociala kontexten och de aktörer som skapar denna kontext. I förskolans kontext 

innebär det att barns möjlighet att hävda sina rättigheter påverkas av hur vuxna 

planerar och agerar i verksamheten, vilket innebär att rättighetsfrågan även är nära 

kopplad till makt (Quennerstedt 2015).  
 
Även Dolk (2013) framhäver maktperspektivet i samband med barns hävdande av 

sina rättigheter och lyfter den asymmetriska maktrelationen i förskolan, som innebär 

att den vuxna mer eller mindre alltid har mer makt än barnen. Till skillnad från 

Quennerstedt (2015) menar dock Dolk (2013) att kunskap om sina rättigheter är 

nödvändigt för att kunna hävda sina rättigheter. Konceptet mänskliga rättigheter 

bygger på att alla rättighetsinnehavare - både vuxna och barn - är jämlika, något 

som riskerar att hamna i skymundan på grund av det asymmetriska maktförhållandet 

mellan barn och pedagoger. Även om pedagoger informerar förskolebarn om deras 

rättigheter, kan det skeva maktförhållandet alltså ändå hindra barnen från att hävda 

sina rättigheter. 
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Johansson (2005) har också identifierat att maktförhållandet mellan pedagoger och 

barn påverkar barns möjlighet att utöva sina rättigheter, då i samband med rätten till 

integritet. Pedagoger har en tendens att respektera barns integritet när det passar de 

vuxnas intentioner, vilket kan bero på att pedagoger utgår från barns ålder, mognad, 

kompetenser när de bedömer barns rätt till integritet. Resultatet i studien visar 

tydligt att vuxna sällan ser eller förstår att de i vardagliga interaktioner kränker 

barns integritet. Barn finner det i sin tur svårt att markera när de blivit kränkta, 

vilket gör det lättare för vuxna att ignorera barns rätt till integritet, om än omedvetet. 

Till följd av det asymmetriska maktförhållandet är rätten till integritet något som ges 

till barn av vuxna, och då är frågan om det går att tala om integritet som en rättighet 

över huvud taget. För att integritet ska ses som en faktisk rättighet argumenterar 

Johansson (2005) för att ålder, mognad eller kompetens inte ska vara avgörande. 

Barns rätt till integritet är inget som pedagoger kan välja att åsidosätta eller 

kompromissa. Det handlar om att värdesätta barn som egna individer och som 

människor värda att lyssna på (Johansson 2005).  

2.3.2 Fysisk integritet och beröring   
Bergnehr och Cekaite (2017) menar att fysisk beröring har en social funktion och är 

viktig för att lärare ska kunna skapa bra relationer med barn i förskolan. Genom den 

beröring som vuxna använder i vardaglig interaktion, lär sig barn vilken beröring 

som är lämplig. För att öka medvetenhet kring hur vuxna kan beröra barn på ett sätt 

som gynnar pedagog-barn-relationen, blir det centralt för alla pedagoger att 

reflektera kring hur beröring används i den egna verksamheten (Bergnehr & Cekaite 

2017).  
 
I flera internationella studier visar resultaten att pedagoger till viss del avstår från att 

röra barn, trots att de är medvetna om beröringens positiva effekter på 

relationsskapande. I en amerikansk studie problematiserar Andrzejewski och Davies 

(2008) beröring utifrån ett tabuperspektiv. De menar att pedagoger är så pass 

medvetna om riskerna med beröring - att beröra på ett sätt som barn inte tycker om 

eller att som lärare bli falskt anklagad för olämplig beröring - att de begränsar den 

fysiska kontakten med barnen. I en grekisk studie beskriver Stamatis och Kontakos 

(2008) att det finns en viss kunskap om att beröring är viktigt för interaktion och 

kommunikation, men inte tillräckligt mycket för att bortse från de samhällsnormer 

som tabubelägger beröring i förskolan. Ett snarlikt resultat framkommer i andra 

anglosaxiska studier, där lärare begränsar sin kontakt med barn för att inte bli falskt 

anklagade för olämpligt beteende (Campell-Barr 2017; Owen & Gillentine 2010).  

 

Även Bergström, Eidevald och Westberg-Broström (2016) lyfter den vuxnes ansvar 

i den vardagliga interaktionen i förskolan. De menar att pedagoger har en väldigt 

unik position eftersom de har ett stort omsorgsuppdrag för barns välmående och står 

för en stor del av barns vardagliga interaktion med vuxna. Detta blir dock 

problematisk då det finns en risk att pedagoger, som ska vara trygga omsorgsgivare, 

även kan vara potentiella förövare. För lärare blir det således viktigt att verkligen ta 

barn på allvar när de uttrycker att deras fysiska integritet blivit kränkt (Bergström, 

Eidevald & Westberg-Broström 2016). 
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Hedlin, Åberg och Johansson (2018) problematiserar också det pedagogiska 

omsorgsuppdraget i relation till beröring, men finner i resultatet andra faktorer än 

tabu- och riskperspektivet. Resultatet visar att pedagoger har lättare att identifiera 

situationer som karaktäriseras av för mycket beröring, än situationer där för lite 

beröring används. Detta menar Hedlin, Åberg och Johansson (2018) kan bero på att 

omsorgsuppdaget i förskolan blivit sekundärt i och med att fokus på lärande och 

undervisning har ökat. Pedagoger vill bli respekterade i sin lärarroll och att beröra 

barn mycket anses då inte tillhöra yrkesrollen, vilket blir problematiskt eftersom 

fysisk kontakt är en så pass stor del av förskolans vardagliga verksamhet.   

2.3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
I ovanstående forskning framkommer det att fysisk integritet kan ses både från ett 

rättighetsperspektiv och ett beröringsperspektiv. Forskningen om rättigheter lyfter 

att barns förutsättningar att utöva sina rättigheter och sin rätt till integritet är 

beroende av vuxnas maktutövning. Forskningen om beröring handlar främst om 

vilka konsekvenser pedagoger själva kan drabbas av till följd av den beröring de 

använder. I resultaten finns en avsaknad av hur barn upplever beröring och hur barn 

ser på sin rätt till integritet, vilket är ett intressant resultat i sig. Utifrån 

forskningsöversikten tycks det alltså högst ovanligt att undersöka fysisk integritet 

från barns perspektiv. 
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3 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barns rätt till fysisk integritet 

kan respekteras i förskolan, genom att undersöka hur några barn resonerar kring 

fysisk integritet i vardagliga interaktioner. Studien utgår från följande 

frågeställningar:  

 
 Vad identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet 

kan respekteras i vardagliga barn-barn-interaktioner? 

 
 Vad identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet 

kan respekteras i vardagliga barn-vuxen-interaktioner? 
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4 Teoretiskt ramverk  

 
I följande kapitel redovisas den socialkonstruktionistiska teoribildningen samt 

begreppen barns perspektiv och barns vuxenperspektiv.  

4.1 Socialkonstruktionism 
I socialkonstruktionistisk teoribildning ses vardagslivet som en socialt tolkad 

verklighet. Denna verklighet utgörs dels av den subjektiva värld som människor 

upplever, där människors individuella tankar och handlingar gör verkligheten 

meningsfull; dels den intersubjektiva världen, där människor i interaktion och 

kommunikation med varandra skapar en gemensam verklighet. Den subjektiva och 

den intersubjektiva världen stämmer inte alltid överens, men genom språket (tal, 

ansiktsuttryck, gester) kan människor börja förstå andras subjektiva världar och 

socialiseras på så vis in i den gemensamma verklighet som är “här och nu” (Berger 

& Luckman 2003). Den värld människor lever i och den kunskap människor har om 

den är socialt konstruerad, då människor är aktiva aktörer i skapandet av sin sociala 

verklighet. Det är således i interaktion och kommunikation som kunskap uppstår, 

och på så vis är kunskap alltid kontextbunden (Dahlberg, Moss & Pence 2014). Det 

övergripande syftet med socialkonstruktionismen är att försöka synliggöra och 

problematisera människors tankar och handlingar (Allwood & Eriksson 2017). I 

studien görs ett försök att synliggöra barns tankar och subjektiva världar, genom att 

via samtal nå barns resonemang kring hur fysisk integritet kan respekteras. Studien 

kommer därför utgå från den socialkonstruktionistiska synen på kunskap. 

4.2 Barns perspektiv och barns vuxenperspektiv 
Då studien undersöker hur barn resonerar om fysisk integritet i relation till 

vardagliga barn-barn- och barn-vuxen-interaktioner, blir begreppen barns perspektiv 

och barns vuxenperspektiv centrala. Enligt Johansson (2003) handlar barns 

perspektiv om att synliggöra barns erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. 

Syftet är att säga något om barns liv och på så vis göra deras röster hörda. Att 

försöka närma sig barns perspektiv blir således en fråga om makt. Det handlar inte 

om att avsäga sig sin makt som pedagog, utan snarare om att använda makten för att 

höja barns röster i vissa situationer istället för att utgå från sitt vuxna perspektiv. 

Vuxna kan alltså aktivt sträva efter att förstå barns perspektiv genom exempelvis 

samtal med dem, men kan aldrig till fullo inta dem (Johansson 2003). I studien 

kommer allt barnen säger tolkas som ett uttryck för barns perspektiv.  
 
Svenning (2011) menar att precis som vuxna har ett visst perspektiv på hur barn är 

och tänker, är det rimligt att barn har ett perspektiv på hur vuxna är och tänker. I det 

sammanhanget blir det lämpligt att tala om barns vuxenperspektiv. Användningen 

av begreppet är dock väldigt begränsad, vilket kan bero på det asymmetriska 

maktförhållandet som råder mellan barn och vuxna. Genom att undersöka hur barn 

ser på och tänker kring vuxna utifrån barns vuxenperspektiv, kan ett mer 

symmetriskt förhållande mellan vuxna och barn nås där båda sidors perspektiv blir 

respekterade och lyssnade på (Svenning 2011). I studien kommer allt barnen säger 

om vuxna tolkas som ett uttryck för barns vuxenperspektiv.   
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5 Metod 

 
I följande kapitel beskrivs kvalitativ forskning på ett generellt plan, vilket följs av en 

redogörelse av studiens urvalsprocess, datainsamlingsmetod och genomförande. Det 

förs även en diskussion kring metodval och de etiska ställningstaganden som gjorts 

under processens gång.   

5.1 Kvalitativ forskning 
För att undersöka hur barn resonerar kring hur fysisk integritet kan respekteras i 

förskolan genomfördes en kvalitativ studie. Enligt Denscombe (2018) används 

kvalitativ forskning ofta för småskaliga studier där relativt få människor eller 

händelser undersöks. Dessa studier är ofta djupgående, detaljerade och 

kontextbundna, och således lämpliga för att undersöka komplexa sociala situationer 

i syfte att återspegla den sociala verklighet som undersöks. Det är vedertaget att 

olika forskare kan komma fram till olika slutsatser om samma forskningsområde. 

5.2 Datainsamlingsmetod 
I studien användes forumspel med dockor i kombination med barnsamtal i grupp för 

att samla in data. Nedan ges först beskrivningar av vad de olika delarna innebär, 

vilket följs av en förklaring av hur vi utformat och anpassat delarna till metoden. 

5.2.1 Forumspel  
Byréus (2010) förklarar att forumspel är en teatermetod som används för att 

analysera och resonera om motsättningar och konflikter. Konflikterna speglar 

aktuella vardagliga problem, exempelvis kränkningar, och forumspel följer ofta en 

bestämd struktur. Spelen ska vara i ca fem till tio minuter, utgå från en konflikt som 

är angelägen för målgruppen och ska sluta när konflikten är som mest eländig. I 

forumspel som används tillsammans med barn väljer en vuxen ett konfliktområde 

och leder spelet. Barnens uppgift är att skapa spel och agera ut dem för andra barn. 

Spelen visas till en början två gånger, första gången introduceras konflikten för 

publiken och andra gången får publiken avbryta spelet genom att ropa stopp. De 

barn som valt att stoppa får sedan själva ingripa för att skapa en positiv förändring. 

Spelet upprepas så många gånger publiken önskar. Forumspel blir således ett sätt för 

barn att dela sina perspektiv med varandra, skapa en större förståelse för konflikten 

samt skapa en positiv förändring. Hur barn väljer att lösa konflikterna motsvarar 

ofta beteenden och strategier i verkliga livet, men i och med att spelen utgår från ett 

bestämt konfliktområde behandlar de inte barnens personliga historia och 

erfarenheter i första hand (Byréus 2010). 

5.2.2 Barnsamtal  
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) förklarar att strukturerade barnsamtal 

ämnar att rikta barns uppmärksamhet och tankar mot ett specifikt innehåll, genom 

att pedagoger använder en frågestruktur som utmanar och stödjer barnens 

resonemang. De strukturerade frågorna utesluter inte användningen av följdfrågor 

som har utgångspunkt i barns svar, men det är ändå bra att förbereda en variation av 

strukturerade frågor för att närma sig det valda innehållet från olika håll. För att 

undersöka hur barn förstår ett specifikt innehåll är det därtill centralt att skapa 
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situationer som motiverar barn att reflektera, tala och uttrycka sig. Barnsamtal bör 

ha formen av dialog snarare än en utfrågning och kan genomföras antingen med 

enskilda barn eller barn i grupp. Genom att utföra gruppsamtal kan barnen ta del av 

varandras tankar och resonemang, vilket kan leda till att de upptäcker olika sätt att 

se på samma fenomen. Gruppsamtal är att föredra om intresset är att finna kunskap 

kring hur gruppen tillsammans tänker kring ett fenomen (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2012).  

5.2.3 Dockan som redskap  
Forsberg Alcrona (2012) skriver att dockan som redskap har en historiskt lång 

tradition i förskolan. Dockan kan användas för att synliggöra och uppmärksamma 

olika orättvisor, som kan vara av social, etisk eller demokratisk karaktär. Dessa 

orättvisor är ofta känsliga och därför svåra att närma sig, men blir med hjälp av 

dockan som redskap lättare att nå och diskutera. Dockan blir på så vis ett verktyg för 

att generera nya tankar om verkligheten hos barn och möjligen även motivera till 

nya handlingar. 

5.2.4 Studiens metodkombination 
I studien kombinerades forumspel och dockor som redskap med barnsamtal för att 

på ett bättre sätt nå kunskap om hur barns fysiska integritet kan respekteras i 

förskolan. Denscombe (2018) menar att en metodkombination kan vara den bästa 

vägen att nå kunskap om det valda ämnet. Genom att använda en kombination av 

metoder kan forskaren få ett mer fullständigt och komplett resultat av det som 

studeras, och på så vis förbättra forskningsfynden. 

  
Då kränkningar av den fysiska integriteten kan ses som ett konfliktområde, blev 

forumspel en passande metod att använda i studien. För att nå barnens resonemang 

kring hur fysisk integritet kan respekteras, utgick forumspelen från vardagliga 

interaktioner där den fysiska integriteten inte respekteras, alltså interaktioner där 

den fysiska integriteten på olika sätt kränktes. Forumspelens struktur omarbetades 

för att anpassas till barnen på ett bättre sätt. För att minimera risken att barnen skulle 

känna sig obekväma eller känna prestationskrav samt för att skydda dem från 

ämnets känslighet, agerade barnen själva inte i spelen. Istället användes dockor som 

redskap. Genom att låta barnen resonera om fysisk integritet utifrån dockornas 

perspektiv, behövde de inte lyfta sina personliga erfarenheter av fysiska 

kränkningar. Dockorna som användes i forumspelen var en större docka som 

namngavs Fröken, samt tre mindre dockor som porträtterade förskolebarn. Dessa 

gavs namnen Pelle, Miranda och Henry (se Bilaga 1). Dockorna valdes främst ut 

efter storlek för att representera vuxen samt barn.  

 
För att ytterligare distansera barnen från personliga upplevelser av fysiska 

kränkningar, byggdes forumspelen på kränkande interaktioner i förskolan som vi 

själva identifierat som vanligt förekommande, både under verksamhetsförlagd 

utbildning och olika vikariat. Dessa erfarenheter delades upp i interaktioner mellan 

barn samt interaktioner mellan barn och vuxna. Fyra interaktioner valdes slutligen ut 

som passande för forumspelen, två barn-barn-interaktioner och två barn-vuxen-

interaktioner: 
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Tabell 1: Forumspel  
FORUMSPEL MOTIV HANDLING 

Grävskopan 

Barn-barn 

Kränkning av den 

fysiska integriteten för 

att dela fokus 

Henry vill visa Miranda en fin grävskopa 

utanför fönstret och petar på henne väldigt 

mycket. Miranda vill inte bli petad på. 

Kramen 

Barn-barn 

Kränkningar av den 

fysiska integriteten för 

att visa uppskattning 

Pelle och Henry sitter och målar. Plötsligt 

kramar Pelle Henry mot hans vilja. 

Samlingen 

Barn-vuxen 

Kränkning av den 

fysiska integriteten för 

att skapa ordning 

Under samlingen kan Miranda inte sitta still. 

Fröken lyfter upp henne och sätter ner henne 

på mattan. Miranda blir nedstämd. 

Hålla handen 

Barn-vuxen 

Kränkningar av den 

fysiska integriteten för 

att garantera säkerhet 

Pelle och Miranda vill inte hålla någon i 

handen när de ska gå till biblioteket. Fröken 

tar tag i deras händer och tvingar dem att 

hålla i varandra, fast de inte vill. 

(se Bilaga 2 för fullständiga versioner) 

 

Forumspelens stoppfunktion ersattes med barnsamtal i grupp, dels för att ge barnen 

mer utrymme att utveckla sina resonemang kring hur fysisk integritet kan 

respekteras, dels för att nå både barnens individuella och kollektiva resonemang. En 

intervjuguide med frågor utformades som stöd till samtalen. Syftet med frågorna var 

att uppmuntra barnen att resonera om forumspelen från olika infallsvinklar och leva 

sig in i dockornas situationer (se Bilaga 3). 

5.3 Urval 
Enligt Denscombe (2018) är det viktigt för forskaren att vara medveten om vilken 

typ av undersökningspopulation som är relevant för studien. 

Undersökningspopulationen innefattar samtliga människor, händelser och saker som 

kan generera information om det valda ämnet. Eftersom syftet med vår studie var att 

utifrån barns resonemang nå kunskap om hur fysisk integritet kan respekteras i 

förskolan, blev vår undersökningspopulation förskolebarn i 3-5 årsåldern. Barn i den 

åldern har enligt vår erfarenhet lättare för att uttrycka sig verbalt än yngre 

förskolebarn.  
 
I studien användes ett explorativt urval, eftersom studien utgick från en kvalitativ 

metod och undersökte ett ämne som tycktes vara relativt outforskat i relation till 

barns perspektiv. Denscombe (2018) definierar explorativa urval som vanligt i 

småskalig kvalitativ forskning. Urvalet används ofta för att undersöka outforskade 

ämnen och för att upptäcka nya idéer och/eller teorier. Syftet är inte att redogöra för 

den breda massans åsikter och få ett representativt tvärsnitt av populationen, utan 

snarare att få nya och intressanta tankar om det studerade ämnet (Denscombe 2018). 

Studiens resultat var inte tänkt att generalisera barns resonemang, utan snarare att 

synliggöra barns perspektiv genom att lyfta några barns resonemang kring hur 

fysisk integritet kan respekteras i förskolan. Med detta som utgångspunkt 

genomfördes studien på endast två förskolor.  
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För att finna förskolor som kunde tänkas vara intresserade av att delta i studien 

kontaktades sex olika förskolechefer i en sydsvensk kommun via mejl. I mejlen 

förklarades kortfattat studiens syfte och genomförande. De två första 

förskolecheferna som hörde av sig fick via telefon mer information om studien och 

möjlighet att godkänna förskolornas deltagande. Studien genomfördes på dessa två 

förskolor. En förskollärare på vardera förskola kontaktades för planering av studiens 

datainsamling. På den första förskolan genomfördes studien på en 3-5-årsavdelning, 

på den andra förskolan genomfördes studien på en 5-årsavdelning. Båda 

förskollärarna valde att själva dela ut missivbrev till vårdnadshavarna (se Bilaga 4). 

Totalt tillfrågades 23 vårdnadshavare och slutligen deltog elva barn i studien. Alla 

barn var fem år gamla.   

5.4 Genomförande 
I följande avsnitt beskrivs studiens genomförande genom en presentation av 

förberedelserna inför datainsamlingen, genomförandet av forumspelen och 

barnsamtalen samt hur databearbetningen gick till.  

5.4.1 Förberedelser  
Antal besök och tidpunkt för besöken bestämdes med hänsyn till verksamheternas 

utformning och barnens närvaro. På den första förskolan bokades två besök in. Fem 

av tolv tillfrågade barn deltog i studien och delades in i två grupper, en grupp om 

två barn och en grupp om tre barn. På den andra förskolan bokades ett besök in. Sex 

av elva tillfrågade barn deltog och delades upp i två grupper om tre barn. De två 

förskollärarna som kontaktats på respektive förskolor tillfrågades muntligt om de 

kunde närvara under genomförandet, vilket de kunde. Tanken med att låta en 

pedagog som kände barnen närvara var att göra samtalen tryggare och försöka säkra 

barnens samtycke. Om barnen sedan skulle ha frågor om forumspelen när 

datainsamlingen avslutats, kunde de prata med pedagogen som närvarat. 
 
På de båda förskolorna förbereddes en liten teaterscen i ett avskilt rum. Bordet som 

forumspelen spelades upp på placerades i mitten av rummet, så att vi kunde sitta vid 

den ena sidan av bordet och barnen på den andra. Vi hade med oss en koffert med 

dockor och annan mindre rekvisita som användes för att skapa olika 

bakgrundsmiljöer under forumspelen: en röd samlingsmatta, klossar, papper och 

pennor. En videokamera placerades så att den både riktades mot och var synlig för 

barnen under hela genomförandet. Videoinspelning användes för att lättare se vilka 

barn som sa vad i forumspelen och barnsamtalen, samt för att kunna fånga barnens 

mimik och kroppsspråk. Att använda sig av videoinspelning som fångar verbal och 

icke-verbal kommunikation på detta sätt, menar Denscombe (2018) erbjuder en mer 

fullständig bild av den dokumenterade situationen.  

5.4.2 Genomförande av forumspel och barnsamtal  
Inledningsvis välkomnades barnen in i rummet där forumspelen skulle äga rum och 

vi presenterade oss. Barnen tillfrågades om de ville delta och informerades om 

studien syfte och genomförande. Videokamerans funktion och syfte förklarades och 

barnen tillfrågades om de var bekväma med att bli filmade. Vi tydliggjorde för 

barnen att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst, antingen genom att säga 

det till oss eller den närvarande förskolläraren. Innan forumspelen började 
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introducerades dockorna på ett lekfullt sätt för att lätta upp stämningen och göra 

barnen mer bekväma med vår närvaro. Dockorna presenterade sig och berättade lite 

om sig själva och den förskolan de gick på. Under tiden samtalade dockorna även 

med barnen och ställde några generella frågor till dem om vad de gillade att göra på 

sin förskola. Efter detta spelades forumspelen upp och kombinerades med 

barnsamtalen. Barnen resonerade kring forumspelens innehåll och kom med 

förbättrande förslag som sedan spelades upp. Forumspel och samtal tog i genomsnitt 

20-30 minuter att genomföra. 
 
I ett av de två gruppsamtalen som genomfördes på den första förskolan visade de två 

barnen som deltog att de inte var bekväma med situationen. Barnen tittade bort 

mycket, svarade inte på frågorna och tittade mycket på pedagogen som närvarade, 

vilket vi tolkade som att barnen inte längre gav sitt samtycke. Barnen tillfrågades 

därför om de ville fortsätta delta eller om de ville gå och göra något annat, varpå de 

svarade att de inte längre ville delta. Vi valde därför att avbryta det samtalet.  

5.4.3 Databearbetning 
Data som samlades in till studien via videoinspelning transkriberades senare till 

skriven text för att lättare kunna hanteras. Att skriva om talade ord till text menar 

Denscombe (2018) är centralt för att underlätta hantering och analys av data samt 

göra det talade ordet mer beständigt. Då två av elva barn valde att avbryta sitt 

deltagande i studien, transkriberades inte deras resonemang från barnsamtalen. 

Datan som senare analyserades baserades därför på nio barns svar istället för elva. 

Barnens namn har i transkriberingarna fingerats och benämndes i studien som Barn 

1-9. I Studien benämnde vi oss själva som Student 1 och Student 2. 

Transkriberingarna skrevs ner i tre separata dokument, ett för varje gruppintervju. 
 
När datan analyserades läste vi igenom alla transkriberingar för att urskilja strategier 

som barnen identifierat från övrig data. Därefter delades barnens resonemang upp i 

två teman efter forskningsfrågorna: ett tema för barn-barn-interaktioner och ett tema 

för barn-vuxen-interaktioner. När strategierna skulle kategoriseras letade vi efter 

likheter och skillnader mellan barnens resonemang. Begreppen barns perspektiv och 

barns vuxenperspektiv användes som verktyg för att bättre förstå barnens 

resonemang om forumspelen. Att på detta sätt utgå både från insamlad data och 

teoretiska begrepp för att konstruera en så sannolik hypotes som möjligt, kallar 

Fejes och Thornberg (2015) abduktion. Abduktion används ofta för att få ett djupare 

och mer vidgat perspektiv på datan. Med en abduktiv ansats urskilde vi fyra 

strategier som behandlade barn-barn-interaktioner och tre strategier som behandlade 

barn-vuxen-interaktioner. Strategierna kontrollerades och justerades sedan mot 

barnens faktiska resonemang i orginaltranskriberingarna, för att säkerställa att 

barnens utsagor inte förskjutits eller förställts under analysen. Att organisera, bryta 

ner, koda, syntetisera, och söka efter mönster menar Fejes och Thornberg (2015) är 

nödvändigt för att kunna skilja det betydelsefulla från det triviala i kvalitativa 

analyser.  

5.5 Etiska överväganden 
Under studiens planering och genomförande har vi försökt att alltid vara medvetna 

om hur de val som gjorts skulle kunna påverka deltagarna i studien. Utöver en 
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strävan efter etisk medvetenhet på ett generellt plan, har hänsyn tagits till 

vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Syftet med principerna är att skydda de som deltar i studier. Informationskravet 

innebär att deltagarna ska informeras om forskningens syfte, att deltagandet är 

frivilligt och konfidentiellt, samt vad den insamlade datan kommer användas till 

(Vetenskapsrådet 2002). I studien informerades deltagarna genom muntlig 

information till förskolechef, pedagog och barn, samt missivbrev till 

vårdnadshavarna.  
 
Samtyckeskravet innebär att forskningsdeltagarna själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Om deltagare är under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare 

(Vetenskapsrådet 2002). Detta krav togs hänsyn till genom att frivilligheten 

tydliggjordes i missivbreven till vårdnadshavare, samt i den muntliga informationen 

till barnen. Barnen tillfrågades om de ville delta och informerades om att de kunde 

avbryta sitt deltagande när som helst. Att låta en pedagog närvara vid 

datainsamlingen var som tidigare nämnt också ett sätt att försöka säkra barnens 

samtycke. Hänsyn till kravet togs även genom att ett barnsamtal avbröts när barnen 

visade tecken på att samtycke inte längre fanns. Det samtalet transkriberades inte 

och användes inte i studien. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om samtliga deltagare ska förvaras 

otillgängligt för obehöriga, samt att personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet under hela forskningsprocessen (Vetenskapsrådet 2002). När 

videofilmerna transkriberades fingerades samtliga namn på deltagarna och även 

förskolornas namn. Transkriberingen genomfördes på respektive förskola. För att 

obehöriga inte skulle få tillgång till några uppgifter om deltagarna fördes 

videofilmerna över från videokameran till två USB, som förvarades inlåsta på 

vardera förskola. Efter överföringen raderas filmerna från videokameran, så att 

videofilmerna aldrig lämnade förskolorna. Även de påskrivna missivbreven 

förvarades inlåsta på förskolorna.  

 
Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Datan som samlades in användes 

enbart till studien. När studien är godkänd kommer de underskrivna missivbreven, 

videofilmerna och transkriberingarna att raderas.  

5.6 Metoddiskussion 

Syftet med metodkombinationen var att skapa en metod som på bästa sätt kunde nå 

kunskap om barns resonemang kring hur fysisk integritet kan respekteras i 

förskolan. Trots det identifierade vi vissa brister med metoden gällande studiens 

validitet. Denscombe (2018) beskriver att validitet handlar om huruvida forskaren 

mäter det som avses att mätas och om resultaten är exakta och träffsäkra. Det fanns 

en problematik med att basera forumspelen på våra egna uppfattningar av olika 

vardagliga fysiska kränkningar i förskolan Även om vi tolkade de valda kränkande 

interaktionerna som vanligt förekommande i förskolan, var interaktionerna inte 

nödvändigtvis vardagliga för barnen som deltog i studien. Vi ansåg dock att de 
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etiska fördelarna med att undvika barnens egna erfarenheter av kränkande 

interaktioner övervägde den problematiken. 

 
En annan problematik som påverkade studiens validitet var att barnen resonerade 

om interaktioner mellan dockor, inte riktiga barn-barn- samt barn-vuxen-

interaktioner. Inför forumspelen tydliggjordes det dock för barnen att dockorna 

representerade förskolebarn och en pedagog. Som tidigare nämnts är också 

forumspelets utgångspunkt att barns lösningar av forumspel speglar de strategier 

och beteenden som de använder i verkliga konfliktsituationer. Under 

datainsamlingen hänvisade barnen till personliga erfarenheter utan att bli tillfrågade 

om dessa, vilket ytterligare stärker att barnen talade om barn-barn- samt barn-

vuxen-interaktioner och inte docka-docka-interaktioner. 

 
Metoden innehåller också vissa brister i förhållande till studiens reliabilitet. Enligt 

Denscombe (2018) handlar reliabilitet om huruvida en annan forskare kan 

genomföra studien och få likvärdiga resultat. Vår studie blir av flera anledningar 

relativt svår att genomföra flera gånger med samma resultat. För det första är det 

svårt att porträttera dockorna på exakt samma sätt med samma tonläge, röst och 

personlighet. För det andra är barnens svar beroende av de följdfrågor som ställs 

under barnsamtalet och en annan forskare hade möjligen ställt andra följdfrågor 

beroende på barnens svar. För det tredje kan barns tidigare erfarenheter av 

forumspel, teater och arbete med fysisk integritet påverka barnens svar. En annan 

forskare hade dessutom kunnat tolka datan på ett annat sätt, vilket lett till ett annat 

resultat. För att motverka dessa brister har vi försökt vara så transparenta som 

möjligt vid beskrivningen av studiens inramning och utformning. Vi har grundligt 

redogjort för och motiverat de val som gjorts i studien för att läsaren själv ska få 

möjlighet att bedöma huruvida valen är välmotiverade och rimliga, i förhållande till 

studiens syfte. Att på detta sätt tydligt redogöra för en studies tillvägagångssätt 

påstår Denscombe (2018) kan vara ett alternativ till att upprepa studien många 

gånger, eftersom det är mycket komplext att återskapa en exakt social kontext i 

kvalitativa studier.  
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6 Resultat och analys 

 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barns rätt till fysisk integritet 

kan respekteras i förskolan, genom att undersöka hur några barn resonerar kring 

fysisk integritet i vardagliga interaktioner. I följande kapitel redogörs studiens 

resultat. Resultaten som uppkommit under dataanalysen presenteras i två teman med 

underkategorier, vilka beskriver olika strategier som barnen ansåg användbara för 

att barns fysiska integritet ska kunna respekteras i förskolans vardagliga 

interaktioner. 

6.1 Strategier som gör att barns rätt till fysiska integritet kan 

respekteras i barn-barn-interaktioner. 
I temat om respekt för barns rätt till fysisk integritet mellan barn har fyra strategier 

identifierats: 

 
Tabell 2: Strategier i barn-barn-interaktioner 

SÄGA  

IFRÅN 

BE OM  

URSÄKT  

FRÅGA OM  

SAMTYCKE 

FYSISK INTEGRITET 

RESPEKTERAS INTE  

 Den som 

kränkts säger 

ifrån till den 

som kränkt 

 Den som 

kränkts säger 

ifrån till 

vuxen  

 Den som 

kränkt säger 

förlåt till den 

som kränkts 

 Den som 

kränkt tröstar 

den som 

kränkts 

 Fråga om 

samtycke i 

förebyggande 

syfte 

 Den kränkta bortser från 

kränkningen för att värna 

om relationen  

 
Barnens resonemang om strategierna analyserades med avsikt att komma närmare 

deras perspektiv. Datan har analyserats med utgångspunkt i forskningsfrågan:  
 

 Vad identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet 

kan respekteras i vardagliga barn-barn-interaktioner? 

6.1.1 Säga ifrån 
Många barn i studien identifierade en strategi som den kränkta kunde använda för 

att återupprätta respekten för sin fysiska integritet. Att säga ifrån då den fysiska 

kränkningen ägt rum var en strategi som flera barn tyckte var användbar. De flesta 

menade att det kunde göras genom att säga ifrån till personen som utfört 

kränkningen. 
 

Barn 8: Man kan säga att man inte vill bli klappad. 
 

Barn 9: Då måste man ju säga “Jag vill inte kramas!” 
 

Student 1: Finns det något annat man kan göra när någon kommer och petar så här 

då?  
Barn 4: Man kan säga något!  
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Att säga ifrån till den som utfört kränkningen ansåg även Barn 2 var en användbar 

strategi i första hand. Om personen dock inte lyssnade på en sådan markering, 

kunde det göras genom att säga till en pedagog i verksamheten. Att berätta för en 

vuxen att en kränkning av den fysiska integriteten ägt rum blev således ett 

ytterligare sätt att säga ifrån.   
 

Barn 2: Då kan man säga “Stopp! Jag vill inte” [...] Då, för då… om man, för då 

lyssnar man ju. Och då behöver man inte säga till fröken och det. 
 

Student 1: Finns det något mer [dockorna] kan göra om någon rör en på ett sätt som 

de inte tycker om? 
Barn 2: Då kan man springa till fröken, så här: “Fröken kom!” 

6.1.2 Be om ursäkt 
Några barn i studien identifierade en strategi som gick ut på att personen som kränkt 

bad om ursäkt för att respektera den kränktas fysiska integritet. Likt Säga ifrån var 

det en strategi som kunde användas när kränkningen redan ägt rum. Ett sätt att be 

om ursäkt var att säga förlåt. 
 

Barn 9: Man kan säga… 
Barn 8: … Förlåt.  
Barn 7: Förlåt om de puttas.  

 
Barn 2: Säga förlåt [...] för det är snällt. 

 
Ett annat sätt att be om ursäkt var att trösta. Barnen förklarade att den som kränkts 

kände sig ledsen, och för att göra relationen bättre och återupprätta respekten för 

den fysiska integriteten skulle personen som utfört kränkningen trösta.  
 

Student 2: Hur kan man göra då så att de inte blir ledsna? 
Barn 1: Trösta. 
Student 2: Vem ska trösta tycker du? 
Barn 1: Kaninen [Henry]. 

6.1.3 Fråga om samtycke 
Utöver strategier som tillämpades när kränkningen av den fysiska integriteten redan 

ägt rum, lyfte många av barnen även en förebyggande strategi. Strategin innebar att 

be om samtycke innan beröring av en annan person ägt rum. Denna strategi lyftes 

till större del i forumspelet med den oönskade kramen än i forumspelet med det 

oönskade petandet.  
  

Barn 5: Man kan säga “Vet du, kan jag få krama dig?”, “Ja!” 
 

Barn 9: Så man måste fråga “Vill du kramas?” [...] Man kan fråga en kompis om 

man får klappa.  
 

Barn 8: Att man kan ju också… ibland brukar... säga “Kan jag få krama dig nu om 

du vill?” Typ. 
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6.1.4 Fysisk integritet respekteras inte 
Ett resultat som framkom i analysen var att barnen bortsåg från kränkningarna och 

därför inte identifierade någon strategi för att respektera den fysiska integriteten. 

Barnen identifierade att kränkningar ägt rum och att den utsatta blev ledsen, men 

kränkning av den fysiska integriteten ignorerades i förmån för något annat. Då gick 

strategin istället ut på att personen som kränkts skulle bortse från den oönskade 

beröringen för att värna om relationen och skapa en positiv stämning.    
  

Barn 9: Ja för att [Miranda] ville ju inte det och då måste man ju lyssna. Och hon 

byggde ju och då kan man ju inte bara avbryta! 
Barn 7: Jo men hon kan ju gå ut och kolla, bara vänta, så att hon kan fortsätta sen. 

 
Student 1: Tror ni man kan göra på ett annat sätt så att Miranda ska känna sig lite 

glad? 
Barn 5: Ja! De kan bygga tillsammans sen! 

 
Student 1: Finns det fler sätt man kan göra på? Om de har kramats redan, finns det 

något som [Henry] kan göra då? 
Barn 7: Krama tillbaka! 

6.2 Strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet kan 

respekteras i barn-vuxen-interaktioner 
I temat om respekt för barns rätt till fysisk integritet mellan barn och vuxen har tre 

strategier identifierats: 

 
Tabell 3: Strategier i barn-vuxen-interaktioner  

BE OM  

URSÄKT  

UNDVIKA 

BERÖRING 

FYSISK INTEGRITET 

RESPEKTERAS INTE  

 Den som kränkt 

säger förlåt till den 

som kränkts 

 Den som kränkt 

tröstar den som 

kränkts 

 Den som kränkts föreslår 

alternativ för att undvika 

vidare beröring 

 Den som kränkts 

förklarar tydligt att 

beröring bör undvikas  

 Den kränkta bortser från 

kränkningen för att göra den som 

kränkt nöjd 

 
Barnens resonemang om strategierna analyserades med avsikt att komma närmare 

deras perspektiv samt deras vuxenperspektiv. Datan har analyserats med 

utgångspunkt i forskningsfrågan: 
 

 Vad identifierar barn för strategier som gör att barns rätt till fysisk integritet 

kan respekteras i vardagliga barn-vuxen-interaktioner? 

6.2.1 Be om ursäkt 
I likhet med barn-barn-interaktionerna tyckte vissa barn att den som kränkte skulle 

be om ursäkt även i barn-vuxen-interaktionen. I dessa fall var det den vuxna som 

skulle be om ursäkt, dels genom att säga förlåt och dels genom att trösta. 
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Barn 4: Man kan säga förlåt. 
Student 2: Vem tycker du ska säga förlåt? 
Barn 4: Den som gjorde det [fröken].  

 
Barn 2: Man kan faktiskt säga förlåt. Fröken kan också säga förlåt. 

 
Student 1: Hur tror du Miranda kände då? 
Barn 1: Ledsen. 
Student 1: Hade fröken kunnat göra något annat så hon skulle bli glad? 
Barn 1: Hm, trösta [Miranda]. 

6.2.2 Undvika beröring 
I forumspelet som handlade om att ofrivilligt hålla handen tycktes det vara svårare 

för barnen att hitta strategier som innebar att barns fysiska integritet respekterades. 

En strategi som barnen angav var att göra på ett alternativt sätt som innebar att 

beröring undveks. Det gällde endast beröringen mellan barnen, inte mellan den 

vuxna och barnen.  
 

Barn 7: De kan ju liksom bara gå i ett rakt led istället för ett tjockt [...] När vi är i 

skogen och går på smala stigar går vi inte i ett tjockt led, vi går en och en. 
  

Barn 8: För att de gick ju som de skulle, fast de håller inte… mycket… tjockare led. 
 

Barn 7: Man kan… liksom gå bara bredvid varandra, inte hålla liksom i handen. 
 
Barn 8 argumenterade för ett annat sätt att undvika beröring, vilket var att tydligt 

förklara för den vuxna att det inte var önskvärt att hålla andra i handen. Återigen 

handlade strategin om att undvika beröring mellan barn, inte mellan vuxen och barn. 
 

Student 1: Finns det nått annat man kan göra om man inte vill att fröken ska ta ihop 

händerna sådär? 
Barn 8: Berätta för fröken att [dockorna] inte vill hålla [i varandra]. 

6.2.3 Fysisk integritet respekteras inte 
Även i interaktionerna mellan barn och vuxen hade barnen en strategi som inte var 

direkt kopplad till upprätthållande av fysisk integritet. Många av barnen 

identifierade att den vuxna kränkte barnen, men hade svårt att redogöra för något 

som den vuxna kunde göra för att förbättra situationen utöver att be om ursäkt. 

Istället nämnde de flesta barnen strategin att lyssna och lyda för att göra den vuxna 

nöjd. 
 

Barn 2: Ja men man måste hålla i handen! 
Student 1: Men måste fröken ta tag så här? 
Barn 2: Nej, då lyssnar de bara på, då lyssnar på när fröken säger, då måste de säga 

okej och håller i varandra. 
Student 1: Men om de blir lite ledsna av att hålla i varandra, hur kan man göra 

istället då? 
Barn 2: Säga inte förlåt. Man kan säga ingenting. 
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Barn 9: [Fröken] blev arg för att [Miranda] inte sitta stilla, och man måste lyssna på 

fröken. Det brukar vi göra. Och vet du, vi brukar göra att de brukar sitta ner i 

frökens knä ifall de då blir arg… 
Barn 7: Om de inte vill… sitta still. 
Barn 9: Sitta. 
Barn 8: Jaa. 
Barn 9: Alla vi brukar sitta still och vara tysta. 

6.3 Sammanfattning av resultat 
Barnen som deltog i studien identifierade flera olika strategier som kunde användas 

av vuxna och barn för att respektera barns fysiska integritet i vardagliga 

interaktioner. Barnen fann både strategier av mer förebyggande karaktär, som fråga 

om samtycke, och strategier som användes först efter att kränkningen skett, som 

säga ifrån. Vissa strategier var gemensamma både för interaktioner mellan barn 

samt mellan barn och vuxna, som be om ursäkt och fysisk integritet respekteras inte. 

I den senare strategin fanns det dock nyansskillnader. I barn-barn-interaktionerna 

tycktes barnen fokusera mer på att värna om relationen med kamraten, medan fokus 

i barn-vuxen-interaktionerna snarare var att lyssna på och lyda fröken. Forumspelet 

som handlade om att ofrivilligt hålla handen var mer komplext, då den vuxna både 

tvingade barnen att kränka varandra och samtidigt kränkte barnen själv. Då 

identifierade barnen strategin undvika beröring, som mer handlade om att hantera 

kränkningen som uppstod mellan barnen än den vuxnas kränkning. En slutsats som 

kan dras av barnens resonemang är att respekten för barns fysiska integritet tycks 

variera och vara kompromissbar, beroende på om barn interagerar med andra barn 

eller med vuxna.   
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7 Diskussion 

 

I följande kapitel förs en diskussion om studiens resultat i förhållande till studiens 

bakgrund. Inledningsvis presenteras reflektioner om barn-barn- samt barn-vuxen-

interaktioner i förhållande till fysisk integritet. Utifrån studiens resultat går det inte 

med säkerhet säga vad barnens svar beror på, men genom att kontextualisera 

resultatet i förhållande till aktuell forskning är förhoppningen att bredare perspektiv 

på barns rätt till fysisk integritet kan synliggöras. Det förs även en diskussion om 

möjliga pedagogiska implikationer, metodkritik samt förslag till vidare forskning. 

7.1 Respekt för barns rätt till fysisk integritet i barn-barn-

interaktioner 
Barnen i studien identifierar flera olika strategier för hur barns rätt till fysisk 

integritet kan respekteras i förskolan: säga ifrån, be om ursäkt, be om samtycke. Att 

barnen identifierar dessa strategier kan vara intressant att jämföra med Öhmans 

(2008) påstående att fysiskt påträngande kränkningar mellan barn är vanligt 

förekommande i förskolan. Med det påståendet i åtanke, att barn hela tiden utsätts 

för fysiska kränkningar, kan det bli nödvändigt för barn att utveckla strategier för att 

kunna hantera den vardagliga interaktionen med andra barn. Detta kan vara en 

möjlig förklaring till varför det ur barnens perspektiv tycks relativt enkelt att 

identifiera olika strategier som kan användas i barn-barn-interaktioner. 
 
Strategierna som barnen identifierar i barn-barn-interaktionerna blir även intressanta 

i ljuset av Quennerstedts forskning (2015) som redogör för att vuxna skapar 

förutsättningar för barns möjlighet att hävda sina rättigheter. En förklaring till att 

barnen identifierar strategierna säga ifrån, be om ursäkt och fråga om samtycke i 

barn-barn-interaktionerna, skulle kunna vara att förskolebarn påverkas av hur 

förskollärare undervisar barn om deras rätt till fysisk integritet. Om vuxna lär barn 

att markera sin rätt till fysisk integritet för att få den respekterad i interaktioner med 

andra barn - exempelvis genom att säga stopp - är det antagligen en strategi som 

barn kommer att använda. Detsamma kan tänkas gälla om vuxna i förskolan lyfter 

samtycke och “säga förlåt” som en viktig del i att respektera andra barns rätt till 

fysisk integritet.  
 
I strategin fysisk integritet respekteras inte ger vissa av barnen uttryck för att det är 

viktigare att värna om kamratrelationen än att hävda rätten till fysisk integritet. Det 

kan jämföras med Bergnehr och Cekaites forskningsresultat (2017), som konstaterar 

att fysisk beröring har en social funktion och är viktig för att lärare ska kunna skapa 

bra relationer med barn i förskolan. Det kan tänkas att beröring har en liknande 

social funktion även i relationsskapande mellan barn. Eftersom barn befinner sig i 

en verksamhet med många relationer att förhålla sig till, kommer antagligen 

relationsskapande och upprätthållande av relationer vara en stor del i barns vardag. I 

förhållande till studiens resultat kan det vara en förklaring till varför det ur barnens 

perspektiv ibland tycks viktigare att värna om relationen än att respektera rätten till 

fysisk integritet. 
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Ett annat intressant resultat är att barn endast identifierar strategierna säga ifrån och 

be om samtycke i interaktioner mellan barn, men inte i interaktionerna mellan barn 

och vuxna. Ur barnens perspektiv verkar det alltså något enklare att säga ifrån när 

ett annat barn kränker den fysiska integriteten än när en vuxen gör det, och likaså att 

barn gärna kan fråga om lov innan beröring sker medan den vuxna inte behöver be 

om samtycke. Det kan diskuteras utifrån det asymmetriska maktperspektivet, som 

innebär att den vuxna mer eller mindre alltid har mer makt än barn (Dolk 2013). 

Även om det säkerligen finns ojämlikheter i maktrelationer mellan barn, kan det 

tänkas att det råder en mer symmetrisk maktrelation mellan jämngamla barn än vad 

det gör mellan barn och vuxna. Det kan vara en möjlig förklaring till varför barnen i 

studien har lättare att hitta strategier i barn-barn-interaktioner, varför barnen är mer 

benägna att identifiera strategin be om samtycke gentemot andra barn och varför de 

ibland tycker det är viktigare att upprätthålla en god relation (fysisk integritet 

respekteras inte) än att skydda rätten till fysisk integritet. När maktförhållandet är 

mer balanserat kan det dessutom tänkas vara enklare att urskilja strategin säga ifrån. 

7.2 Respekt för barns rätt till fysisk integritet i barn-vuxen-

interaktioner  
De strategier som barnen identifierade för att barns fysiska integritet ska kunna 

respekteras i barn-vuxen-interaktioner, kan tolkas som starkt kopplade till makt. Ur 

barnens vuxenperspektiv tycks det som att vuxna är de som har makt och 

bestämmer ramarna för hur och om barns fysiska integritet ska respekteras. De 

vuxnas makt blir synlig i strategin fysisk integritet respekteras inte i barn-vuxen-

interaktionen, då barnen menar att det är viktigare att lyssna på och lyda den vuxna, 

än att den vuxna respekterar barns rätt till fysisk integritet. Makten blir också synlig 

i strategin undvika beröring då barnen identifierar en strategi som innebär att barn 

respekterar varandras fysiska integritet, men som inte kräver att vuxna ska 

respektera den. Det kan jämföras med den asymmetriska maktrelationen som lyfts i 

rättighetsperspektivet i tidigare forskning. Johansson (2005) menar att barns 

möjlighet att utöva sina rättigheter påverkas av vuxnas makt och barns rätt till 

integritet blir således något som ges till barn av vuxna. Även Dolk (2013) 

konstaterar att vuxna alltid har mer makt än barn, vilket kan hindra barn från att 

hävda sina rättigheter. Forskningen kan möjligen förklara varför många av barnen i 

studien menar att barn måste lyda vuxna. Det kan också förklara varför barnen i 

strategin undvika beröring inte uppmärksammar den vuxnas kränkning. Dock tycker 

vissa barn att den vuxna trots sin maktposition kan använda strategin be om ursäkt, 

vilket skulle kunna spegla en stark tradition i förskolan av att just be om ursäkt för 

att förbättra konfliktfyllda situationer. Om så vore fallet kan traditionen vara så pass 

stark att det asymmetriska maktförhållandet blir sekundärt, något som kan förklara 

varför både barn och pedagoger kan använda strategin be om ursäkt. 
  
Utöver de strategier som barnen identifierar i barn-vuxen-interaktionerna, är det 

intressant att reflektera kring de strategier som barnen inte nämner. I barn-vuxen-

interaktionerna identifierar barnen i studien varken strategin säga ifrån eller någon 

annan strategi som går ut på att barn kan hävda respekt för sin fysiska integritet. Det 

tyder på att barnen har svårt att finna strategier som kan användas av barn för få den 

fysiska integriteten respekterad av vuxna, vilket kan lyftas i förhållande till 

beröringsperspektivet i tidigare forskning. Forskningen visar att pedagoger undviker 
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beröring av olika anledningar, främst för att slippa bli falskt anklagade för olämplig 

beröring. (Andrzejewski & Davies 2008; Stamatis & Kontakos 2008; Campell-Barr 

2017; Owen & Gillentine 2010). Forskningen tycks endast fokusera på vuxnas 

perspektiv och upplevelser. Utifrån vår studies resultat blir det relevant att 

ifrågasätta om vuxnas upplevelser och rädsla för beröringens konsekvenser borde 

vara största fokus. Om vuxna istället närmar sig barns perspektiv och försöker förstå 

hur barn upplever beröring och om den är önskvärd, blir vuxnas oro för att bli falskt 

anklagade inte lika befogad. Vuxna bör snarare vara oroliga över att barn tycks ha 

svårt att markera sin fysiska integritet mot dem.   
 
Att barnen i studien inte identifierar en strategi som innebär att markera sin fysiska 

integritet mot vuxna för att få den respekterad, kan möjligtvis spegla en liknande 

problematik som återfinns i Johanssons (2005) forskning. Forskningen förklarar att 

vuxna sällan ser eller förstår att de i vardagliga interaktioner kränker barns 

integritet, vilket leder till barn i sin tur finner det svårt att markera när de blivit 

kränkta (Johansson 2005). Om vuxna inte är medvetna om att de kränker barns 

rättigheter blir det svårt att lära barn att markera sin rätt till fysisk integritet mot 

vuxna. Hur ska barn då kunna veta att det är okej att hävda sin rätt? Det kan vara en 

anledning till att barnen i studien från sitt perspektiv har svårare att hitta strategier 

för att hävda rätten till fysisk integritet mot vuxna än mot andra barn.  

7.3 Pedagogiska implikationer 
Förhoppningen med studien är att resultaten kan inspirera förskolepersonal att 

närma sig barns perspektiv och vända sig till sina barngrupper för att undersöka 

vilka strategier just de barnen använder för att få sin rätt till fysisk integritet 

respekterad. För att uppmärksamma fysisk integritet i barn-barn-interaktioner kan 

förskolepersonal föra systematiska observationsprotokoll i verksamheten. Detta kan 

ske vid specifika tillfällen på dagen, till exempel vid barninitierad lek, för att 

synliggöra strategierna som barnen använder. Liknande arbetssätt kan användas för 

att uppmärksamma hur barns fysiska integritet respekteras i barn-vuxen-

interaktioner. Kollegor kan observera varandra och på så vis få ytterligare ett 

perspektiv på det egna handlandet. Ett annat alternativ är att pedagoger filmar sig 

själva i interaktioner med barn, för att sedan kunna återvända till filmen och kanske 

upptäcka omedvetna beteendemönster hos sig själva. De observerade 

interaktionerna, som avser att synliggöra både barns och vuxnas agerande, kan 

fungera som en startpunkt för ett vidare utvecklingsarbete med barns rätt till fysisk 

integritet. 

 

Utöver att försöka närma sig barns perspektiv hoppas vi också att studien 

uppmuntrar förskolepersonal att reflektera över sin vuxenroll, eftersom det främst är 

vuxnas ansvar att barns fysiska integritet ständigt respekteras. Det kan därför vara 

värdefullt att tillsammans i arbetslaget diskutera begreppet fysisk integritet och få en 

gemensam begreppsförståelse och vision för hur arbetet med fysisk integritet kan gå 

till. Något som kan diskuteras är i vilka interaktioner förskolepersonal riskerar att 

kränka barnens fysiska integritet i den aktuella verksamheten, samt hur personalen 

kan gå tillväga när de upplever att en kollega kränker barns fysiska integritet. Hur 

undervisning om rätt till fysisk integritet ska gå till kan också vara aktuellt att 

diskutera i arbetslaget. Användning av forumspel och dockor har i studien visat sig 
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vara en användbar och rolig metod för att tillsammans med barn samtala om ämnen 

som kan upplevas som känsliga, och kan med fördel användas även i barngrupp. 

 

För att lära barn att de får säga ifrån till vuxna i kränkande interaktioner, är det 

väsentligt att förskolepersonal försöker jämna ut det asymmetriska maktförhållande 

som finns mellan barn och vuxna. Precis som barnen i studien vet att de kan fråga 

om kamraters samtycke, kan även vuxna behöva fråga om barns samtycke innan 

beröring sker. Det kan vara så enkelt som att fråga ”Du ser ledsen ut, vill du ha en 

kram?” istället för att anta att beröring är önskvärd. Genom att värdesätta barns 

perspektiv på detta sätt kan det bli mer synligt för barn att vuxna lyssnar på dem och 

respekterar deras vilja. Ett annat sätt som maktperspektivet kan göras mer jämlikt på 

är att förskolepersonal i större utsträckning vågar erkänna sina fel och be om ursäkt 

när en kränkning av barns fysiska integritet ägt rum. Vuxna uppvisar då 

medvetenhet om sina egna brister och att de inte alltid har rätt, vilket kan leda till att 

barn blir mer benägna att säga ifrån när de upplever att vuxna gjort fel.  

7.4 Metodkritik 
Studiens resultat kan ha påverkats av olika faktorer som gör att metodvalet kan 

kritiseras. En sådan faktor är att det fjärde forumspelet hålla handen var av en mer 

komplex karaktär än de första tre. I det fjärde spelet kränkte den vuxne inte bara 

barnens rätt till fysisk integritet, utan tvingade dem dessutom att kränka varandras 

rätt. Komplexiteten kan ha bidragit till att barnen hade något svårare att identifiera 

strategier i barn-vuxen-interaktionerna. För att få ett mer trovärdigt resultat borde 

det fjärde forumspelet endast fokuserat på en kränkning som den vuxna utför mot 

barnen. Under genomförandet hade barnen i studien dock möjlighet att identifiera 

strategier i forumspelet samlingen, som utgick från en interaktion där endast den 

vuxna utförde kränkningen. Även i den interaktionen hade barnen liknande 

svårigheter att identifiera strategier, vilket tyder på att svårigheterna inte endast 

behöver vara kopplade till det fjärde forumspelets komplexitet. Därför bör studiens 

resultat inte avvisas på grund av interaktionen i det fjärde forumspelet.  
 
En annan faktor som gör det relevant att rikta kritik mot metoden är att två barn 

under genomförandet visade tecken på att samtycke inte längre fanns, varav samtal 

och forumspel avbröts. Att ha forumspel som utgångspunkt för att engagera och 

uppmuntra till dialog var inte tillräckligt för att få dessa två barn intresserade av att 

fortsätta delta. Ett alternativt sätt att genomföra studien på hade kunnat vara att utgå 

från barnböcker som behandlar fysisk integritet istället för forumspel, då barnen 

med stor sannolikhet är mer bekanta med högläsning än forumspel. Barnsamtalen 

hade då kunnat utgå från hur bokens karaktärer agerar och om de kunnat agera 

annorlunda för att den fysiska integriteten skulle respekteras. I det stora hela var 

dock forumspel i kombination med barnsamtal en framgångsrik metod, eftersom 

den lyckades engagera alla de andra barnen och kunde användas för att besvara 

studiens forskningsfrågor. Att barnen valde att avbryta samtalet kan även ha berott 

på att vi var två helt främmande personer, vi kunde möjligtvis ha vidtagit större 

åtgärder för att få barnen att känna sig bekväma med situationen innan forumspelen 

började. 
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7.5 Förslag till vidare forskning 
I studien används barnsamtal i syfte att synliggöra barns resonemang om hur rätten 

till fysisk integritet kan respekteras i förskolan. Just barns perspektiv tycks saknas i 

den tidigare forskning vi tagit del av, som främst beskriver hur vuxna ser på barns 

rättigheter och rätten till fysisk integritet. För att få en mer kompletterande bild av 

ämnet skulle vidare forskning utifrån barns perspektiv därför vara önskvärt. Det 

skulle kunna göras genom att forskare observerar och filmar olika barn-barn- samt 

barn-vuxen-interaktioner i den vardagliga verksamheten, eftersom intervju som 

metod riskerar att inte uppmärksamma omedvetna strategier som barn använder. Det 

blir en mer rättvis bild av hur fysisk integritet respekteras och förhandlas i 

förskolan, och speglar inte endast strategier som barn beskriver som användbara. 

Både observationer och intervjuer skulle med fördel kunna kombineras för att ge en 

så fullständig bild av ämnesområdet som möjligt.  
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att söka fördjupad kunskap om rätten till 

fysisk integritet i just barn-vuxen-interaktioner. Barnen i studien tycks ha 

svårigheter att hitta strategier för interaktioner mellan barn och vuxen, men det är 

möjligt att barn ändå använder strategier mot vuxna i verksamheten utan att de är 

medvetna om det. Som nämnts ovan hade observation kunnat vara ett bra 

mätinstrument för att ta reda på och synliggöra dessa omedvetna handlingar. Ännu 

ett forskningsområde som kan vara intressant att titta närmare på är hur förskollärare 

undervisar om hur barns rätt till fysisk integritet kan respekteras. Även det skulle 

kunna undersökas genom observationer och/eller intervjuer, beroende på studiens 

syfte och frågeställningar. 

 
Det finns alltså flera olika ingångar till vidare forskning om fysisk integritet i 

förskolan, både gällande metodval och ämnesval. Fysisk integritet har dock visat sig 

vara ett känsligt forskningsämne och det är svårt att avgöra vilken forskning som är 

etiskt försvarbar. Trots ämnets känslighet är barns rätt till fysisk integritet något som 

inte bör ignoreras i förskolans kontext, i synnerhet med tanke på att den kommande 

läroplanen kräver att den ständigt ska respekteras (Skolverket 2018). 
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Bilaga 1 
Dockor till forumspel 

 

 
Fröken, Pelle, Miranda och Henry (från vänster till höger) 

  



 

2(6) 

 

 

Bilaga 2 
Forumspel 

 
B = Berättarröst 

F = Fröken 
P = Pelle, ett femårigt förskolebarn. 
M = Miranda, ett femårigt förskolebarn. 
H = Henry, ett femårigt förskolebarn. 

Dockornas agerande skrivs i kursivt  

______________________________________________________________ 

 
1. GRÄVSKOPAN: BARN-BARN-INTERAKTION 
Kränkning av den fysiska integriteten för att dela fokus 
 

B: En förmiddag sitter Miranda i bygghörnan. Plötsligt kommer 

Henry och vill berätta en sak. 
 
Miranda håller på att bygga ett torn med klossar. Plötsligt kommer Henry 

inspringande. Han petar på Miranda flera gånger medan han pratar. 
 

H: Miranda, Miranda kolla, det är en grävskopa där ute!  
 
Miranda skakar av sig Henrys hand, går undan och fortsätter bygga. Henry stannar 

upp en stund, men fortsätter sedan peta intensivt på Miranda. 
 

H: Men kolla då Miranda! Den är grön och håller på att gräva upp 

hela marken! Kolla! 

 
M: Nej. 

 
Miranda flyttar sig igen och fortsätter bygga. Henry stannar upp och lägger än en 

gång sin hand på Mirandas axel.  
  

H: Men Miranda... 
___________________________________________________________________ 
 
2. KRAMEN: BARN-BARN-INTERAKTION 
Kränkningar av den fysiska integriteten för att visa uppskattning 
 

B: Lite senare, på eftermiddagen, sitter Pelle och Henry och ritar 

tillsammans. 
 
Pelle och Henry sitter och ritar tillsammans. Pelle håller upp sin teckning. 
 

P: Kolla här Henry, jag har ritat mina katter, och vet du vad? De är 

bästa kompisar. Och vet du? Du är min bästa kompis. 
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H: Du är min bästa kompis med 
 
Pelle blir väldigt glad. 
 

P: Ja! Kram! 
 
Pelle kramar Henry. Henry vill inte kramas och knuffar lätt bort Pelle. 
 

P: Aje!  

___________________________________________________________________ 
 
3. SAMLINGEN: PEDAGOG-BARN-INTERAKTION 
Kränkning av den fysiska integriteten för att skapa ordning 
 

B: En annan förmiddag pratar Pelle och Miranda om vad de har gjort 

i helgen. 

 

Pelle och Miranda står vända mot varandra och samtalar. 
 

P: Och då byggde jag en jättestor snögubbe! Den var mycket större 

än mig, så jag och mamma fick hjälpas åt att sätta fast huvudet. 

 
M: Vad kul, men vet du vad jag gjorde? Jag åkte pulka supersnabbt 

så jag krockade nästan med ett träd! 

 
P: Oj! Jag gillar också att åka snabbt, vi kan kanske åka pulka sen när 

vi går ut, och sen… 

 
F: … Pelle och Miranda, nu är det dags för samling! Nu går vi och 

sätter oss! 
 
Fröken, Miranda och Pelle går iväg och sätter sig. Miranda har svårt att sitta still 

och hoppar runt lite medan fröken börjar tala. 
 

F: Idag är det tisdagen den 4:e december 2018… Miranda sitt still är 

du snäll. 
 
Miranda sätter sig ner, sitter still en stund men börjar sedan röra på sig igen medan 

fröken fortsätter tala. 
 

F: Och de som har namnsdag i dag är Barbara och Barbro, är det 

någon som känner … Nämen Miranda, hör du inte vad jag säger? 
 
Fröken reser sig, tar tag i Miranda och sätter ner henne på golvet. 
 

F: Sitt still! 
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Miranda är tyst och tittar ner i marken.  

 

 

4. HÅLLA HANDEN: PEDAGOG-BARN-INTERATKION 
Kränkningar av den fysiska integriteten för att garantera säkerhet 
 

B: Efter middagen ska barnen gå till biblioteket och låna böcker. 
 
Miranda och Pelle sitter och leker med klossarna, när fröken kommer dit. 
 

F: Kom nu barn, nu ska vi gå till biblioteket!  

 
M: Ja vad roligt, kom Pelle! 

 
De hoppar glatt efter fröken. Fröken stannar och vänder sig mot barnen. 
 

F: Nu är det viktigt att vi håller varandra i händerna när vi går iväg, 

och att vi går på trottoaren. 

 
P: Men jag vill inte hålla någon i handen! 

 
M: Vi är faktiskt fem år fröken, vi kan gå själva. 

 

F: Jo men vi måste hålla varandra i händerna, annars kan det bli så 

farligt med bilarna! Så, ta varandra i handen nu! 

 
P: Men vi vill ju faktiskt inte! 

 
F: Jamen nu är det så. 

 
Fröken tar tag i barnens händer och tvingar dem att hålla i varandra. Pelle och 

Miranda suckar. 
___________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Intervjuguide  

 

Följande struktur gäller för samtliga forumspel. Frågorna kan komma att 

struktureras om beroende på barnens svar.  

 

1. Forumspel spelas upp för barnen. 
 

 Vad var det som hände? Kan ni berätta? 

 

 Hur tror ni [dockans namn] tänkte/kände sig när [kränkning skedde i 

forumspelet]?  

 

 Varför tror ni [dockans namn] kände/tänkte så? 

- Ta upp samma frågor utifrån andra dockors perspektiv. 

 

 Hade de kunnat göra på ett annorlunda sätt? 

 
2. Intervention: vi spelar upp forumspelet efter barnens förbättringsförslag. 
 

 Vad var det som hände? Kan ni berätta? 

 

 Hur tror ni [dockans namn] tänkte/kände sig när [kränkning uteblev i 

forumspelet]?  

 

 Varför tror ni [dockans namn] kände/tänkte så? 

- Ta upp samma frågor utifrån andra dockors perspektiv. 

 

 Finns det fler sätt att göra på? 

 
Steg 2 upprepas så många gånger barnen kommer med nya förslag. 

 
Avslutning:  

Dockorna tackar barnen för deras hjälp. 
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Bilaga 4 
Missivbrev till vårdnadshavare  

 

 

 

[Få läsarens 

uppmärksamhet med 

ett bra citat från 

dokumentet eller 

använd det här 

utrymmet för att 

framhäva en viktig 

poäng. Dra den här 

[Få läsarens 

uppmärksamhet med 

ett bra citat från 

dokumentet eller 

använd det här 

utrymmet för att 

[Få läsarens 

uppmärksamhet med 

ett bra citat från 

dokumentet eller 

använd det här 

utrymmet för att 

framhäva en viktig 


