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Sammanfattning 

Med vår studie vill vi undersöka om barns integritet respekteras utifrån förskollärares olika 

maktstrategier. Syftet med vårt arbete var att undersöka vilka strategier förskollärare 

använder i sitt arbete med barns integritet i förskolan, något som har skrivits fram tydligare 

i den nya reviderade läroplanen (Lpfö18). Enligt oss författare är integritet angeläget att 

undersöka då vi anser att det kan förekomma dilemman rörande barns integritet i förskolan. 

Vi har undersökt hur fem förskollärare resonerar och agerar för att tillgodose barns 

integritet, samma förskollärare blev både intervjuade och observerade. Förskollärarna som 

deltog i studien arbetar antigen med äldre eller yngre barn på fyra olika förskolor i en 

kommun. I delstudie ett har vi intervjuat förskollärarna om vad det innebär att respektera 

barns integritet och ifall arbetet skiljer sig beroende på barns ålder. I delstudie två har vi 

observerat förskollärarna under en samling för att se hur de arbetar med barns integritet. 

Bearbetningen och analysen av empirin har i delstudie ett gjorts med en tematisk analys 

och delstudie två har gjorts med en narrativ metod. Utgångspunkten i analyserna och 

diskussionen har ett normkritiskt perspektiv eftersom det är ett arbetssätt som kan belysa 

olika maktstrukturer och olikheter i förskolan. I studiens resultat framgår det att 

förskollärare använder sig av olika strategier för att tillgodose barns integritet och hur 

förskollärarnas förhållningssätt påverkar barns integritet. Det framgår även att det finns 

skillnader i arbetet med barns integritet beroende på barnens ålder samt svårigheten med 

att respektera barns integritet i olika situationer. Det vi har kunnat urskilja var både 

omedvetna och medvetna strategier som förskollärarna använder eller beskriver.  

Nyckelord: barns integritet, förskollärare, strategier, makt och dilemman 
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1. Inledning

Integritet är ett stort intresse för oss eftersom vi dels har diskuterat det många gånger under 

förskollärarprogrammet och dels för att vi har sett olika strategier att arbeta med barns 

integritet när vi har varit ute i förskolor. I de kurser vi läst under programmet har vi fått 

olika tankar kring ämnet integritet men det har mer varit grundläggande kunskaper om 

varför det är viktigt. Varför vi fastnade för ämnet integritet är för att vi ville veta mer om 

hur vi som blivande förskollärare kan hantera och arbeta med integritet på en mer 

fördjupad nivå. Barns integritet är en aspekt som vi vill fördjupa oss i och vår ambition 

med denna studie är att förhoppningsvis öka medvetenheten kring ämnet integritet. De 

arbetssätt vi har sett ute på förskolorna har varit varierande och vi anser att det inte finns 

något rätt eller fel med de arbetssätt som berör barns integritet.  

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) och arbetslivserfarenheter har 

vi upptäckt att pedagoger arbetat med olika strategier och metoder som i sin tur kan stärka 

eller gå emot barns rättigheter. De strategier och metoder vi har sett som kan stärka barns 

rättigheter är utifrån barns rätt till deltagande och inflytande. Det kan exempelvis vara att 

barn har fått utrymme att få uttrycka sig och påverka den dagliga undervisningen i 

förskolan. Pedagogernas medvetenhet gällande barns möjlighet till inflytande tror vi på 

olika sätt kan stärka barns integritet och förståelse till deras rättigheter. Det vi har sett som 

går emot barns rättigheter är till exempel att pedagoger öppnar dörren till toaletten när barn 

ska utföra sina behov utan att fråga barnet om det är okej att de öppnar dörren. I dessa fall 

är det tydligt att pedagoger går emot barns integritet och självbestämmande. Det vi har 

upplevt när vi varit ute på förskolor är även det dilemma som kan uppstå när pedagoger 

måste se till barnets välbefinnande istället för barnets rättigheter. Vi tror att olika 

situationer uppstår på grund av det ansvar och helhetsuppdrag vi i förskolan arbetar efter. 

De dilemman som kan uppstå tror vi sker där barns rätt till lärande, utveckling och omsorg 

hamnar i motsättning med pedagogernas ansvar av att se till barns välbefinnande. 

Två andra anledningar till att vi vill fördjupa oss i detta ämne är barnkonventionen samt 

läroplanen för förskolan som pedagoger ska förhålla sig till. FN:s barnkonvention ska i 

januari 2020 bli svensk lag och därmed blir ämnet om barns rättigheter mer aktuellt i 

frågor om förskolans helhetsuppdrag. I den nya reviderade läroplanen för förskolan 

(Lpfö18) har barns integritet samt barnkonventionen fått mer belysning än i den tidigare 

läroplanen (Lpfö98, rev. 2016). Det som vi har lagt märke till när vi jämfört de två 

läroplanerna är att i den nya läroplanen kan ämnet integritet kopplas till undervisningen i 

förskolan. Det vill säga att barnen ska få kännedom om sina egna rättigheter i frågor 

rörande delaktighet och inflytande. Läroplanerna och barnkonventionen kommer förklaras 

mer ingående i bakgrunden. Dessa ändringar och kommande riktlinjer rörande barns 

rättigheter i samhället har bidragit till att vi vill fördjupa oss i ämnet barns integritet.  
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2. Bakgrund  

I vår bakgrund tar vi upp begreppet integritet och hur begreppet definieras. Vi presenterar 

läroplanen för förskolan, Barnkonventionen samt ett arbetsmaterial från Skolverket, Rädda 

barnen och från den ideella föreningen “Treskablinoll” som alla är tydligt kopplade till 

integritet och barns rättigheter. Vi avslutar kapitlet med att beskriva pedagogers 

maktförhållanden gentemot barn och vad det innebär för barns integritet.  

2.1 Definition av begreppet integritet 

Enligt Svenska Akademiens ordlista definieras begreppet integritet som: ”orubbat tillstånd; 

okränkbarhet [...]”. I den svenska ordlistan har begreppet två betydelser: “rätt att ha en 

egen sfär som är skyddad mot intrång” samt ”förmåga att handla rättrådigt” (Svenska 

Akademien, 2019-10-10). Detta innebär att en aspekt av människans integritet är att ha 

förmåga att självständigt och ärligt agera i likhet med sina moraliska värderingar.   

 

Juul och Jensen (2009, s. 38–39) förklarar i Relationskompetens i pedagogernas värld att 

människors integritet i första hand uppfattas som en upplevelse av en helhet mellan inre 

och yttre ansvarstaganden. Inre ansvarstaganden är till exempel de egna gränser, behov 

eller känslor en människa har. Det är det ansvar var och en har för sina egna liv. Yttre 

ansvarstaganden är de sociala och kulturella värden som är utanför den enskilda 

människan, där yttre ansvarstagandet baseras på intellektet. Författarna menar att integritet 

är en relationell upplevelse som är i ständig förändring. Ett barns motoriska och verbala 

förmågor utvecklas hela tiden och det gör att barnets möjligheter att skydda sig själv och 

sin integritet ökar allteftersom. Covaleskie (2011, s. 308 och 311) beskriver i artikeln 

Integrity and Identity: Judgment and the moral selves att integritet och identitet är nära 

sammankopplade. Utan en känsla av ens egen identitet är ett samtal om integritet 

meningslöst och vice versa. Måttet av en persons integritet är inte de moraliska principer 

man har utan det är istället vikten av de moraliska principerna kopplat till en persons 

känsla av identitet. Gren förklarar i boken Etik i pedagogiskt vardagsarbete i första hand 

integritet som en persons egen värdighet och ens närmaste sfär som varje person 

bestämmer om helt självständigt. I andra hand beskriver författaren begreppet som 

omöjligt att uppskatta eftersom integritet är lika stort och värdefullt för alla (2007, s. 117).  

 

Thorsén tydliggör i Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik (1997, s. 143–146) att ens 

personliga integritet antyder en gräns och att den gränsen är en ram för personens jag och 

självbestämmande. När någon går över denna gräns kränks den personliga integriteten. 

Författaren menar att det finns olika integritetsgränser och en del av dessa gränser är: det 

materiella jagets integritet, livsrumsjagets integritet, kroppsjagets integritet samt det 

psykiska jagets integritet. Det materiella jagets integritet kränks när någon exempelvis 

berör, förstör eller använder det personen uppfattar som personliga ägodelar. Olika föremål 

eller minnen har olika symboliska värden för det materiella jaget och ju större symboliskt 
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värde materialet har desto större kränkning kan uppstå. Livsrumsjagets integritet kränks 

när personen uppfattar att någon kommer för nära eller kliver in i det revir som omger ens 

kropp. Människor håller personer på olika avstånd i förhållande till ens kropp och om 

någon kommer för nära kan det kännas olustigt och personen i fråga blir då kränkt. 

Kroppsjagets integritet kränks när personen uppfattar att någon berör ens kropp utan att 

man själv vill. Det psykiska jagets integritet är uppdelat i fyra områden: självbestämmande, 

självkompetens, åsiktsjaget och våra hemliga rum. En person kan uppleva 

integritetskränkning när man tvingas avstå från sitt självbestämmande, blir ifrågasatt, inte 

blir respekterad i sin åsikt eller när andra ställer krav på en själv och inte respekterar ens 

vilja (Thorsén, 1997, s. 143–146).   

 

Som vi har beskrivit ovan har begreppet integritet följaktligen olika definitioner beroende 

på vilket perspektiv man utgår ifrån. Det finns flera aspekter av människors integritet och 

det är en själv som bestämmer var gränsen går.  

2.2 Barnkonventionen  

FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna fick år 1979 ett uppdrag av 

generalförsamlingen att utarbeta en konvention om barns rättigheter. Under följande 

tioårsperiod utarbetades 54 artiklar som tillsammans uttrycker en tydlig syn på barn och 

ungdomar under 18 år. Konventionen beskriver barn och ungdomars rätt till bättre 

levnadsvillkor utifrån ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska 

rättigheter. FN:s generalförsamling antog år 1989 konventionen om barns rättigheter 

(Edenhammar m.fl., 1994, s. 113–114).  

 

Sverige har ett juridiskt bindande avtal med FN:s barnkonvention. Riksdagen har beslutat 

att konventionen ska bli svensk lag och kommer träda i kraft den 1 januari år 2020, det tror 

vi kommer kunna synliggöra barns rättigheter i det svenska samhället och innebära stora 

förändringar i förskolans och skolans värld. Barnkonventionen har ett tydligt budskap 

utifrån 54 artiklar som värnar om barns rättigheter som består av barns rätt till lika värde, 

rätten att leva, utvecklas och att bli respekterad samt barns rätt till yttrandefrihet 

(Barnkonventionen, 2019-10-10).  

 

I barnkonventionen finns inga direkta uttalanden om barns integritet men det finns artiklar 

vi kan koppla till barns integritet. I artikel 2 är det centrala budskapet att barn inte får 

diskrimineras. I artikel 5 är innebörden att vuxna med juridiskt ansvar har ansvaret för att 

skydda och stärka barnets rättigheter. Artikel 8 menar att barn ska ha rätt till sin identitet 

och att den ska bli respekterad, skyddad och stärkt. Artikel 12 hävdar att barn ska ha rätt att 

bli hörda och få uttrycka sina åsikter i frågor rörande sig själva. I artikel 13 och 14 uttrycks 

barns rätt till yttrandefrihet och tankefrihet. I artikel 16 är det centrala barns rätt till 

privatliv och familjeliv (Barnkonventionen, 2019-10-10).   
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Som nämns ovan är FN:s barnkonvention tydligt skriven för att stärka barns levnadsvillkor 

utifrån budskapen i artiklarna. Det är endast en liten del av de 54 artiklarnas budskap som 

går att koppla till barns integritet, dock utgår alla artiklar ifrån barns mänskliga rättigheter.  

2.3 Läroplanen för förskolan 

Det har skett förändringar i den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö18, 2018) 

jämfört med den förra läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 2016). I den nya reviderade 

läroplanen förekommer ordet integritet vid tre tillfällen gentemot i den förra läroplanen då 

ordet integritet förekom endast vid ett tillfälle. I den nya reviderade läroplanen (Lpfö18) 

uppmärksammas det genomgående att alla som arbetar inom förskolan ska respektera och 

främja barns integritet. Två nya begrepp kopplat till integritet har även lagts till i den nya 

reviderade läroplanen, kroppslig och personlig integritet: ” arnens rätt till kroppslig o h 

personlig integritet ska o kså respekteras.  et gäller bland annat i den dagliga omsorgen 

o h i frågor om dokumentation” ( pfö          s.   . Dessa två begrepp nämns även under 

rubriken ”Omsorg  utve kling o h lärande”: ” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

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

kroppsliga o h personliga integritet” ( pfö          s. 3 . Medan i den förra läroplanen 

för förskolan nämns begreppet integritet bara i förskolans värdegrund o h uppdrag: 

”Människolivets okränkbarhet  individens frihet o h integritet  alla människors lika värde  

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga o h utsatta är värden som förskolan 

ska hålla levande i arbetet med barnen” ( pfö          s.   . 

 

Det gör att den nya reviderade läroplanen för förskolan skapar en fördjupning av arbetet 

med barns rätt till integritet och hur det kan utformas i förskolans undervisning. Ännu ett 

perspektiv som framhävs i den nya reviderade läroplanen (Lpfö18) jämfört med den förra 

läroplanen (Lpfö98, rev. 2016) är barnkonventionen. I den nya reviderade läroplanen står 

det under rubriken grundläggande värden:  

 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara 

barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få 

kännedom om sina rättigheter. (Lpfö18, 2018, s. 5) 

 

Som en följd av detta kan arbetet med barns rättigheter och integritet skapa möjligheter till 

att barns självbild expanderas och de upptäcker nya förmågor. Detta i sin tur hjälper att 

utveckla barns lärande och utveckling.  

2.4 Arbetet med barns integritet 

Det finns olika typer av stödmaterial för pedagoger som arbetar i förskolan som behandlar 

varierande sätt att arbeta, reflektera och diskutera barns integritet. Skolverket har tagit fram 

ett stödmaterial för förskolan och skolan vars syfte är att på olika sätt ge stöd och 

inspiration för arbetet med värdegrunden. Materialet utgår från barnkonventionen och 
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aktuell forskning samt ger flera exempel på strategier och verktyg att ha som underlag i 

förskolans och skolans värdegrundsarbete (Skolverket, 2013, s. 3). I stödmaterialet 

uppmärksammas arbetet med barns integritet samt vikten av barns och elevers rätt att få 

behovet av integritet, trygghet och omsorg tillgodosett av pedagogerna. En egenskap som 

benämns som viktigt i materialet är betydelsen av pedagogers lyhördhet eftersom barns och 

elevers integritet kan se ut på olika sätt beroende på deras ålder: “Små barn är särskilt 

utlämnade och det är lätt hänt att respekten för barnets integritet åsidosätts när det går så 

mycket fortare om vuxna klär på o h av  snyter o h torkar” (Skolverket, 2013, s. 42). 

Därför är det viktigt med lyhörda pedagoger som upptäcker hur barnen kommunicerar och 

önskar att bli behandlade för att bättre kunna tillgodose barns integritet och välbefinnande. 

 

Rädda barnen har tagit fram handboken “Stopp! Min kropp!” för vuxna med råd o h 

arbetssätt om hur man kan prata med barn om kroppen och gränser. Det är viktigt att så 

tidigt som möjligt göra barn medvetna om deras rätt att säga ja eller nej samt om kroppens 

värde. Detta hjälper barn att få en trygghet och en känsla för vad som är bra och rätt. I 

arbetet med barns integritet och självkänsla belyser handboken vikten av barns delaktighet. 

I omsorgsrelaterade situationer är det viktigt att visa och stödja barns rätt att få bestämma 

över sin egen kropp även om vuxna ibland måste hjälpa till. I arbetet med de allra yngsta 

barnen är det även viktigt att vi tar oss tid att förklara och visa varför vi gör saker med 

deras kroppar till exempel vid blöjbyte eller måltiden (Norlén, 2019, s. 5 & 8–9).  

 

Eksvärd är en av grundarna av den ideella föreningen “Treskablinoll” (Tre ska bli noll  

som genom utbildningar i integritet och brottsförebyggande insatser bryter tystnaden samt 

det tabubelagda ämnet kring sexuella övergrepp. “Treskablinoll” syftar på statistiken om 

sexuella övergrepp bland barn. Statistiken visar att i varje klass finns det tre barn som blir 

utsatta och målsättningen med föreningen är att de tre utsatta barnen ska bli noll. Syftet är 

att ge alla barn rätt till en trygg barndom och att undervisningen ska sträva efter att alla 

barn ska tydligt veta vad integritet innebär. Föreningen har skapat förskolebrevet som är 

avsett för just förskolan och är ett avtal som förskolan aktivt kan ta del av och skriva på. 

Det ska användas som ett stöd i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp och där 

barn lär sig om integritet samt sina rättigheter till självbestämmande. Deras mål med 

förskolebrevet är även att sprida kunskap samt att få alla förskolor att på ett systematiskt 

sätt arbeta förebyggande och skyddande rörande barns integritet (Treskablinoll, 2019-10-

11). 

2.5 Maktperspektiv 

Makt tar sig uttryck på olika sätt beroende på hur människor måste hantera eller faller in i 

olika roller. Därför är det viktigt att pedagoger reflekterar över sitt ledarskap och hur de 

hanterar till exempel barns rätt till medinflytande, då ansvaret ligger hos de vuxna. Vi 

anser det är viktigt att ta upp maktperspektivet i denna studie då de dilemman som uppstår 

rörande att respektera barns integritet kan kopplas till vuxnas makt att bestämma. 
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Makt är ett begrepp som innebär en potential till att skapa inflytande över andra 

människor. Detta kan ske genom att människor rättar sig efter en persons vilja genom det 

sociala samspelet. Pedagoger har ett ansvar att ta en ledarroll och därför skapar det en viss 

makt som kan utövas i barngruppen på olika sätt. Man brukar räkna med att det finns sex 

olika maktformer som skapar olika maktpositioner; expertmakt, personlig makt, 

informationsmakt, legitim makt, belönande makt och tvångsmakt. När en person har mer 

kunskaper eller färdigheter i jämförelse med andra om ett ämne och därför får mer 

inflytande nämns det som en expertmakt. Personlig makt är när andra ser upp till eller 

identifierar sig med en person, det kan vara till exempel genom att barn ser sin pedagog 

som en förebild. När en person behöver motivera andra att följa reglerna kan personen 

använda sig utav informationsmakt genom logik och argument. En legitim makt är den 

makt en person får genom vissa titlar eller positioner där personen har tilldelats och tillåts 

att ta beslut samt påverka andra människor. Med ett annat ord kan det kallas för auktoritet. 

När barn blir belönade med exempelvis guldstjärnor för bra uppförande använder 

pedagoger en belönande makt. Det innebär att den personen har rätten att ge ut belöningar 

beroende på vad personen önskar att andra ska utföra för uppgifter. Medan tvångsmakt 

innebär att hota eller ge bestraffningar till andra, exempelvis genom att skälla (Thornberg, 

2013, s. 82–83).  

I studien Principals’ conceptions of teachers’ power basis: a phenomenographic study har 

Özaslan forskat kring rektorers perspektiv om makt och undersökt vilka maktstrategier 

rektorer har i interaktion med lärare. Makt är en potential för att skaffa sig inflytande över 

människor och människors sociala makter är en del av vårt sociala liv runt omkring oss 

som vi inte kan förbise (2019, s. 1035). Däremot menar Juul och Jensen att i samspelet 

mellan barn och vuxna uppstår det en asymmetrisk relation på grund av att vuxna 

representerar mer makt. Detta beror på att den vuxne har ett större ansvar och bättre 

ledarskapsförmågor än barn. Barn försöker automatiskt fylla de spår vuxna lämnar efter sig 

men om barn skulle ta ansvar för sina relationer skulle det skapa en sämre relationskvalité 

då barn inte kan ta ansvar över detta själva (2009, s. 106–107). Vad barn behöver är vuxna 

som ger barn medinflytande och är medskapare men samtidigt tar barns lust på allvar. Att 

förstå betydelsen av barns lust gör att vuxnas gemenskap med barnen inte kränker deras 

integritet. Barn stärks genom omsorgsfulla relationer och utan att de vuxnas ledarskap tar 

över helheten av deras liv (Juul & Jensen, 2009, s. 109). 

Så som vi har nämnt i vår inledning och bakgrund finner vi det intressant att undersöka om 

förskollärarens makt krockar gentemot barns rättigheter och deras rätt att få bestämma över 

sig själva. Förskollärare har ett ansvar att planera undervisning utifrån barns behov av 

omsorg, trygghet och utveckling i förhållande till deras personliga situationer med respekt 

för barnens integritet. 
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3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka strategier förskollärare använder i sitt arbete 

med barns integritet i förskolan, något som har skrivits fram tydligare i den nya reviderade 

läroplanen (Lpfö18).  

1. Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av för att tillgodose

barns rätt till integritet i omsorgssituationer och vilka dilemman anser de är

förknippade med detta?

2. Vad innebär det att visa respekt för barns integritet i förskolan och ser arbetet med

barns integritet olika ut beroende på barnens ålder, enligt förskollärare?

3. På vilka sätt respekterar och/eller försvarar förskollärare barns integritet under

samling?

4. Finns det olika maktstrategier förskollärare använder sig av och skiljer detta sig åt

mellan åldrarna i de olika barngrupperna?

Forskningsfrågorna besvaras i våra enskilda delstudier, Mimmi Björklund fokuserar på 

forskningsfrågorna 1 och 2 genom intervjumetoden (delstudie 1), medan Amanda Hallgren 

fokuserar på forskningsfrågorna 3 och 4 genom observationsmetoden (delstudie 2).    
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4. Forskningsöversikt

I följande kapitel presenteras tidigare forskning kring ämnet barns integritet. Vi har 

avgränsat vår studie till vetenskapliga artiklar. När vi sökte efter artiklar använde vi 

databaserna Education Source, ERIC (Education resources information center) och NB-

ECEC (Nordic base of early childhood education and care). I början använde vi sökorden: 

”integrity”  ”tea her*”  ” hildren's integrity”  ”power*”  ”pres hool”  ”kindergarten” o h 

”early  hildhood edu ation”  detta gjordes för att få ett bredare perspektiv o h spridning 

inom ämnet. Vi insåg att forskningen om barns integritet och pedagogers maktstrategier 

kopplat till förskolan var bristfällig, mellan 1–50 träffar var det vi fick fram på databaserna 

när vi preciserade vår sökning. Utifrån artiklarna var det få som var aktuella inom vårt 

ämne eftersom de mer handlade om pedagogernas integritet istället för barnens integritet. 

Vi valde också att avgränsa artiklarna till att bara välja dem som publicerats efter år 2000 

och framåt. Vi fann en artikel med titeln ”Children´s integrity - A marginalised right” av 

Johansson som gav oss andra referenser och artiklar som vi valde att använda. Utifrån 

denna artikel hittade vi andra sökord såsom ”human rights”  ”morality”  ”ethi al 

dilemmas” o h ” hildren’s right”.  e studier vi valde att använda i vår forskningsöversikt 

är genomförda både nationellt och internationellt.  

Vi har valt att dela upp vår forskningsöversikt efter rubriker som är relevanta för vår studie 

och vårt syfte. Först skriver vi om barns integritet och rättigheter utifrån barns perspektiv 

för att sedan ta upp pedagogers strategier och förhållningssätt i undervisningen. Vi 

kommer avsluta med att skriva om forskningens perspektiv på barns rättigheter. 

4.1 Barns integritet 

Johansson (2005, s. 110) beskriver i sin studie Children´s integrity - A marginalised right 

att forskning om barns integritet i förskolan är sällsynt och att frågan om barns integritet 

verkar vara en försummad fråga i den pedagogiska forskningen. Det framgår tydligt i 

läroplanen (Lpfö18, 2018, s. 5) att barn har rätt till inflytande, delaktighet och integritet i 

den pedagogiska undervisningen. Däremot är barns delaktighet och inflytande vanligare 

och är icke försummade frågor i den pedagogiska forskningen. En studie har bland annat 

haft en rättighetsorienterad forskning i utbildningssyfte för att främst studerat hur barns rätt 

till deltagande hanteras. Medan i en annan studie har de undersökt rätten om 

yttrandefriheten, att bli lyssnad på och att andra tar hänsyn till barnens åsikter. Andra 

studier som har studerat andra rättigheter än deltagande i förskolan är få och den forskning 

som finns har flera års mellanrum (ref. i Quennerstedt 2016, s. 6). Detta har motiverat oss 

att undersöka vilka strategier förskollärare använder i sitt arbete med barns integritet i 

förskolan, något som även har skrivits fram tydligare i den nya reviderade läroplanen 

(Lpfö18).  
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4.2 Barns rättigheter 

Quennerstedt har i sin studie Young children’s enactments of human rights in early 

childhood education undersökt hur de yngsta förskolebarnen (1–3 år) i Sverige hanterar de 

mänskliga rättigheterna (2016, s. 5). Quennerstedt menar att barn lever sina liv i olika 

sociala kontexter som påverkar hur barn agerar och lär sig om normer kring mänskliga 

rättigheter. I dessa miljöer upplever och möter barnen både själva och tillsammans med 

andra de normer som är kopplade till mänskliga rättigheter. Undersökningen gjordes med 

hjälp utav observationer och analyserades utifrån barns perspektiv och resultatet visade att 

barn hanterar samt möter de mänskliga rättighetsnormerna i förskolan (2016, s. 5 & 9). I 

förskolan är barns inflytande en befintlig rättighetsfråga och där barn antar politiska 

mänskliga rättigheter, till exempel genom att självsäkert eller tveksamt ta initiativ till 

inflytande och kommunikation. I barns interaktioner med andra finns det situationer där 

frågor om barns lika värde uppstår och där barn antar olika rättighetspositioner. I dessa 

rättighetspositioner lär sig barn att känna igen och främja sitt eget och andras lika värde 

och rättigheter (Quennerstedt, 2016, s. 11, 14 & 15).  

Markström och Halldén har i sin studie Children's strategies for agency in preschool 

undersökt hur barns aktörskap erkänns och hur förskolan analyseras utifrån att vara en 

mötesplats för barns förhandlingar. Undersökningarna till studien genomfördes på två 

förskolor i Sverige. Resultatet visade att barn använder sig av olika strategier för att 

försvara sin personliga autonomi. Tystnads- och undvikandestrategier innebär att barn 

skapar sin egen tid och utrymme, till exempel genom att ignorera eller att gå iväg. 

Förhandlingsstrategier handlar också om när barn skapar sin egen tid och utrymme, 

skillnaden är att denna strategi används när barn ser sig själva som kompetenta att kunna 

förhandla och när de är medvetna om att de har ett val (2009, s. 115-117). 

Johansson (2001, s. 354 & 356) analyserade i artikeln Morality in Children's Worlds - 

Rationality of Thought or Values Emanating from Relations? om två teorier kopplade till 

det moraliska perspektivet. Analyserna av de två teorierna gjordes utifrån ett fokus på 

förskolebarns moraliska värderingar och hur det förekommer i förskolan. Utifrån analysen 

kom Johansson fram till att moral är en del av barns livsvärld och därmed en del av deras 

tillvaro. Barn är ständigt involverade i moraliska värderingar och det som kännetecknar 

barns moral är lärande, upptäckande och motsägelser. De olika värderingarna är en del av 

barns vardag och i interaktionerna blir det synligt vilka moraliska konflikter som uppstår 

samt vad barnen anser som viktigt i deras livsvärld. Barnen utvecklar normer och 

värderingar som beskriver och synliggör hur de ska agera och vilka villkor det är som ger 

olika rättigheter. Dessa normer och värderingar är i förhållande till situationer och barns 

tolkningar kopplade till kontroll, tid och makt. Moral är därför inget som förekommer 

senare i barns utveckling och som kräver logiskt tänkande utan det är något som barnen 

ständigt upplever (2001, s. 354 & 356).  

Vad som är genomgående i dessa tre artiklar är hur barn lär sig att använda, agera och 

uppfatta sina mänskliga rättigheter med hjälp av olika strategier. Utifrån barns integritet 
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och hur de själva kan hantera situationer och dilemman använder barnen olika strategier. 

Exempelvis genom pedagogers erkännande av barns aktörskap, barns försvarande av sin 

personliga autonomi samt värderingar och interaktioner i samspelet mellan barn och barn. 

4.3 Pedagogers strategier 

Johansson har i studien Morality in Preschool Interaction: Teachers' Strategies for 

Working with Children's Morality fokus på pedagogers attityder och strategier i arbetet 

med barns normer, värden och moraliska värderingar. Undersökningen var en del av en 

större studie av Johansson som genomfördes på förskolor i Sverige (2002, s. 203). 

Johansson menar att i förskolan införlivar barn normer och moraliska värderingar samt lär 

sig att respektera både sina egna och andras integritet. Barn lär sig även att samarbeta och 

att förstå känslor. Studiens resultat visade att pedagogers strategier för att hjälpa barnen att 

ta hänsyn till andra, kan sorteras i teman som exempelvis; “att förstå andra” och “använda 

bra strategier” (      s.   3 . Ena temat handlade om att pedagoger arbetar med strategier 

för att hjälpa barn förstå andras välmående. Det kan exempelvis vara att lära barn hur man 

förstår och tar hänsyn till andras känslor eller förståelse för barns olika perspektiv och 

situationer. Andra temat handlade om att pedagoger uppmuntrar barn att visa samt ha 

respekt för alla i barngruppen. Det kan till exempel vara att barnen lär sig att förhandla och 

kompromissa eller att kunna få uttrycka sin egen åsikt. Pedagoger kan även använda sig av 

strategier för att undvika konflikter och i de situationerna inte respektera barnens känslor 

(Johansson, 2002, s. 206 & 209 & 213). Johansson menar att det beror på hur pedagoger 

inkluderar och arbetar med normer och värden i förskolan som påverkar hur barnen 

utvecklar sina moraliska värderingar. Det pedagogerna försöker upprätthålla och försvara 

är barns respekt för andras integritet, saker och välmående (2002, s. 216). 

Ambery och Steinbrunner (2007, s. 90) har i sin artikel Promises to Practice - Learning a 

PROactive Approach to Ethical Dilemmas från USA identifierat strategier pedagoger kan 

använda i arbetet med etiska dilemman. Ambery och Steinbrunner undersökte hur 

pedagoger uppfattar etiska beteenden och om det påverkar pedagogernas sätt att agera och 

vice versa. Resultatet urskiljer faktorerna förtroende, integritet och respekt som viktiga 

värderingar pedagoger tar hänsyn till när de löser etiska dilemman. Förtroende innebär att 

acceptera samt stötta barn, att relationen är baserad på respekt och förtroende. Pedagoger 

agerar med integritet genom att främja för respektgivande dialoger. Pedagoger som 

respekterar barns olikheter samt erkänner och stöttar att barnen har olika kontexter och 

sammanhang respekterar därmed barns situationer (2007, s. 91–92). 

Tholin och Jansen har i studien Something to talk about: does the language use of pre-

school teachers invite children to participate in democratic conversation? undersökt 

förskolor i Norge. Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger ska få barn 

inkluderade till demokratiska samtal i förskolan och forskarna lyfte även dilemmat om 

olika karaktärer på konversationer när vi pedagoger styr samtalen. Tholin och Jansen 

studerade fyra olika strategier pedagoger använder med barnen inom lingvistik. Dessa 

strategier var hur pedagoger kunde använda sig av frågor, på vilka sätt pedagoger var både 
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inlyssnande och tyst mot barn, hur mycket tid barn fick för att reflektera samt hur 

pedagoger hanterar barns olika erfarenheter (2012, s. 35). Det de fick fram i sitt resultat var 

tre olika språkliga strategier. Att lärarens frågor inte hade en viss äkthet i sig då frågorna 

inte engagerade barnen att delge med sina tankar och erfarenheter. I vissa observationer 

visade det sig att pedagogens frågor snarare försvårar delaktighet än gynnar delaktigheten 

(Tholin & Jansen, 2012, s. 42). Tholin och Jansen upptäckte att när pedagogen var tyst och 

inlyssnande blev barnen mer involverade eftersom pedagogen använde sitt kroppsspråk på 

ett mottagligt och öppet sätt mot barnen, dock krävde detta att pedagogen inte bytte 

samtalsämne. Att pedagogen betonade för barn betydelsen av olika åsikter men att 

pedagogen lyssnade betyder inte att barnen fick inflytande i samtal och att situationen de 

undersökte inte visade något engagemang (2012, s. 42–44).  

 

Det centrala i alla studierna är pedagogers strategier och förhållningssätt till barns 

inflytande och delaktighet i förskolan. Det betyder att normer och värden har stor påverkan 

på barn samt att pedagoger använder sig utav olika strategier för att respektera och försvara 

barns rättigheter. 

4.4 Forskningens perspektiv på barns rättigheter 

Flertalet forskare har studerat om barns deltagande men i studien Young children’s 

enactments of human rights in early childhood education nämns två studier som specifikt 

riktar in sig på hur förskolepersonalen hanterar det i praktiken. En studie är från Norge, 

Bae (2010) och den andra från Australien, Hudson (2012) och de har båda undersökt hur 

pedagoger tolkar och ser på barns deltagande. Inom Baes forskning har undersökningarna 

visat att pedagoger tenderar att förstå barns deltagande när det gäller barns 

självbestämmande och val. Vidare i Baes forskning har pedagoger nästan aldrig nämnt 

eller hänvisat till barn under tre år i diskussioner om deltagande. Pedagogerna ansåg att 

barn under tre år inte är mogna nog för att vara delaktiga om beslut som rör dem. Medan i 

Hudson forskning om deltagande centraliseras pedagogernas åsikter om barns engagemang 

i beslutsfattande där det inte blir konsekvent. Detta för att det är svårt att i praktiken 

upptäcka engagemanget till delaktighet med yngre barn även om pedagoger är mycket 

stödjande inom arbetet med barns deltagande. Pedagogerna tenderar att själva ta beslut åt 

barn som ska senare utvecklas hos barnet när dem blir äldre (ref. i Quennerstedt 2016, s. 

6). 
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5. Teoretiska perspektiv  

I detta kapitel förklarar vi vilket teoretiskt perspektiv vi använder oss av i vår analys och 

diskussion. Vi har valt att använda ett normkritiskt perspektiv eftersom det är ett perspektiv 

som kan belysa olika maktstrukturer och olikheter i förskolan. Rubrikerna i detta kapitel 

har ett genomgående fokus på barns integritet. Vi börjar med att kort beskriva val av 

perspektiv, för att sedan beskriva vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär i förskolan 

samt vad integritet och kroppsgränser innebär. Sedan förklarar vi makt och 

maktförhållanden samt beskriver hur ålder kan påverkas utifrån barns delaktighet och 

inflytande. De begrepp vi använder oss utav i teoretiska perspektiv kan överlag kopplas till 

barns integritet och rättigheter i förskolan.  

5.1 Val av perspektiv 

Hur vi definierar och använder oss av begreppet norm är på samma sätt som Salmson och 

Ivarsson förklarar det. De förklarar i Normkreativitet i förskolan - om normkritik och vägar 

till likabehandling att begreppet norm innebär att vissa regler är oskrivna men ändå 

påverkar pedagogers förhållningssätt. Det är något som ofta förekommer beroende på vad 

en majoritet gör eller är. I förskolan kan en norm exempelvis vara att det oftast är 

pedagoger som bestämmer vilken dokumentation på barnen som ska visas upp i 

utbildningen (2015, s. 23). Vi har valt ett normkritiskt perspektiv för att vi anser att 

begreppet integritet har ett stort fokus i många delar utav förskolans undervisning och 

organisation. Bromseth (2010, s. 41–42) förklarar i Normkritisk pedagogik - makt, lärande 

och strategier för förändring vad normkritik innebär och menar att det finns olika 

kunskapsstrategier som utmanar de traditionella maktstrukturerna. Genom att reflektera 

över ens egna identitet, kulturella bakgrund samt hur erfarenheter påverkar undervisningen 

kan det bli möjligt att hitta andra perspektiv och tolkningar på sina handlingar. Det finns 

olika strategier för att normkritiskt utmana maktstrukturer i undervisningen och det kan vi 

göra genom att ifrågasätta, utvidga och synliggöra de normer som finns i samhället. Vi 

anser därför att normkritisk pedagogik uppmanar pedagoger att reflektera om barns 

integritet och barns rättigheter med hjälp av olika praktiska strategier. Detta är också en 

anledning till att vi valde att använda ett normkritiskt perspektiv i vår undersökning.  

5.2 Normkritiskt förhållningssätt i förskolan 

I följande avsnitt beskriver vi vad ett normkritiskt förhållningssätt innebär och hur arbetet 

med normer i förskolan kan genomföras. Vi anser att det krävs en viss medvetenhet om 

normer som vi beskriver med hjälp av Salmson och Ivarsson (2015) samt Bromseth (2010) 

som betonar hur detta kan påverka barn i förskolan. 
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Salmson och Ivarsson beskriver vad det normkritiska perspektivet innebär och vad det 

betyder i förskolans organisation. Det är ett förhållningssätt som stödjer det demokratiska 

arbetet i förskolan genom att man upptäcker normer och förstår konsekvenserna av 

normerna. Ett normkritiskt förhållningssätt i förskolan betyder att pedagoger har ett 

barnperspektiv där varje barn ska få möjlighet att utvecklas utan begränsningar och 

förväntningar från normer (2015, s. 10 & 12). Normkritik handlar om att synliggöra de 

osynliga regler som finns i omvärlden samt de regler som styr oss, vilket påverkar barns 

utveckling, handlingsutrymme och val. Utifrån ett normkritiskt förhållningssätt måste 

pedagoger ständigt ha en medvetenhet om att det finns flera aktiva normer som påverkar 

varje människa (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 22–23). I likhet med Salmson och Ivarsson 

anser även  romseth att det är viktigt att utmana den normativa grunden: “En 

normmedveten undervisning kräver en ständigt närvarande uppmärksamhet kring vem som 

görs till norm […]” (      s.  3 . Vi anser att det innebär att vara medveten om att 

samhället har en osynlig makt som sorterar in människor i grupper. Det kan innebära att 

vara innanför, utanför eller avvikande från normen. Det normkritiska perspektivet behövs i 

förskolan för att skapa en medvetenhet om de maktperspektiv som finns och därmed 

utveckla olika förhållningssätt för att kunna skapa inkluderande normer.  

 

Integritet och kroppsgränser 

Salmson och Ivarsson förespråkar barnets rätt till att få känna makt över sin egen kropp. 

Barn i förskolan behöver lära sig, förstå och öva på att de har rätt till att säga ja, nej eller 

stopp, både för att få förståelse för sin egen kropp och andras. Pedagoger behöver vara 

närvarande och visa barnen att kroppen tillhör dem, pedagoger kan exempelvis prata och 

sätta ord det man gör med barns kropp. Att berätta varför man agerar på ett visst sätt blir 

viktigt i situationer där pedagoger gör saker med barnets kropp som de inte tycker om, till 

exempel vid blöjbyte. Barn får av olika anledningar sina kroppsgränser överträdda och att 

deras integritet kommer i kläm. Hur pedagoger agerar blir den makt vuxna har över barn 

och det viktiga blir att ingripa ansvarsfullt när man som vuxen använder sin makt. Andra 

exempel på arbetssätt med att lära barn ta ansvar för sin egen kropp är genom att ge barn 

verktyg för att utveckla sitt självbestämmande och sin självkänsla (2015, s. 114–115). 

Därför har vi fördjupat oss vidare genom att förklara hur makt i förskolan kan förstås och 

utvecklas och att ålder spelar roll i samband med vårt förhållningssätt som pedagoger.  

5.3 Makt och maktförhållanden 

Ett centralt begrepp i ett normkritiskt perspektiv är makt. Vi beskriver hur makt kan 

påverka och vilket ansvar pedagoger i förskolan har. Vi anser att pedagoger bör i sin tur 

reflektera över sin makt för att kunna förstå hur mycket barnet kan påverkas. Pedagoger 

kan med sin makt skapa utrymme för barn att få vara aktörer eller åsidosätta barns 

rättigheter, det vill säga att pedagogers makt kan både vara positiv och/eller negativ. Vi 

nämner även hur maktobalansen existerar i förskolan utifrån pedagogers beslut i 

förhållandet till läroplanen för förskolan och hur det också kan påverka barn.  
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Ett exempel på pedagogens makt i förskolan beskriver Åberg och Taguchi i Lyssnandets 

pedagogik - etik och demokrati i pedagogiskt arbete: ”Vi pedagoger måste inse att det är vi 

som har makten, även om vi kallar det för fri lek eller fritt skapande. Det är faktiskt vi som 

sätter ramarna för när fri lek eller fritt skapande är möjligt” (   5  s.    .  et är viktigt att 

pedagoger reflekterar konstant över detta och i boken nämns det om en grupp pedagoger 

som hade ett syfte att se kopplingarna mellan begreppen makt, demokrati, etik och 

delaktighet i deras egen praktik. Resultatet av deras dokumentationer var att situationer på 

förskolan behövde en extra eftertanke angående rutiner (Åberg & Taguchi, 2005, s. 67–

68). 

 

Maktobalansen i förskolan tror vi ofta beror på att barn till stor del är beroende av vuxna 

som kan ta beslut utifrån exempelvis ett omsorgsbehov. Det är vuxna som påverkar de 

inriktningar förskolan arbetar efter, samtidigt nämner Barnkonventionen att vi ska vara 

inlyssnande och ge barn möjligheter för uttrycka åsikter angående beslut som påverkar 

dem. Makten hos vuxna bör vara medveten på grund av att makten kan påverka barnet 

både negativt eller positivt. Det i sin tur påverkar likvärdigheten i relationen mellan barn 

och den vuxne (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 54–55). Pedagogers förmedling av 

förskolans läroplan bör vara tydlig och respektfull för att främja barns mänskliga 

rättigheter och grundläggande demokratiska värden (Lpfö18, 2018, s. 5). Dilemmat är att 

förskolans uppdrag är att leda barn till att tänka på olika sätt men samtidigt få barn att 

tänka själva. Det handlar inte om att tillrättavisa barn men samtidigt inte heller att barnen 

får skapa egna normer och värden. Samtidigt ska vi vuxna inte styra upp lekar eller 

uppfostra barnen av anledningarna då vi alla vuxna har egna normer och värderingar vi inte 

ska påverka barn med (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 54–55). Medan Johansson och 

Johansson nämner i Etiska möten i skolan om en tidigare studie från 1999 som förespråkar 

att: ”[...] små barn i den egna leken  såväl inomhus som utomhus, utnyttjar makt för att 

pröva gränserna för den egna och andras integritet och att dessa ögonblick kan vara viktiga 

för barnens lärande om respekt för andra” (   3  s.     . 

 

Vi anser att förskolans olika styrdokument bör grunda sig i att lyssna på barns tankar och 

åsikter men samtidigt utmana och ge flera perspektiv. När detta sker anser vi att normerna 

på förskolan utvidgas och vi kan skapa en värdegrund tillsammans i en maktbalans mellan 

barn och vuxna.  

5.4 Ålder 

Att göra barn delaktiga i förskolans undervisning förändrar maktstrategierna mellan barn 

och pedagoger. I ett omsorgsperspektiv är barn beroende av pedagoger, där pedagogens 

förhållningssätt påverkar hur mycket ansvar ett barn får. Det är pedagogers bemötande som 

är avgörande. För att barn ska tas på allvar krävs det lyhördhet men i en stressad vardag 

kan det vara svårt att eftersträva detta (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 93–94). Vi hävdar 

därför att beroende på hur pedagoger kommunicerar, gör barn delaktiga och ger barn 

inflytande spelar en stor roll för hur likvärdig undervisningen och relationerna i förskolan 
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blir. Vikten av att hela tiden reflektera över sin roll som pedagog gör att man blir medveten 

om sitt förhållningssätt gentemot åldersskillnaderna som kan uppstå i förskolan, men även 

hur man reagerar och agerar i olika situationer.   
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6 Metod 

I det här kapitlet redogörs de metoder vi valt att använda oss av i studien. Vi börjar med att 

redogöra för de urval vi har gjort utifrån de valda metoderna för att sedan beskriva 

metoderna enskilt. Mimmi Björklund beskriver metoden för delstudie ett och Amanda 

Hallgren beskriver metoden för delstudie två. Under datainsamlingen och bearbetningen 

har vi tagit hänsyn till validitet, reliabilitet och etiska aspekter som redovisas i slutet av 

detta avsnitt.  

 

Människor kan säga en sak, men gör på ett annat sätt än vad de sagt. Denna motsättning 

behöver inte bero på skillnad mellan ord och handling utan kan handla om så kallad tyst 

kunskap. En sådan kunskap kan vara svår för människor att förklara i en intervju men blir 

tydligare i en observation. Detta kan bero på att människor har en förkroppsligad och 

implicit kunskap (Aspers, 2011, s. 113–114). Därför har vi valt att både intervjua och 

observera samma förskollärare för att kunna få en bättre förståelse av förskollärares 

strategier. I denna studie vill vi undersöka vilka strategier förskollärare använder för att 

tillgodose barnets rätt till integritet i specifika situationer, utan att det uppstår dilemman 

mellan förskolläraren och barnet.  

6.1 Urval 

Vi valde att intervjua och observera samma förskollärare, som har det övergripande 

ansvaret för undervisningen på förskolan och vilka därmed kan anses vara experter inom 

området med den kunskap och erfarenhet vi söker. Intervjun och observationen var tänkt 

att utgöras av sex förskollärare, och uppdelningen gjordes utifrån två kategorier: tre som 

arbetar med de yngsta barnen och tre som arbetar med de äldsta barnen. Detta gjorde vi för 

att kunna få en bredare åldersspridning inom det vi ville undersöka.  

 

Genom att använda ett strategiskt urval får man som forskare en bättre variation och man 

får lättare tag på det man önskar få svar på. Förskolorna valdes alltså ut strategiskt 

eftersom en kontakt med dessa förskolor redan var etablerad och vi visste att ett intresse till 

deltagande fanns. Att strategiskt välja ut förskolor till vår studie anser vi har både för- och 

nackdelar. En nackdel är att vi har en tidigare kontakt vilket kan missgynna oss, på så sätt 

att vi kan ha tolkningar om våra respondenter och hur de kommer agera. Fördelen av att 

redan ha en relation kan gynna oss genom att vi får ut mer i våra delstudier på grund av 

den tillit som redan finns (Trost, 2010, s. 139).  

 

Tre förskollärare avböjde att delta i vår studie vilket gjorde att vi fick söka fler förskolor. 

Vi hörde av oss till andra förskolor i samma område men med förskolor vi inte hade en 

relation till. De förskolor vi hörde av oss till tackade alla nej vilket gjorde att vi fick söka 

oss utanför området vi ursprungligen hade tänkt, men att vi fortfarande höll oss inom 

samma kommun. Vi fick kontakt med flera förskollärare, men valde att tacka nej till två av 
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dem för att vi ville ha en jämn fördelning beroende på vad de arbetade med för 

åldersgrupp. Vi hittade tillräckligt med förskollärare som arbetar med de yngsta barnen 

men vi hittade bara två förskollärare som arbetar med de äldsta barnen. Alla förskollärare 

som deltog i undersökningen var kvinnor. Under intervjuerna fick respondenterna svara på 

hur länge de har arbetat som förskollärare (fskl). Fskl 1 har arbetat i tio år, fskl 2 har 

arbetat i 23 år, fskl 3 har arbetat i tre och ett halvt år, fskl 4 har arbetat i sju och ett halvt år 

och fskl 5 har arbetat i 35 år. Vi fick kontakt med fyra förskolor i samma kommun, varav 

tre är placerade i samma område och en i ett annat område.  

6.2 Metod delstudie 1 

6.2.1 Genomförande 

Jag Mimmi, intervjuade fem förskollärare och intervjuerna spelades in med en 

mobiltelefon då jag ansåg att det underlättade transkriberingen och bearbetningen av 

intervjuerna. Under intervjuerna gjorde jag även anteckningar. Intervjuerna skedde på 

förskolorna, avskilt från barn och andra pedagoger. De genomfördes under november 

månad (v. 45–46) och tog 20–30 minuter per intervju att genomföra. Tre av intervjuerna 

skedde i ett samtalsrum, en i ett konferensrum och en i ett av rummen på avdelningen.  

6.2.2 Datainsamling 

I denna studie vill vi undersöka vilka strategier förskollärare använder i sitt arbete med 

barns integritet i förskolan. Vad vi vill komma åt genom intervjumetoden är förskollärares 

beskrivningar kring deras förhållnings- och arbetssätt för att respektera barns integritet. 

Därför anser vi att fokuserad intervju är den metod som är väl anpassad för att få svar på 

våra forskningsfrågor om en förskollärares förhållningssätt kring ämnet. Bell och Waters 

(2016, s. 194) förklarar i Introduktion till forskningsmetodik vad en fokuserad intervju 

innebär. Det innebär att intervjun har en viss struktur och att det finns en uppsättning av 

färdiga frågor och ämnen som ska gås igenom under intervjun. Under intervjun lämnas 

även utrymme åt respondenternas egna tankar och uppfattningar inom ämnet. Genom en 

fokuserad intervju blir analysen lättare att utföra eftersom strukturen på frågorna redan har 

utformats. Esaiasson m.fl. rekommenderar i Metodpraktikan - konsten att studera 

samhälle, individ och marknad att använda en intervjuguide där innehåll och form 

konstrueras och knyter an till undersökningens teman. En intervjuguide består vanligen av 

uppvärmningsfrågor, tematiska frågor, uppföljningsfrågor och direkta frågor. Tolkande 

frågor är bra att använda i slutet av intervjun för att kunna stämma av med respondenten 

om man uppfattat ett svar på samma sätt. Målet med intervjun är att få fram spontana 

tankar och beskrivningar som är grundade i respondenternas egna tankar (2017, s. 274).  

 

Jag har använt mig av intervjuguiden Esaiasson förespråkar till mina intervjufrågor (se 

Bilaga 1) för att kunna ha en tydlig struktur och för att få så utförliga svar som möjligt. Jag 

började med uppvärmningsfrågor för att skapa en lättare och god stämning innan jag 

började med de tematiska frågorna. Intervjuguiden delades upp i tre teman: ”Tankar kring 
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ämnet”  ”Pedagogiska undervisningen” samt ”Konflikter o h dilemman”. I temat: ”Tankar 

kring ämnet” valde jag att fråga respondenterna om hur de tänker kring barns trygghet  

självkänsla, inflytande och delaktighet eftersom det går att koppla till integritet. Enligt mig 

handlar integritet bland annat om få känna sig trygg i sig själv, få sin röst och vilja hörd 

samt att känna att man har rätt att bestämma över sin kropp. I temat ”Pedagogiska 

undervisningen” valde jag först att fråga respondenterna om hur de arbetar med kroppslig 

och personlig integritet i undervisningen, och därefter huruvida respondenterna kunde 

beskriva hur de tänker kring vad det innebär att respektera barns integritet samt om hur de 

tänker kring sitt förhållningssätt angående barns integritet. I temat ”Konflikter o h 

dilemman” fi k respondenterna beskriva om de upplever att det uppstår dilemman rörande 

barns integritet och varför det uppstår eller inte samt vad orsaker bakom dilemmat kan 

vara. Sedan läste jag upp två korta scenarier (se bilaga 1), ett vid måltid och ett vid 

blöjbyte, där det kan uppstå ett dilemma rörande barns integritet och frågade 

respondenterna hur de skulle hantera dessa två situationer.  

 

Alla frågor i intervjuguiden är utformade för att passa studiens syfte och forskningsfrågor. 

När jag skrev intervjufrågorna utifrån dessa tre teman ville jag att frågorna skulle vara 

öppna och informativa. Jag ville att respondenten skulle ges möjlighet att utveckla vad hon 

uppfattar som de viktiga perspektiven utifrån vårt syfte med undersökningen. I de 

tematiska frågorna användes även slutna frågor för att få ett tydligt svar från respondenten. 

Uppföljningsfrågor är markerade med ett (-) i intervjuguiden och utgår ifrån de tematiska 

frågorna under varje tema för att få fram ett mer innehållsrikt och omfattande svar. Under 

genomförandet av intervjuerna ställdes även andra uppföljningsfrågor samt tolkande frågor 

för att få respondenten att utveckla svaren. Jag avslutade intervjun med att använda en 

sluten fråga samt att jag frågade respondenten om det var något hon ville tillägga för att 

summera intervjun.  

6.2.3 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av resultatet har gjorts utifrån en tematisk analys som innehåller sex steg. 

Braun och Clarke förklarar metoden tematisk analys i artikeln Using thematic analysis in 

psychology, metoden tematisk analys används för att ”identifiera  analysera o h rapportera 

mönster” inom den data som ska bearbetas. Tematisk analys har en teoretisk frihet där 

analysen frambringar ett ”flexibelt o h användbart forskningsverktyg” som eventuellt kan 

förse analysen med riklig och utförlig data men även ge en komplicerad beskrivning (2006, 

s. 78-79). Jag kommer här nedan förklara vad jag har gjort utifrån de sex stegen i tematisk 

analys som Braun och Clarke förespråkar. 

 

I första steget  ”Familiarizing yourself with your data”  har intervjuerna transkriberats o h 

transkriberingarna (texterna) lästes igenom samtidigt som anteckningar om uppkomna 

idéer fördes. Det var bland annat idéer om möjliga teman och mönster. I andra steget, 

”Generating initial  odes”  har texterna kodats systematiskt utifrån undersökningens 

relevanta områden, som kunde kopplas till studiens syfte och ämnet integritet, därefter 

organiserades koderna i flera olika teman. I tredje steget  ”Sear hing for themes”  
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kategoriserades all relevant data i olika teman för att kunna se om det fanns samband 

mellan temana samt för att skapa huvud- och underteman. Exempel på detta är att jag 

kopplade respondenternas beskrivningar om barns delaktighet till trygghet och 

självbestämmande. I fjärde steget  ”Reviewing themes”  kontrollerades mina olika teman 

om de fungerade i förhållande till all data. I detta steg omformulerades, uteslöts eller lades 

nya teman till. Exempelvis var det ett tema jag kopplade ihop med ett annat tema eftersom 

jag ansåg att mitt resultat blev för brett. Temat trygghet och självkänsla var först en 

huvudrubrik, men omformulerades till en underrubrik i temat förhållningssätt. I femte 

steget  ” efining and naming themes”  var analyserna för att namnge varje tema o h den 

aktuella informationen kombinerades med resten av studien. I det sista och sjätte steget, 

”Produ ing the report”  gjordes den slutgiltiga analysen som anknöt i samband till 

forskningsfrågorna och studien (Braun & Clarke, 2006, s. 87).  

6.2.4 Reflektion över metoden 

Genom att använda fokuserad intervju kan jag få utförligare beskrivningar om de 

arbetssätt, strategier och metoder en förskollärare använder sig av i den pedagogiska 

verksamheten. Bell och Waters förklarar att det finns både för- och nackdelar med 

intervjuer. En fördel med intervjun är flexibiliteten av att kunna följa upp och utforska 

tankar medan en nackdel är den skevhet som kan uppstå (2016, s. 189–190). Skevhet (bias) 

är en snedvridning som innebär att den som intervjuar kan ha förutfattade föreställningar 

och grundlös påverkan, det vill säga något som inte grundas på övertygande skäl. 

Problemet med skevhet är alltså hur intervjuaren tolkar och skevheten som kan uppstå i en 

intervju har både medvetna och omedvetna orsaker:  

 

Det är lätt att falla i den fälla som skevhet innebär genom att man t.ex. bara väljer ut de 

aspekter av litteraturgenomgången som stämmer överens med ens egna uppfattningar, 

använder sig av ett språkbruk och ordval som kan leda in läsarens tolkningar i en viss 

riktning och tillåta värderingar att påverka tolkningen av resultaten. (Bell & Waters, 2016, 

s. 200) 

 

Jag valde att inte skicka frågorna innan intervjutillfället eftersom jag ville att respondenten 

skulle delge sina spontana beskrivningar kring ämnet och inte ta reda på fakta i förväg. Om 

respondenten hade fått frågorna i förväg skulle svaren förmodligen ha blivit annorlunda 

eftersom de hade fått möjlighet att tänka ut och ge mer innehållsrika svar. Bearbetningen 

och analysen av intervjuerna med transkribering samt den tematiska analysen var 

tidskrävande. 

6.3 Metod delstudie 2 

6.3.1 Genomförande  

Jag Amanda observerade fyra förskollärare under deras samlingar på förskolan. I min 

insamling av data förde jag anteckningar med hjälp av penna och papper. Observationerna 
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genomfördes under november månad (v. 45–46) med en timer satt på 10 minuter för varje 

observation.  et gjordes i enlighet av Aspers rekommendationer för att ”sätta en gräns o h 

lämna fältet så du får distans” (2011, s. 136). När tio minuter gått lämnade jag rummet för 

att vidareutveckla mina fältanteckningar medan minnet var friskt, detta för att stärka och 

höja kvalitén på fältanteckningarna samt kunna skriva ut detaljerade anteckningar (2011, s. 

127). Jag satt alltid på en stol i närheten av samlingen och startade min timer varje gång 

förskolläraren började sin samling. Två observationer genomfördes med förskollärare som 

arbetar med äldre barn och två observationer genomfördes med förskollärare som arbetar 

med yngre barn. 

 

Jag valde att använda mig av både ostrukturerade och strukturerade observationer, det vill 

säga en kombinerad observationsmetod. Denna kombination valdes för att mina 

forskningsfrågor skulle kunna bli besvarade på bästa sätt. Enligt mig krävdes det en 

kombinerad metod då jag hade ett klart syfte med min delstudie men ville samtidigt inte 

fokusera för mycket på ett schema då det är lätt att missa andra faktorer som spelar stor 

roll. Jag använde mig utav en förenklad checklista på sex punkter (se bilaga 2), denna 

checklista hjälpte mig att hitta mer exakt vad jag sökte efter när jag observerade 

förskollärarnas handlingar och reaktioner. En sådan checklista används vanligen i 

strukturerade observationsstudier (Bell & Waters, 2016, s. 229). Jag observerade 

förskollärarens reaktioner och hur de hanterade sin auktoritet genom förskollärarens 

användande utav kroppen, ord och rösten. Samt även genom förskollärarens sätt att vara 

inlyssnande i samspelet mellan barnen och sig själv. Jag letade även i min observation efter 

betydelser som kan påverka mitt resultat. De var hur miljön såg ut i rummet, olika material 

som fanns tillgängliga under samlingen, iakttagelser i olika sammanhang, detaljer som 

påverkade samlingen, förskollärarens kroppsrörelser i samlingen, placeringen av mig och 

alla andra, förskollärarens ordval och röstläge samt när tystnad uppstod. 

6.3.2 Datainsamling  

I denna studie vill vi undersöka vilka strategier förskollärare använder i sitt arbete med 

barns integritet i förskolan. Vad vi vill komma åt genom observationerna är förskollärares 

handlingar i deras konkreta arbete med barns integritet. Med observationer kan vi få en 

insyn på hur förskollärare arbetar och för att kunna tolka vad som sker i förskolan 

praktiskt. Jag valde en kombinerad metod därför att den ostrukturerade metoden är 

användbar för mina forskningsfrågor, då metoden kan främja antaganden till olika teser 

som jag sedan lättare kan skapa tolkningar till, för olika sammansättningar och mönster 

som jag kan analysera. I en ostrukturerad observation är syftet om vad som ska undersökas 

tydligt för forskaren, däremot är alla detaljer inte lika tydliga. Detta kan bero på att 

observationen är mer naturlig och öppen men saknar tydliga ramar då observationen vill 

undersöka vad som händer (Bell & Waters, 2016, s. 225). Men samtidigt valde jag en 

strukturerad metod i ett försöka att stärka upp min observation. Med mina sex punkter i en 

checklista hjälpte det mig att hitta samband och mönster för att enklare leta efter det jag 

ville ha svar på (se bilaga 2). Det gav mig ett stöd för att kunna kategorisera och 

klassificera vad jag hade observerat (Bell & Waters, 2016, s. 228).  
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 e ostrukturerade observationerna kan vara av både deltagande o h i ke-deltagande 

karaktär medan en strukturerad observation är i ke-deltagande. En i ke-deltagande 

observation handlar om att forskaren är observatör som iakttar och lyssnar, men som inte 

blir delaktig. Medan en deltagande observatör lyssnar, frågar och försöker förstå vad som 

försiggår med gruppen eller individen (Bell & Waters, 2016, s. 225) Jag valde att vara 

icke-deltagande i observationerna för att få en inblick i hur en rutinmässig samling kan 

vara utan att påverka samlingen eller förskollärarens aktivitet med mitt deltagande. Hade 

jag varit deltagande anser jag att mina fältanteckningar inte varit tillförlitliga nog då jag 

hade behövt skriva ner mina minnesanteckningar efter deltagandet (Denscombe, 2016, s. 

303). Men den största anledningen till att jag inte valde en deltagande observation var på 

grund av att jag skulle behövt bli accepterad av barngruppen jag undersökte. En sådan 

relation tar tid att bygga upp och mitt syfte var att undersöka flera olika förskollärares 

arbete med integritet. Det gick inte ihop med den tidsbegränsningen jag hade för denna 

studie (Bell & Waters, 2016, s. 225). 

6.3.3 Databearbetning och analysmetod 

Jag har valt att dela upp mina fältanteckningar enligt Aspers fyra steg. Enligt Aspers 

behöver man inte följa dessa steg utan se stegen mer som en mall. Första och andra steget 

användes i genomförandet av mina observationer, medan steg tre och fyra hade betydelse 

för databearbetningen och analyserna. I tredje steget är det att utveckla sina anteckningar 

vid en stund när det inte är kritiskt att skriva snabbt som vid själva observationstillfället. I 

fjärde steget kan man använda sig av utskrifter av sina anteckningar för att få nya tankar 

och frågor. Mina observationer var endast tio minuter per tillfälle och under den tidsramen 

fanns det risk för att missa händelser av betydelse för studien då jag inte använde mig utav 

andra hjälpmedel som exempelvis en videokamera (2011, s. 128).  

 

En ostrukturerad observation skapar kategoriseringar och beskrivningar efter att forskaren 

observerat en situation.  et handlar om att: ”vänta med definitioner o h strukturer tills han 

eller hon upptäckt ett mönster […] och sedan fortsätter med fältarbetet för att bearbeta data 

medan de fortfarande finns tillgängliga” ( ell & Waters        s.   5 . Därför har jag valt i 

min analysmetod att använda mig utav min checklista med sex punkter som ska hjälpa mig 

att kunna hitta sammanhang, mönster och koppla det till mina forskningsfrågor. I resultatet 

och analysen har jag använt mig utav en narrativt hållen beskrivning av mina 

observationer. Det som narrativa berättelser kan vara användbara för enligt Denscombe är 

sättet att analysera kulturella betydelser som kan göra att forskaren i sin analys får syn på 

varför saker inträffar (2016, s. 402–403 . En narrativ metod innebär att så detaljerat o h 

objektivt som möjligt notera hur deltagarna i en viss miljö beter sig o h beskriver det 

beteendet på ett berättande sätt. Metoden har även en förmåga att tydliggöra hur makt 

fungerar vilket passar mina två frågeställningar (Bell & Waters, 2016, s. 22). 
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6.3.4 Reflektion över metoden 

Jag observerade tre samlingar på förmiddagen innan lunch och en samling på 

eftermiddagen. Det kan därför variera i resultatet och i analysen på grund av det är olika 

tider i samlingarna. Men det finns också alltid en risk för skevhet och feltolkningar i en 

observation om forskaren är ensam som jag varit i denna studie (Bell & Waters, 2016, s. 

224). I denna studie ansåg jag att det var en större fördel med att inte använda mig utav 

filmkamera för att observera förskollärarna. Jag ville att deltagarna skulle agera mer 

naturligt, det för att få trovärdigare data eftersom studiens syfte kan uppfattas som ett 

känsligt ämne (Aspers, 2011, s. 111–112). Att använda sig utav metodkombinationen 

strukturerade och ostrukturerade observationer, checklista och att följa fokusområden kan 

både vara en fördel och en nackdel. Nackdelen är att flera färdigheter och mycket tid krävs 

utav forskaren för att utveckla metoden, det gör att det finns en risk att man gör metoden 

för enkel. Fördelen är att en metodkombination uppmuntrar för tydliga redogörelser för 

varför och hur metoderna som används kan komplettera varandra. Den ena metoden kan 

kompensera den andra metodens svaghet och lyfta den starka sidan och därmed inte 

behöva vara sårbar inför kritik av metodernas svaga sidor. Metoden kan även öka sin 

träffsäkerhet och skapa mer omfattande redogörelser (Denscombe, 2016, s. 230–231). 

Nackdelen med att följa vissa fokusområden kan göra att observatören missar viktiga 

detaljer. Medan fördelen att ha en checklista är att kunna systematisera arbetet av 

observationerna samt att checklistan uppmuntrar till att skapa tolkningar (Denscombe, 

2016, s. 302–303).  

 

Det observationsschema som forskaren använder bör vara skapad efter sitt eget syfte och 

förberedelserna är av yttersta vikt för att fungera bra (Bell & Waters, 2016, s. 228–229). 

Jag valde att titta på ett TV program i tio minuter en gång innan de riktiga observationerna 

för att träna mig på registrering och för att känna att jag kunde behärska tekniken jag skulle 

använda mig utav (Bell & Waters, 2016, s. 224 & 232).  

 

För att använda berättelser som metod ska tre kriterier vara uppfyllda enligt Denscombe 

för att kunna betraktas som en narrativ berättelse i en kvalitativ forskning. Dessa tre 

kriterier är att ha ett specifikt syfte, involvera människor och innehålla en handling som 

sammanlänkar det förflutna med det nuvarande (2016, s. 402–403). Jag ansåg att den 

narrativa metoden var bäst lämpad för min studie, då den narrativa metoden kan lyfta fram 

meningen med vad som skedde under observationen. Samtidigt kan metoden koppla olika 

redogörelser som jag vill kunna ta fram ur mitt resultat som jag vill kunna analysera och 

inte bara beskriva min datainsamling (Bryman, 2011, s. 530).  

6.4 Reliabilitet och validitet 

Det gäller att alltid vara kritisk till den insamlingsmetod man väljer för att kunna avgöra 

hur tillförlitlig och giltig den data man får fram är. Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett mått 

som ger samma svar när situationerna är densamma men inte tidpunkten. Det som blir 

viktigt för forskaren är att reflektera över mätnoggrannheten i de metoder man har använt 
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(Bell & Waters, 2016, s. 133). Trost nämner att begreppet reliabilitet är mer kopplat till 

kvantitativa studier men anser att det även är viktigt att diskutera vid kvalitativa studier. 

Författaren beskriver vidare att reliabilitet innebär att man “anger värden på variabler för 

varje enhet” o h att reliabilitet är ett sammanhang av fyra mått; kongruens  pre ision  

objektivitet och konstans (2010, s. 131–132). Validitet (giltighet) är istället ett mått som 

innebär att mäta det man vill värdera eller beräkna (Bell & Waters, 2016, s. 134). Det är 

viktigt att mäta i konkreta alternativ som exempelvis i dagar, veckor och månader och inte 

använda formuleringar som exempelvis alltid, sällan och aldrig för att uppnå en sann bild i 

en undersökning. Detta på grund av att alla människor uppfattar begreppen alltid, sällan 

och aldrig på olika sätt (Trost, 2010, s. 133). Validitet och reliabilitet är alltså viktiga 

kriterier när det gäller att avgöra kvaliteten på en undersökning.  

 

Hur är vår studie tillförlitlig och giltig? Vi har eftersträvat reliabilitet och validitet genom 

att i exempelvis observationerna alltid använt samma timer inställt på exakt tio minuter, 

medan i intervjuerna har samma intervjuguide används till alla respondenterna. Däremot 

har vår studie inte uppnått fullständig reliabilitet och validitet när vi genomfört våra olika 

delstudier. I intervjustudien är reliabiliteten inte fullständig eftersom intervjuerna har gjorts 

på olika platser och vid olika tidpunkter. Andra faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten 

i resultatet är Mimmis personliga tolkning och förståelse av intervjuerna. Reliabiliteten i 

observationerna var hög eftersom Amanda använt sig av ett observationsschema och att 

samlingarna som observerats har genomförts på liknande sätt. Det som däremot kan ha 

påverkat reliabiliteten i delstudie två är att Amanda har kombinerat sin studie med en 

ostrukturerad metod som inte ger några tydliga riktlinjer att följa eftersom den metod riktar 

sig för all sorts data som kan framgå. Under intervjun ställdes inte alla frågor så som de 

står i bilaga 1 utan ställdes ibland med andra ord, vilket kan ha påverkat svaren. Vi har 

eftersträvat validitet i vår studie genom att ha en intervjuguide där Mimmi utgått från 

samma frågor, samt att Amandas observationer hade en likartad struktur.  

6.5 Etiska hänsynstaganden 

I vår studie har vi tagit hänsyn till att skydda och respektera den enskilda människan i vår 

forskning. De fyra kraven en forskare måste förhålla sig till är; samtyckeskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är olika regler och 

principer som har skapats i syfte för att skydda den person som studeras och ska följas 

enligt individskyddskravet. Detta individskyddskrav är utgångspunkten för 

forskningsetiska hänsynstaganden (Vetenskapsrådet, 2010, s. 5–6).   

 

Samtyckeskravet handlar om att när forskare studerar människor måste det finnas ett 

frivilligt samtycke till den exakta forskningen det ska handla om, samt att personen fått 

information om studien (SFS, 2003:460, 13 - 19 §). Konfidentialitetskravet är nära 

anknuten till frågan om offentlighet och sekretess. Det innebär att alla uppgifter angående 

identifikationen av forskningspersonerna ska försvaras och antecknas på ett sådant sätt att 

ingen kan identifieras av obehöriga. Nyttjandekravet innebär att syftet för den insamlade 
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datan endast får användas för forskning. Uppgifterna får alltså inte användas för icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2010, s. 12 & 14).  

 

Utifrån dessa fyra krav har vi skrivit två detaljerade informationsbrev samt två 

medgivandeblanketter om vår studie där vi har informerat om hur undersökningen skulle 

genomföras och vad syftet med studien var. Vi hade tydligt skrivit fram i 

informationsbreven och medgivandeblanketterna hur samtliga fyra krav tillgodoses och tas 

hänsyn till innan, under och efter genomförandet. Vi hade innan genomförandet av 

intervjuerna och observationerna informerat respondenterna att de kan avbryta deltagandet 

när som helst. Vi har skrivit två olika informationsbrev samt medgivandeblanketter; en till 

de berörda förskollärarna samt en till de berörda barnen och deras vårdnadshavare (se 

bilaga 3–6).  

 

Inför observationerna fick vi inte in tillräckligt många blanketter från vårdnadshavarna på 

en förskola för att kunna genomföra en observation på en yngre barnavdelning. Vi valde 

därför att inte genomföra observationen med förskollärare 1 eftersom vi följde de etiska 

hänsynstaganden och behövde ha medgivande från alla. Därför är det bara fyra 

observationer som presenteras i resultatet av delstudie två även om vår tanke var att kunna 

både observera och intervjua alla fem förskollärarna.  
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7 Resultat och analys  

I detta kapitel presenteras resultat och analys av våra två delstudier. Empirin har baserats 

på hur vi har uppfattat förskollärarnas beskrivningar kring arbetet med barns integritet. 

Men även hur vi uppfattade att förskollärarna arbetade praktiskt med barns integritet 

genom olika strategier och förhållningssätt. Vi har valt ordningen i resultatet och analysen 

på grund av vårt syfte och våra forskningsfrågor. Detta hoppas vi även ska kunna guida 

läsaren genom resultatet och analysen på ett tydligt sätt. Vårt syfte med studien är att 

undersöka vilka strategier förskollärare använder i sitt arbete med barns integritet i 

förskolan, något som har skrivits fram tydligare i den nya reviderade läroplanen (Lpfö18). 

Men också vad det innebär för förskollärare att visa respekt och hur de respekterar barns 

integritet, om förskollärarna använder sig av någon form av maktstrategi och om det finns 

en skillnad i arbetssättet med barns integritet utifrån barnens ålder. Vi har valt att fokusera 

på tre olika situationer i förskolan nämligen samling, matsituation och toalettbesök.  

 

I resultatet har vi valt att utesluta vissa svar vi inte har uppfattat som relevanta och för att 

lättare kunna hålla oss till vårt syfte och våra forskningsfrågor. I delstudie ett, skriven av 

Mimmi Björklund, utgörs respondenterna av fem förskollärare. Av dessa blev fyra av 

förskollärarna både intervjuade samt observerade och en blev bara intervjuad. I delstudie 2, 

skriven av Amanda Hallgren, utgörs respondenterna av de fyra förskollärarna som blev 

observerade. I den första delen av detta avsnitt presenteras resultat och analys löpande och 

i den andra delen presenteras resultat och analys sammanflätat. Analyserna görs utifrån det 

teoretiska perspektiv vi valt samt utifrån tidigare forskning.  

7.1 Delstudie 1 

I denna delstudie presenteras resultatet och analysen av de genomförda intervjuerna med 

förskollärarna. Resultatet presenteras utifrån teman som uppkom under bearbetningen av 

det transkriberade materialet. Det teman som uppkom under bearbetningen är 

“Förskollärares arbetssätt med barn integritet”  ”Förskollärares förhållningssätt till o h 

respekt för barns integritet”  ”Förskollärares beskrivningar kring orsaker bakom dilemman 

rörande barns integritet” o h ”Förskollärares strategier för att tillgodose barns integritet i 

omsorgssituationer”.  e teman jag valde anknyter till vårt syfte o h forskningsfrågor samt 

att ordningen på temana är i samma följd som intervjuguiden (se bilaga 1).  

 

Analysen görs efter varje presenterat område. Detta gör jag för att tydligare kunna koppla 

resultat och analys till mina forskningsfrågor samt vårt syfte som vi sedan följer upp vidare 

i diskussionen. Citat och exempel från förskollärarna har använts för att förhöja 

trovärdigheten för tolkningen av deras beskrivningar. I citaten benämns de berörda 

förskollärarna som 1, 2, 3, 4 och 5. Förskollärare 1, 2 och 3 arbetar alla med de yngre 

barnen (1-2 år) och förskollärare 4 och 5 arbetar med de äldre barnen (3-5 år).  
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7.1.1 Förskollärares strategier med barns integritet 

Vikten av att fråga 

Förskollärarna förklarar på liknande sätt vikten av att fråga barnen för att lära barnen att 

fråga varandra och att acceptera ett nej, när det gäller barns integritet.  

 

[...] Jag hade ett exempel idag. Det var ett barn som klappade jättefint på en kompis, alltså 

var jätte, jättegullig och klappa oh klappa jättefint, men då säger det andra barnet nej. Oh 

då får man ju vara där, som ”Jag ser att du är jättetrevlig mot din kompis men nu signalerar 

hen vill inte, din kompis, då får du sluta” [...] (förskollärare 2, 2019). 

 

[...]Likaväl, du vet de här glitterpaljett-tröjorna som har varit populära som man kan dra 

upp och sen ner. Det är ju också att lära barnen att man går inte och gör så på varandra utan 

att man måste fråga ”Får jag känna på din tröja?”. För att det liksom är min kropp o h jag 

bestämmer över den, så pratar vi ju liksom om personlig integritet [...] (förskollärare 3, 

2019).  

 

Något som tydligt genomsyrar förskollärarnas beskrivningar är hur viktigt det är att barnen 

blir frågade samt att de får lära sig att fråga och respektera varandra. En av förskollärarna 

beskriver att barnen blir frågade när det finns möjlighet att välja själva. Att man som barn 

också får träna sig i att visa respekt för andra, att vidga sin förståelse för att världen inte 

bara handlar om sig själv. Två av förskollärarna beskriver att dem alltid frågar om barnen 

behöver hjälp istället för att bara ge hjälpen, att dem på det sättet visar att barnen har en 

integritet.  

 

Andra exempel på arbetssätt 

En av förskollärarna berättar att de varje höst arbetar med ett projekt som kallas ”liten” o h 

bygger på brottsoffermyndigheten arbetsmaterial ”Jag vill veta”. Förskolläraren förklarar 

att projektet kretsar kring en bok som bygger på hur man som liten kan känna oro och vad 

det beror på samt vem som kan hjälpa en. Förskolläraren tycker det är ett väldigt bra 

material med tanke på att man bland annat jobbar med känslor, dels så att pedagogerna ska 

lära sig att läsa av barnen och hur de ser ut när barnen har de här olika känslorna, samt dels 

att barnen ska lära sig att läsa av och se känslor. Nästan alla förskollärare berättar att dem i 

barngrupperna arbetar med ”stopp-hand” eller ”stopp min kropp” när det gäller barnens 

kroppsliga och personliga integritet. En annan förskollärare förklarar vikten av att sätta ord 

på det man gör, att man förklarar för barnen att det är för deras personliga eller kroppsliga 

integritet man gör det. Så att barnen förstår och att de blir medvetna om begreppen. En 

annan förskollärare berättar att arbetet med kroppslig och personlig integritet handlar om 

trygghet och omsorg och att det är i dessa situationer det finns flera undervisningstillfällen 

som pedagoger kan använda sig utav för att undervisa barn om integritet.  

 

Skillnader utifrån barns ålder  

Hur barn signalerar och visar vad de vill kan yttra sig på olika sätt och förskollärarna 

beskriver det som viktigt att kunna tolka och observera barnens olika signaler. Samtliga 

förskollärare menar att barnen sänder ut olika signaler, det kan vara via det verbala språket, 

kroppsspråket eller att de går iväg. De förklarar också detta som en av skillnaderna utifrån 
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barns ålder i arbetet med barns integritet. Med de yngre barnen menar förskollärarna att 

man tolkar deras signaler medan med de äldre barnen kan man stötta genom att hjälpa dem 

att, till exempel sätta ord på det man gör. En förskollärare berättar att en skillnad utifrån 

barnens ålder att de äldre barnen är mer fysiska med varandra men att de ändå har ett 

avstånd och en förståelse mot varandra. Förskolläraren berättar också att de yngre barnen 

oftare vill vara nära en vuxen medan de äldre barnen inte känner samma behov, utan det 

viktiga blir att läsa av barnen.  

 

[...] Men sen också att, det här med yngre barn kanske mera tyr sig till en vuxen fysiskt 

sådär och kan vara nära, det måste man låta om de vill det, men man kanske inte själv 

behöver vara den som går på alltid, utan man får känna av. Medan dom äldre barnen 

kanske inte är lika mycket så, vissa kan ju vara det ändå, men att man alltid måste läsa av 

vad barnet vill. Att man inte bara går fram, ehm, alltså såhär, nej men alla måste ju ha rätt 

att säga nej om man inte vill, att någon kommer och ska hålla om en eller vad som [...] 

(förskollärare 4, 2019) 

 

Utifrån barnens ålder i arbetet med integriteten förklarar en del av förskollärarna att en 

annan skillnad är att de äldre har mer förståelse och att man kan utveckla arbetet för att det 

blir mer ett samspel mellan barnet och pedagogen. Två av förskollärarna förklarar även att 

en skillnad utifrån barns ålder är att de äldre har möjlighet att sköta toalettbesöken själva. 

Några av förskollärarna anser även att alla barnen ska få möjlighet att träna på att till 

exempel gå på potta själv och säga till om de är kissnödiga för att barnen ska bli mer 

självständiga. Två av förskollärarna anser att arbetet med barns integritet inte behöver 

skilja sig eftersom man i förskolan har samma värdegrund. Dock att det blir en skillnad i 

vad barnen behöver i de olika åldrarna, att det blir en progression i arbetet med kroppslig 

och personlig integritet.  

 

Analys 

Förskollärarnas arbetssätt med personlig och kroppslig integritet är något som jag uppfattar 

genomsyrar förskollärarnas beskrivningar om hur viktigt det är att barnen blir frågade samt 

att de får lära sig att fråga och respektera varandra. Resultatet visade att barnen får 

möjlighet att välja när de kan och att de får träna sig att visa respekt för andra och sig 

själva. Detta överensstämmer med det Johansson (2002, s. 216) förklarar att det är 

beroende på hur pedagoger inkluderar och arbetar med normer och värden i förskolan som 

påverkar hur barnen utvecklar sina moraliska värderingar. Jag uppfattar att det som 

förskollärarna försöker upprätthålla samt försvara är barnens respekt för deras egna och 

andras integritet och välmående. Förskollärarnas beskrivningar om hur de arbetar med 

”stopp-hand” o h ”stopp min kropp” kan o kså förstås som ett sätt förskollärarna 

upprätthåller och försvarar barnens integritet. Men även hur de beskriver vikten av att läsa 

av och tolka barns signaler på förskolan. Förskollärarnas arbetssätt med exempelvis stopp 

min kropp och att vara lyhörd anser jag ger barnen möjlighet till att utveckla sitt aktörskap 

samt att de får ett verktyg för att försvara sin personliga autonomi. Det stöds av det 

Markström och Halldén (2009, s. 115–119) förespråkar om att barn använder olika 

strategier för att till exempel skapa sin egen tid och utrymme eller att de går iväg. I 
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resultatet går det att utläsa vissa åldersnormer som förskollärarna beskriver inom arbetet 

med barns integritet. Jag tolkar att förskollärarna arbetar med integritet med de yngsta 

barnen på ett mer grundläggande sätt än vad de gör med de äldre barnen. Precis som två av 

förskollärarna beskriver att med de yngre barnen lägger man grunden för att sedan kunna 

vidareutveckla och fördjupa samtalen om integritet när barnen blivit äldre. Detta anser jag 

tyder på att det finns åldersnormer i förskolan och att det är beroende på barnets ålder som 

anger om det klarar av en sak eller inte. Detta kan ses som en aspekt av det Salmson och 

Ivarsson (2015, s. 54–55) beskriver om hur det är pedagogerna som påverkar de 

inriktningar förskolan arbetar utefter. Att makten hos pedagogerna bör vara medveten på 

grund av att hanteringen utav makten kan påverka barnet både negativt eller positivt.  

7.1.2 Förskollärares förhållningssätt till och respekt för barns integritet 

Förhållningssätt  

Alla förskollärare uppfattar att deras förhållningssätt påverkar barnen på förskolan. 

Samtliga förskollärare beskriver vikten av att pedagoger lyssnar på vad barnen uttrycker, 

både genom handling och med ord. De beskriver vikten av att läsa av och lyssna på barnen, 

till exempel om det är något barnen känner sig trygga eller otrygga med. En av 

förskollärarna menar även att förhållningssättet bland annat handlar om att skapa 

relationer, att barnet upplever att vi kommunicerar med varandra. Det vill säga att 

pedagogerna tar hänsyn och skapar en förståelse till vad det är som gör att det inte är bra 

för barnen och hur man kan ordna för att det ska bli bra. En förskollärare menar att barnen 

ska få vara med och bestämma så mycket som möjligt. 

 

[...]Men oftast om man har dom samtalen så skapar det en förståelse och en samhörighet 

som, som amen som gör att vi lyssnar på varandra både barn och pedagoger [...] 

(förskollärare 1, 2019). 

 

Två av förskollärarna nämner också att en del av deras förhållningssätt är att vara på 

barnens nivå när dem pratar med varandra för att inte få någon maktposition över barnen, 

att alla är på en jämn nivå. Förskollärarna anser att det är lika viktigt hur man pratar, hur 

man benämner saker och inte prata över huvudet på barnen, att man går ner på deras nivå 

och inkluderar barnet i samtalet. 

 

Respekt 

Tre av förskollärarna beskriver att man också bör tänka på hur man själv vill ha det och hur 

man vill bli respekterad. De förklarar att visa respekt innebär att man behandlar barnen 

som vilken annan människa som helst, att man är en person som behöver respekteras om 

vart gränsen går för ens personliga integritet. Barnen har rätten att vara delaktiga i sin egen 

kropp och allt som hör till, att man hela tiden frågar för att visa respekt. Man ska inte 

tvinga på någon något bara för att pedagoger säger åt dem, för att barnen gör som 

pedagogerna ber dem att göra. Det är upp till barnen att få visa vem de är och vad de vill, 

att de får vara med och bestämma. Som pedagog är man är ett gott föredöme och inte bara 

kastar sig över barnen och gör åt dem. 
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[...]Jag frågar, jag tar mig inte liksom inte rättigheterna, för det skulle jag inte gå och göra 

med en vuxen människa, så jag tänker att det är lika viktigt hos barnen, att fråga, att visa på 

att du ha rätten att säga nej eller att säga ja [...] (förskollärare 3, 2019) 

 

En av förskollärarna berättar att barnen måste lära sig, lära sig vart gränsen går och om 

någon säger nej eller stopp så måste de sluta men sen även tvärtom, att barnen lär sig att 

man har rätt att säga nej och stopp. Förskolläraren menar att det är förskolan som lägger 

grunden för respekten, både till barnen och till vuxna. 

 

Trygghet och självkänsla 

Samtliga förskollärare ser trygghet och självkänsla som något viktigt, att det är grunden i 

förskolan. En av förskollärarna förklarar barns trygghet genom att barnen ska våga vara i 

alla rum, våga vara tillsammans med alla vuxna och barn. En del av tryggheten bygger på 

att barnen har en självkänsla och att dem har ett självförtroende. En annan förskollärare 

beskriver att barnen måste bli trygga i förskolan, bli trygga tillsammans både med 

pedagogerna och de andra barnen. Förskollärarnas tankar kring självkänsla var bland annat 

att barnen ska få möjlighet att uttrycka sin egen vilja, att barnen förstår att deras röst har 

betydelse och att man som pedagog är där och stöttar barnen.  

 

[...]Så vi är där och hjälper dom att tolka och leder dom, lyssnar på dem, försöker se vad 

det är de vill. Så de kan bygga upp en självkänsla som att dom är självständiga och klarar 

av allt det här, för att känna sig trygga [...] (Förskollärare 5, 2019) 

 

En av förskollärarna beskriver att stärka barnens självkänsla handlar om att uppmuntra 

barnen till att de kan själva, förskolläraren menar att självständighet ger självkänsla. En 

annan förskollärare beskriver att det är ens egna förhållningssätt som avspeglas i 

barngruppen och när man är trygg i sig själv desto tryggare blir barnen. En förskollärare 

förklarar att alla barn har rättigheter till att få vara trygga på förskolan, att pedagoger hela 

tiden tänker på hur man bemöter, lyssnar och tolkar barnen.  

 

Samtliga förskollärare anser också att barnen ska få vara delaktiga och få möjlighet att 

välja när de kan, att man som barn i vissa fall får mer utrymme och handlingsfrihet än i 

andra situationer. Genom att få barnen att känna sig delaktiga och bli lyssnad på gör att 

dem förstår att vi respekterar dem. En förskollärare beskriver att vi är alla människor och 

behöver få ha sin integritet och sitt rum själva, att man respekterar och lyssnar på varandra. 

 

Analys 

Analysen utgår från förskollärarnas beskrivningar av hur förhållningssättet och bemötande 

kommer till uttryck. Förskollärarna lyfter vikten av att benämna saker, gå ner på barnens 

nivå vid samtal med barnen samt att visa respekt och intresse för deras åsikter. Detta är alla 

aspekter hos det Johansson (2002, s. 209) beskriver som pedagogers strategier för att 

hjälpa barnen förstå vikten av deras välmående. Jag tolkar att barns rätt till inflytande och 

bestämmanderätt är ett verktyg förskollärarna använder sig av i sitt förhållningssätt. Att 

barnen ska ha rätt till delaktighet och inflytande kan kopplas till det Quennerstedt (2016, s. 
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15) förespråkar, att barnen lär sig att känna igen deras egna och andras lika värde, men 

även att pedagoger stöttar barnets rättigheter. I resultatet kan jag utläsa att respekt även 

handlar om bemötande och att barn är som vilken människa som helst. Det finns ingen 

skillnad mellan vuxna och barn utan alla är på samma nivå. Jag uppfattar att respekten ska 

vara grunden och att alla har rätt till sin egen kropp och ens egna utrymme. Detta stödjs av 

det Salmson och Ivarsson (2015, s. 114–115) nämner om att pedagoger behöver vara där 

och stötta barnen genom att visa att deras kropp tillhör dem. Att förhållningssätt och 

respekt går hand i hand, samt att det gör skillnad och påverkar för hur pedagoger arbetar 

med normer och värden i förskolan. Arbetet med normer och värden i förskolan är viktigt 

för att barnen ska få möjlighet att utveckla sina moraliska värderingar och respekt för 

varandra. Johansson (2001, s. 354 & 356) hänvisar till barns moraliska värderingar och det 

som är ett kännetecken för barns moral är lärande, upptäckande och motsägelser. I barnens 

vardag utvecklar de normer och värderingar som beskriver och synliggör hur de ska agera 

och vilka villkor det är som ger olika rättigheter. I resultatet framgår det att förskollärarna 

låter barnen få uttry ka sin egen vilja  få sin röst hörd  uppmuntrar barnen till att ”kunna 

själva” o h att barnen har en egen bestämmanderätt. Detta är min uppfattning av vad 

förskollärarna beskriver som olika strategier för att ge barnen möjlighet att utveckla sin 

självkänsla och att känna trygghet i den samt moraliska värderingar. Det kan i sin tur ses 

som en aspekt av det som Tholin och Jansen undersökt, om hur barn ska bli mer 

involverade i demokratiska samtal på förskolan. Till exempel att förskollärare ska för 

barnen betona betydelsen av olika åsikter (2012, s. 44). Förskollärarens roll i samtalen med 

barnen uppfattar jag som betydelsefullt och något som genomsyrar hela resultatet. 

Tolkningen av det kan göras till att pedagoger har ett barnperspektiv där alla barn ska få 

möjlighet att utvecklas med hjälp av alla på förskolan (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 10 & 

12). Att trygghet och att ha goda relationer ger barnen självkänsla, självbestämmande och 

utvecklingsmöjligheter. 

7.1.3 Förskollärares beskrivningar kring orsaker bakom dilemman rörande barns 

integritet 

Fyra av förskollärarna upplever att det absolut kan uppstå dilemman när det handlar om 

barns integritet och en förskollärare upplever att det sällan uppstår sådana dilemman. 

Varför fyra av förskollärarna upplever att det uppstår dilemman är till exempel att det är 

ont om pedagoger eller att tiden inte finns, det är i dessa situationer som barnens utrymme 

krymper och att det då uppstår en krock. Organisationen av förskolan påverkar barnens 

utrymme. Men alla förskollärare betonar vikten av att man bör ha med sig hur man ska 

agera och tänka men att det ibland uppkommer situationer där man måste se till barnets 

välbefinnande. En förskollärare menar att det uppstår dilemman beror helt på vilken 

situation det är. Men även att det beror på hur trygga eller otrygga barnen är, vad de har 

varit med om hemma eller tidigare. En annan förskollärare upplever att det uppstår 

konflikter på grund av okunskap, att pedagoger inte har kunskap om vad som menas med 

exempelvis begreppen personlig och kroppslig integritet, att man inte har pratat om det. 

Två av förskollärarna lyfter vikten av att diskutera dessa begrepp för att se hur pedagoger 

ställer oss sig kring det och för att komma fram till hur dem gör på förskolan.  
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[...]Det här har vi kommit överens om, är alla med på att vi gör så här, när vi har.  Det 

spelar liksom ingen roll om [...] så behöver vi ha många olika överenskommelser, så att det 

inte blir dom här småkonflikterna för att då. Om det blir småkonflikter, då kommer man i 

stress och så, så åker barnen dit på det, tror jag [...] (förskollärare 5, 2019) 

 

En förskollärare menar att det ibland uppstår dilemman mellan vad barn vill och vad 

pedagoger egentligen anser att dem behöver. Orsaker till att det kan uppstå kan vara för att 

pedagoger som arbetar i förskolan har en tanke men att barnen har en helt annan tanke. En 

annan orsak kan vara att de i förskolan arbetar mycket i grupper och att man inte kan 

bestämma helt själv. En förskollärare förklarar också att det är vad människor har med sig i 

bagaget som kan ligga bakom de dilemman som uppstår rörande barns integritet.  

 

Den förskolläraren som upplever att det sällan uppstår dilemman motiverar det med att det 

finns en struktur kring barn och deras rättigheter som förskolan arbetar utefter och som alla 

på förskolan har att förhålla sig till. Förskolläraren berättar att om det uppstår krockar är 

det oftast när det är någon annan som inte har förståelse för sammanhanget utan kanske 

mer har en föråldrad syn på barns delaktighet och rättigheter. Men att det även uppstår 

dilemman i situationer där barnens utrymme krymper om det exempelvis finns ont om tid. 

 

Analys 

I resultatet av förskollärarnas beskrivningar till varför det uppstår dilemman rörande barns 

integritet, anser jag att det framkommer att barns integritet hamnar i krock när man som 

pedagog måste se till barns välbefinnande. Utifrån förskollärarnas resonemang kring att 

och varför det uppstår dilemman när det handlar om barns integritet, överensstämmer med 

det Salmson och Ivarsson (2015, s. 114) beskriver. De menar att barn av olika orsaker får 

sin integritet överträdd och att det viktiga blir hur pedagoger använder sin makt för att på 

ett sådant ansvarsfullt sätt ingripa i dessa situationer. Åberg och Taguchi (2005, s. 67) 

förklarar att pedagoger bör reflektera över hur de organiserar eller strukturerar dagarna i 

förskolan för att inte ta ifrån barnens delaktighet och självbestämmande. Jag upplever med 

stöd från Åberg och Taguchi, att förskollärarna anser att det är viktigt att ha en likvärdig 

syn på hur man arbetar och organiserar på förskolan för att det inte ska bli ett övertramp 

och att barns integritet hamnar i kläm. Det framgår tydligt att det finns olika orsaker bakom 

dilemman rörande barns integritet. Jag anser att det är viktigt att belysa hur pedagoger 

uppfattar om deras värderingar påverkar eller om det inte uppstår sådana dilemman.  

7.1.4 Förskollärares strategier för att tillgodose barns integritet i omsorgssituationer 

Strategier vid toalettbesök 

En av förskollärarna förklarar att dem vid blöjbyten ger barnen en uppmaning att de nu ska 

byta blöja istället för att fråga barnen om de ska gå och byta, detta på grund av att inte 

ställas inför ett val att kränka barnen. Barnen får även möjlighet att välja om de vill byta på 

golvet eller på skötbordet. En annan förskollärare förklarar att dem vid blöjbyten 

uppmuntrar att barnen ska byta själva eller så gott det går, att det inte blir att pedagogerna 

bara gör utan att barnen får vara delaktiga och självständiga. De uppmuntrar barnen till att 
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sitta på pottan eller toaletten. Två av förskollärarna berättar att de äldre barnen får säga till 

om de är kissnödiga eller behöver hjälp, att detta stärker deras trygghet och självkänsla. 

Barnen säger till när de vill gå på toaletten samt säger till om de behöver hjälp om en 

stund. En av förskollärarna berättar att vid toalettbesök och blöjbyten har pedagogerna 

alltid handskar på sig för att respektera barnens integritet. Vid toalettbesök är det barnen 

som bestämmer om de vill ha stängd dörr eller inte, men regeln är att dörren ska vara 

stängd för att barnen ska kunna få vara ifred. När det gäller blöjbyten är det barnet på 

skötbordet som bestämmer hur det ska vara i rummet. Det viktigaste vid toalettbesök och 

blöjbyte är att det fungerar för barnet, att det är barnet som får bestämma vem som ska 

hjälpa dem förklarar en annan förskollärare. Genom att dem får göra det själva tror en av 

förskollärarna har stärkt barnens integritet ännu mer, det vill säga att barnen blivit 

självständiga. Två förskollärare förklarar att de på avdelningen turas om med att hjälpa 

barnen vid toalettbesök och blöjbyten. Det viktiga är att man har en tillit och en god 

relation till barnet för att barnet ska kunna bli bytta av alla.  En annan förskollärare menar 

att det är viktigt att ge barnet möjlighet att välja person för det kan ju vara så att man 

”kli kar” bättre med vissa än med andra. 

 

Om ett barn inte vill bli bytt på 

Samtliga förskollärare menar att om det är ett barn som inte vill byta blöja så är en av deras 

strategier för att tillgodose barns integritet att barnet får välja vem det är som ska hjälpa till 

istället och samma sak när det gäller barn som vill ha hjälp med att torka sig vid 

toalettbesök. Nästan alla förskollärare nämnde att om det inte finns någon annan som kan 

byta eller det man har testat inte fungerar så måste de byta blöjan iallafall för att se till 

barnets bästa och välbefinnande. Allt beror på situationen och hur organisationen ser ut. 

Tre av förskollärarna förklarar att om det inte är en blöja som måste bytas direkt så kan 

man vänta till ett lite senare tillfälle och prova igen då. Två av förskollärarna skulle 

förklara för barnet varför vi måste byta blöjan, förklara varför det är bra att byta böljan. 

Prata med och om saker barnet tycker är kul genom att locka med olika saker till exempel 

fråga om barnet kan visa vart sin blöja är, att barnen blir delaktiga i situationen är en annan 

strategi en av förskollärarna nämner. En av förskollärarna berättar att en del av deras 

förhållningssätt på förskolan är att inte ropa rakt ut när man känner att ett barn har bajsat, 

detta för att visa barnen att de har en integritet och att man respekterar det. En del av 

förskollärarna betonar att de alla accepterar ett nej från barnen och att de då låter barnet få 

bestämma och vara delaktig.   

 

[...] till exempel har vi ett förhållningssätt man, man inte säger att ”Nu luktar det bajs, vem 

är det som har bajsat?” utan man liksom försöker själv diskret gå in o h lokalisera o h sen 

fråga om man får kika i blöjan och är det är nej då är det ett nej. Då får man vänta en stund 

eller säga kom nu går vi och byter på något vis. Så man visar att barnen har en integritet 

som vi accepterar på det sättet [...] (förskollärare 5, 2019) 

 

Strategier vid måltider 

En av förskollärarna berättar att vid maten har barnen större valmöjligheter, att de får välja 

vad de vill ha och de får lägga upp maten själva. Vid måltiderna sitter då de yngre barnen 
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vid samma bord men att de har en flyttbar stol för att ge barnen en trygghet och att man 

lyssnar på barnen.  

 

[...]Då flyttar man på dom barnen så dom inte behöver sitta med varandra och det är ju ett 

sätt att visa hänsyn till eller lyssna till det barnets integritet, som inte tycker om att få 

maten stulen från sin tallrik [...] (förskollärare 1, 2019). 

 

En annan förskollärare förklarar att vid maten får barnen möjlighet att prova maten, de 

tvingar inte eller tjatar inte på barnen att äta. Barnen äter vid två bord med en pedagog och 

varje vecka byter vi pedagoger bord för att lära känna alla barnen i gruppen. En 

förskollärare berättar att under lunchen har de yngre barnen bestämda bord men inga fasta 

platser så där är barnen delaktiga och får inflytande över vart de vill sitta idag. 

Förskolläraren berättar att de hela tiden frågar vad barnen vill ha att äta och dricka. Barnen 

får även hjälpa till att duka av när de kan. Vid måltiderna har en av förskollärarna en klar 

tanke gällande hur barnen ska sitta och vilka som sitter vart. Förskolläraren förklarar att de 

äldre barnen får ta maten själva när dem kan och de får då själva välja hur mycket de vill 

ha, ingen lägger upp åt dem och att de får själva välja hur mycket de vill äta gör att deras 

rättigheter respekteras.    

 

[...]Hur my ket vill de ha av den här maten  det är ju o kså ett sätt att… dom har rättigheter 

och har inflytande och integriteten att dom har, får välja själva och inte behöva att någon 

annan gör åt dom [...] (Förskollärare 4, 2019) 

 

Om ett barn inte vill äta 

Ingen av förskollärarna tvingar barnen att äta maten utan ger barnen möjlighet att smaka 

och om det inte fungerar så erbjuder de något annat istället om det är ett barn som vägrar 

att äta. Att om ett barn inte vill äta beror det på olika saker och hur man agerar efter det. 

Några av förskollärarna nämner att en sak kan vara att förklara för barnet vikten av att äta 

och varför det är bra för kroppen. Om det är så att barnet inte äter så berättar dem det för 

vårdnadshavarna. Två av förskollärarna menar att det också är viktigt att läsa av barnet 

beroende på vad det handlar om och vad det är för barn. Det vill säga hur väl man känner 

barnet och vet hur barnet brukar vara eller inte brukar vara, att man anpassar efter 

situation. Barnet äter när den blir hungrig, men att det är så att det händer flera gånger så 

borde man vara uppmärksam och observera vad det kan bero på förklarar en annan 

förskollärare. En annan förklarar också att man kan låta barnet vara en stund då kanske 

barnet inte vill äta just nu. Vid måltider menar en av förskollärarna att det är viktigt att 

under introduktionerna fråga vårdnadshavarna om barnets sätt att förhålla sig till mat eller 

om det är något som är annorlunda. När det är ett barn som inte vill äta försöker man ta 

reda på varför, det kan bero på olika saker till exempel att maten är för varm, för kall, 

maten är blandad på tallriken eller att barnet aldrig har smakat på maten tidigare.  

 

Analys 

I resultatet uppfattar jag att förskollärarna arbetar utefter strategier som tillgodoser och 

stärker barns integritet i omsorgssituationer som toalettbesök och måltider. Baserat på 
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barns ålder tolkar jag att barnen anses klara av olika uppgifter vid toalettbesök och 

måltider. Vid toalettbesök tolkar jag resultatet som att barns delaktighet och självständighet 

är något samtliga förskollärare menade att barnen var kapabla till, oavsett ålder. Detta 

anser jag går emot det Beas och Hudson studier förklarar genom att pedagoger nästan 

aldrig nämner eller hänvisar till yngre barns delaktighet, samt att det är svårt att upptäcka 

yngre barns delaktighet (ref. i Quennerstedt 2016, s. 6). Däremot upplever jag att det är en 

skillnad om barnet har en blöja eller inte eftersom de äldre barnen inte behöver lika mycket 

hjälp som de yngre. Dock ger förskollärarna de yngre barnen möjligheter för att utveckla 

deras självständighet genom att barnen får lära sig och träna på att kunna själva. Att göra 

barn delaktiga i förskolans undervisning förändrar på så sätt maktstrategierna mellan barn 

och vuxna menar Salmson och Ivarsson. De menar att i ett omsorgsperspektiv är barn 

beroende av vuxna, där vuxnas förhållningssätt påverkar hur mycket ansvar ett barn får och 

att det är pedagogers bemötande som är avgörande (2015, s. 93–94). Jag upplever att 

vuxna ger en del av sin makt till barnen för att de ska kunna styra över sig själva och att de 

på det sättet tillgodoser barns integritet och hur självständiga barnen kan vara. 

Förskollärarnas beskrivningar av deras rutiner kring toalettbesök och hur de skulle agera i 

en situation om det är ett barn som inte vill bli bytt på tolkar jag som relativt likvärdiga. 

Det kan även stödjas av vad Johansson (2002, s. 216) anser med att det pedagogerna 

försöker upprätthålla och försvara är barns respekt för andras integritet, saker och 

välmående. Vid måltider och baserat på barns ålder tolkar jag att alla förskollärare menar 

att barnen under måltiden är fullt kapabla till att få välja vad de vill äta själva. Jag upplever 

att det inte finns en lika tydlig skillnad mellan åldrarna vid måltiden eftersom jag tror att 

det är förskollärarens förhållningssätt som påverkar barnens delaktighet och inflytande 

över måltiden. I Hudsons forskning om barns delaktighet tenderar pedagogerna att själva ta 

beslut åt barnen som ska senare utvecklas hos barnen när dom blir äldre (ref. i 

Quennerstedt 2016, s. 6). Vad barnen är kapabla att göra själva och vilka saker barnen 

behöver hjälp med anser jag påverkas av de vuxnas värderingar. Om det är ett barn som 

inte vill äta, tvingar ingen av förskollärarna barnet att äta utan erbjuder istället något annat 

för att det inte ska bli ett dilemma som går ut över respekten för barnets integritet. Det som 

blir tydligt i förskollärarnas beskrivningar är att man som pedagog måste förstå hela 

situationen för varför ett barn inte äter och vad det kan bero på. Det överensstämmer med 

det Ambery and Steinbrunner (2007, s. 90–92) har undersökt i sin studie angående vilka 

strategier pedagoger kan använda i arbetet med etiska dilemman. Att pedagoger agerar 

med integritet genom att främja för dialoger som skapar tillit och att pedagoger respekterar 

hela situationen. 

7.2 Delstudie 2 

I denna delstudie presenteras resultatet och analysen av de genomförda observationerna 

med förskollärarna. Resultatet beskrivs genom mina tolkningar och hur jag har observerat 

varje enskild förskollärare. Kategorierna för varje förskollärares resultat är baserat på den 

insamlade datan från ante kningarna under observationerna. Kategorierna ”Miljö-tid-rum”  
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” arngruppen o h förskolläraren”  ”Aktiviteten” o h ”Observatörsrollen” beskriver 

resultatet av den insamlade datan. 

 

I mitt observationsschema har jag utgått från sex punkter (se bilaga 2) för att kategorisera 

och skapa mönster av olika tillfällen som sker i de observerade samlingarna. Dessa 

iakttagelser som jag har antecknat i observationsschemat har jag sedan analyserat för att 

kunna eventuellt få en inblick på hur förskollärarna arbetar. I min analys har jag 

sammanflätat mitt resultat med analysen. Detta gör jag för att kunna koppla till mina 

forskningsfrågor i både resultatet och analysen samt studiens syfte som jag sedan följer 

upp vidare i diskussionen. Mina forskningsfrågor är: ”på vilka sätt respekterar och/eller 

försvarar förskollärare barns integritet under samling?” o h ”finns det olika maktstrategier 

förskollärare använder sig av och skiljer detta sig åt mellan åldrarna i de olika 

barngrupperna?” 

 

I mina observationer benämns förskollärarna med siffrorna 1-5. Observation 1 är inte med i 

resultatet och analysen på grund av att vi fick inte in tillräckligt många 

medgivandeblanketter från vårdnadshavare för att kunna observera förskollärare 1. 

Förskollärare 1, 2 och 3 arbetar alla med de yngre barnen (1-2 år) och förskollärare 4 och 5 

arbetar med de äldre barnen (3-5 år). Detta innebär att jag inleder nästa avsnitt med 

observation 2. 

7.2.1 Observation 2 

Miljö-tid-rum: 

Jag hade min observation med förskollärare 2 samt fyra yngre barn (1-2 år) och startade 

timern klockan 10:13 på en förmiddag innan barnens lunch. Rummet för samlingen är 

rektangulärt och det finns inga leksaker eller annat material framme i rummet. I ena änden 

av rummet låg en fyrkantig matta och i andra fanns ett bord med stolar. Det var ljust i 

rummet och samlingen skedde på mattan. Barnen satt i en ring med mycket kroppskontakt 

mot varandra. Det fanns ytterligare en pedagog i samlingen, denna pedagog befann sig 

snett vid sidan om förskolläraren som satt mot en vägg och hade ett barn i knät under hela 

samlingen. 

 

Barngruppen och förskolläraren: 

Stämningen i gruppen upplevde jag som förväntansfull, som om något spännande snart 

skulle ske. Som helhet verkade flera av barnen lugna och inlyssnande, som att de var 

nyfikna på vad som skulle hända. Förskolläraren upplevde jag som lugn och engagerad 

inför den kommande aktiviteten. Hon försökte fånga barnen till att intressera sig för den 

kommande aktiviteten genom att använda olika tonlägen i rösten.   

 

Aktiviteten: 

Förskolläraren hade bredvid sig en påse fylld med olika material som användes under hela 

samlingen. Olika djur plockades upp, en i taget under aktiviteten av förskolläraren; en gris, 

en get, en mus och en katt. Katten var det första djuret som plockades fram och var därefter 
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med under hela aktiviteten, förskolläraren höll i katten i ena handen under aktiviteten. 

Förskolläraren började aktiviteten med att fråga barnen, med hjälp av katten, om katten 

kunde få en kram. Barnen fick krama katten och därefter plockade förskolläraren upp nästa 

djur ur påsen med hennes oanvända hand medan katten var fortfarande kvar i 

förskollärarens andra hand. Under aktiviteten sjöng barnen, pedagogen och förskolläraren 

om varje djur som kom ur påsen. I slutet av aktiviteten skulle barnen, pedagogen och 

förskolläraren räkna alla djuren.  

 

Observatörsrollen:  

Jag presenterade mig inför alla och berättade för barnen vad jag hade för syfte med att vara 

där när alla satt i samlingen. Jag befann mig på en stol vid ett bord och hade samlingen på 

min vänstra sida, jag satt ungefär tre-fyra meter ifrån. Min timer var placerad på bordet 

bredvid mig. Jag deltog inte aktivt i samlingen. Inget barn verkade reagera på min närvaro. 

Min observation avslutades klockan 10:23 av att telefonen vibrerade tyst. Jag upplevde att 

barnen, pedagogen och förskolläraren inte reagerade på att jag lämnade rummet. 

 

Sammanflätad analys av resultatet:  

Det skedde tre händelser i samlingen som jag noterade utifrån mitt observationsschema. 

 

I den första händelsen valde förskolläraren inte i turordning som exempelvis från vänster 

till höger om vem som får krama katten, detta anser jag väljs ut. Förskolläraren reagerade 

med kroppen och ord mot barnen då katten sträcktes fram till barnen och frågade om katten 

kunde få en kram. Jag tolkar att det startas i ett försök av förskolläraren till att ha en dialog 

mellan katten och barnen. Men i några försök av att få ett svar anser jag att förskolläraren 

inte får någon respons. Däremot såg jag att blickar söktes till alla barnen i samlingen av 

förskolläraren när hon sträckte fram katten. Hon reagerade genom att vara inlyssnande och 

efter två eller tre sekunder sträcktes katten fram emot barnets kropp vilket jag då anser att 

förskolläraren använder sin auktoritet genom att använda kroppen, jag tolkar att det uppstår 

en glad stämning i rummet när katten kommer emot barnen. Förskolläraren enligt mina 

tolkningar vill veta om katten får krama barnet och inväntade barnets godkännande av att 

inte gå emot barnets integritet. Mitt antagande baseras på att jag upplevde barnen 

intresserade och att stämningen blir glad efteråt. Hur pedagoger uppfattar etiska beteenden 

påverkar deras sätt att agera. Faktorer som förtroende, integritet och respekt är viktiga 

värderingar pedagoger ska ta hänsyn till när de löser etiska dilemman enligt Ambery och 

Steinbrunner (2007, s. 90–92).  Dilemmat i denna situation är att ett barn var tyst och 

förmedlade inte verbalt hur hen vill göra. Vad jag inte kan veta är om förskolläraren vet 

hur barnet vill göra. Men att det kan mellan förskolläraren och barnet finnas en relation 

baserad på respekt och förtroende som gör att förskolläraren kan lista ut om barnet önskar 

att krama katten eller inte.  

 

I den andra händelsen letas det efter fler djur i den stora påsen och förskolläraren ville att 

alla djuren som är på golvet ska räknas in. Ett barn utbrast att hen vill räkna själv och det 

godkändes av förskolläraren med en nick vilket jag anser är att reagera genom kroppen och 

att vara inlyssnande. Barnet räknade högt och därefter räknades alla djuren igen 
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tillsammans. Jag tolkar att förskolläraren får en förfrågan och att förskolläraren var 

inlyssnande och gav barnet en möjlighet för att uttrycka sin åsikt angående ett beslut som 

påverkade barnen (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 54–55). Quennerstedt benämner att barns 

inflytande är en rättighetsfråga. Till exempel som i denna situation tolkar jag att barnet tar 

ett självsäkert initiativ till inflytande och kommunikation. I rättighetspositioner lär sig barn 

att känna igen deras egna och andras lika värde samt främjar sitt eget värde och rättigheter 

(2016, s. 11, 14 & 15). Jag anser att förskolläraren styr aktiviteten men respekterar 

och/eller försvarar barnets integritet till att få yttra sig. Jag tyckte barnet var snabb på att 

yttra sig om att vilja räkna själv, vilket kan betyda att förskolläraren kunde ha haft en tanke 

om att fråga barnen om det var någon som ville räkna först, men att hon inte hann fråga.  

 

I den tredje händelsen talade förskolläraren till ett barn som var vid tillfället tyst, hon 

talade om djuren som låg på golvet och tog därefter barnets hand för att nå ett djur som 

förskolläraren sträckte sig efter tillsammans med barnet. Jag anser att förskolläraren 

använder sin auktoritet genom att använda kroppen och får djuret att dras upp och ner mot 

golvet tillsammans. Jag tolkar situationen som att förskolläraren hade en strategi av att 

barnet skulle testa alternativt våga ta steget att hålla i djuret tillsammans med 

förskolläraren. Hudson nämner att det kan vara svårt att i praktiken upptäcka 

engagemanget till delaktighet med yngre barn. Även om pedagoger är mycket stödjande 

inom arbetet med alla barns deltagande tolkar jag att denna gång finns det en faktor som 

påverkar denna situation (ref. i Quennerstedt 2016, s. 6). Salmson och Ivarsson lyfter 

vikten av att utveckla barns självbestämmande, självkänsla och att känna trygghet i sig 

själv som jag upplever att förskolläraren försöker uppnå med barnet i denna händelse 

(2015, s. 114–115).  

7.2.2 Observation 3 

Miljö-tid-rum: 

Jag hade min observation med förskollärare 3 som hade en grupp med tio yngre barn (1-2 

år) och startade timern klockan 10:46 på en förmiddag innan barnens lunch. Utöver 

förskolläraren deltog två pedagoger och en vårdnadshavare i samlingen och barnen skulle 

samlas på en röd matta. Samtliga vuxna satt i en ring runt om mattan medan vissa barn satt 

bredvid de vuxna eller befann sig i mitten av mattan eller i kanten av mattan. Flera utav 

barnen hade kroppskontakt med varandra och de tre andra som deltog i samlingen medan 

förskolläraren inte hade kroppskontakt med någon i rummet. I hörnet av rummet fanns det 

på väggen en whiteboardtavla som var placerad bakom förskolläraren som hon använde sig 

utav i aktiviteten och bredvid den fanns det en röd matta som samtliga satt på.  

 

Barngruppen och förskolläraren: 

Stämningen i gruppen upplevde jag som energisk och glad. Dock upplevdes den som 

delad, då ena halvan av gruppen barn ofta ville röra på sig och den andra halvan av 

gruppen barn upplevdes mer stillasittande och fokuserade under samlingen. Flera barn 

verkade väldigt engagerade av aktiviteterna och nyfikna på lapparna medan andra barn 

verkade vara mer inlyssnande. Förskolläraren upplevde jag som lugn och att hon försökte 
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fånga barnens intresse till aktiviteten genom rösten och gestikulerande av händer för ett 

närmande till whiteboardtavlan. 

 

Aktiviteten: 

Förskollärarens aktivitet handlade om att använda en whiteboardtavla för att sätta dit olika 

lappar med veckodagens namn samt barnens namn på. Innan lapparna sattes upp på 

whiteboardtavlan skulle barnen berätta vad som var skrivet på dem. Först var det 

veckodagarna och därefter vilka barn som närvarade under dagens samling. Därefter 

plockades det fram en burk av förskolläraren, hon talade om för barnen att de skulle öppna 

burken men att barnen behövde knacka på locket först. Efter det att barnen knackat på 

locket i turordning fick barnen titta i burken, i burken fanns det lappar med olika motiv 

som symboliserade de olika sångerna som skulle sjungas i samlingen.  

 

Observatörsrollen:  

Jag presenterade mig innan aktiviteten för barnen och för vårdnadshavaren och berättade 

varför jag var där. Jag satt placerad på en stol vid det stora bordet och hade samlingens 

deltagare framför mig när jag antecknade. Min timer var placerad på bordet bredvid mig. 

Jag talade och umgicks med barnen innan samlingen för att låta dem bekanta sig med mig. 

Jag deltog inte aktivt i samlingen. Ett barn reagerade över min närvaro genom att komma 

fram till mig två gånger för att undersöka min timer som jag hade på bordet. När det hände 

vred jag endast min kropp så jag hade min rygg emot barnet, detta gjorde jag för att inte 

tappa fokus på observationen. Vid detta tillfälle kom en pedagog för att styra tillbaka 

barnets fokus till samlingen. Min observation avslutades klockan 10:56 av att telefonen 

vibrerade tyst. Jag upplevde att barnen, förskolläraren, pedagogerna och vårdnadshavaren 

inte reagerade på att jag lämnade rummet. 

 

Sammanflätad analys av resultatet: 

Det skedde fyra händelser i samlingen som jag noterade utifrån mitt observationsschema. 

 

I den första händelsen var tre-fyra barn framme vid whiteboarden och ville vara nära 

lapparna. Förskolläraren reagerade med kroppen genom att hon satte handen försiktigt mot 

barnens kroppar och bad dem om att flytta på sig och sätta sig ner. Utifrån detta anser jag 

att förskolläraren även reagerade med ord mot barn. Jag tolkar det som att förskolläraren 

vill att barnen ska respektera de andra barnen som också vill kunna se lapparna 

förskolläraren använder sig utav i aktiviteten. Men genom att förskolläraren ber barnen att 

sätta sig ner, för att de, som jag tolkar det, är i vägen för flera utav barnens synfält 

respekterar hon samtidigt barnen som blockerar synfältet av att kunna se 

Whiteboardtavlan. Detta genom att hon uppmanar snarare än tvingar barnen att sitta ner. 

Juul och Jensen menar att i samspelet mellan barn och vuxna uppstår det en asymmetrisk 

relation på grund av att vuxna representerar mer makt. Detta beror på att den vuxne har ett 

större ansvar och bättre ledarskapsförmågor än barn (2009, s. 106–107). Min tolkning av 

förskollärarens strategi är att hon anser att barn behöver ges medinflytande och få vara 

medskapare, samtidigt som hon tar barnens lust till lek på allvar i aktiviteten. Att 

pedagoger kan förstå och respektera barn skapar omsorgsfulla relationer men samtidigt 
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utan att pedagogers ledarskap tar över helheten i aktiviteter (Juul & Jensen, 2009, s. 109). 

Detta i sin tur är enligt mig att respektera och/eller försvara barnets integritet. 

 

I den andra händelsen sprang ett barn iväg en gång ifrån samlingen under aktiviteten på 

whiteboardtavlan. Förskolläraren försökte fånga barnet med handen genom att använda sin 

auktoritet genom att använda kroppen men hon lyckades inte. Förskolläraren fortsatte 

samlingen när hon såg att en annan pedagog lyckades stoppa barnet. Vid detta tillfälle blir 

det tydligt utifrån min tolkning att förskolläraren är den som bestämmer, som Åberg och 

Taguchi antyder. Då de nämner att makten finns hos vuxna och att det är pedagogerna som 

styr undervisningen (2005, s. 67). Jag tolkar förskollärarens handling som att det finns ett 

syfte med samlingen och att det är därför förskolläraren ville ha kvar barnet i samlingen, 

för att det pågick ett undervisningstillfälle för barnen.  

 

I den tredje händelsen sträckte förskolläraren fram burken mot ett barn och barnet fick 

knacka på burken. Burken öppnades och barnet fick upp ett kort på en krokodil som sitter i 

en bil och förskolläraren frågade om det är ett kort barnet vill välja. Förskolläraren letade 

efter en bekräftelse med blicken och reagerade genom att vara inlyssnande. Efter två 

sekunders tystnad nickade barnet och förskolläraren började sjunga en sång och barnen 

sjöng med. Jag tolkar att förskolläraren hade en strategi så att barnen skulle få inflytande 

över aktiviteten genom att förskolläraren ställde direkta frågor till barnen. Jag tolkar det 

som att förskolläraren använder sig utav tre strategier. Dessa var hur förskolläraren 

använde sin fråga, att förskolläraren var både inlyssnande och tyst mot barnen och att 

barnet fick mycket tid att reflektera, detta ligger i linje med det som Tholin och Jansen fick 

fram i sin studie. Tholin och Jansen nämner vad som kan påverka barns delaktighet, detta 

kan ske genom att barn får delge sina tankar, erfarenheter och självständighet med 

exempelvis förskolläraren (2012, s. 35). Jag menar att frågan till barnet är inbjudande och 

öppen då barnet får flera val att bestämma hur hen vill besluta sig om att göra, vilket kan 

respektera och/eller försvara barnets integritet om besluttagande. 

 

I den fjärde händelsen uttryckte sig ett barn om att en lapp var hens och förskolläraren 

bekräftade barnet tyst, enbart genom ögonkontakt. Enligt min tolkning var förskolläraren 

inlyssnande då hon senare klistrar upp lappen barnet noterade som sin på 

whiteboardtavlan. Jag tolkar i situationen att förskolläraren styrde samtalet i samlingen 

med ett specifikt syfte i aktiviteten som exempelvis för att respektera och/eller försvara 

barnets integritet. När barnet uttryckte sig att vilja sätta upp en lapp tolkar jag att 

förskolläraren använder sig av en strategi för att få barnet involverat genom att vara tyst 

samt att hon hade ögonkontakt med barnet. Tholin och Jansen nämner i sin forskning att 

om pedagoger är tysta och inlyssnande blir barnen mer involverade men det kräver att 

läraren inte byter samtalsämne (2012, s. 42–43). 

7.2.3 Observation 4 

Miljö-tid-rum: 
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Jag hade min observation med förskollärare 4 som hade en grupp med sex äldre barn (3–5 

år) klockan 14:05 en eftermiddag innan barnens mellanmål. Det fanns på ena väggen i 

rummet en whiteboardtavla och framför den fanns det olika geometriska figurer som 

exempelvis trianglar, kvadrater, rektanglar, koner och cirklar i en linje som en halvcirkel 

runt om whiteboardtavlan. Mitt emellan halvcirkeln och whiteboardtavlan låg en svart duk 

med flera vita mjölkkorkar som hade olika siffror. Förskolläraren satt med ryggen mot 

whiteboardtavlan framför barnen i halvcirkeln cirka en halvmeter till en meter ifrån 

barnen. Förskolläraren var ensam pedagog i samlingen.  

 

Barngruppen och förskolläraren: 

Stämningen i gruppen kändes som energisk och förväntansfull. Barnen upplevde jag som 

förväntansfulla inför aktiviteten. Många verkade engagerade av den stundande aktiviteten 

och jag upplevde ett barn som tyst fast inlyssnande. Förskolläraren upplevde jag som lugn 

och hon talade pedagogiskt till barnen samtidigt som jag upplevde att hon försökte fånga 

barnens intresse till aktiviteten genom att försöka få alla att komma närmare varandra med 

sina händer. 

 

Aktiviteten: 

I aktiviteten fanns det ett antal mjölkkorkar med ritade siffror på som skulle användas som 

” urret”. Aktiviteten gick ut på att en person skulle gå ut ur rummet medan de andra som 

satt kvar i rummet skulle bestämma tillsammans vilken siffra som skulle bli ett ” urr”. 

Personen utanför fick komma in igen när alla ropat efter hen och hen fick då gissa vilken 

siffra de andra bestämde ” urret” var. Valde någon fel mjölkkork fick de som bestämt 

” urret” berätta att mjölkkorken personen valt är inget ” urr” och behövde leta vidare tills 

personen pekade på rätt mjölkkork. När siffran blivit hittad fick annan person gå ut och 

gissa ” urret” och leken började om igen.  

 

Observatörssrollen: 

Jag presenterade mig i början av samlingen genom att berätta vad jag hade för syfte med 

att vara där och vad jag heter. Jag var placerad på en stol vid ett bord två-tre meter ifrån 

samlingens deltagare. Min timer var placerad på bordet där jag även hade mitt 

anteckningsblock på. Jag deltog inte aktivt i samlingen. Flera barn reagerade på min 

närvaro med kortvariga blickar. Min observation avslutades klockan 14:15 av att telefonen 

vibrerade tyst. Jag upplevde att barnen och förskolläraren inte reagerade på att jag lämnade 

rummet. 

 

Sammanflätad analys av resultatet:  

Det skedde fem händelser i samlingen som jag noterade utifrån mitt observationsschema. 

 

I den första händelsen introducerades aktiviteten av förskolläraren genom att hon berättade 

om strukturen för hur aktiviteten skulle gå till. Förskolläraren berättade att en och en skulle 

barnen få lämna rummet, stänga dörren och lyssna på att få komma in igen och gissa 

” urret”.  et blev en hög ljudvolym och många ville bestämma ” urret” o h 

förskolläraren bad om att ta upp handen vilket jag tolkar som att förskolläraren i detta 
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tillfälle använder sin auktoritet genom att använda ord. Detta kan ses som en aspekt av att 

förskolläraren försöker förmedla läroplanen genom att använda en strategi för att undervisa 

om de grundläggande demokratiska värdena (Lpfö18, s. 5). Genom att be om att alla räcker 

upp handen för att barnen ska få sin tur att tala. 

 

I den andra händelsen visade förskolläraren upp siffrorna som var ritade på korkarna och 

hon valde ut vem som skulle gå ut o h gissa ” urret” genom att barnen räckte upp handen. 

Jag anser att förskolläraren använder sin auktoritet genom att använda ord. Jag tolkar 

förskollärarens agerande med att hon ville ha en struktur på leken genom att använda sin 

makt som vuxen för att vägleda barnen hur aktiviteten ska kunna hålla sig kvar i samma 

struktur för att vara givande för barnen. Pre is som Åberg o h Tagu hi nämner att: ”Vi 

pedagoger måste inse att det är vi som har makten, även om vi kallar det för fri lek eller 

fritt skapande. Det är faktiskt vi som sätter ramarna för när fri lek eller fritt skapande är 

möjligt” (   5  s.    .  

 

I den tredje händelsen ville ett barn att förskolläraren skulle gå ut. I denna situationen 

reagerade förskolläraren först genom att vara inlyssnande med en tystnad i en eller två 

sekunder. Sedan ges en ögonkontakt samt en nick med huvudet mot barnet som enligt mig 

bekräftade barnets vilja om att förskolläraren skulle gå ut, detta anser jag är att reagera med 

kroppen mot barnet. Därefter svarade förskolläraren att ett annat barn ska först få chansen 

att gå ut vilket jag anser är att reagera med ord mot barn. I denna situation tolkar jag 

förskolläraren att hon har en makt som kan påverka barn beroende på hur beslut tas. Men 

genom att låta andra barn gå före henne själv påverkar hon att relationerna i samlingen blir 

likvärdig mellan barn och den vuxne genom att hon inte väljer sig själv först, som även 

Salmson och Ivarsson instämmer med (2015, s. 54-55). Pedagoger bör hjälpa barnen att 

begripa och tolka betydelsen av jämlikhet nämner Johansson. I denna situation menar jag 

att förskolläraren använder två strategier för att ta hänsyn till andra barns integritet genom 

”att förstå andra” då förskolläraren förstår o h tar hänsyn till andras känslor eller förståelse 

för andras olika perspektiv o h situationer. Men även genom att ”använda bra strategier” 

uppmuntrar förskolläraren barnen att respektera och/eller försvara allas integritet i 

barngruppen (Johansson, 2002, s. 206 & 209). 

 

I den fjärde händelsen bad både förskolläraren och barnen att ett barn skulle komma och 

peka på ” urret”. Nästan alla barn ropade och gick ut till det barnet som skulle gissa 

” urret” men barnet kom inte in i rummet. Det kändes som det blev en osäker situation i 

rummet och förskolläraren reste sig upp och ropade på barnet som hade sin tur att gissa, 

därefter kom barnet in till samlingen igen. Min tolkning är att förskolläraren använder sin 

auktoritet genom både rösten och kroppen. När alla barn och förskolläraren sitter i 

samlingen igen fortsätter aktiviteten. Förskolläraren bad därefter alla barn att sitta kvar 

tillsammans och hon försökte göra aktiviteten tydligare, vilket jag anser är att använda sin 

auktoritet genom att använda ord. Min tolkning är att förskolläraren ville skapa tydligare 

ramar för aktiviteten. Genom att pedagoger bestämmer när fri lek blir möjlig kan det bli en 

maktstrategi pedagoger använder sig av (Johansson & Johansson, 2005, s. 67). Enligt 

Özaslan som nämner att människors sociala makt är en del av vårt sociala liv runt omkring 
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oss som vi inte kan förbise (2019, s. 1035). Detta kan bero på enligt Juul och Jensen att den 

vuxne har ett större ansvar och bättre ledarskapsförmåga än vad barn har (2009, s. 106–

107). 

 

I den femte händelsen blev förskolläraren bedd om att gå ut i andra rummet och gissa 

” urret”. Förskolläraren gick ut tyst vilket jag tolkar som att reagera genom att vara 

inlyssnande, barnen började därefter planera vilket ” urret” skulle vara och barnen styrde 

därmed leken. När förskolläraren blev bedd om att komma in igen var hon tyst och 

reagerade genom att vara inlyssnande. Jag upplevde också att barnen hade tagit över rollen 

att leda leken. Förskolläraren var fortfarande tyst och satte sig i ringen igen fast på en 

annan plats än förut och pekade på några mjölkkorkar och sökte ögonkontakt med alla 

barnen. Förskolläraren reagerade fortfarande inlyssnande mot barnen tills de berättade att 

det var rätt ” urr”. I denna situation tolkar jag det som att förskolläraren var inlyssnande 

och gav barnen möjligheter för att uttrycka åsikter angående beslut som påverkade dem, 

vilket handlade om att bestämma vem som får gå ut o h gissa ” urret” i aktiviteten.  et i 

sin tur påverkade likvärdigheten i relationen mellan barn och den vuxne som gör att i 

denna situation kunde barnen känna sig likvärdiga om beslutstagande och att barnen fick 

inflytande över sin egna situation, vilket är att respektera och/eller försvara barnens 

integritet (Salmson & Ivarsson, 2015, s. 54-55). 

7.2.4 Observation 5 

Miljö-tid-rum: 

Jag hade min observation med förskollärare 5 som hade en grupp med sju äldre barn (3-5 

år) och startade timern klockan 10:32 på en förmiddag innan barnens lunch. Förskolläraren 

var ensam pedagog i samlingen och alla barnen skulle samlas runt i en ring. Barnen 

samlades mitt i rummet runt om en röd matta, förskolläraren var placerad tillsammans med 

barnen i ringen och alla satt bredvid varandra fast utan någon kroppskontakt. I rummet var 

de flesta lamporna nedsläckta och endast ett par få lampor var tända. Det fanns bänkar, 

hyllor, lampor samt en matta men det fanns inga material eller leksaker i närheten.  

 

Barngruppen och förskolläraren: 

Stämningen i rummet kändes både förväntansfull och glad. Barnen upplevde jag som 

förväntansfulla inför aktiviteten de skulle ha, samt att de var inlyssnande till förskolläraren. 

Jag upplevde att förskolläraren var lugn och försökte engagera barnens intresse till 

aktiviteten genom att använda olika tonlägen i rösten och att hon ofta använde händerna att 

gestikulera med. 

 

Aktiviteten: 

I aktiviteten skulle barnen göra olika saker utefter vad som stod på lapparna som 

förskolläraren hade med sig in i samlingen. Barnen, enligt förskolläraren, skulle få 

bestämma själva vilka lappar de ville välja. Förskolläraren lägger ut lapparna i mitten på 

mattan som barnen frivilligt får plocka upp ifrån, barnen fick bara välja en lapp. Barnen 

blev uppmanade att välja ut en lapp från en ny hög lappar som lades ut på samma plats som 
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förra gången. Gruppen upplevde jag som uppdelad av barnen, vissa barn var engagerade i 

leken verbalt och andra var mer tysta men som blev guidad av förskolläraren i beslutet om 

vilka lappar de skulle välja. Förskolläraren hade mycket kroppsspråk särskilt med händerna 

men även sökande av blickar med barnen samt olika tonlägen i rösten under aktiviteten.  

 

Observatörssrollen: 

Jag presenterades i samlingen av förskolläraren om vem jag var och jag berättade vad jag 

skulle göra där för alla barnen på min utplacerade plats av förskolläraren. Jag var placerad 

ungefär två-tre meter bort ifrån samlingen vid en bänk på en stol där jag förde 

anteckningar. Jag deltog inte aktivt i aktiviteten. Under observationen reagerade ett barn 

genom att titta på mig ett antal gånger med långvariga blickar men fortsatte att vara med i 

samlingen under hela observationen. Min observation avslutades klockan 10:42 av att 

telefonen vibrerade tyst.  Jag upplevde att barnen och förskolläraren inte reagerade på att 

jag lämnade rummet.  

 

Sammanflätad analys av resultatet:  

Det skedde två händelser i samlingen som jag noterade utifrån mitt observationsschema. 

 

I den första händelsen anser jag att förskolläraren använde sin auktoritet genom att 

använda ord mot ett barn för att vilja ha ett beslut om ett kort av ett barn som var tyst. 

Förskolläraren var tyst i två eller tre sekunder och reagerade enligt mig att vara inlyssnande 

för att vänta in barnet, men hon fick inget svar. Förskolläraren frågade inte mer om ett 

beslut och leken återupptogs igen. I denna situationen tolkar jag att dilemmat med 

förskolans uppdrag är att leda barn till att tänka på olika sätt men samtidigt få barn att 

tänka själva blir tydligt. Jag tolkar att det inte handlar om att tillrättavisa barn om att ta ett 

beslut i denna situationen. Utan jag ser det mer som en strävan att barn ska kunna själva 

skapa egna normer och värden om saker de anser sig vilja bestämma om vilket jag baserar 

utifrån Salmson och Ivarsson (2015, s. 54–55). Jag tolkar att förskolläraren respekterade 

och/eller försvarade barnets integritet, då jag instämmer med vad Tholin och Jansen 

beskriver när pedagoger blir tysta och inlyssnande kan barnen bli mer involverade, men att 

det kräver att förskolläraren inte byter samtalsämne (2012, s. 42–43). 

 

I den andra händelsen skapades det en diskussion om vems tur det var och förskolläraren 

använde då en mer bestämmande ton i rösten, vilket visar på att reagera med ord mot barn. 

Samtidigt i denna situation pekade förskolläraren med sin hand mot ett barn för att visa 

vems tur det var i leken. Förskolläraren använder enligt mig sin auktoritet genom att 

använda rösten och kroppen. Leken fortsatte därefter vidare. Jag tolkar att förskolläraren 

tillämpar sig av att använda läroplanen genom att visa och förklara att det finns en 

turordning i aktiviteten som ska följas för att de ska kunna följa de grundläggande 

demokratiska värdena (Lpfö18, s. 5).  
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8 Diskussion  

Syftet med vårt arbete var att undersöka vilka strategier förskollärare använder i sitt arbete 

med barns integritet i förskolan, något som har skrivits fram tydligare i den nya reviderade 

läroplanen (Lpfö18). Frågeställningarna som har besvarats under resultat och analys är 

”Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder de sig av för att tillgodose barns 

rätt till integritet i omsorgssituationer och vilka dilemman anser de är förknippade med 

detta?”  ”Vad innebär det att visa respekt för barns integritet i förskolan o h ser arbetet 

med barns integritet olika ut beroende på barnens ålder  enligt förskollärare?”  ”På vilka 

sätt respekterar och/eller försvarar förskollärare barns integritet under samling?” o h 

”Finns det olika maktstrategier förskollärare använder sig av och skiljer detta sig åt mellan 

åldrarna i de olika barngrupperna?”. I detta kapitel kommer vi diskutera genom ett 

normkritiskt perspektiv med fokus på förskollärarens strategier för att försvara och/eller 

respektera barns integritet, förskollärares maktstrategier i sammanhang med barn och hur 

arbetet med barn skiljer sig beroende på åldersskillnader mellan barnen.  

 

De synliga och osynliga normerna som kunde utläsas från förskollärarnas arbetssätt 

angående normer, gjorde barn delaktiga inom vissa områden men inte andra, samt normer 

om att det är de vuxna som styr vilka områden barnen kan vara med och påverka. Exempel 

på synliga normer kunde vara att barnen fick vara med och påverka aktiviteten medan 

osynliga normer kunde mer vara hur förskollärarna agerar utifrån barnens ålder. Bromseth 

(2010, s. 41–42) menar att det finns olika strategier för att normkritiskt utmana 

maktstrukturerna i undervisningen. Exempelvis genom att reflektera, ifrågasätta och 

synliggöra normerna som finns i samhället eftersom dessa osynliga regler avgör påverkan 

på barns utveckling, handlingsutrymme och valmöjligheter. Barns integritet stärks eller 

kränks beroende på vad barn tillåts att göra indirekt eller direkt. 

 

I både observationerna och intervjuerna kunde vi tolka att förskollärare använder sig utav 

strategier för att tillgodose barns integritet. Detta framgick på olika sätt, bland annat genom 

att förskollärare var inlyssnande mot barn, hur de gav barn delaktighet och inflytande samt 

hur barns viljor blev tillgodosedda. Det framgick genom intervjuerna att alla förskollärare 

upplever att deras förhållningssätt påverkar barns integritet och att det är viktigt att visa 

respekt för barn och deras integritet, till exempel genom att lyssna och att acceptera barns 

åsikter. Detta blev tydligt genom förskollärarnas blickar och/eller ögonkontakt, tystnad, 

nickningar och inväntande av svar, sådant som iakttogs under observationerna. Det finns 

dock dilemman i förhållningssättet rörande barns integritet eftersom det kan påverka barn 

både positivt och negativt. Vi anser att det påverkar barn negativt om barn inte får 

möjligheter att vara delaktiga eller att få inflytande. Det vill säga att barns självkänsla och 

självständighet krymps istället för att utmanas och utvecklas genom ett positivt 

förhållningssätt. Salmson och Ivarsson (2015, s. 93–94) nämner att barn är beroende av 

vuxna utifrån ett omsorgsperspektiv där vuxnas förhållningssätt påverkar hur mycket 

ansvar barnet får och där bemötandet är avgörande. Vi upplever att alla förskollärare 
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använder sig av strategier som påverkar barns integritet genom ett positivt förhållningssätt. 

När förskollärarna i observationerna använde sig av sin makt som vuxna tolkade vi att det 

fanns olika syften till varför det skedde. Det var bland annat för att få barnen att utvecklas, 

för att skapa tydliga ramar i aktiviteterna, för att vägleda och undervisa. Att kontinuerligt 

upprätthålla barns integritet utifrån aktiviteter med ett tydligt syfte anser vi är att ha ett 

förhållningssätt och ett bemötande som främjar ömsesidig förståelse och respekt.  

 

Vi anser att ömsesidig förståelse och respekt är ett arbetssätt som kan leda till att vara 

normvidgande, till exempel att pedagoger reflekterar om vilka osynliga normer som 

påverkar dem. Det överensstämmer med vad Ambery och Steinbrunner förklarar att det är 

beroende på hur pedagoger reflekterar om sina relationer, är öppensinnade och uppfattar 

etiska beteenden som påverkar hur pedagoger agerar i förskolan. Vilket i sin tur påverkar 

barnen då förtroendet och respekten mellan pedagoger och barn innebär att pedagoger kan 

erkänna och stötta barns olikheter (2007, s. 90–92).  

 

Likvärdigheten i relationen mellan barn och pedagoger kan vara svår att uppnå då vuxnas 

makt och ansvar är ett faktum som inte kan förbises. Salmson och Ivarsson (2015, s. 54–

55) förklarar att makten hos vuxna bör vara medveten på grund av att hanteringen utav 

makt kan påverka barnet både negativt eller positivt. Det i sin tur påverkar likvärdigheten i 

relationen mellan barn och den vuxne. Hur likvärdig relationerna blir mellan barn och 

pedagoger tror vi är beroende på hanteringen av makt men även hur barns inflytande, 

beslutstagande och möjligheter att uttrycka åsikter tillgodoses av pedagogerna. Vi grundar 

våra tankar utifrån detta eftersom vi anser att förskollärarna enligt vårt resultat, har ett 

genomgående demokratiskt arbetssätt som främjar barns inflytande och beslutstagande.  

 

Utifrån vårt resultat tolkar vi att det finns olikheter i arbetet med barns integritet och att de 

strategier förskollärarna använde eller beskrev att de använde var beroende på barnens 

ålder. I observationsschemat kunde vi urskilja att förskollärarna som arbetar med de äldre 

barnen hade uppfyllt alla tre punkterna med auktoritet, medan förskollärarna som arbetar 

med de yngre barnen hade uppfyllt alla tre punkterna med reaktioner. En av förskollärarna 

som arbetar med de äldre barnen hade även uppfyllt fem av sex möjliga punkter och den 

andra förskolläraren uppfyllt alla punkter. De två förskollärarna som arbetar med de yngre 

barnen hade endast uppfyllt fyra av sex möjliga punkter. Under intervjuerna framkom det 

att den största skillnaden i arbetet med barns integritet är språket. Vi ansåg detta eftersom 

förskollärarna förklarade att med de yngre barnen var mer tolkande och att de läste av 

deras kroppsspråk medan man med de äldre barnen använder det verbala språket och 

därmed hade ett mer likvärdigt samspel.  

 

Varför blir det sådana skillnader i förskollärarnas arbetssätt beroende på barns ålder? Vi 

tror att det beror på att förskolläraren använder mindre av sin auktoritet med de yngre barn, 

på grund av att dem är i ett stadie av att utforska gränserna och att förskollärarna är 

tillåtande till detta. Den tolkningen kan stödjas av Johansson som har i en tidigare studie 

från 1999 förespråkat att: ”[...]små barn i den egna leken, såväl inomhus som utomhus, 

utnyttjar makt för att pröva gränserna för den egna och andras integritet och att dessa 
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ögonblick kan vara viktiga för barnens lärande om respekt för andra” (Johansson & 

Johansson, 2003, s. 170). Men varför uppfyller förskollärarna som arbetar med de äldre 

barnen nästan alla punkterna? Vi tror att det kan det bero på att språket är mer utvecklat 

hos de äldre barnen och därför kan det bli lättare att exempelvis förklara vilka regler och 

normer det är som gäller på förskolan. Det vill säga att barnen blir mer inkluderade i de 

demokratiska samtalen ju äldre barnen blir och detta framkommer även i intervjuerna. Då 

några av förskollärarna nämnde att det sker en progression i arbetet med barns integritet, 

men att det bör finnas en likvärdighet i hur man arbetar och styr samtalen om till exempel 

regler och normer. Tholin och Jansen (2012, s. 35) nämner vikten av att pedagoger ska få 

barn inkluderade till demokratiska samtal i förskolan, men lyfter också dilemmat om olika 

karaktärer på konversationer när pedagoger styr samtalen. Baserat på vårt resultat anser vi 

därför att det finns bakomliggande åldersnormer som gör att förskollärarna arbetar med 

barns integritet på olika sätt, antingen omedvetet eller medvetet. 
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9 Konklusion 

I studien framkom det att förskollärare använder sig av olika strategier för att tillgodose 

barns rätt till integritet i omsorgssituationer. Samtliga förskollärare anser att alla barn bör 

vara delaktiga i omsorgssituationer som toalettbesök och måltider. Det framgår att samtliga 

förskollärare arbetar med barns integritet på ett likvärdigt sätt, men att ramfaktorer som tid 

och organisation ibland påverkar arbetet. Utifrån detta framgår det även att samtliga 

förskollärare upplever att det någon gång uppstår dilemman rörande respekten för barns 

integritet på grund av faktorer som organisation. Dock är det en av förskollärarna som 

upplever att detta sällan sker eftersom man har en struktur på förskolan som främjar barns 

rättigheter. I studien framgår det att förskollärarnas önskan är att deras förhållningssätt 

påverkar barnen. Samtliga förskollärare har en överensstämmande syn på hur man visar 

respekt för barns integritet och deras rättigheter. Förskollärarna arbetar med normer och 

värden som syftar till att barn utvecklar självbestämmande, ska få uttrycka sina åsikter, 

visa respekt för andra och utveckla sin självkänsla. Detta uppnår man, menar studiens 

förskollärare, genom att ha ett förhållningssätt som är inlyssnande till barnen, det 

överensstämmer med observationerna. En tydlig skillnad mellan intervjuerna och 

observationerna är att i intervjuerna framkommer de medvetna strategierna medan i 

observationerna framkommer de omedvetna strategierna. Därför anser vi att förskollärare 

har både medvetna och omedvetna arbetssätt för att respektera barn integritet beroende på 

åldersskillnaderna samt att de använder sig av olika strategier och arbetssätt. Den största 

skillnaden i arbetet med barns integritet beroende på deras ålder är det verbala språket. 

Genomgående i studien framgår det av förskollärarnas handlingar att det förekommer olika 

maktstrategier som påverkar samlingarna. Maktstrategierna i denna studie är exempelvis 

att förskollärarna skapar ramarna för aktiviteten, uppmuntrar barnen att ta olika beslut och 

vägleder barnen med olika syften för aktiviteterna. Det framgick från observationerna att 

förskollärarna som arbetar med de äldre barnen använde sin auktoritet genom att använda 

ord och rösten medan förskollärarna som arbetat med de yngre barnen inte använde 

auktoritet genom att använda ord och rösten. Men samtidigt använde samtliga förskollärare 

sin auktoritet genom att använda kroppen och att tre av fyra förskollärare reagerade med 

kroppen mot barn, samt att samtliga förskollärare reagerade med ord mot barn. 

 

I studien har det genomförts både kvalitativa intervjuer och observationer med 

förskollärare, där vi tagit del av respondenternas uppfattningar samt handlingar rörande 

vilka strategier förskollärare använder. Detta för att tillgodose barnets rätt till integritet i 

specifika situationer, utan att det uppstår en konflikt mellan förskollärares omsorgsansvar 

och barnets rätt till integritet. Baserat på vårt resultat anser vi därför att det finns 

bakomliggande åldersnormer som gör att förskollärarna arbetar med barns integritet på 

olika sätt, antigen omedvetet eller medvetet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har du arbetat på förskolan/avdelningen? 

Vilken ålder är barngruppen du arbetar med just nu? 

 

Tema 1: Tankar kring ämnet 

I förskolan kan det ibland vara två krav som står emot varandra: barnets rätt till integritet och barns 

behov av omsorg och välbefinnande. I läroplanen står det att: ”Förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och 

självkänsla”. 

Kan du beskriva hur du tänker kring barns trygghet och självkänsla? 

Kan du beskriva hur du tänker kring barns delaktighet och inflytande i förskolan? 

 

Tema 2: Pedagogiska undervisningen 

I läroplanen står det att: ”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”. Hur 

arbetar du/ni med det målet i undervisningen?  

- Finns det en skillnad i arbetet utifrån barnens ålder? På vilket sätt? 

Vad innebär det för dig att visa respekt för barns integritet och rättigheter? 

Hur tänker du kring ditt förhållningssätt angående barns integritet? 

 

Tema 3: Konflikter eller dilemman 

Upplever du att det kan uppstå dilemman eller konflikter mot barns integritet? 

- Varför eller varför inte?  

- Kan du beskriva vad du tror kan ligga bakom de dilemman eller konflikter som uppstår? 

Jag kommer läsa upp två scenarier som handlar om ett dilemma mot barns integritet. Det finns 

inget rätt eller fel svar.  

- I ett scenario är det ett barn som tydligt visar/säger att hen inte vill äta något. I ett annat 

scenario är det ett barn som vägrar att byta blöja och säger/visar tydligt att hen inte vill. 

Hur skulle du hantera dessa situationer?  

Med tanke på dessa två scenarier, hur har ni organiserat rutinerna kring måltider och toalettbesök?  

 

Avslutande fråga 

Tror du att ditt förhållningssätt som förskollärare kan påverka barns integritet? 

 

Detta var mina frågor. Är det något du har tänkt på eller vill tillägga?  
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Bilaga 2 

Observationsschema 
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Bilaga 3 

Medgivandeblankett till förskollärare 

 

Medgivande till deltagande i en studie  

Studien, som kommer att handla om hur barns inflytande och delaktighet uppnås genom förskollärarens 

strategier, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Mimmi Björklund 

och Amanda Hallgren som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att observeras samt 

intervjuas i min skolmiljö. Jag har förstått vad det innebär och jag vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 

inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när som 

helst kan avbrytas av mig. Medgivandeblanketten skrivs på under första tillfället vi ses.  

 

 eltagarens namn: ………………………………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

....................................................................... 

Ort och datum    

....................................................................    ................................................................ 

Underskrift deltagare  Underskrift student 
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Bilaga 4 

Informationsbrev till förskollärare 

 

Information om en studie av hur barns inflytande och delaktighet uppnås genom 

förskollärares strategier 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt 

arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi vill undersöka hur barns inflytande och delaktighet uppnås genom förskollärarens strategier. Vi är 

intresserade av hur förskollärare arbetar med barns integritet utifrån olika åldrar i förskolan. I läroplanen står 

det att: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utve kla sin identitet o h känna trygghet i den samt 

medvetenhet om rätten till sin kroppsliga o h personliga integritet” (lpfö          s.  3 . 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa dig under en samling i förskolan samt intervjua dig. Vi 

kommer att samla in data genom att observera förskollärares strategier under ett tillfälle utan att medverka på 

annat sätt och utan att påverka undervisningen. Vi kommer att dokumentera genom att skriva anteckningar 

under observationstillfället. Vi kommer även att samla in data genom att intervjua och dokumentera genom 

att spela in med en bandspelare.  

 

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut 

tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare:  

Maria Wennerström Wohrne, tel: xxx-xxx, e-post: xxxx 

 

Uppsala den 14 oktober 2019 

Mimmi Björklund, e-post: xxxx 

Amanda Hallgren, e-post: xxxx 
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Bilaga 5 

Medgivandeblankett till vårdnadshavare  

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om hur barns inflytande och delaktighet uppnås genom förskollärarens 

strategier, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Mimmi Björklund 

och Amanda Hallgren som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att observeras i sin 

skolmiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått 

detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av den insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. 

 arnets namn:………………………………   Födelsedatum: …………………… 

 . Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 . Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

...................................................................    ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten lämnas tillbaka till förskolan 
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Bilaga 6 

Informationsbrev till vårdnadshavare  

 

Information om en studie av hur barns inflytande och delaktighet uppnås genom 

förskollärares strategier  

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett självständigt 

arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi vill undersöka hur barns inflytande och delaktighet uppnås genom förskollärarens strategier. Vi är 

intresserade av hur förskollärare arbetar med barns integritet utifrån olika åldrar i förskolan. I läroplanen står 

det att: ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt 

medvetenhet om rätten till sin kroppsliga o h personliga integritet” (lpfö          s.  3 . 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en samling i förskolan. Vi kommer att 

samla in data genom att observera förskollärarens strategier under ett tillfälle utan att medverka på annat sätt 

och utan att påverka barnets vanliga aktiviteter. Vi kommer att dokumentera genom att skriva anteckningar 

under observationstillfället. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att analyseras under 

innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 

den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 

borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att delta. Därefter 

undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar tillbaka till förskolan. Om ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se 

nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare:  

Maria Wennerström Wohrne, Tel: xxxx, e-post: xxxx 

 

Uppsala den 14 oktober 2019 

Mimmi Björklund, e-post: xxxx 

Amanda Hallgren, e-post: xxxx 




