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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur förskollärare förstår sitt uppdrag att värna 

om barns integritet i undervisningsverksamhet och planering. Syftet var även att 

undersöka vilka dilemman som kan uppstå i relation till barns integritet vid planering av 

undervisningsverksamhet samt hur barns integritet kommer till uttryck i 

likabehandlingsplaner. Genom fyra intervjuer och innehållsanalys av 20 

likabehandlingsplaner så visar resultatet att förskollärare förstår sitt uppdrag att värna 

barns integritet både som gräns, rättighet, skyldighet och dilemma. Barns integritet 

kommer till uttryck i likabehandlingsplaner genom att begreppet används eller att det 

finns tydliga åtgärder för hur förskollärare ska ta hänsyn till barns bästa.  
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1 Inledning  

Samhället har ett ansvar för alla de barn som ska och kommer att växa upp. Detta ansvar 

kommer till utryck i styrdokument för förskolan, inte minst i konventionen om barnens 

rättigheter där det betonas att barnets bästa alltid ska sättas först, att alla barn har rätt att 

uttrycka sin åsikt och att alla barn har rätt till privatliv och integritet vilka också betyder 

att barn har rätt till att ej bli kränkta (UNICEF, 2009).  

 

Samhället ska skydda barnet från att bli kränkt samtidigt som skolan och förskolan 

bland annat ska hjälpa barnet att lära sig om vilka rättigheter och skyldigheter som de 

har (Skolverket, 2016; UNICEF, 2009) I dagens samhälle har förskolan även en 

betydelsefull roll vad gäller ambitionen att värna barns integritet då hela 83% av alla 

barn i Sverige är inskrivna i förskolan1. Förskollärare förväntas där skriftligen formulera 

en verksamhetsplan där värnandet om barns integritet ska synliggöras för att sedan 

omsättas i praktiken (Skolverket, 2016). Verksamheten som skrivs fram av förskollärare 

består av en värdegrund som är ett samhällsuppdrag samt de mål och riktlinjer som 

finns formulerade kring den verksamhet som förskolan ska bedriva. Den förskola som 

samhället formulerat är också en arena och mötesplats för dagliga möten mellan 

förskollärare, vårdnadshavare och barn, alla med olika behov och bakgrund (Lindahl, 

2015) där förskollärare ska skydda och lära barnen om deras rätt till integritet, men även 

om de demokratiska skyldigheter som hänger samman med hur människor faktiskt 

förhåller sig till varandra (Bartley, 2001; SFS 2010:800; Skolverket, 2016) 

 

Förskollärare förväntas i sitt yrke att lära barn olika former av kunskaper som definieras 

i läroplanens strävansmål och att socialisera barn i rådande värdesystem. Samtidigt 

verkar inte förskollärare i ett tomrum – de måste också ta hänsyn till ekonomiska ramar, 

organisation och personaltäthet för att nämna några exempel. Dessa olika faktorer som 

förskollärare tvingas förhålla sig till är långt ifrån självklara och kan ibland skapa 

dilemman som de måste hantera. Dessa områden kan komma att konkurrera med 

varandra när förskollärare tvingas prioritera, bedöma och hantera dilemman som uppstår 

                                                 

 
1 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2013/allt-fler-barn-i-forskolan-

1.193605  

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193605
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/nyhetsarkiv/nyheter-2013/allt-fler-barn-i-forskolan-1.193605
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i relation till barns integritet (Johansson & Johansson, 2003; Skolverket, 2016). 

Förskollärare är dock viktiga för att förverkliga och arbeta konkret kring innehållet i 

konventionen för barnets rättigheter (Bartley, 2001). Vilket innebär att förskollärare är 

nödvändiga för att värna om barns integritet. Begreppet integritet ersätts dock ibland 

med andra begrepp såsom kränkning eller gräns (Gren, 2007; Johansson, 2005; 

Johansson & Johansson, 2003). De olika sätten att benämna integritet på innebär 

förutom en kunskap om att de olika termerna går in i varandra också att förskollärare 

behöver förhålla sig till barns integritet och kränkande behandling på ett öppet och 

medvetet sätt och på ett sätt som genomsyrar hela förskolans verksamhet för att få syn 

på barns integritet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; Skolverket, 2016; 

Öztürk, 2010) 

 

Förskollärares arbete kring att värna om och lära barn integritet sker bland annat med 

utgångspunkt i den likabehandlingsplan som varje förskola är skyldig att upprätta 

(Skolverket, 2016). Ständigt avvägande mellan de olika situationer och en väl 

balanserad medvetenhet för vad som är viktigt kring barns integritet är nödvändig för att 

bedriva och planera en pedagogisk verksamhet som är utformad utifrån barnens 

rättigheter och förskolans styrdokument. Den undervisningsverksamhet som bedrivs i 

förskolan bör planeras i relation till alla de strävansmål och områden som förskolans 

läroplan yrkar på och även i relation till barns rättigheter och barns integritet som båda 

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

2016; UNICEF, 2009) 

 

Forskning om barns integritet i förskolan fokuserar i huvudsak på pedagogisk 

dokumentation men även på yttre faktorer som påverkar förskollärares uppfattning av 

integritet och bortser från den direkta relationen mellan förskollärares förståelse, 

komplexitet och hantering av barns integritet (Alvestad & Sheridan, 2015; Svenning, 

2011). Med detta som bakgrund ämnar detta examensarbete fokusera på den 

komplexitet och de förutsättningar som förskollärare har att förstå, ta hänsyn till och 

hantera barns integritet i planering av undervisningsverksamhet i förskolan. Den 

förståelse som finns för att värna om barns integritet är intressant i relation till 

undervisning eftersom att både uppfattning och hantering av barns integritet är faktorer 

att ta hänsyn till vid planering av verksamhet (Skolverket, 2016) men också ur ett 
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perspektiv där integritet utgör situationer där barns integritet och planerad verksamhet 

hamnar i konflikt med varandra. Detta innebär att förskollärare tvingas hantera 

dilemman som uppstår under planering av undervisningsverksamhet (Johansson & 

Johansson, 2003). Ytterligare en anledning att göra en studie kring förutsättningarna att 

hantera barns integritet i planering av undervisningsverksamhet är att nyare forskning 

om barns integritet i förskola är förhållandevis sällsynt. Det finns undantag, men då 

representeras resultatet av psykologiska studier för hur barn uttrycker och utvecklar en 

personlig sfär och hur barn utforskar och testar sociala gränser till och inom familj 

(Johansson, 2005). Forskning om barns integritet verkar således vara en fråga som 

behöver studeras ytterligare. 

 

2 Tidigare forskning om integritet som ett 

undervisningsinnehåll i förskolan 
 

Nedan presenteras tidigare forskning som berör barns integritet i relation till den 

undervisningsverksamhet som finns i förskolan samt ur ett förskollärarperspektiv för att 

synliggöra förskollärares förståelse kring barns integritet, vilka dilemman som kan 

uppstå och vilka faktorer som eventuellt påverkar integritetsuppdraget. Den forskning 

som berörts har sökts fram ur databasen Discovery med sökorden integrity, preschool, 

children, dilemma.  

 

2.1 Empirisk forskning om barns integritet i relation till 

undervisningsverksamhet och planering 
 

Ett forskningsprojekt som fokuserat på norska förskollärares planering och 

dokumentation visade att planering i dagsläget ofta utgick från det enskilda barnet, 

barngruppen och vad som var aktuellt precis där. Vid mer strukturerad planering 

genomfördes planeringen mer tematiskt och grundade sig i större projekt. Resultatet 

visade att de förskollärare som deltagit i studien var överens om att planeringen i den 

mån det gick alltid skulle utgå från barnen oavsett om det handlade om yngre eller äldre 

barn. Förskollärarna menade också att flexibilitet i planeringen ökar barnens möjligheter 

och utrymme för delaktighet (Alvestad & Sheridan, 2015). 
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Ett tillvägagångssätt för att planera undervisningsverksamhet är att använda sig av 

pedagogisk dokumentation som verktyg. Studien visar att pedagogisk dokumentation 

som planeringsverktyg och dokumentation generellt har visat sig komma med en viss 

problematik i relation till integritetsuppdraget. Problematiken berör främst barns 

eventuella möjlighet och rättighet att avböja sitt deltagande i pedagogisk dokumentation 

eftersom dokumentation ofta är målorienterad. Dokumentation lyfts dock som ett 

verktyg för att stärka interaktionen mellan vuxna och barn i förskolan vilken är viktig 

för barns integritet (Alvestad & Sheridan, 2015) 

 

Förskolans verksamhet ska ständigt planeras och genomföras med respekt till barns 

integritet. En organisation eller större grupp behöver en vardag med struktur och 

strukturen skapas genom funktionella, tidsmässiga och rumsliga ordningar (Nordin-

Hultman, 2009) vilket innebär att verksamheten behöver vara väl organiserad och bygga 

på trygga och tydliga rutiner för att maximera förutsättningarna för att barns integritet 

värnas. 

 

När verksamheten planeras behöver hänsyn tas till det enskilda barnet, för att värna om 

barnens integritet.  

 

Forskning säger att planering av förskoleverksamhet tycks grunda sig i enskilda barns 

intressen, utifrån barngruppens förutsättningar och utifrån lek. Den verksamhet som 

representeras av mer organiserad struktur och som planeras består ofta av projektarbeten 

eller andra tematiska arbeten som sträcker sig över en längre tid (Alvestad & Sheridan, 

2015). Detta innebär att det är viktigt med pedagogisk medvetenhet vid planering både 

av friare situationer och mer organiserad verksamhet, planeringen ska också alltid 

genomföras ur barns perspektiv (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003) och 

därmed med hänsyn till barns integritet. 

 

Med hänsyn till det enskilda barnet i verksamhetsplanering som bakgrund så visar 

forskning också att människor med ett demokratiskt förhållningssätt sannolikt kommer 

att handla mer moraliskt korrekt. Att handla moraliskt bygger på ett grundläggande 

demokratiskt beteende. Detta innebär att de förskollärare som visar benägenhet att ha ett 

gott moraliskt omdöme inte skulle avisa de kollegor eller barn som inte överensstämmer 
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med deras egna åsikter utan lyssnar in, utvärderar och reflekterar. Detta bygger på en 

enkätstudie från Turkiet där ca 400 förskollärare från olika regioner deltagit (Oktay, 

Ramazan & Sakin, 2010).  

 

Ytterligare forskning genomförd i Turkiet visar att förskollärare som arbetar med att 

lära ut bör vara väl medvetna om vilka rättigheter som finns, ha kunskap om 

utbildningspolitiken och även hur skolsystemet fungerar. De bör vara medvetna om 

vilket ansvar de besitter, eftersom att de som arbetar i förskolan är ansvariga för barns 

upplevelser i förskolan, de bör bedöma och hantera sina etiska principer utifrån varje 

enskild situation och de bör besluta kring etiska dilemman med kännedom om etiska 

principer. De bör också ta hänsyn till moraliska teorier när de hanterar etiska dilemman 

och regler. De som arbetar med att lära ut bör förmedla trygghet och glädje till barn, 

värna om deras positiva upplevelser, sociala relationer. De bör även vara medvetna om 

värden som respekt, sociala rättigheter och rättvisa samt arbeta för att eliminera 

diskriminering. Denna studie bygger på en semistrukturerad intervjustudie av 29 

förskollärare (Öztürk, 2010). 

 

2.2 Empirisk forskning om barns integritet i relation till förskollärares 

förståelse och eventuella dilemman  
 

I relation till barns integritet i förskolan så visar forskning som är genomförd med avsikt 

att erhålla kunskap om förskollärares och lärares uppfattningar angående de etiska 

dilemman som kan uppstå att förskollärare behöver och önskar utökad kompetens. 

Forskning visar att detta är nödvändigt för att förskollärarna ska ha möjlighet att hantera 

de etiska dilemman som kan uppstå i samband med undervisningsverksamhet i 

förskolan. Resultatet av studien visar dock på att det inte finns något enkelt sätt att 

hantera dessa dilemman på men att det istället skulle kunna finnas möjligheter att 

komma fram till metoder som skulle förenkla hanteringen av den problematik som lyfts. 

Denna studie bygger på en gruppintervjustudie av 30 förskollärare med olika 

erfarenheter och är genomförd i USA (French-Lee & McMunn, 2014). Ytterligare 

forskning som också berör undervisningsverksamhet i relation till läroplanens vision 

handlar om en jämförelse mellan hur läroplanen är tänkt att tolkas och hur den faktiskt 

tolkas i praktiken ur ett integritetsperspektiv. Resultatet av denna studie som gjorts i 

USA visar att gapet mellan läroplanens vision och tillämpningen av denna är stort. Det 
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innebär alltså att visionen om hur läroplanen är tänkt att tolkas i relation till barns 

integritet inte stämmer med hur hänsyn till barns integritet tas i praktiken (Penuel, 

Philips & Harris, 2014).  

 

En anledning till att gapet mellan läroplanens vision och praktik kan vara att personal 

ofta omedvetet kränker barns integritet. Detta menar Johansson (2005) i synnerhet 

skulle kunna bero på att det är enklare att ignorera barns gränser för integritet än att 

försöka tyda dem. Detta påstående erkänner det faktum att hantering av barns integritet 

skulle vara svårt.  

 

Vidare forskning som behandlar barns integritet i relation till förskollärares hantering är 

bland annat en av de turkiska studier som tidigare nämnts. Denna studie visar även att 

barns uppfattning av vad som är rätt och fel börjar i hemmet vilket innebär att barnets 

vårdnadshavare är den som från början präglar barnet med vad som är rätt och fel. 

Dessa normer förstärks eller försvagas sedan av samhället med förutsättning att 

vårdnadshavare lärt barnet detsamma som samhället (Öztürk, 2010). Det som studien 

sedan visar är att förskollärare från och med att barnet börjar i förskola är lika viktiga 

som vårdnadshavarna vad gäller barnets moraliska utveckling och förhållningssätt. 

Förskollärare behöver ta hänsyn till barns fysiska och känslomässiga behov men även 

skapa och utöva meningsfulla aktiviteter för att projicera moraliska dilemman, detta av 

anledning att det är i interaktion med andra som barn konstruerar och utvecklar sina 

värderingar och föreställningar om vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel. Den 

moraliska utvecklingen kommer att gynnas av att träna moraliska sekvenser. Moral är 

ett praktiskt begrepp som presenteras som ett praktiskt förhållningssätt med utskrivna 

metoder för hur individer ska leva etiskt korrekt, medan etik i sig är ett mer abstrakt och 

teoretiskt perspektiv (Oktay, Ramazan & Sakin, 2010). 

 

I samma studie som visade att barns värderingar om rätt och fel började i hemmet 

hanteras också pedagogers ansvar i relation till barns integritet och studien visar att de 

pedagoger som deltagit i studien är medvetna om att de har ett stort ansvar i att bemöta 

barnet som individ, de har också ett ansvar att vara engagerade i sitt arbete och i 

samarbetet med sina kollegor. De är medvetna om att de behöver ha en god relation och 

ett gott samarbete med barnens vårdnadshavare och ett ansvar över att ha god kännedom 
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och kunskap kring och om barnets kultur. Pedagogerna uttryckte också att 

förutsättningarna för att bemöta barns integritet och hantera etiska dilemman behöver 

förbättras, de etiska aspekterna behöver tydliggöras (Öztürk, 2010). Detta resonemang 

sker i enlighet och synkroniserar med den tidigare forskningen kring förskollärares 

vädjan om ökad kunskap kring hantering av etiska dilemman (French-Lee & McMunn, 

2014).  

 

Forskning om barns integritet kan också relateras också till den ökade efterfrågan på 

förskolan om plats för barnomsorg och detta leder till ökade krav för de som arbetar i 

förskolan samt på den miljö som förskolan tillhandahåller. En dokumentstudie från Nya 

Zeeland presenterar att förskollärares uppfattningar om barns rättigheter påverkades av 

fysiska förutsättningar. Förutsättningar som plats och utrymme, regler, rutiner påverkar 

barns rättigheter och förskollärares uppfattningar kring dem. Studien visar att 

bemötandet av barns rättigheter är beroende av organisation och miljö, det är också 

organisation och miljö som formar de vuxnas uppfattningar om barns rättigheter (Te 

One, 2011). 

 

3 Syfte 

Denna studie syftar till att belysa förskollärares förståelse och hantering av barns 

integritet i sin planering av undervisningsverksamhet 

Frågorna som är formulerade utifrån syftet lyder 

 

Hur förstår förskollärare sitt uppdrag att värna om barns integritet? 

Hur förstår förskollärare sitt uppdrag att värna om barns integritet i planering av 

undervisningsverksamhet? 

Vilka eventuella dilemman kan uppstå kring barns integritet i planering av 

undervisningsverksamhet? 

Hur kommer barns integritet till uttryck i likabehandlingsplaner i förskolan? 

 

4 Begreppet integritet som ett didaktiskt 

undervisningsinnehåll  
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Nedan presenteras en begreppsdefinition av integritet och sen även dess relation till 

didaktik och läroplansteori. Fyra olika sätt att förstå integritet kommer att redogöras för 

samt kopplingen mellan integritet, läroplansteori och didaktik. Didaktik handlar främst 

om undervisningsverksamhet och lärande i relation till de traditioner som berör 

kunskap, normer, bedömningssystem, institutionell inramning, resurser och handlingar. 

Didaktik omfattar således både kunskap och färdighet samt utveckling av förmåga och 

identitet. Läroplansteori och didaktik presenteras tillsammans i relation till 

förskollärares förståelse av integritet. 

 
4.1 Begreppet integritet  
 

Som tidigare nämnts är integritet ett komplext begrepp och detta innebär att det finns 

flera sätt att förstå integritet på. Komplexiteten i integritetsbegreppet kommer nedan att 

redogöras för i fyra kategorier utifrån olika sätt att förstå begreppet på. Integritet kan 

också förstås som en eller flera gränser hos en människa som kan överträdas (Gren, 

2007). Integritet kan också förstås som en rättighet (Johansson, 2005) men samtidigt 

också en skyldighet (Mintrop, 2012). Den sista kategorin berör integritet som ett 

dilemma (Alvestad & Sheridan, 2015; Johansson & Johansson, 2003).  

 

4.1.1 Integritet som gräns 

Ett sätt att förstå integritet är som en eller flera gränser som en människa skapar i 

relation till omvärlden. Var en människa sätter gränsen eller gränserna är avgörande för 

vad individen upplever som kränkande av integritet eller ej (Gren, 2007). Gränserna för 

denna värdighet och sfär som tar form i en person kan ses som en gräns som är något 

som människor i regel vill ha kontroll över.  

 

Integritet härstammar ursprungligen ur de latinska orden integer och integritas vilka 

betyder hel och orörd (Gren, 2007) och utifrån de ordens betydelse skulle integriteten 

vara omöjlig att gradera, men fortfarande kunna beaktas som en gräns som alla har. Så 

att förstå integritet som en eller flera gränser innebär att varje individ har en individuell 

gräns för integritet. Integritet som gräns eller gränser går aldrig att förlora oavsett hur 

mycket gränserna överträds och integriteten kränks (Gren, 2007) däremot borde det vara 

praktiskt möjligt att gränserna ändras. Eftersom att gränserna för integritet är olika hos 
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alla så kan det vara högst tveksamt om och när dessa gränser överskritids. 

Tillvägagångssätten för att utmana eller överskrida andras gränser för integritet är 

utstuderade och beror på olika maktpositioner (Johansson & Johansson, 2003). Gren 

(2007) menar att samhället är uppbyggt på att sätta minimigränser för integritet, 

antagligen för att minimera risken för att få sin integritet kränkt med hänvisning till 

sekretesslagstiftningen som styrker detta. Sekretesslagstiftningen handlar om att skydda 

barnets integritet och det är också något som kan få rättsliga följder. För att kunna 

hantera och lära känna barns gränser för integritet är bland annat empati viktigt eftersom 

det öppnar för förståelse. Barn som håller på att forma sin identitet är mycket sårbara 

vilket gör dem enkla att kränka. Anledningen till att barn är sårbara är för att man aldrig 

kan räkna med att barnet redan har sina gränser för sin integritet tydliga för sig själv. 

Barnet har därmed inte hunnit utveckla och förstå sina integritetsgränser ännu. Barnet 

som är sårbart kräver att förskollärare i sin planering reflekterar och utvärderar sin 

verksamhet med noggrannhet för att ha hänsyn till barns integritet. Kränkning av 

integritet är svårt att hantera för barnet eftersom de inte alltid kan sätta ord på eller 

bevisa den. Detta har att göra med att barnet inte hunnit bygga samma erfarenhet av ord 

och kan använda dem som verktyg på samma vis som vuxna. Barnet besitter inte heller 

samma erfarenhet av sådana situationer som vuxna gör (Gren, 2007).  

  

4.1.2 Integritet som rättighet 

Ett annat sätt att förstå integritet är att se det som en rättighet vilket handlar om rätten 

att inte få sin integritet kränkt (Johansson, 2005). Detta är intressant i den bemärkelsen 

att barn har en beroendeställning till vuxna som inte vuxna har till barn. Med andra ord, 

eftersom barn har en beroendeställning till vuxna så är det viktigt att barns integritet 

problematiseras och värnas något som rättigheten syftar till (Johansson & Johansson, 

2003). Barn har enligt detta resonemang inte samma rättighet till integritet som vuxna. 

För att integritet ska kunna förstås som en rättighet så måste barnen själva också ha en 

bild av sin integritet som en rättighet, vilket blir förskollärares ansvar. Johansson & 

Johansson (2003) skriver att det finns barn som inte upplever sig ha några rättigheter i 

skolan, vilket tyder på att förskollärare inte givit barnen en förståelse för sina 

rättigheter. Konsekvenserna av detta blir att barnen bara är medvetna om sina 

skyldigheter men inte sina rättigheter. Johansson & Johansson menar dock att barn 

upplever sig ha rättigheter gent emot andra barn. Förskolorna har dessutom egna 
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riktlinjer och uppdrag som säger att pedagogisk dokumentation som ett exempel ska 

användas och som gör att barns rättigheter i förskolan och i juridiska avseenden inte 

alltid stämmer överens med varandra. Att ej ha rätt att avböja sitt deltagande i en 

dokumentationsprocess kan ses som kränkning av integritet (Svenning, 2011).  

 

Att förstå integritet som en rättighet innebär att det finns flera utmaningar att arbeta med 

som är kopplade till barns rättigheter och dess innebörd i förskolan. Det finns uppenbara 

skillnader mellan teori och praktik i den fråga där barns rättigheter till medverkan i 

beslutfattande inte alltid är enkel. Ett exempel på att förstå integritet som rättighet 

handlar om delaktighet. Delaktighet länkar till beslutfattande och skulle kunna vara ett 

verktyg för barns rättigheter. Om så är behöver det finnas en tydlig idé om vad 

beslutsfattande är i relation till olika åldersgrupper och vilken praktisk betydelse som 

barns rättigheter innefattar i tidig förskoleålder och miljö. I skolan verkar det som att 

möjligheten för barn att reflektera och besluta själva tenderar att försvinna. På ett 

övergripande plan är det tydligt att en samsyn behövs för att förstå barns integritet som 

en rättighet, detta innebär alltså att synen på barn som kompetenta behöver vara 

gemensam för att alla barn ska få tillgång till att vara delaktig i sin integritet som en 

rättighet (Hudson, 2012). Det blir således tydligt att förskollärares uppfattning om 

integritet som rättighet är viktigt för hur integritet praktiseras i förskolan. Barns 

delaktighet och beslut rörande sin integritet och i allmänhet ses ibland som viktigt i 

relation till barnets egna utveckling, socialisation och självständighet istället för i 

relation till barns rättigheter (Hudson, 2012).  

4.1.3 Integritet som skyldighet 

För att förstå integritet som en rättighet så är det viktigt att vara medveten om att 

rättigheter hänger intimt samman med skyldigheter. I varje situation där integritet anses 

vara en rättighet så blir integritet också en skyldighet. Integritet är beroende av inre 

värderingar och externa skyldigheter (Mintrop, 2012). Att ha en skyldighet innebär 

exempelvis att respektera någon annans integritet. Att förstå integritet som skyldighet 

handlar om att så långt det är möjligt låta vederbörande vara delaktig i de beslut som 

berör honom eller henne (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). För barnen 

och deras integritet är då integriteten både en rättighet och en skyldighet. Detta gör det 

angeläget att se sambanden mellan dem (Molinari, Melotiti & Emiliani, 2002). Utifrån 

det resonemang som Johansson (2005) för om att barn ges rättigheter av vuxna så vore 
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det dock rimligt att även skyldigheter ges av vuxna till barn. Det är viktigt att se på 

integritet som den inre och omfattande skyldighet det är i förhållande till rättighet. De 

förskollärare som bedriver ett främjande arbete kring integritet behöver ständigt vara 

lyhörd inför barns integritet i sitt lärande och sin kunskap. När förskolläraren medvetet 

förhåller sig till integritet så ökar möjligheterna till att integritet främjas i de olika 

situationer som förskollärarna möter (Nillsen, 2004).  

4.1.4 Integritet som dilemma  

Ett modernt utbildningssystem står uppenbart inför vissa grundläggande dilemman. 

Med dilemman menas motsättningar som egentligen inte går att lösa men som ständigt 

kräver ställningstaganden (Nilholm, 2003). Ett dilemma kan kännetecknas av en 

situation där prioriteringar går i konflikt med varandra. Att dilemman uppstår i 

undervisningssammanhang har att göra med de faktorer som de som undervisar behöver 

ta hänsyn till. Utbildningssystemet som i detta fallet representeras av förskolan ska ge 

alla barn samma lärande samtidigt som det ska ske en anpassning till att alla är unika 

(Nilholm, 2003). Förskollärare som bedriver undervisningsverksamhet befogar över ett 

omfattande ansvar för andra människor samtidigt som de förväntas genomföra sina 

arbetsuppgifter och uppdrag enligt lagar, policydokument och andra direktiv. Dilemman 

uppstår när olika faktorer, förväntningar och konkurrerande mål om vad som ska styra 

kommer i konflikt med varandra. Dilemmat för de som arbetar med undervisning 

handlar ofta om att hantera de resurser som är tillgängliga, det vill säga tid, energi och 

kompetens. När resurserna inte är tillgängliga eller otillräckliga uppstår dilemman 

(Fransson & Granäs, 2013) vilket skulle kunna innebära att två eller fler situationer 

kräver uppmärksamhet eller prioritering samtidigt. Det finns flera exempel på dilemman 

som kan uppstå ur begreppet integritet. Dilemman i relation till integritet uppstår när 

integritet står i konflikt med flera barns rättigheter. Ett annat exempel på ett dilemma är 

när individens rätt till integritet går i konflikt med gruppens rätt till integritet. Är det 

enskilda barnets rättighet till integritet viktigare än gruppens rättighet till integritet? 

Ytterligare dilemman som kan uppstå i relation till integritetsbegreppet är när rätten till 

integritet kommer i konflikt med rätten att dela världar och föreställningar med andra 

eller de dilemma som uppstår i den vuxnas skyldighet att försvara barnet när 

skyldigheten övergår i maktutövning, kontroll och egna tolkningar av den vuxne. 

Dokumentationsuppdraget som förskollärare har bidrar också med dilemman att ta 

ställning till. Främst handlar det om hur man tar ställning till olika faktorer och vilken 
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kunskap som finns kring pedagogisk dokumentation (Alvestad & Sheridan, 2015). Det 

uppstår alltså situationer där förskollärare hanterar barns integritet med brist på kunskap 

när de arbetar med pedagogisk dokumentation. Sammanfattningsvis utifrån ett 

dilemmaperspektiv är det ändå den vuxna som trots alla dilemman ansvarar för att 

försvara barns rätt till integritet och rättigheter ges av vuxna till barn (Johansson & 

Johansson, 2003).  

 

Dilemman uppstår bland annat när barngrupperna är för stora i förhållande till 

personaltätheten och förskollärare blir stressade. Desto fler barn i barngruppen desto 

mindre frihet och trivsel (Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, Pramling 

Samuelsson & Winger, 2014).  

 

4.2 Didaktik och läroplansteori 
 

Didaktik är en del av pedagogik och är kopplat till ett undervisningsinnehåll som syftar 

att förmedla ett budskap som hjälper andra människor att bland annat förstå olika 

situationer och upplevelser. Didaktik är också ett sätt att tillägna sig viktiga kunskaper 

och färdigheter för att kunna handla medvetet. Didaktiken representeras av de verktyg 

som krävs för att förstå omvärlden och hantera denna. Didaktik är som nämnt ovan 

alltid kopplat till ett undervisningsinnehåll och är således något som följt människan 

långt tillbaka historiskt. I samma takt som människan blev medveten i sin utveckling 

om vilka möjligheter som dennes påverkan rymde blev människan också reflekterande 

över sitt förhållningssätt och tillvägagångssätt (Hansén & Forsman, 2011). Englund 

(2000) skriver dessutom att didaktik även kan ses som ömsesidiga kommunikativa 

handlingar, vilket innebär att undervisning också kan ses som en kommunikativ process. 

Didaktik har framskridit olika i olika länder. Bland annat så finns skillnader mellan tysk 

och anglosaxisk didaktik. Den tyska traditionen kännetecknas bland annat av att 

fokusera till undervisningens vad och varför medan den anglosaxiska traditionen 

fokuserar mer på metod (Uljens, 1997). 

 

Detta är en didaktisk studie och det finns olika perspektiv att använda sig av för att 

närma sig den didaktiska utgångspunkten. Ett perspektiv är genom läroplansteori 

(Lundgren P, Säljö & Liberg, 2014). Didaktik står enligt Wahlström (2015) nära 
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läroplansteorin. Läroplansteorin kan användas för att studera vilken kunskap som är 

giltig att lära ut i olika tider och sammanhang. Är det de som tillämpar läroplaner som 

är berättigade att forma kunskapen eller är det de som formulerar läroplanens uppdrag 

att konstatera vilken kunskap som är viktig och därmed giltig. Dessa frågor är några 

frågor som läroplansteorin tar fäste vid (Linde, 2006). Läroplanerna som formulerats i 

Sverige ger utrymme till ett vidgat ansvar och frihet inom de olika områdena som 

läroplanen presenterar, detta utrymme gör läroplansteorin vidare intressant för det 

integritetsfokus som denna studie har. Vad innebär egentligen utrymmet för tolkning, 

frihet och ansvar för hur förskollärare närmar sig integritet? All utbildning vare sig den 

förekommer på förskolenivå eller högre upp i åldrarna har ett begränsat innehåll och 

fokus och dessa begränsningar ska tillsammans med krav och kunskap från omgivning, 

värderas utifrån en läroplan och kunna bestämma en giltig allmän kunskap som ska 

tillämpas via läroplaner. Läroplansteori innebär vidare enligt Linde att läroplanen kan 

delas upp i tre olika delar. Formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan. De tre avsnitten tillsammans bildar de tre olika stadier av hur 

läroplanen ska bearbetas. I det första stadiet formuleras och skrivs läroplanen, vilket 

sker på statlig nivå. Här bestäms också hur mycket tid varje område i läroplanen ska 

tilldelas, vilka mål som gäller och vilket innehåll områdena ska ha. Under 

transformeringen som sker i det andra stadiet översätts läroplanen till ett konkret 

undervisningsinnehåll och de faktorer som påverkar undervisningen tolkas. Till sist 

realiseras läroplanen vilket innebär de lärandesituationer som realiseras i klassrummet. 

 

Läroplansteori beskrivs alltså som en teori som används för att förstå och närma sig 

didaktiska frågor. Både läroplansteori och didaktik har direkta relationer till kunskap 

och lärande (Wahlström, 2015) som vilka även kan förstås som kommunikativa 

processer enligt Englund (2000). Men trots att läroplansteori och didaktik går att förstå 

tillsammans så finns det medvetenhet om att desto högre upp i utbildningssystemet som 

vi tittar desto tydligare blir läroplanens politiska dimension och därmed blir den 

didaktiska dimensionen tunnare (Hansén & Forsman, 2011). Denna studie fokuserar 

dock inte direkt på den politiska dimensionen av integritetsuppdraget utan istället på 

förskollärares förståelse och tolkning av integritetsuppdraget det vill säga 

transformeringen och realiseringen av läroplanen och det integritetsuppdrag som 

skrivits fram och hur det språkligen uttrycks i förskolans dokument. Därav kommer 
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läroplansteori och didaktik att förstås tillsammans eftersom att läroplansteorin rimligtvis 

använder sig av didaktiska frågor för att tolka kunskapen och innehållet. Mål, innehåll 

och undervisningsmetod är tre genomgående element för läroplansteorin (Lundgren, 

1983) vilka även är relevanta för en didaktisk dimension i den bemärkelse att 

förskollärare närmar sig och tolkar, det vill säga transformerar och realiserar läroplanen 

i relation till sin undervisning och sitt integritetsuppdrag (Hansén & Forsman, 2011). 

 

I denna studie kommer läroplansteorins transformeringsarena användas för att 

synliggöra den didaktiska utgångspunkten. I relation till barns integritet kan 

läroplansteorin och de tre arenorna förstås som olika stadier som barns integritet 

behöver passera innan det praktiseras. I detta fall behöver barns integritet formuleras 

och skrivas vilket fortfarande sker på statlig nivå. Denna formulering står för förskolans 

organisation och struktur. I det andra stadiet, transformering behöver arbetet kring barns 

integritet omsättas i praktiken. Förskollärarna behöver skriva fram och besluta hur 

arbetet kring barns integritet ska verkställas och vilka faktorer som finns att ta hänsyn 

till i arbetet. Förskollärares förståelse för integritetsuppdraget blir således viktigt för hur 

arbetet tolkas och bedrivs. Det tredje och sista stadiet, realisering enligt läroplansteorin 

skulle innebära att realisera barns integritet i den dagliga verksamheten, det vill säga att 

värna kring barns integritet och ha ett förhållningssätt som genomsyras av att ta hänsyn 

till barns integritet i undervisningsverksamheten. Förskollärares hantering av barns 

integritet ger uttryck för realiseringen. 

  

Läroplansteorin är kontingent och används för att studera förändringar, formuleringar 

och språkliga uttryck samt vilka konsekvenser detta har för förskollärares förståelse av 

integritetsuppdraget (Englund, 2000). I denna studie blir således de centrala begreppen 

att beakta för det resultat som ska analyseras. Dessa centrala begrepp som presenterats 

ovan blir sen relevanta för analys av det insamlade materialet.  

 

 

5 Integritet i styrdokument för svensk förskola 
 

Det finns politiska ramar som tydliggör vikten av att ständigt förhålla sig till, stärka och 

värna om barns integritet i förskolan. Nedan presenteras några centrala styrdokument 

samt deras relation till varandra vad gäller barns integritet. I Barnkonventionen förs ett 
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övergripande resonemang kring barns rättigheter till integritet, nämnvärt är dock att 

barnkonventionen inte är lagstiftad, utan något som Sverige valt att skriva under. De 

måste alltså inte ta hänsyn till konventionen men väljer att göra det ändå. Förskolans 

läroplan redogör för begreppet integritet och vikten av att förhålla sig till begreppet som 

en rättighet för alla barn. Även i Skollagen (SFS 2010:800) förs ett resonemang kring 

kränkande behandling och vilka åtgärder som ska finnas synliga för att motverka och 

förebygga kränkande behandling.  

 

5.1 Barnkonventionen om barns integritet 
 

Barnkonventionens historia började redan 1923 med en deklaration om barns 

rättigheter. Efter andra världskriget bildades UNICEF för att hjälpa alla de barn på flykt 

efter den förödelse som hägrat. UNICEFS uppdrag var att förse barnens akuta behov av 

mat, tak över huvudet, kläder och hygien. 1953 beslutades att UNICEF skulle förbli en 

permanent del av FN. Deklarationen om mänskliga rättigheter antogs då som en 

standard att uppnå för alla människor. Deklarationen är som nämnts ovan inte lagligt 

bindande, men trots det inflytelserik och tillgänglig på 366 olika språk. Det råder dock 

en pågående debatt huruvida deklarationen ska vara juridisk bindande eller ej 

(UNICEF2). Den delen i deklarationen om barns rättigheter som tydligt hänvisar till 

barn är artikel 45 som säger att mödrar och barn har speciellt rätt till skydd och att alla 

barn har samma rättigheter, det vill säga samma rätt till integritet.  År 1959 erkänns sen 

barns rättigheter av FNs generalförsamling och många av dagens grundläggande 

principer för att skydda barn grundar sig i den deklaration som erkänns 1959. Bland 

annat att värna om barnets bästa och barnets rätt till integritet. Det första utkastet till 

Barnkonventionen som den ser ut idag skrevs 1978 i samband med det internationella 

barnåret som användes som ett forum för att annonsera för att konventionen skulle vara 

ett lagligt bindande dokument som skulle säkra barns rättigheter från olika instanser. År 

1989 godkändes och beslutades den nya barnkonventionen av FN:s generalförsamling3 

och denna trädde i kraft i Sverige ett år senare 1990. Konventionen för barnets 

rättigheter omfattar alla barn under 18 år och har fokus mot det enskilda barnet. 

Konventionen gäller för alla barn i varje land som anslutit sig till den och fastställer att 

                                                 

 
2 https://unicef.se/barnkonventionen 
3 https://unicef.se/barnkonventionen 

https://unicef.se/barnkonventionen
https://unicef.se/barnkonventionen
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barnet har egna rättigheter och behov som är grundläggande och universella (Bartley, 

2001). 

 

Konventionen för barns rättigheter presenterar sju artiklar som berör barns integritet. 

Gemensamt för dessa punkter är att barnets bästa alltid ska komma i första hand, barnets 

åsikt ska alltid tas med, barnet har rätt till privatliv och ska alltid skyddas från våld, 

övergrepp eller utnyttjande oavsett form, skolan har ett ansvar att lära ut om mänskliga 

rättigheter. Överträds dessa punkter innebär det att barnets integritet kränks. Nedan 

presenteras de artiklar som hänvisats till ovan. Dessa artiklar har valts ut för att de 

tydligt hänvisar till barns rätt att inte bli kränkt och att länken mellan kränkning och 

integritet är tydlig. Bland annat så uttrycks det i Barnkonventionen att ”Alla barn är lika 

mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras” (UNICEF, 2009) 

vilket i förskolan innebär att oavsett bakgrund och behov så är alla barn berättigad till 

samma bemötande och rättigheter. Ur ett integritetsperspektiv innebär det också att 

inget barn ska behöva få sin integritet kränkt, då alla har samma rätt till integritet. 

Vidare beskrivs i barnkonventionen att ”Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid 

alla beslut som rör barn” (UNICEF, 2009), detta betyder att i alla situationer som på 

något sätt berör barn så ska barnens bästa alltid värnas. I relation till barns integritet blir 

detta citat relevant eftersom att det är barnets bästa som behöver beaktas vid hänsyn till 

barnets integritet. Detta har att göra med att det är barnet som besitter gränserna för sin 

integritet. I Barnkonventionen uttrycks också att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till 

barnets ålder och mognad” (UNICEF, 2009) vilket uttrycks i det förhållningssätt som 

förskollärare har till barnet. Med hänsyn till barns integritet bör alltså varje barn bli 

delaktig i beslut med viss hänsyn till vad barnet är kapabel till. Det är också viktigt att 

komma ihåg att ”Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina 

åsikter.” (UNICEF, 2009) vilket kan förstås som att barnet i förskolan har rätt att avböja 

och säga nej och även bli accepterad för detta. Varje barn har också rätt till ett privatliv 

och ska respekteras av förskolekamrater och förskollärare enligt citatet ”Varje barns rätt 

till privatliv ska respekteras” (UNICEF, 2009). Slutligen lyfts i Barnkonventionen att 

”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller 

utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet” (UNICEF, 2009). Detta 

innebär i förskolan ur ett integritetsperspektiv att barnet har rätt att skyddas från att få 
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sin integritet kränkt oavsett om det är jämnåriga som kränker barnets integritet eller om 

det sker av vuxna. Förskollärare är viktiga för att förebygga och åtgärda när sådana 

situationer uppstår.  

 

5.2 Skollagen om barns integritet 
 

Det finns olika lagar för förskolan men den som närmast beskriver hur barns integritet 

ska förstås är Skollagen (SFS 2010:800). Skollagen omfattar alla instanser inom 

skolväsendet det vill säga alla skolformer från förskoleklass till särskild utbildning för 

vuxna. Skollagen är en omfattande politisk ram med tydliga regler för hur lagen ska 

följas. Skollagen använder dock inte begreppet integritet. Istället finns tydliga regler 

kring kränkande behandling att utgå ifrån. Skollagen definierar kränkande behandling 

enligt följande och kan förstås som barns integritet eftersom att kränkning av värdighet 

kan förstås som detsamma som kränkning av integritet (Gren, 2007) Skollagen 

definierar kränkande behandling enligt följande citat ”- kränkande behandling: ett 

uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) 

kränker ett barns eller en elevs värdighet” (SFS 2010:800). 

 

Skollagen säger att det ska bedrivas arbete för att motverka kränkande behandling av 

barn, det ska också genomföras åtgärder för att förebygga kränkande behandling av 

barn. Det ska finnas en plan för de åtgärder som är nödvändiga för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av barn. Personal får aldrig utsätta barn för kränkande 

behandling och personal har skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot 

kränkande behandling. Alla som på något sätt varit vittne till eller har kännedom om att 

barn blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta (SFS 2010:800). 

 

Skollagen (SFS 2010:800) behandlar således mycket som Barnkonventionen beslutat 

vilket också är självklart eftersom Barnkonventionen innefattar alla barn och Skollagen 

omfattar alla barn som har rätt till skolplikt4. Skollagen länkar i sin tur till förskolans 

läroplan genom att förskolan vilar på en demokratisk grund och i skollagen uttrycks att 

förskolan ska syfta till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

                                                 

 
4 http://www.rattighetsfokus.se/wp-content/uploads/2012/10/Barnkonventionen-och-den-nya-

skollagen.pdf 

http://www.rattighetsfokus.se/wp-content/uploads/2012/10/Barnkonventionen-och-den-nya-skollagen.pdf
http://www.rattighetsfokus.se/wp-content/uploads/2012/10/Barnkonventionen-och-den-nya-skollagen.pdf
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Skollagen säger också att förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på 

(Skolverket, 2016). 

 

5.3 Förskolans läroplan om barns integritet 
 

En central förordning för förskolan är läroplanen som bygger bland annat på de lagar 

som uttrycks i skollagen som förskolan har att förhålla sig till utifrån förskolans andra 

strävansmål och områden vad gäller barns integritet är läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016). Förskolans läroplan vilar på en demokratisk grund där etiska värden 

är centrala. Etik omfattar det som är rätt, gott och sant (Irisdotter Aldenmyr, Paulin & 

Grönlien Zetterqvist, 2009) och handlar bland annat om omsorg, hänsyn och egna och 

andras rättigheter vilka utrycks i läroplanen i form av värdegrunden (Skolverket, 2016). 

 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om och 

hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter 

ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer 

främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 

vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 2016 s, 4). 

 

Inom ramen för värdegrunden framhävs det i förskolans läroplan att integritet är ett av 

de grundläggande värden som förskolan ska lyfta och arbeta med. Begreppet integritet 

hänger även i förskolans läroplan samman med begrepp som kränkande behandling, 

frihet och allas lika värde. Förskolans läroplan säger att förskolans verksamhet hela 

tiden ska genomföras med respekt för barns integritet. Läroplanen säger också att inget 

barn någonsin ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Det 

etiska förhållningssättet som betonas i läroplanen har kopplingar till omsorgsetiken som 

handlar om omsorg om det enskilda barnets välbefinnande. Trygghet, utveckling och 

lärande ska genomsyra verksamheten i förskolan. Hänsyn skall alltid tas till barnens 

olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2016). Det är även i förskolans läroplan 

tydligt att barns integritet är viktigt eftersom det beskrivs i relation till den demokratiska 

värdegrund som uttrycks i förskolans läroplan med de rättigheter och skyldigheter som 
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det innebär. Integritet handlar således mycket om etik i bemärkelsen omsorg, hänsyn 

och egna skyldigheter inför andras rättigheter.   

 
5.4 Likabehandlingsarbetet i förskolan 
 

Utifrån de olika styrdokument som beskrivits i relation till barns integritet ovan så ska 

ett likabehandlingsarbete utformas. Ett likabehandlingsarbete ska finnas i varje förskola 

och arbetet grundar sig ofta i en likabehandlingsplan. En likabehandlingsplan ska 

fungera som ett stöd för arbetet med likabehandling och mot diskriminering och 

kränkande behandling. Alla som arbetar i verksamheten ska tillsammans formulera 

likabehandlingsplanen och planen kan beskrivas som en dokumentation av det 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med likabehandling och innefattas 

även av det systematiska kvalitetsarbetet inom området. En likabehandlingsplan ska 

upprättas och uppdateras årligen och varje separat enhet ska ha ett eget dokument som 

innehåller mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys och 

kartläggningar efter tidigare års arbete. Planen ska beskriva vilket arbete som planeras, 

vilka rutiner som gäller, hur barn och elever medverkar i arbetet. Planen ska vara känd 

för alla som berör verksamheten på något sätt och bör upprättas tillsammans i 

arbetslaget/enheten (Skolverket5). 

 

Tre vanliga begrepp som ofta förekommer i ett dokumenterande likabehandlingsarbete 

kommer nedan att redas ut i relation till det integritetsfokus som denna studie har.  Att 

främja, att förebygga och att åtgärda är alla tre olika stadier som bland andra ska ingå i 

det likabehandlingsarbete som bedrivs i förskolan. Att främja likabehandling innebär 

såväl att bygga ett klimat på tillit och förtroende. Likabehandling ska främjas av 

aktiviteter som förskollärare planerar och relationer som stärker gemenskap och 

tillhörighet. Barn och elever ska göras delaktiga och själva få ha ansvar över att bidra 

till ett gott klimat. Det främjande arbetet syftar till att förankra respekt för alla 

människors lika värde, trygghet och utveckling. Det främjande arbetet är för alla och 

                                                 

 
5 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%

2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3638.pdf%3Fk%3D3638  

 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3638.pdf%3Fk%3D3638
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3638.pdf%3Fk%3D3638
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3638.pdf%3Fk%3D3638
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ska bygga på alla diskrimineringsgrunder och ska ständigt genomsyra verksamheten, 

genom att förskollärare uppmuntrar och arbetar kring likabehandling (Skolverket, 

2014). Att främja likabehandling innebär ur ett integritetsperspektiv bland annat att 

värna om alla barns rätt till integritet och att uppmuntra, lära och skapa medvetenhet 

kring integritet hos barn och vuxna i förskolan.  

 

Att förebygga i arbetet om likabehandling handlar om att i förebyggande syfte arbeta 

mot risker för trakasserier och kränkande behandling. Detta bygger på att systematiskt 

kartlägga barn och elevers trygghet och trivsel samt upplevelser av diskriminering eller 

kränkande behandling. Analys av dessa faktorer som samlats upp är sedan grunden i det 

förebyggande arbetet (Skolverket, 2014). Att förebygga att barns integritet kränks 

handlar om såväl medvetenhet men också kartläggning om hur, var och när dessa 

situationer kan uppstå för att förebygga händelser.  

 

Att åtgärda innebär att skolan eller förskolan ska ha bestämda rutiner för hur akuta 

situationer ska hanteras och lösas när barn utsätts för trakasserier eller kränkande 

behandling. Det åtgärdande arbetet bygger på ansvarsfördelning, anmälan till huvudman 

samt om vilka rutiner som finns för utredning och dokumentation (Skolverket, 2014). 

Ett åtgärdande arbete i relation till barns integritet innebär att handla korrekt när ett 

barns integritet kränkts.  

 

6 Sammanfattning 
 

Nedan kommer de tidigare avsnitten som presenterats att sammanfattas kort. Den 

tidigare forskning som presenterats över barns integritet i relation till förskolan samt 

undervisningsverksamhet och planering presenterar ett integritetsfokus som sträcker sig 

från området pedagogisk dokumentation och verksamhetsplanering till 

integritetsbegreppets betydelse, förskollärares förhållningssätt och förskolans 

värdegrund. Det går även att konstatera att undervisningsverksamhet och dess planering 

syftar till att grunda sig i enskilda barns intressen och rättigheter, detta går dock inte 

alltid hand i hand med forskningens resultat där det visar sig att det många gånger 

brister eftersom gapet mellan teori och praktik är för stort. Demokrati och miljö anses 

som viktiga faktorer för att hantera etiska dilemman så korrekt det är möjligt och 

förskollärare behöver ytterligare kompetens för att i större utsträckning kunna hantera 
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etiska dilemman. I den forskning som presenterats i detta avsnitt finns en variation i de 

utförda studierna vad gäller metodval vilket innebär att de sammantagna resultaten 

skulle kunna tolkas som tillförlitliga. Resultaten återkommer hela tiden till vikten av 

förskollärares medvetenhet, demokratiska förhållningssätt, ökad önskvärd kompetens.  

Vidare presenteras den teoretiska utgångspunkten där didaktik och läroplansteori länkas 

till förskollärares förståelse av integritetsuppdraget genom att fokusera förskollärares 

transformering och realisering av integritetsuppdraget. Styrdokument för svensk 

förskola som redogjorts för betonar vikten av att värna barns integritet utifrån den etiska 

värdegrunden.  

 

7 Metod 
 

I metodavsnittet kommer valet för metod att presenteras, följt av de intervjuprocessen 

och innehållsanalysen som genomfört. De etiska aspekter som tagits hänsyn till är 

invävda i texten genom hela metodavsnittet. Vidare presenteras urvalsprocessen, 

studiens tillförlitlighet och äkthet samt hur bearbetning och analys av data genomförts. 

 

7.1 Kvalitativ ansats 
 

Denna studie är av kvalitativ struktur av den anledningen att resultaten kommer att 

analyseras utifrån kategorier och fokuserar på deltagarnas förståelser vilka ofta 

förekommer i studier med kvalitativ ansats. Denna studie fokuserar på deltagarnas 

perspektiv. (Bryman, 2008). Studier med kvantitativ ansats utgår snarare från mätbara 

värden vilka inte direkt återfinns i denna studie (Trost, 2010) samt att en kvantitativ 

ansats tenderar fokusera på det perspektiv som den som genomfört studien har. En 

studie med kvalitativ ansats kan också beskrivas som en studie där fokus ligger på ord 

och innebörden av dessa samtidigt som den också ofta är induktiv, tolkande och 

konstruktionistisk, det vill säga öppen och socialt konstruerad. Detta innebär alltså att 

man strävar efter att få förståelse över beteenden, värderingar och åsikter i det 

sammanhang som studien bedrivs (Bryman, 2008). Eftersom att denna studie är av 

kvalitativ struktur och syftet med denna studie är att undersöka förskollärares förståelse 

och hantering av barns integritet i sin planering av undervisningsverksamhet så sker 

genomförandet genom intervjuer av förskollärare samt insamling och innehållsanalys av 

likabehandlingsplaner. 
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7.2 Intervju som metod 
 

Det finns olika metoder i studier med kvalitativ ansats där intervjuer är en av dem. Det 

finns såväl även olika typer av intervjuer att använda sig av. För denna studie har 

inspiration hämtats från semistrukturerade intervjuer vilka utmärks av enkla frågor som 

ger utrymme för komplexa svar. Dessa komplexa svar leder sen till att man får ett rikt 

material vilket man med hårt arbete och en del tur kan hitta intressanta mönster (Trost, 

2010). Utformningen av denna studie startade med tematisering (Kvale & Brinkmann, 

2009). Tematisering står för formulering av forskningsfrågor och översikt över det fält 

som ska undersökas. För att komma fram till om intervjuer var en lämplig metod som 

skulle användas besvarades frågorna varför, vad och hur intervjuer skulle klargöra syftet 

med studien. Den befintliga kunskapen om det område som ska undersökas avgjorde 

vilken metod som skulle användas och hur intervjuer kunde vara ett verktyg för att 

samla in material som besvarade syftet. Svaret på varför intervjuer skulle vara en 

lämplig metod besvarades genom att gå tillbaka till syftet med studien (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Svaret på intervjuns och undersökningens vad kom att bli centralt 

för vilka frågor som formulerades. Eftersom att undersökningen fokuserar kring 

förskollärares förståelse av uppdraget att värna om barns integritet så grundade sig 

intervjuerna inom detta fält. Vidare presenteras intervjuns planeringsprocess. Denna 

process grundade sig i intervjuns och studiens hur, det vill säga bland annat hur många 

förskollärare som behövde intervjuas. Antalet förskollärare är i förväg svårt att avgöra 

men är definitivt beroende av studiens syfte och enligt Kvale & Brinkmann (2009) 

brukar vanliga intervjustudier innefatta cirka 15 intervjuer plus, minus 10. I denna 

studie är antalet förskollärare som deltar i intervjuer fyra stycken vilket är i närheten av 

spannet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

  

Som stöd i intervjuprocessen har en intervjuguide med intervjufrågor använts (se bilaga 

1). Semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl när respondenten ges utrymme att 

formulera fria svar. Den som intervjuar har också friheten att kunna ställa frågor som 

inte finns med i intervjuguiden så länge de ställs i relation till något som respondenten 

sagt (Bryman, 2008). Semistrukturerade intervjuer innebär alltså att intervjun har en 

tydlig struktur men att frågorna är öppna (Trost, 2010). Trost menar dock att det skulle 

vara bättre att använda sig av benämningen strukturerade intervjuer eftersom att 
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intervjuerna fokuserade ett område och inte flera. I denna studie har dock benämningen 

semistrukturerade intervjuer använts utifrån Bryman (2008). Eftersom att studien har 

tydliga frågeställningar är det relevant att använda semistrukturerade intervjuer som 

metod eftersom att frågorna skapar en öppenhet för att jämföra och kategorisera svaren i 

relation till syfte och frågeställningar i studien (Bryman, 2008). Frågorna i 

intervjuguiden är formulerade så att svaren är möjliga att koppla till studiens 

frågeställningar och eftersom det är en studie med kvalitativ ansats så är frågorna 

formulerade så att utrymme finns att möta nya perspektiv och idéer (Bryman, 2008). 

 

Intervjuguiden formulerades med anledning att skapa tydlighet över vad intervjun ska 

beröra (Bryman, 2008). Formulering av en intervjuguide måste också göras med hänsyn 

till vad intervjufrågorna kan väcka för tankar och minnen hos den som ska besvara 

frågorna ur en etisk aspekt (Trost, 2010). De som deltagit i intervjuerna har därav blivit 

informerade om att de inte behöver svara på frågorna om de inte vill. Detta kan dock 

vara problematiskt menar Trost eftersom att det kanske skulle anses oartigt att inte svara 

på en fråga. Intervjufrågorna är formulerade med hänsyn till analysarbetet, tydligare 

struktur i intervjuguiden leder till tydligare tematisering och kategorisering i analysen. 

Frågorna är formulerade med hänsyn till meningsuppbyggnad och frågeorden vad, 

varför och hur och den ordning de har rekommenderat att ställa dem i beroende hur 

specifikt svar som är önskat (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Inledningsvis formulerades frågor kring förskollärarens bakgrund gällande utbildning, 

erfarenhet och åldersgrupp som denne arbetar i. Sedan formulerades frågorna mer 

generellt kring förskolans verksamhet för att sedan smalna av mot ett tydligare 

integritets och planeringsfokus. Bryman (2008) menar att frågorna ska formuleras och 

ställas i en fungerande ordning för att besvara studiens syfte. Vid iscensättningen av 

själva intervjun inleddes alltid en orientering som innefattar intervjuns tillvägagångssätt 

och struktur för att intervjupersonen ska få en uppfattning av intervjuaren och för att de 

första minuterna är avgörande för en bra intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Orienteringen återkopplades sedan efter intervjun med en uppföljning eller 

sammanfattning för att intervjupersonen ska ha möjlighet att ändra eller tillföra något 

till intervjun.  

 



 

24 

 

 

De förskollärare som deltagit i intervjuerna kontaktades via telefon samt följebrev via 

mail (se bilaga 2) efter telefonkontakt för att undersöka intresset om deltagande i 

studien fanns. Vid telefonkontakt och följebrev informerades förskollärarna om studiens 

övergripande syfte och metod. Samtliga förskollärare som kontaktades visade intresse 

att delta. Tid och plats för genomförande av intervjuer bestämdes och utfördes sedan på 

respondentens arbetsplats eller likvärdig miljö i så ostörd miljö som var möjligt för 

stunden när intervjun skulle ske. Alla de som deltagit i intervjuer har erhållit informerat 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Att de erhållit informerat samtycke innebär att de 

som deltagit blivit informerade om konfidentialitet, vem som har rätt till materialet, 

eventuell publicering och eventuell tillgång till utskrift och analys av data (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Konfidentialitet innebär att namnen är kodade och att den som 

genomför undersökningen har ansvar att skydda de uppgifter som lämnats av de som 

deltagit i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Alla som har deltagit i intervjuerna har också 

blivit informerade om att de när som under studiens gång kan vägra eller avbryta sitt 

deltagande (Bryman, 2008). Varje intervju tog mellan 15-20 minuter. Alla intervjuerna 

har genomförts med samma underlag och intervjuguide.  Följdfrågorna har dock skiljt 

sig beroende på respondentens svar. Två intervjuer är inspelade och sedan utskrivna 

medan de resterande två intervjuer inte spelades in på grund av att respondenterna då 

inte gett sitt samtycke till detta av anledning att denne inte känt sig bekväm med detta 

samt att den sista intervjun genomfördes över telefon på grund av långa avstånd. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar dock att det finns olika sätt att registrera en intervju för 

senare analys och att anteckna under intervjun är ett av sätten som presenteras även om 

de hävdar att de vanligaste är att använda sig av ljudinspelning eftersom det öppnar upp 

för att ha fullt fokus på intervjun och dess dynamik. Förutsättningen för att registrera en 

intervju som spelats in är att den verkligen har spelats in och att den har kvalitet. De 

intervjuer som inte spelats in har dokumenterats via anteckningar. Medvetenhet finns 

dock kring de konsekvenser som detta innebär. Att anteckna kan bland annat leda till att 

flödet i intervjun påverkas eftersom att anteckningarna behöver vara detaljerade och 

distraktion kan uppstå (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det insamlade materialet har i första hand skrivits ut, vilket innebär att transformera 

intervjumaterialet till en annan form och i detta fall från muntlig form till en utskrift i de 

fall där intervjuerna spelats in (Kvale & Brinkmann, 2009). Hänsyn måste dock tas till 
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att inte är helt okomplicerat att transformera en intervju. En intervju är något levande 

där faktorer som tid, ton och uttryck är viktiga men också direkta för de som deltar i 

samtalet, det är således svårt att återge denna typ av detaljer i en utskrift, i synnerhet om 

råmaterialet består av en ljudinspelning där kroppsspråk inte syns. Man kan också räkna 

med att nyanser i intervjun till viss del går förlorade eftersom att de inte är hörbara för 

den som läser utskriften. Det finns uppenbara begränsningar i att förlita sig på 

anteckningar och minnet eftersom det går snabbt att glömma och det blir svårt att återge 

exakta formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2009). I det utskrivna materialet är 

förskollärarnas namn kodade och ersatta med ”förskollärare” följt av numrering 1-4 

med hänsyn till deras integritet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Genom att skriva ut intervjuerna så arbetas ett analyserbart material fram. Utskriften 

blir alltså inledningen till den analytiska processen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Utskrift och bearbetning av intervjuer är också kopplat till etiska problem. I intervjuer 

som tar upp känsliga ämnen, personer eller plats behöver det värnas om 

konfidentialiteten. Var intervjuerna förvaras blir viktigt. Att analysera det material som 

skapats och skrivits fram innebär att separera materialet i olika delar. Utskrifterna av 

materialet blir fragment i olika delar som sedan ligger till grunden för resultatet. 

Analysen av detta material kommer att ske utifrån några nyckelbegrepp vilka kommer 

att undersökas i sin kontext. Detta moment kallas kodning eller kategorisering beroende 

på hur resultatet framställs (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

7.3 Innehållsanalys 
 

Den form av analys som valts för textanalysen är av kvalitativ struktur och bygger på en 

kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2008). Anledningen till att denna metod valdes är 

för att en innehållsanalys beskrivs som det vanligaste sättet att hantera och analysera 

dokument av kvalitativ typ enligt Bryman. Att använda sig av denna metod i en 

textanalysprocess innebär att söka efter bakomliggande teman i de dokument som 

analyseras, därav är denna metod också relevant för syftet som innebär att analysen ska 

kategoriseras i relation till centrala begrepp och studiens syfte. Det finns dock inga 

direkta metoder för hur de bakomliggande teman i en innehållsanalys bör kommas fram 

till menar Bryman, vilket tolkas som att ramarna är generösa för egen struktur. Denna 

innehållsanalys kommer dock att fokusera på de nyckelbegrepp som arbetats fram i 
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litteraturgenomgången och att söka efter kopplingar mellan begreppen och dokumenten. 

Bryman skriver vidare att de teman som finnes sedan kan presenteras i form av korta 

citat vilket kommer att beaktas i denna uppsats.  

 

Innehållsanalysprocessen startade precis som intervjuprocessen med tematisering av 

bakomliggande teman utifrån de centrala begrepp som arbetats fram i 

litteraturgenomgången. Därefter har processen vidare inneburit att analysera och gå 

igenom de 20 likabehandlingsplaner som valts ut från 20 olika förskolor helt oberoende 

av de intervjuade förskollärarna, för att söka och finna eventuella kopplingar mellan 

planerna och de centrala begrepp språkliga uttryck, formuleringar, förändringar och 

konsekvenser. Dessa har sedan presenterats i resultatet. Efter sökandet av begrepp 

undersöktes också vilka begrepp som nämns i likabehandlingsplaner vilket redovisas 

separat i ett diagram (se bild 1).  

 

7.4 Urval 
 

Urvalet av förskollärare som deltagit i intervjuer skedde via ett målstyrt urval, det vill 

säga med koppling till de individer och dokument som har en direkt relation till det 

syfte och de frågeställningar som formulerats i denna studie. Hänsyn har också tagits till 

bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2008), vilket innebär vilket urval som är inom rimligt 

avstånd och rimlig kostnad för den som genomfört intervjuerna. Nedan har jag 

presenterat intervjupersonerna, vilka alla är från olika förskolor. De förekommer ej 

under fingerade namn eftersom att det kan finnas i rimlighet i att de fingerade 

uppgifterna passar in på någon annan (Trost, 2010). Intervjupersonerna kallas 

förskollärare 1,2,3,4 och är införda i en tabell i relation till deras utbildning, kön, 

arbetserfarenhet, ålder, barngrupp de arbetar i samt läget på förskolan de arbetar i. Alla 

intervjupersoner är informerade om konfidentialiteten vilket innebär att eventuell privat 

information som på något sätt kan relateras till deltagare i studien inte kommer att 

avslöjas. Skulle ändå studiens resultat kräva att data presenteras där deltagare kan 

identifieras har detta tillåtits av berörda. I huvudsak är dock intervjumaterialet endast till 

för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). Vidare etiska principer som tagits hänsyn till i 

studien är att den ”ska göra gott” vilket minskar risken för att någon eller något kommer 

till skada (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med studien är alltså att värna barns 

integritet och öka kunskap kring detta område, inte att kritisera någon vilket kan ses 
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som ett etiskt avvägande mellan de risker som intervjupersonerna utsätts för och den 

vinst som studien genererar (Vetenskapsrådet, 2011). Hänsyn har också tagits till att det 

ska finnas en variation i det urval som gjorts (Bryman, 2008) samt att endast de 

uppgifter som är relevanta för studien presenteras i tabellen nedan (Trost, 2010).  

 

Tabell 1: Överblick över variationen av deltagande förskollärare 

Namn Utbildad 
Förskollärare 

Kön Erfarenhet Barngrupp Läge 

Förskollärare 
1 

        X Kvinna 27 år 1-3år Centralt 

Förskollärare 
2 

        X Kvinna 35år 4-6år Glesbygd 

Förskollärare 
3 

        X Kvinna 38 år 1-3år Centralt 

Förskollärare 
4 

        X Kvinna 25 år 4-6år Glesbygd 

 

Urval av de dokument som analyserats har skett med hänsyn till variation av de 

likabehandlingsplaner vad gäller geografisk placering så att det finns en spridning över 

hela landet för att få en bredare uppfattning av resultatet. Det har också tagits hänsyn till 

om förskolan är belägen i städer eller utanför för att se eventuella skillnader. Variation 

har även tagits hänsyn till vid storlek av förskola (Bryman, 2008) samt till vilka 

likabehandlingsplaner som varit tillgängliga vid tillfället. Kriterier för att kunna 

använda sig av dokumentet utöver de faktorer som nämnts ovan har även varit att det 

ska vara nedladdningsbart och enkelt att följa via länk.  
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Bild 1:  Överblick över den geografiska variationen av analyserade dokument 

 

7.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 

Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, en möjlighet att styrka och konfirmera är fyra 

begrepp att avgöra en kvalitativs studie validitet och reliabilitet (Bryman, 2008). 

Begreppen validitet och reliabilitet används främst vid studier med kvantitativ ansats 

men har omformulerats med andra kriterier för att kunna omsättas även på studier med 

kvalitativ ansats (Bryman, 2008). Att validera innebär att kontrollera, ifrågasätta och 

teoretisera, så i detta avsnitt kommer tillförlitligheten, styrkan och överförbarheten att 

problematiseras i relation till den metod som använts (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens stabilitet och tillförlitlighet och undersöks 

ofta i samband med om ett resultat kan reproduceras vid en annan tidpunkt av andra 

forskare. Reliabilitet handlar också om huruvida intervjupersonerna är benägna att ge 

andra svar om intervjuerna genomförs igen. Det finns också anledning att ta hänsyn till 

reliabiliteten hos intervjuaren, vilken omedvetet kan ställa ledande frågor som kan 

inverka på svaren. I detta fall kan det avse intervjuerna, vilka endast kan tolkas utifrån 

de svar som intervjupersonerna givit. Det är med andra ord inte säkert att någon annan, 

som blir intervjuad med samma frågor svarar lika. 

 

Validitet svarar för giltighet och sanning, riktighet och graden av styrka i ett resultat. 
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Studien är starkare om den är hållbar, välgrundad, försvarbar och övertygande. Det vill 

säga att studiens validitet riktar sig till en väl avvägd metod som är försvarbar gentemot 

det resultat som åstadkommits och utifrån det syfte som formulerats (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Validiteten svarar också för om studien mätt det som avsätts mätas, i 

detta fall om studien har besvarat syftet att ta reda på förskollärares förståelse och 

hantering av barns integritet i sin planering av undervisningsverksamhet. Studiens 

validitet bedöms utifrån att varje del i en sammanhängande logisk helhet hänger ihop 

och hur detta sen kommer till uttryck när resultatet presenteras.  

 

7.6 Tolkning och analys 
 

Tolkning och analys av det material som arbetats fram grundar sig i 

integritetsbegreppets betydelse. Begreppet är komplext i den bemärkelse att det finns 

olika sätt att förstå integritet på. Integritet kan beskrivas som gräns, rättighet, skyldighet 

och dilemma. Vidare är länken mellan didaktik och läroplansteori i relation till integritet 

viktig för det slutgiltiga resultatet i denna studie. Förskollärares förståelse och tolkning 

av integritetsuppdraget är viktig för transformeringen av integritetsuppdraget. 

Transformeringen innefattar alla faktorer som sedan blir grundläggande för realisering 

av integritetsuppdraget. Tolkning och analys av materialet grundar sig i de 

nyckelbegrepp som studerats fram ur det utskrivna intervjumaterialet samt utifrån den 

teoretiska bakgrund av integritet och didaktik som redogjorts för tidigare. De 

nyckelbegrepp som används i analysen av intervjumaterialet och den kvalitativa 

innehållsanalysen är språkliga uttryck, formulering, förändring, konsekvenser 

transformering och realisering. Nyckelbegreppen har använts som stöd för att titta på 

förskollärarnas svar och innehållet i likabehandlingsplaner för att urskilja relevant 

material för att besvara studiens syfte om hur förskollärares förståelse av barns integritet 

synliggörs i planering av undervisningsverksamhet. Detta har genererat i ett antal teman 

utifrån litteraturbakgrunden vilka är integritet som gräns, rättighet, skyldighet och 

dilemma. Att presentera materialet på detta sätt ger en tydlighet över vad som 

förmedlas. Endast det innehåll som varit relevant för studien har redovisats i resultatet 

och hänsyn har tagits till att sträva efter att ge en realistisk bild av resultatet utifrån 

etiska aspekter (Vetenskapsrådet, 2011). Varje begrepp presenteras med ett urval citat 

som är relaterade till temat samt klargörande text för att tydliggöra sambandet mellan 

dem (Stukat, 2011). Citaten är till viss del omskrivna till skriftspråk utan att vara 
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förvrängda för att värna om deltagarnas integritet (Trost, 2010). 

 

8 Resultat 
 

Nedan kommer förskollärares transformering och realisering av integritetsuppdraget att 

presenteras i relation till de kategorier som arbetats fram i litteraturgenomgången. I 

resultatet har det visat sig bland annat i att förskollärarna betonar vikten av 

förtroendefulla relationer vilka beskrivs som en förutsättning för att kunna värna om 

barns integritet. Att etablera noggranna relationer förstås som grunden för att veta var 

ett barns gränser för integritet är. Integritetsuppdraget förstås också som ett viktigt 

uppdrag där hänsyn till barns integritet alltid ska finnas. Arbetet kring likabehandling 

och värdegrund nämns som viktiga kompetenser för förskollärare. Förskollärare förstår 

också integritetsuppdraget som ett uppdrag där de ska vara lyhörda för barns signaler 

och perspektiv. Nedan kategoriseras resultatet av förskollärares transformering och 

realisering av integritetsuppdraget i relation till integritetsbegreppets betydelse. 

 

8.1 Resultat av intervjuer 
 

De centrala begreppen har använts för att titta på intervjumaterialet och sedan har 

resultatet kategoriserats utifrån kategorierna i litteraturavsnittet. 

8.1.1 Integritet som gräns 

Förskollärare talar om integritet som en gräns vilket innebär att integritet förstås som en 

gräns eller flera gränser inom förskolan. Förskollärare beskriver ofta gränser i relation 

till förtroende och som förutsättning för att etablera relationer. Gränser handlar också 

om att barnen har egna gränser och att dessa kan vara olika beroende på barn. 

Förskollärare nämner även att gränsen kan vara svår att definiera hos barn och att det 

förekommer kränkning av barns integritet just för att gränserna är olika.  

 

Att sätta rätt sorts gränser när du har en förtroendefull relation med barn, då blir det också så att 

man värnar om barns integritet för att det finns ett förtroende där (Förskollärare 4) 

 

När man känner barnen då lär man känna deras gränser hur dom tänker, vad dom tycker, ett 

konkret exempel kan ju vara på toaletten, en del barn bryr sig inte om dörren är öppen, eller 
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stängd. Någon vill att man ska vakta (Förskollärare 3) 

 

Man kanske tror att man inte går över gränsen fast än man kanske gör det och det är viktigt att 

man bestämmer, jag bestämmer över min kropp att ingen får göra någonting på mig utan min 

tillåtelse. Och det är ju lättare med äldre barn. För dom kan man ju förklara för och dom förstår 

på ett annat sätt (Förskollärare, 3) 

 

Det är viktigt att prata om det i arbetslaget och liksom reflektera över det, för visst förekommer 

det. För det har jag ju själv sett med egna ögon, sen vet man ju att kan ju vara så olika för olika 

människor så att det där är ju en balansgång (Förskollärare, 4). 

 

I citaten ovan benämner förskollärare olika sorters gränser vilka har betydelse för hur 

barns integritet förstås. Språkliga uttryck och formuleringar skiljer sig mellan 

förskollärarna vilket också ger anledning att misstänka att även om förskollärarna 

benämner integritet som gräns så finns ändå en rimlighet i att de menar olika saker. 

8.1.2 Integritet som rättighet 

Resultatet visar att förskollärare anser att barn har rätt till integritet. De menar att detta 

kan synliggöras på olika sätt så som att vända ryggen till eller via andra signaler. De 

menar att barnen har rätt till sin integritet och att vuxna måste vara observanta på barns 

signaler. Förskollärare säger också att barnen har rätt att inte bli tvingade.  

 

Barnen har rätt att säga nej. Små barn kan ju visa det genom att vända ryggen till, så vi måste 

vara lyhörda för signaler och deras perspektiv. Det är väldigt kränkande för barnen om vi inte 

lyssnar till dom. Vi måste också vara observant på fula ord, väldigt uppmärksam och respektera 

barnen (Förskollärare 3) 

 

Barnen ska få ha inflytande på sin egen vardag och känna att de själva kan få välja, för det 

handlar också om barns integritet, så att dem inte jämt blir tvingade. Eller att det alltid är styrt, 

sen kanske man måste hjälpa barn på traven ibland som inte, eller som har svårt att hitta något 

(Förskollärare 4) 

 

Vi tvingar ju inget barn! Man kan behöva erbjuda flera gånger, vill man inte vara med så kan 

man göra någonting annat. Men vi måste ju ändå erbjuda igen. Små barn behöver kanske iaktta 

många gånger innan de törs. De behöver vara trygga, för lärandet är ju beroende av omsorg. 

Speciellt små barn (Förskollärare 1)  
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Genom förskollärares språkliga uttryck och formuleringar visar deras förståelse av 

integritet som rättighet att barnen har rätt till integritet i relation till vuxna och den 

verksamhet som bedrivs i förskolan. Vilka konsekvenser som detta får i relationen 

mellan barn är oklart.  

8.1.3 Integritet som skyldighet 

 

Barns integritet i relation till skyldighet representeras i detta resultat av förskollärares 

skyldighet till förmån för barns rättigheter. Förskollärarna menar att de måste vara 

försiktiga och lyhörda inför barnen för att lära sig deras integritet. Förskollärna är 

således skyldiga att lära känna barnen för att veta deras integritet. Dessutom redogör 

förskollärarna för ett ansvar över integritetsuppdraget som också är en skyldighet. Det 

är också länkat till den skyldighet som förskollärare har att främja, förebygga och 

åtgärda i likabehandlingsarbetet. De är också skyldiga att vara professionella. 

 

Att vara lyhörd, lite försiktig och tar sig tid att lära känna barnen, och att man är nära dem, då 

kan man också läsa, ja men läsa barns kroppsspråk, ansiktsuttryck, sätt att prata, visa sådär, det är 

jätteviktigt för man ska tänka att dom är faktiskt alltså, integritet för dom är som integritet för 

mig, och har jag själv kontakt med mina känslor, och vad min integritet handlar om, då tror jag 

att jag överför det, då har jag nog lätt att liksom tänka det om barn (Förskollärare 4) 

 

Jag känner mig väldigt ansvarig och jag tar ju väldigt allvarligt på integritetsuppdraget. Här kan 

man ju, det är ju inte, att göra övertramp på barns integritet är kopplat till kränkningar faktiskt, 

och vi har ju en likabehandlingsplan, som vi måste hålla levande och vi har en värdegrund, och 

den värdegrunden ska vi som jobbar i förskolan vara professionella på (Förskollärare 3) 

 

Man måste ta hänsyn till alla barn till exempel vid måltider, alla har ju olika smak. De måste få 

välja själv, vi tvingar inget barn (Förskollärare 3) 

 

Utdragen ur materialet visar att förskollärares språkliga uttryck och formulering av 

integritet som skyldighet är således viktig för den profession som de ska leva upp till 

och det integritetsuppdrag som de ska axla.  



 

33 

 

 

8.1.4 Integritet som dilemma 

Dilemman anses av alla förskollärare vara tid. De återkommer alla till att tid är en viktig 

faktor för att hinna hantera och värna barns integritet. Förskollärarna upplever också 

dilemman kopplade till barn med skyddade identiteter i sin realisering. Resultatet visar 

ett reflekterande förhållningssätt kring detta men de verkar tveksamma till om de gör på 

rätt sätt. Vidare verkar dilemman vara något som förskollärare vill förebygga och 

undvika för att värna barns integritet men också något som ständigt uppstår på grund av 

att man aldrig vet var verksamheten leder. Detta kan bero på yttre faktorer som 

konflikter, personalbrist eller barnens intressen. Personalbristen nämns i någon 

omfattning av alla förskollärare och där anser alla utom en förskollärare att det inte 

gynnar barns integritet. Förskolläraren menar då att barnens bästa ändå värnas i de 

situationer som inte har full personalstyrka.  

 

Vi undviker dilemman genom att det är få barn när vi jobbar. För att man ska ha tid 

(Förskollärare 1) 

  

Att man först och främst får tid till det, sen gäller det att vara effektiv med tiden, för tiden råder 

man ju över själv (Förskollärare 4) 

 

Vi har ju fått tänkt till eftersom att man idag har barn med skyddad identitet, det är ju dilemman 

(Förskollärare 1) 

 

När vi ska fota till pedagogisk dokumentation då kan man känna ibland att man är snabb, man 

fotar bara, men jag har märkt på flera barn att de inte vill och då måste vi fråga om man får ta 

kort och respektera att ett nej är ett nej. (Förskollärare 3) 

 

Jag tror inte att barnen i stor omfattning kommer i kläm, trots tidsbrist. Vi vuxna pusslar så att 

barnen får det bästa ändå (Förskollärare 3) 

 

När vi planerar så kan vi ju planera att vi ska bygga ut lärmiljön så att barnen själva kan söka det 

dem är intresserade av, för att värna om barns integritet. Då väljer dom själva någonting som 

dom går och håller på med. Och då utgår dom ju ifrån sina intressen (Förskollärare 3) 

 

Citaten ovan presenterar förskollärares uppfattning om dilemman i relation till barns 

integritet. Intervjusvaren tyder på att förskollärare lägger stor vikt vid barns integritet i 
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sin planering vilken inte blir genomförbar när tiden är otillräcklig, vilket är ett dilemma. 

Planering av verksamheten för att värna barns integritet verkar ofta ske i relation till den 

miljö som finns i förskolan. Förskolläraren säger att miljön bör planeras och vara 

utformad så att denne värnar om barns integritet. Att värna om barns integritet i 

planering av undervisningsverksamhet verkar således främst syfta till att planera miljön 

med hänsyn till barns integritet.  

 

8.2 Resultat av innehållsanalys  
 

Utifrån centrala begrepp som språkliga uttryck, formuleringar, förändringar och 

konsekvenser så har resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen framkommit. Nedan 

följer sedan de resultat som anses relevanta för studiens syfte i relation till förskollärares 

transformering och realisering av integritetsuppdraget. 

8.2.1 Transformering  

Organisationen är av vikt för hur barns integritet kommer till uttryck i 

likabehandlingsplanen. Detta innebär såväl att förskolechef och styrning har ett gediget 

ansvar tillsammans med sin personal att upprätta och följa en likabehandlingsplan. 

Detta avsnitt fokuserar främst på det faktum att flera likabehandlingsplaner inte är 

reviderade och vad detta har för betydelse för barns integritet. Organisationen har 

således ett ansvar över att likabehandlingsarbetet bedrivs. 

 

Förskolechef ansvarar för att:  

– Driva det förebyggande likabehandlingsarbetet genom att se till att värdegrundsfrågor och 

förhållningssätt diskuteras i personalgruppen samt att 

- Likabehandlingsplanen efterlevs i arbetet med barnen.   

- Utvärdera/ revidera Likabehandlingsplanen   

- Vid kännedom om att missförhållanden föreligger, ansvara för att utredning och åtgärder vidtas. 
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Bild 2: En överblick över hur olika begrepp återfinns i likabehandlingsplaner 

 

Ovan presenteras ett diagram över hur barns integritet kommer till uttryck i 

likabehandlingsplaner som analyserats. Diagrammet visar att det är fler 

likabehandlingsplaner som inte innehåller begreppet integritet än de 

likabehandlingsplaner som gör det. Vad gäller likabehandlingsplaner som innehåller 

begreppet värdegrund så är det betydligt fler likabehandlingsplaner som benämner 

värdegrund än likabehandlingsplaner som inte gör det. Gemensamt för alla analyserade 

likabehandlingsplaner är att alla tydligt benämner kränkande behandling.  

 

Förskollärares förståelse av barns integritet kommer till uttryck på olika sätt i de 

likabehandlingsplaner som analyserats. Generellt går det att se att majoriteten av de 

likabehandlingsplaner som benämner begreppet integritet gör det i form av citat från 

förskolans läroplan  

 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv 

vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

skall hålla levande i arbetet med barnen  
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Det finns däremot få undantag vilka benämner begreppet integritet genom att använda 

begreppet i egna formuleringar ”Att barn inte ska känna sig utsatta och att respekt visas 

för barns integritet” 

8.2.2 Realisering 

Förskollärares hantering bygger i likabehandlingsplanerna mycket på främjande, 

förebyggande och åtgärdande rutiner. Alla analyserade likabehandlingsplaner innehåller 

någon form av främjande, förebyggande och åtgärdande rutiner för kränkande 

behandling. Hanteringen av incidenter som uppstår är avgörande för hur barns integritet 

kommer till uttryck i processen. Exempel på främjande, förebyggande och åtgärdande 

rutiner kan vara  

 

Främjande arbete syftar till att förstärka respekten för allas lika värde, omfattar alla 

diskrimineringsgrunderna, riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning och är en 

naturlig del i det vardagliga arbetet.   

 

Förebyggande arbete syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling och omfattar områden som har identifierats som riskfaktorer i verksamheten utifrån 

kartläggningen.   

 

Åtgärdande arbete innefattar rutiner för akuta situationer och att upptäcka, utreda och åtgärda 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

 

Det skiljer sig dock markant mellan likabehandlingsplanerna hur utförligt utformade de 

är. Majoriteten är dock några få sidor och innehåller då heller inga konkreta metoder för 

hur arbetet ska bedrivas medan några likabehandlingsplaner är generösa och 

formulerade med tydliga metoder för tillvägagångssätt vid eller för att förebygga 

kränkande behandling.  

 

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling  

I organisationen se till så att det ständigt går att ha god uppsikt där barn vistas inom och utomhus. 

Pedagoger och föräldrar ska vara uppmärksamma på kännetecken som kan tyda på att ett barn 

kan vara utsatt för kränkningar. Det är en stående punkt vid arbetslagets reflektion att diskutera 

hur det ser ut på förskolan. Skapa forum där barns tankar tas till vara och på allvar samt att 
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värdegrunden hålls levande hos både barn och vuxna.   

 

Barns integritet kommer till uttryck i likabehandlingsplanerna genom förskollärares 

transformering och realisering. Hur förskollärare tolkar och förstår integritetsuppdraget 

är således förutsättningen för hur likabehandlingsplanen upprättas.  

 

8.3 Jämförelse av intervjuresultat och resultat av innehållsanalys 
 

En jämförelse av resultaten av de använda metoderna kommer nedan att presenteras 

utifrån skillnader och likheter. Gemensamt för intervjuresultaten och resultaten av 

innehållsanalysen är att tiden verkar vara nödvändig både för att hinna värna om barns 

integritet vilket intervjusvaren tyder på men också för att i tid upptäcka trakasserier och 

kränkande behandling vilket framgår i likabehandlingsplaner i form av att ”ha rutiner 

för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling”. Förskollärares närvaro 

och förhållningssätt är också en gemensam förutsättning för att värna barns integritet 

genom ” I organisationen se till så att det ständigt går att ha god uppsikt där barn vistas 

inom och utomhus” vilket framgår i en likabehandlingsplan. I intervjusvaren återfinns 

detta i form av att vara observant och lyhörd inför barns signaler och ”Vi måste också 

vara observant på fula ord, väldigt uppmärksam och respektera barnen”. 

 

Skillnaderna mellan resultaten grundar sig istället i begreppet integritets användning. 

Förskollärarna som svarat i intervjuerna använder och lägger stor vikt vid begreppet 

medan det i de likabehandlingsplaner som analyserats nämns sällan eller inte alls.  

 

9 Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion om den metod som valts samt vilka felkällor som funnits att 

ta hänsyn till. Sedan följer en diskussion där syfte och frågeställningar diskuteras 

resultat i ljuset av tidigare forskning och integritetsbegreppets betydelse. 

Frågeställningarna är till en början sammanslagna där det anses lämpligt och sedan 

uppdelade var för sig så att det blir tydligt hur diskussionen pratar med studiens syfte. 

 

 



 

38 

 

 

9.1 Metoddiskussion 
 

För att besvara studiens syfte så har en kombinerad metod använts. Kombinationen av 

intervjuer och innehållsanalys har gjort att resultaten inger större trovärdighet samt att 

resultaten kan diskuteras mot varandra. Dock så är materialet för litet i sin omfattning 

för att kunna generaliseras. Resultatet gäller såväl endast de förskollärare som deltagit i 

intervjuer samt de likabehandlingsplaner som analyserats. En annan felkälla kan vara att 

i en studie med kvalitativ ansats finns inga exakta regler för hur materialet ska 

analyseras utan detta är såväl upp till den som genomför studien att bedöma vad som är 

rimligt. Detta innebär att materialet skulle kunna analyserats annorlunda av någon 

annan. Ytterligare felkälla kan också vara den tidsbegränsning som arbetet haft. Tiden 

sätter ramar för vad som är genomförbart och därav kan bortfall ske. Det slutgiltiga 

resultatet påverkas troligtvis också av de olika sätten att genomföra intervjuer som 

använts. I de fall där intervjuerna är inspelade har möjligheten att följa med och ställa 

följdfrågor varit större eftersom att det inte varit nödvändigt att skriva ned varje mening 

vid intervjutillfället. Precis som Kvale och Brinkmann (2009) säger så finns uppenbara 

begränsningar med att endast anteckna under en intervju. I dessa fall har frågorna fått 

ställas om och svaren fått upprepas ibland vilket leder till att flödet i intervjun stannar 

upp. Trots det anser jag att materialet varit lämpligt att ställa mot varandra eftersom 

materialet även i de intervjuer som är inspelade skiljer sig åt mängdmässigt.   

 

9.2 Förskollärares förståelse av integritetsuppdraget  
 

Två av studiens frågeställningar i denna studie är hur förskollärare förstår sitt uppdrag 

att värna om barns integritet det vill säga hur förskollärare förstår integritetsuppdraget i 

verksamhet och planering av verksamhet samt hur det kommer till uttryck i 

förskollärares planering av undervisningsverksamhet. Dessa frågeställningar 

formulerades med bakgrund av att litteraturbakgrunden genererat olika sätt att förstå 

begreppet integritet men också av att tidigare forskning visat att integritetsuppdraget är 

ett komplext uppdrag som till viss del verkar vara svårt att hantera. Resultaten av denna 

studie visar att förskollärare förstår, det vill säga transformerar och realiserar 

integritetsuppdraget på olika sätt men att alla de fyra förståelserna av integritet som 

nämnts i litteraturbakgrund går att finna i de deltagande förskollärarnas resonemang. 

Förskollärarna förstår således barns integritet både som gräns, rättighet, skyldighet och 



 

39 

 

 

dilemma. Generellt verkar det som att förskollärare anser att det är viktigt att värna om 

barns integritet vilket kan anses enkelt eftersom förskollärare förstår integritet med den 

komplexa innebörden som begreppet har. Förskollärarna ger uttryck för att barns 

integritet som gräns, rättighet, skyldighet och dilemma är svåra innebörder att ta hänsyn 

till vilket stämmer väl överens med tidigare forskning som visat att förskollärare önskar 

ytterligare kompetens för att hantera bland annat de etiska dilemman som kan uppstå i 

relation till barns integritet (French-Lee & McMunn, 2014).  

 

Förskollärares förståelse av uppdraget att värna om barns integritet i planering av 

undervisningsverksamhet genom att planera grupper i mindre skala för att undvika 

konflikter samt att utgå från underlag vid planering för att värna om och säkerställa att 

barns integritet tas hänsyn till. Förskollärarna utgår från det individuella barnet vid 

planering och ser det som en rättighet för barnen att få inflytande samtidigt som 

förskollärarna skapar utrymme för nya möjligheter vilket är i enlighet med vad 

forskning visar är lämpligt för att värna barns integritet (Alvestad & Sheridan, 2015). 

Detta utgör dock ett dilemma för barns integritet om några barn vill andra saker väldigt 

ofta och resten av gruppen får stå tillbaka. 

 

I sin planering av undervisningsverksamhet använder sig förskollärare tydligt av olika 

strategier för att värna barns integritet. Bland annat så skapas grupper för att minimera 

risken för konflikter och dilemman. I planeringen tas också hänsyn till antalet vuxna i 

förhållande till barngruppen så att det är rimligt att genomföra den planerade 

undervisningsverksamheten samtidigt som barns integritet värnas. Något som beskrivs 

som en bidragande faktor till att barns integritet inte skulle kunna tas hänsyn till är 

tiden. Den beskrivs som en grundläggande förutsättning för att planering av 

undervisning ska kunna ske. Förskollärarna är överens om att tiden är viktig och att den 

behövs men att den många gånger går åt till annat. Forskningen berör inte direkt tiden 

som aspekt men benämner vikten av flexibilitet i planering och 

undervisningsverksamhet (Alvestad & Sheridan, 2015). Flexibilitet kan förstås som 

vikten av att inte tidsbinda planering. Med detta så menas att förskollärarna i sin 

planering ska lämna utrymme för tid så att undervisningsverksamheten blir flexibel och 

barns integritet får rum att värnas om. Miljön nämns också som en förutsättning för att 

värna barns integritet. En av förskollärarna menar att miljön bör vara utformad så att 
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barnen blir trygga för att värna barns integritet och detta i kombination med den 

tidsaspekt som förskollärarna ständigt återkommer till vilar mot Nordin-Hultman som 

skriver om att verksamheten bör vara väl organiserad och innehålla trygghet och tydliga 

rutiner. Förskollärares förståelse av integritetsuppdraget borde också i relation till den 

brist på tid som beskrivs kunna påverkas av den rådande situationen. Te One (2011) 

menar att bemötandet av barns rättigheter och förskollärares uppfattningar kring dem är 

beroende av organisation och miljö. Alltså påverkar tidsbristen som fysisk förutsättning 

rent praktiskt barns integritet på ett negativt sätt. Forskning visar att förskollärare 

förhållningssätt lägger grund för hur barns integritet transformeras och realiseras 

planering och undervisningsverksamhet (Alvestad & Sheridan, 2015; Oktay, Ramazan 

& Sakin, 2010; Özturk, 2010).  

 

9.3 Etiska dilemman i integritetsuppdraget 
 

Dilemman i relation till barns integritet i förskolans undervisningsverksamhet verkar 

vara många. Dokumentation verkar i stor mån vara ett dilemma vilket även Svenning 

(2011) beskriver. Jag tolkar det som att tillvägagångssätten varierar och att man ändå 

strävar efter att värna om barns integritet. Andra dilemman som kan uppstå i relation till 

barns integritet vid planering verkar vara de yttre faktorer som stör, bland annat 

konflikter eller andra värderingar utifrån (Öztürk, 2010). För att hantera dessa betonades 

vikten av flexibilitet. Sjuk personal verkar således också vara en yttre faktor som kan 

störa. Precis som i planeringsavsnittet så är tid något som är viktigt och när den inte 

räcker till uppstår ett dilemma. Vidare menar förskollärarna att det tar lång tid att ordna 

vikarier. Detta tolkas som att barnen behöver sysselsätta sig på egen hand för att 

personalen inte räcker till men också när det kommer nya vikarier som inte känner 

barnen men som ändå ska tillgodose barnens behov utan att kränka barnens integritet. 

En förskollärare hävdar dock att barnen inte kommer i kläm trots personalbrist eller 

vikarier. Jag ställer mig dock frågande till denna uppfattning eftersom forskning visar 

att högre personaltäthet gynnar barnens trivsel och frihet (Alvestad et al., 2014). Det kan 

dock vara så att förskollärare ändå värnar om barnens bästa, men jag har svårt att tro att 

barns integritet inte skulle komma i kläm oftare när personal saknas. Dessutom tyckte 

majoriteten av förskollärarna ändå att personalbrist var ett problem i relation till barns 

integritet.  
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Resonemanget om att förtroendefulla relationer mellan förskollärare och vuxen är 

viktigt för att värna barns integritet faller dock om det är så att barn möter ny personal 

ofta som inte känner deras integritet. Detta innebär också att tiden åter igen är viktig och 

en grundläggande förutsättning för hur integritetsuppdraget transformeras och 

realiseras. Det uppstår dock ett dilemma när tiden till planering är nödvändig för 

förskollärare för att värna barns integritet samtidigt som förskollärare behöver vara 

närvarande med barnen för att värna barnens integritet här och nu i den verksamhet som 

sker.  

 

9.4 Barns integritet i likabehandlingsplaner 
 

Fortsättningsvis diskuteras hur barns integritet kommer till uttryck i de 

likabehandlingsplaner som analyserats. Trots läroplanen säger att barns integritet ska 

arbetas grundläggande med så benämns begreppet integritet endast i 9 av 20 

likabehandlingsplaner. Detta kan tolkas på olika sätt och då bland annat genom att 

medvetenhet om begreppet integritet saknas eller används med andra termer. Som 

skrivits i inledningen för detta examensarbete kan integritet användas med olika termer 

och då bland annat med kränkning. Detta innebär då att eftersom att alla 

likabehandlingsplaner nämnt kränkande behandling kan det ses som att den termen 

innefattar även integritet. Intressant blir ändå hur barns integritet värnas när begreppet 

inte används i den plan och de rutiner som ska främja, förebygga och åtgärda situationer 

där barns integritet kan kränkas eller kränks. Forskning visar att läroplanens vision om 

hur barns integritet ska värnas inte fullt fungerar i praktiken (Penuel, Philips, Harris, 

2014). En anledning till detta skulle kunna vara att om inte begreppet integritet används 

i verksamheten, vilken likabehandlingsarbetet är en del av så är det svårt att veta vilka 

främjande, förebyggande och åtgärdande rutiner och metoder som faktiskt ska tillämpas 

i verksamheten. Därav blir klyftan stor mellan teori och praktik.  

 

9.5 Slutsatser 
 

Den diskussion som förts i relation till resultat och tidigare forskning har generellt 

berört integritetsuppdraget ur ett förskollärarperspektiv vilket var studiens syfte. Det 

finns dock fina skillnader av förskollärares förståelse av integritetsuppdraget även om 

det finns flera gemensamma nämnare också. Nyanser av förskollärares förståelse 

synliggörs till exempel genom att titta på hur integritetsuppdraget fokuseras. 
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Förskollärarnas förståelse av integritetsuppdraget fokuserar till att värna om barns 

integritet i relationen mellan förskollärare och barn. Förskollärarna verkar således inte 

direkt fokusera på att värna barns integritet i relationen mellan barnen trots att 

förskolans läroplan säger att barns integritet ska arbetas grundläggande med. Ett 

grundläggande arbete kring integritet vore ett arbete där det innefattar alla relationer och 

inte endast relationer mellan vuxna och barn och alla förståelser av integritet är 

sammanlänkade. Däremot förstås relationen mellan barn och miljö som viktig för barns 

integritet. Likaväl som förskollärares uppfattningar om barns rättigheter påverkas av 

organisation och miljö som forskning visar, så kanske barnens relation till miljön är en 

väldigt viktig faktor för att värna integritet.  De slutsatser som kan dras av denna 

undersökning är tiden anses vara den viktigaste förutsättningen för att värna barns 

integritet vare sig det handlar om att värna barns integritet i planering av 

undervisningsverksamhet eller i verksamheten. Det verkar också vara tiden eller bristen 

på tiden som är en bidragande faktor till många av de dilemman som presenteras i 

relation till barns integritet. Däremot så synliggörs även fina skillnader kring 

förskollärares förståelse kring hur inställningen till tiden är. Eftersom att den förstås 

som viktig för att värna barns integritet är det ändå intressant hur det skiljer sig i 

uppfattningen om tidens inflytande. Kanske är det så att det inte alltid är tidsbristen som 

utgör hinder för att värna barns integritet utan faktiskt innehållet under den tid som ges. 

Begreppet integritet visade sig dessutom inte alls vara särskilt utövat i de 

likabehandlingsplaner som analyserats. Förskollärares transformering och realisering av 

integritetsuppdraget skiljer sig i jämförelsen mellan intervjuresultaten och resultaten av 

innehållsanalysen. Vad detta beror på är oklart men det kan finnas en rimlighet i att det 

beror omedvetenhet. Denna studie bidrar i ett vidare samhällsperspektiv 

förhoppningsvis till en ökad medvetenhet om barns integritet och förskolans 

integritetsuppdrag vilket leder till att fler barn lär sig sin integritet. Förhoppningen är att 

färre integritetskränkningar ska ske. Att barn lär sig att de har rätt att säga nej och att 

vuxna lär sig acceptera barns gränser för integritet.  

 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara rent organisatoriskt hur tiden skulle 

kunna gå att lösgöra till mer tillfällen för planering utan att barngruppen blir lidande. 

Det skulle dessutom vara intressant att göra en liknande studie kring hur barn förstår 

begreppet integritet.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Erfarenhet:  

 

Ålder på barngrupp:  
 

Hur ser du på planering av förskoleverksamhet? 

 

Hur planerar du din undervisningsverksamhet? 

 

Vilka är de viktigaste förutsättningar för att planera undervisningsverksamhet? 

  

Utifrån vad vem och vilka planerar du din undervisningsverksamhet?  

 

Hur ofta finns avsatt tid för att planera undervisningsverksamhet? 

 

Planerar du undervisningsverksamhet enskilt eller i ett arbetslag? 

 

Finns det dilemman som kan uppstå när du planerar din undervisningsverksamhet? 

 

Finns det dilemman som kan uppstå när den planerade verksamheten ska genomföras? 

Vilka? 

.  

Hur kan hänsyn tas till barns integritet i planering av undervisningsverksamhet? 

 

Hur förstår du integritetsuppdraget? 

 

Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Hej!  

Jag är förskollärarstudent vid Högskolan i Gävle och läser sista terminen på 

förskollärarutbildningen på distans. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete och det 

kommer att handla om undervisningsverksamhet och planering i relation till det uppdrag 

som förskollärare har. Jag kommer för att besvara mitt syfte behöva genomföra 

intervjuer för att kunna redovisa ett rättvist och trovärdigt resultat av min studie.   

Alla intervjuer kommer att avidentifieras i redovisning av resultatet och ingen person 

eller plats kommer att kunna identifieras. Det material som samlas in under intervjuerna 

och i eventuell text kommer inte att användas i något annat sammanhang än det som 

angetts ovan. Det är helt frivilligt att delta och det är möjligt att när som helst avbryta 

sitt deltagande.  

 

Vid frågor kontakta mig via  

xxxxxxxxxxxxxxxx  

xxx-xxxxxxx 

 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning 

Emilia Svedlund  

 

 

 


