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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att få kunskap om förskolepersonalens förhållningssätt gentemot 

barns integritet i förskolan. Hur agerar och kommunicerar förskolepersonalen gentemot barnen 

utifrån ett integritetsperspektiv? Var går gränsen för kränkning? För att samla kunskap har 

observationer på tre olika förskolor och totalt sex avdelningar utförts. I studien har åtta 

förskollärare, sju utbildade barnskötare och fyra vikarier utan utbildning deltagit. Datan som 

samlats in har sedan analyserats utifrån ett barnperspektiv och relationell pedagogik för att 

sedan diskuteras utifrån forskning gällande barns integritet. Studien visar att det går att se en 

skillnad mellan hur personalen förhåller sig gentemot äldre och yngre barns integritet. Dock är 

det svårt att urskilja vilket förhållningssätt som är rätt eller fel, detta eftersom de barn som är 

inblandade i situationerna inte får uttrycka sina upplevelser eftersom studien enbart fokuserar på 

personalen. Studien kunde även visa att tillgång till material och/eller miljöer som skyddar 

barns integritet inte räcker, dessa material och miljöer måste aktivt användas och kan både 

påverkas negativt och positivt av förskolepersonalens förhållningssätt. Studien visar även att 

personalens agerande, kommunikation och bemötande gentemot barn är viktigt. Detta eftersom 

vuxnas förhållningssätt är något som kan komma att påverka hur barnen senare i livet kommer 

att förstå och förhålla sig till sin egen integritet. 
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1. Inledning 

“Tänk om jag hade lärt mig integritet. Tänk om dagens generations barn fick 

chansen att göra det” (Eksvärd, 2016, s. 295).  

 

Detta är en mening som återfinns i Elaine Eksvärds bok med titeln “Medan han lever - 

ett utsatt barn träder fram ur mörkertalet”. Elaine blev sexuellt utnyttjad av sin pappa 

som liten och delar med sig i sin bok av sin fruktansvärda historia. Idag kämpar hon för 

att skydda barn mot sexuella övergrepp genom att synliggöra vikten av barns rätt till 

integritet (Eksvärd, 2016). Elaine startade tillsammans med Patrik Sjöberg 

organisationen Tre ska bli noll [TSBN] 2017, som grundar sig i att tre barn, lågt räknat, 

blir sexuellt utnyttjad i varje klass. Detta blev även starten till lanseringen av 

förskolebrevet i februari 2017 (TSBN, 2018). Elaines bok gav upphov till många tankar 

om förskolans roll i att skydda barnen genom att exempelvis lära ut något så enkelt, 

men samtidigt så viktigt, som integritet. Detta resulterade även i att vårt val av ämne till 

examensarbetet blev barns integritet. Under vår utbildning på förskollärarprogrammet 

och vår verksamhetsförlagda utbildning i förskolan har även funderingar kring ämnet 

kroppslig integritet vuxit fram. Diskussioner kring var gränsen för kränkning går och 

hur fin linjen mellan att ett barn blir kränkt eller inte är ett ämne vi finner komplext och 

intressant. Förenta nationernas barnkonvention (2009) anser att barn ska ha rätt till 

identitet, integritet, tanke och trosfrihet, men också rätt till skydd. I Sverige finns det ett 

läroplansdokument (Lpfö 98) som alla förskolor ska utgå ifrån där det beskrivs att alla 

barn ska behandlas med respekt. Johansson (2005) beskriver att begreppet integritet är 

något som är kopplat till en levande, kroppslig och existentiell känsla av att vara en 

person som är unik och har en egen personlighet. Inom ämnet integritet ingår även 

personlig integritet vilket innebär rätten till okränkbarhet. Integritet handlar helt enkelt 

om en människas rätt till att identifiera och bilda sig personliga åsikter, att ha egna 

tankar och idéer och att även få uttrycka dessa. Integritet är ett socialt och kulturellt 

fenomen, vilket precis som identitet, påträffas och förhandlas i samspel med andra. 

Eftersom människors identitet är föränderlig kan även gränser för integritetskränkning 

också förändras, vilket kan göra det svårare att upptäcka dessa gränser. Detta kan även 

göra det svårare för medmänniskor att bli medvetna om de överskridit en annan individs 

gräns och därmed också kränkt en annan människa (Johansson, 2005). Efter upptäckten 

av att integritet skapas i samspel med andra så ökade också intresset för hur barns 
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integritet på förskolan påverkas av samspel. Det sker exempelvis samspel hela dagarna 

mellan barn och vuxna. Hur påverkas egentligen barnen av vuxnas förhållningssätt? Vi 

har valt att i denna studie enbart fokusera på personalen på förskolan och kommer alltså 

i denna uppsats beröra förskolepersonalens förhållningssätt gentemot barns integritet. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om förskolepersonalens förhållningssätt 

gentemot barns integritet i förskolan.  

 

2.1 Frågeställning 

De tre frågeställningarna vi kommer att utgå ifrån är:  

• Hur agerar förskolepersonal gentemot barn utifrån ett integritetsperspektiv?  

• Hur kommunicerar förskolepersonal gentemot barn sett utifrån ett 

integritetsperspektiv?  

• Hur bemöter förskolepersonalen barns integritet? 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Detta avsnitt kommer att synliggöra litteratur samt tidigare forskning vi funnit relevant 

för vår studie. Förskolans styrdokument och värdegrund som har koppling till arbetet 

med barns integritet i förskolans verksamhet kommer även att lyftas fram. Johansson 

(2005) tar upp problematiken med att forskning om att barns integritet är väldigt 

begränsat, vilket märktes i vårt sökande av relevant forskning. 

 

3.1 Integritet som begrepp 

Nationalencyklopedin (2018) beskriver begreppet integritet som något som är starkt 

sammankopplat med människans egen värdighet. Detta innebär alltså rätten till att få sig 

själv och sitt inre respekterat och inte bli utsatt för kränkning. Kränkning av den 

personliga integriteten kan ske både fysiskt och psykiskt. Alderson (1994) menar dock 

att det finns tre olika tolkningsperspektiv att utgå ifrån för att förstå vad begreppet 

integritet egentligen innebär. Det första är fysisk integritet, det andra är mental integritet 

och det tredje är personlig integritet. Det enklaste sättet att förklara integritet på är 

fysisk integritet, vilket en medmänniska aldrig ska kränka. Det andra sättet är mental 
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integritet som är individens sätt att upprätthålla sina egna gränser, vilket andra individer 

inte heller ska kränka eller försöka att kontrollera. Detta innebär alltså att individen får 

äga rätten själv till att bestämma, utan att bli tvingad av någon annan. För att 

upprätthålla rättigheten till sin egen personliga och mentala integritet så krävs det att 

samhället informerar individer om detta. Dock är barn specifikt exkluderade ur detta 

eftersom det anses att barn inte är tillräckligt kapabla till att grunda sina beslut utifrån 

information som de delgivits. Och slutligen det tredje sättet att se integritet på, den 

personliga integriteten som tidigare haft en negativ klang och har använts för att 

försvara kränkningar av individens gränser. Detta har dock förändrats och begreppet 

personlig integritet används numera i samband med granskning av vad som ligger 

innanför dessa gränser av vad som anses vara kränkande och inte. I Johanssons (2005) 

studie om barns integritet skriver hon att begreppet integritet redan började på 20-talet. 

Forskaren menar att begreppet innefattar att barn har rätt att ha egna tankar, känslor, 

idéer och ta egna beslut utan att behöva redogöra eller försvara dem för vuxna. 

Johansson (2005) tar även upp vad den polska professorn och pedagogen Korczak (se 

1998) säger om barns rätt till integritet. Korczak (1998) beskriver att det eller den som 

är stor anses vara högre värderad i samhället än det eller den som är liten. Med det 

menar han att barnet exempelvis ses som litet och svagt. Vuxna kan när som helst lyfta 

upp barnet, tvinga det till att sitta ner eller tvinga barnet att sluta springa. Det här ger 

alltså vuxna makten att när som helst stoppa barnets aktivitet och tvinga barnet till en 

annan aktivitet. Korczak menar att barn är människor och ska ha precis samma värde 

som alla andra, barnet har rätt att vara den unika människan hen är (Johansson, 2005).  

 

3.2 Barns integritet 

Alderson (1994) tar upp att det ofta antas att vuxna individer uppnått sitt mål och blivit 

en så kallad “person med integritet”, enbart för att de är vuxna. Medan det även antas att 

barn inte ännu har nått sitt mål utan snarare genomgår en utveckling under en längre tid, 

för att slutligen resultera i en “person med integritet” när de är vuxna. Med detta menas 

alltså att barns personlighet är ofullständig och alldeles för fragmenterad för att kunna 

bilda en integrerad helhet. Alderson (1994) jämför i sin studie, barns integritet med 

vuxnas integritet med hjälp av två cirklar för att synliggöra skillnaden på synsättet 

mellan barns och vuxnas integritet. Här nedan presenteras cirklarna utifrån det synsätt 

som Alderson (1994) redogör. 
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Figur 1.  Denna figur förtydligar              Figur 2. Denna figur förtydligar                        

hur vuxnas integritet tolkas.               hur barns integritet tolkas.  
 

I figur 1 tydliggörs hur vuxnas integritet tolkas, cirkeln har en tjock linje som omkrets 

som tydligt visar vart gränsen går. Den symboliserar den självständighet som skapats 

utifrån invecklade, komplexa, unika relationer i samspel med andra. Medan den andra 

cirkeln, figur 2 symboliserar barns integritet och har istället för en tjock linje, en 

streckad linje som omkrets. Denna linje symboliserar alltså en svag självständighet som 

är under uppbyggnad och som hela tiden strävar åt att försöka bli en hel linje för att när 

barnet senare blir vuxet, bli en “person med integritet”. Med hjälp av denna cirkel kan 

Alderson (1993) synliggöra två problem med detta synsätt. Om ett barn framställs på 

detta sätt och en annan individ väljer att korsa ett barns linje, som är streckad, så betyder 

detta alltså ingenting eftersom linjen ändå inte är tydligt markerad. Ännu bättre är det att 

korsa mellan två streck, där linjen inte är hel ännu, för detta betyder indirekt att det inte 

ens skett ett övertramp då det inte heller korsats en linje. Om det inte finns en riktig 

gräns, så kan inte heller en kränkning av en annans individs integritet ske. Om barns 

personliga integritet framställs som fragmenterad och ofullständig så krävs det också att 

en vuxen individ bestämmer över barnet tills det att barnet själv kan ta ett eget beslut. 

Således skyddas alltså vuxnas rätt till att välja själv, medan barns rätt till att välja själv 

tenderar att kunna bli överkörd av “skyddande” vuxna eftersom barn inte “vet bättre” 

och inte är en “person med integritet” ännu (Alderson, 1994). 

 

För att skydda barn och ungdomar från sexuella kränkningar och övergrepp har Rädda 

barnen (2013) tagit fram en handbok för att stärka barns integritet. Denna bok har titeln 

“Stopp min Kropp!” och genom denna handbok ska vuxna kunna ge stöd och kunskap 

till barn, detta eftersom barns tidiga delaktighet stärker barnets integritet och självkänsla 

(Norlén, 2013). Vuxna pratar ofta om normer, värderingar och om vad som är rätt och 

fel med barnen. Vuxna är experter på att förklara för barnen att de inte får slåss eller 
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säga fula ord eller ta varandras saker, hur man är en bra kompis och om faror och 

näthatet som finns på internet. Det som vuxna är mindre bra på att samtala med barn är, 

sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra med andras eller 

sin egen kropp tillsammans med barnen. För att barnen ska bli medvetna om sin kropps 

värde och hur man säger ja och nej, gäller det att börja så tidigt som möjligt. På så vis 

ges barnen trygghet och en känsla av vad som är rätt och vad som ska kännas bra. Det är 

även viktigt att vuxna tänker på hur de förhåller sig till barnets fysiska kontakt med 

andra människor. Hur förhåller sig vuxna till barnets fysiska kontakt med släkt, vänner 

eller andra främmande personer? Uppmuntras pussar och kramar eller ställs frågan till 

barnet om de vill ha en puss eller en kram? För att ge barnet en möjlighet att känna efter 

själv om det känns rätt eller fel rekommenderas att fråga barnet, vilket hjälper barnet att 

förstå att man inte behöver om man inte vill och det hjälper också barnet att kunna sätta 

egna gränser. Barn behöver redskap för att förstå betydelsen av att respektera vad andra 

människor säger eller vill. Detta leder till att barnet även lär sig att lyssna på sina egna 

känslor och kan sätta sina egna gränser (Norlén, 2013). 

 

3.3 Styrdokument och värdegrunden i förskolan  

I FN:s barnkonvention (2009) i artikel 12 framgår det att konventionsstaterna ska 

försäkra sig om att barn har rätt till att uttrycka sina åsikter i frågor som angår dem 

själv. Barnet ska alltså ges möjlighet att höras genom en företrädare på ett sätt som är 

kompatibel med den nationella lagstiftningens procedurregler som rör barnet i 

domstols- och administrativa förfaranden. Konventionsstaterna ska skydda barnet mot 

all form av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. I detta ingår att skydda barnet 

att tvingas delta i en olaglig sexuell handling, att utnyttjas i pornografiska 

föreställningar och pornografiskt material, samt skydda barnet från att utnyttjas för 

prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet. Konventionsstaterna ska även vidta 

alla åtgärder i form av fysisk och psykisk rehabilitering om ett barn har blivit utsatt för 

någon form av vanvård, övergrepp eller utnyttjande, tortyr eller annan grym, omänsklig, 

förnedrande behandling eller bestraffning. Rehabiliteringen av barnet ska ske i en miljö 

som främjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet. Alla förskolor och skolor i 

Sverige bör grunda sin utbildning på bl.a. FN:s barnkonvention. Barnkonventionen är 

väldigt viktig i svenska samhället, så viktig att den från och med 1 januari 2020 kommer 

att bli lag i Sverige (Regeringen, 2018). Barnkonventionen genomsyrar även läroplanen 

för förskolan (Skolverket, 2016) (Lpfö 98) där det framkommer att förskolan ska arbeta 
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med värden såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet. Uppdraget är att 

hålla dessa värden levande i verksamheten och implementera detta i arbetet med barn. 

Värdegrunden speglar verksamheten med sitt etiska förhållningssätt. I verksamheten ska 

omsorg om och hänsyn till andra människor, precis som rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter lyftas fram och synliggöras. Vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett 

demokratiskt samhälle, det är därför vuxna förebilder är viktiga för barn. Barnens 

möjligheter till delaktighet och tilltro till den egna förmågan är något som ska 

grundläggas och växa i förskolan (Skolverket, 2016). 

 

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, utvecklar självständighet 

och tillit till sin egen förmåga, utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 2016. s. 

8). 

 

3.4 Integritet i förskolan 

Johansson (2005) beskriver att rätten till integritet i grund och botten handlar om att 

vara människa och bli rättvist behandlad oavsett ålder, mogenhet och kompetens. Att 

respektera barns integritet är vuxnas skyldighet. Vuxna skulle även kunna ses som 

ansvariga för att skydda barns integritet. Utifrån detta så kan personalen på förskolan 

ses som en viktig del av integritetsarbetet i verksamheten. Covell och Howe (2001) 

påvisar även i sin studie hur viktig roll vuxna har gällande barns fysiska integritet. Som 

personal i förskolan är det viktigt att lyssna in barnens intentioner och att ta hänsyn till 

deras rättigheter. Dock menar Johansson (2005) att ett dilemma som kan uppstå för 

lärare är problematiken att vara inkännande och se alla barns intentioner och se varje 

enskild individs rättigheter för att sedan sammanfläta detta med det kollektiva sättet att 

arbeta på i förskolans verksamhet. Alla individer har olika gränser och dessa kan vara 

svåra att urskilja. Johansson (2005) kunde däremot med sin forskning urskilja att lärare 

ofta inte ser eller förstår att de kränkt ett barns integritet och att barn i relation till vuxna 

upplever det svårt att markera sin gräns. Barn upplevde då och då att det inte var någon 

idé att ens försöka visa vart deras gräns gick. Detta på grund av att det ofta är lättare för 

vuxna att ignorera yngre barn och deras integritet eftersom de inte kan markera tydligt 
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vart deras gräns går. Covell och Howe (2001) påpekar därför att det är viktigt att tidigt 

undervisa barnen om deras rättigheter för att de ska förstå sin rätt till integritet. Arnér 

(2006) menar att de centrala begreppen inom förskolans verksamhet är inflytande och 

demokrati och dessa begrepp omfattar även barns integritet i förskolan. Det är de 

vuxnas förhållningssätt som påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter 

och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle, vilket betyder att vuxna blir 

viktiga förebilder för barnen i sammanhang som dessa. Quennerstedt (2016) menar att 

barn inte har någon uppfattning om deras mänskliga rättigheter när de börjar i förskolan 

och tar upp mer om detta i sin studie där de tre områdena av rättigheter som barnen 

handskas med dagligen på förskolan presenteras. Dessa tre områden är: äganderätt, 

inflytande samt likvärdighet. Just äganderätten är något barn redan vid förskolestarten 

tar med sig in i verksamheten t.ex. i samspel med sina föräldrar eller syskon hemma. 

Barn i förskolan har en tendens att försvara rätten till en leksak med sin kropp, detta gör 

de genom att hålla hårt i leksaken och skydda den med kroppen. Problemen som ofta 

uppstår i förskolan är att respektera barns fysiska integritet för vuxna i denna situation. 

Vidare beskriver Quennerstedt (2016) mänskliga rättigheter som en av den sista 

gruppen av rättigheter som erkänns för barn. Tidigare forskning har fokuserat på 

deltagande hos de äldre barnen och mer på förskolepersonalens tankar och uppfattningar 

än barnens vardagliga praxis. I Quennerstedts (2016) studie visar att inflytande är en 

högt närvarande företrädesemission för de små barnen i förskolan. Genom deras prat 

och deras handlingar visar förskolepersonalen ett intresse och engagemang för barns 

inflytande. Förskolepersonalen i studien har tillsammans diskuterat och planerat hur de 

ska arbeta med inflytande i vardagen och anser att det är viktigt att lyssna på vad barnen 

har att säga. Även rätten till likabehandling och lika värde är en mänsklig rättighet. 

Detta är en grundläggande princip som alla som arbetar inom förskolan måste åta sig 

(Skolverket, 2016). I Quennerstedts studie påvisas det att förskollärarna ansåg att alla 

barn var lika mycket värda, dock rapporterades det inga diskussioner kring detta som 

det gjordes vid området inflytande om hur de arbetar med rätten till lika värde i 

vardagen. Observationerna i Quennerstedts (2016) studie visade att begreppet “vända” 

är en principbaserad regel för att reda ut situationer där flera barn vill ha samma sak. 

Vilket var något förskolepersonalen började arbeta hårt med. Med begreppet “vända” 

menar Quennerstedt att förskolläraren ger barnet förslag på en ny aktivitet eller en ny 

leksak som hen kan leka med istället för att leka med det kompisen håller på med eller 

ta kompisens leksaker (Quennerstedt, 2016). 
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I Markströms (2005) studie tas kroppslig hygien upp som ett centralt inslag i de 

förskolor som hon gjorde studien på. Vid blöjbyten, toalettbesök och handtvätt får de 

yngre barnen hjälp. Ett begrepp som tas upp i studien är kollektiva rutiner, vilket 

betyder att barnen tvättar händerna tillsammans före och efter maten samt att de uträttar 

sina behov på en bestämd tid (Markström, 2005). I Markströms (2005) studie kunde hon 

se att de yngre barnen ofta satt på pottan eller toaletten tillsammans med öppna dörrar, 

både vuxna och andra barn kunde komma och gå medan de yngre barnen uträttade sina 

behov. Markström (2005) menar på att detta gjorde att de yngre barnens toalettbesök 

blev kollektiva och offentliga medan de äldre barnens toalettbesök blir mer privat. 

Studien visar att de äldre barnens hygienrutiner händer det ofta att barnen står i kö 

utanför toaletten, antingen med dörren lite på glänt eller helt stängt, ju äldre barnen blir 

desto mer börjar de styra själva över sina rutiner. I och med detta uppstår en 

offentlighetsdiskurs när det kommer till yngre barns hygien, samtidigt som äldre barn 

generellt värnar mer om sin integritet vilket resulterar i att deras hygien är mer privat än 

yngre barns hygien (Markström, 2005). Även Johansson, Emilson, Röthle, Putolia, 

Broström och Einarsdottir (2016) tar upp dilemman som kan uppstå mellan barnets 

individuella rätt till integritet och förskolans praxis och förskolepersonalens åsikt om till 

exempel matning eller toalettbesök. Studien visade att barnen tilläts förhandla om sina 

rättigheter till en början men det slutade oftast med att förskolepersonalen nekade 

barnens rättigheter, då de ansåg att barnen inte var kapabla till att hantera kniv och 

gaffel själva eller att kunna hantera sin privata hygien själva. Förskoleverksamheten får 

en god kvalitet då den stödjer utveckling, omsorg, gemenskap, kunskaper och 

erfarenheter. Vidare tar Dahl (2000) upp det som står i pedagogiskt program för 

förskolan (1987) om att omvårdnadssituationer spelar stor roll av vilken uppfattning 

barnen får av sig själva i förhållande till andra, både vuxna och barn. I och med dessa 

omvårdnadssituationer skapas social kontakt och kommunikation, men även en 

kroppslig kontakt vilket anses vara en viktig aspekt. Dahl (2000) menar på att 

personalen i förskolan ska bidra med en kärleksfull omvårdnad och tillgodose barnens 

behov genom nära kroppslig kontakt, social kontakt samt ta till vara på tillfällen för 

kommunikation och samspel med barnen. I förskolan ska barnen lära sig att äta själva, 

klara sin personliga hygien samt att klara av avklädning och påklädning, därför blir 

praktisk hjälp en väsentlig del i den pedagogiska verksamheten. Även samlingens roll 

ingår i omsorgen och ger barnen tid till att träna att framföra sina åsikter och lyssna till 
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andras. Omsorg är något som alltid framstår som något gott men vad omsorg är och 

betyder har inte diskuterats (Dahl, 2000). 

 

3.5 Tre ska bli noll och förskolebrevet  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering genomförde en forskningsstudie 

(Landberg, Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015) under 2007 om 

sexuella övergrepp mot barn och kom då fram till att sexuella övergrepp mot barn är 

mycket vanligare än många tror. 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar har blivit sexuellt 

utnyttjade. Detta blir alltså, i en klass på 30 barn, tre barn i varje klass (Tre ska bli noll 

[TSBN], 2018). Dock har det under 2014 utförts nya undersökningar och en ny rapport 

gavs ut 2015. Denna rapport visar på att det inte längre är tre barn i varje klass som blir 

sexuellt utnyttjade (Landberg, et al., 2015). Undersökningen som finansierades av 

regeringen och genomfördes under 2014 är den tredje stora undersökningen som gjorts 

av samma grupp med forskare, där de två tidigare undersökningarna gjordes 2004 och 

2009. I studien deltog 5 873 elever från 171 skolor där eleverna blev ombedd att besvara 

en enkät där frågorna handlade om bland annat kön, ålder, ekonomi, föräldrars 

utbildningsnivå, sexualitet, fysiska, psykiska och sexuella övergrepp, mobbning och 

användande av internet m.m. Det som framgick av studien var att 21% av eleverna hade 

någon form av erfarenhet av övergrepp. Med denna rapport har forskarna kunnat 

urskilja att det är 1 av 5 barn som blir utsatta. Detta resulterar i att, i en klass på 30 barn, 

så är det 6 barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. De senaste tio åren har 

polisanmälningar om våldtäkt mot barn ökat kraftigt och om detta beror på att 

brottsligheten har ökat eller med anledning av att fler vågar att anmäla det som sker är 

fortfarande inte klarlagt (Landberg, et al., 2015). Med denna statistik som grund 

registrerades ett bolag i januari 2017 med namnet Tre ska bli noll. Grundare Elaine 

Eksvärd och Patrik Sjöberg hade bestämt sig för att bryta tystnaden och kämpa för 

barnens skull. Fokuset med Tre ska bli noll är att informera, utbilda och föreläsa för att 

stoppa och förebygga sexuella övergrepp mot barn och den 22 februari lanserades även 

förskolebrevet. 

 

 “Nolltolerans är det enda tänkbara målet när det gäller att värna om barns 

rättigheter. För att nå målet att tre barn ska bli noll finns Förskolebrevet. 

Förskolebrevet är ett färdigskrivet brev som vårdnadshavare kan skicka till sina 

barns förskolor och dess förskolechefer, med en uppmaning om att samarbeta 

kring tio förebyggande riktlinjer och en integritetspolicy.” (TSBN, 2018). s. 1).  
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Målet med förskolebrevet är att skydda barn genom förebyggande åtgärder som att till 

exempel lära ut integritet redan i förskolan (TSBN, 2018).  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Här presenteras studiens teoretiska perspektiv. 

 

4.1 Barnperspektiv 

Halldén (2003) menar på att begreppet barnperspektiv och begreppet barns perspektiv är 

mångsidiga och komplexa. Hon menar på att begreppets betydelse är beroende av vem 

det är som skapar och formulerar de olika begreppen. Ett barnperspektiv ska vara 

influerat av barns egna perspektiv, men detta är helt och hållet upp till den som tolkar 

att avgöra vad det egentligen innebär. Därför är det extra viktigt att pedagoger och 

forskare är närvarande i de situationer som ska tolkas. Halldén (2003) hänvisar till 

Sparrmans (2002) avhandling som pekar på att barns kultur skapas i samspel med den 

omgivning som finns runt omkring dem. Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide 

(2011) beskriver begreppet barnperspektiv som de vuxnas uppfattning och förståelse för 

barns erfarenheter, handlingar och uppfattningar i olika situationer. Ett barnperspektiv 

skapas då vuxna rekonstruerar barns perspektiv genom till exempel vetenskapliga 

koncept som avser barns förståelse av sin egen värld och sina handlingar i den. 

Pramling, et al., (2011) menar att se barnet som en person är något som ger barnet en 

unikhet med specifika egenskaper, begåvning, historia och genetiska beskaffenheter. 

Samtidigt som det finns en allmänmänsklig likhet, det vill säga, att alla barn har samma 

grundläggande behov och därför bör det finnas en gemensam grund för ömsesidig 

förståelse. I och med detta synsätt handlar barnets behov inte bara om mat, och 

överlevnad, kärlek och trygghet utan även om barnets värdighet och självrespekt. Att se 

ett barn som en person uppfyller just detta behov om värdighet och respekt. Genom 

dialoger med personer som barnet anser vara viktiga i deras vardag skapar barnet sin 

identitet och sitt själv, sin sociala tillhörighet och vad för slags människa hen vill vara. 

Genom att vara lyhörd som vuxen och svara på barnets sociala initiativ uppfyller 

omsorgsgivare deras omhändertagande roll, inte bara genom tröst och trygghet, utan 

även som en vägvisare för barnet i en gemensam sociokulturell värld. Johansson (2003) 

fann i sin studie en ny synvinkel gällande vuxnas makt i förhållande till barns integritet 
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och barns perspektiv. Begreppet barns perspektiv definierar hon som det barnet 

uppfattar, dess intentioner samt erfarenheter, och inte det som vuxna tror att barnet 

uppfattar eller menar. Genom att lyssna in barnets intentioner och låta dem komma till 

tals genom resonemang och samtal ger vuxna därmed barnen möjlighet att känna att de 

äger rätten till sin fysiska integritet. Förskolepersonalen ska sträva efter att lyfta barnets 

perspektiv, dock menar Johansson (2003) att det inte alltid är det bästa att följa barnets 

perspektiv. Genom att möta motstånd kan barnet lära sig från vuxna som har mer 

erfarenhet, därför bör vuxna till en viss del också ha makt. 

 

4.2 Relationell pedagogik 

För att förstå synsättet på relationell pedagogik tar Aspelin och Persson (2011) upp 

några grundtankar om begreppet: 

• Antropologi: Människan föds och utvecklas i relation till omvärlden. I mötet 

mellan människor existerar och förändras relationer, såväl som möten mellan 

människa och andra partners, t.ex. idéer, texter, ting osv.  

• Utbildningens målsättning: Syftet med utbildningen i förskolan är att främja 

barnens utveckling till att bli fria, kärleksfulla och ansvarstagande människor i 

förhållande till andra.  

• Lärarens funktion och hållning: För att barn ska utveckla kunskaper, fakta, 

färdigheter, värden och normer behöver förskollärare skapa möjligheter för detta 

i verksamheten. Därför ska förskolläraren sträva efter att skapa innehåll som 

integreras med barnets person och som sedan leder till barns handlingar.  

 

Aspelin och Persson (2011) anser att det pedagogiska förhållningssättet spelar en stor 

roll i relationen mellan lärare och elev. Författarna tar upp forskning om pedagogiskt 

förhållningssätt där de beskriver begreppet omsorg. Begreppet omsorg beskrivs som en 

relation och en dynamisk interaktion mellan två individer. Med detta menas att eleven 

mottager lärarens handlingar och visar tydligt att hen förstår handlingens innebörd, och 

det är just i detta ögonblick som omsorgsrelationen fullbordas.    

Aspelin (2013) menar alltså att relationell pedagogik handlar om ett personligt och 

genuint möte, handlingar som är oplanerade, oförutsägbara eller helt enkelt inte ens 

märkbara. Ett teoretiskt synsätt på utbildningen där relationer är huvudmålet. Några 

grundbegrepp inom relationell pedagogik är just relationer, kommunikation, dialoger, 

interaktion och mänskliga möten som sker mellan människor. Aspelin (2013) tar upp 
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två begrepp som har stor betydelse för att förklara begreppet relationell pedagogik. Det 

första begreppet är “sam-verkan” vilket beskrivs som en process som kännetecknas som 

förutsägbar. En process som organiseras genom kulturella och sociala ordningar där två 

eller flera individer koordinerar sina handlingar. Det andra begreppet är “sam-varo” och 

beskrivs som ett ömsesidigt och personligt möte mellan människor. Detta begreppet 

kännetecknas som oförutsägbart och där två eller flera individer ter sig till varandra och 

blir involverade i varandras liv.  

 

5. Metod och genomförande 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskolepersonal förhåller sig till 

barns integritet i förskolan. I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts samt 

genomförandet av studien. 

 

5.1 Kvalitativ studie 

Att använda sig av en kvalitativ metod för att samla in data gör att situationer och 

processer kan förstås och är även en metod för att försöka att förklara det speciella i 

vissa situationer. Detta var den insamlingsmetod som passade bäst eftersom syftet med 

arbetet var att observera vad som sker i verksamheten och inte vad som sägs. Att 

observera är alltså en typ av kvalitativ metod och innebär att den som forskar och 

observerar följer med den som observeras för att studera och observera situationer och 

dess handlingar (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Det är även viktigt att vara observant 

angående vad kvalitativ metod har för betydelse. En kvalitativ metod innebär inte att 

förklara eller generalisera observationer utan det betyder att försöka förstå och tolka vad 

det är som sker i den aktuella situationen. Med hjälp av ostrukturerad observation så 

tillämpar vi ett kvalitativt sätt att samla in vår data på (Stukat, 2005). Våra 

ostrukturerade observationer skedde med vårt syfte i fokus, vilket även blev 

inriktningen för observationerna. Personalens förhållningssätt gentemot barns integritet. 

Stukát (2005) menar att vid en kvalitativ studie så är författaren eller författarnas egna 

tolkningar, erfarenheter och känslor av stor betydelse och ses som en tillgång. Dock har 

stor kritik riktats mot detta eftersom det då kan likställas med att resultatet av studien 

påverkas av tolkningen som görs av författaren eller författarna. Däremot menar Patel 

och Davidson (2015) att vid ostrukturerade observationer så är olika resultat vid olika 

tillfällen något som istället berikar studien och ger ett rikare underlag för forskaren. Det 
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svåra med att skriva ut observationer i text är att meningar som sägs av den som blir 

observerad ofta kan avslutas med exempelvis gester såsom kroppsspråk. Detta kan göra 

det svårt att få med hela händelseförloppet i text. Att även försöka beskriva i text vilka 

handlingar eller gester som görs när observatören observerar kan uppfattas som 

problematiskt. Genom att observatören sätter ord på handlingar så är det även lätt hänt 

att observatören också lägger en värdering i det som händer i situationen, detta kan 

påverka resultatet och göra att observationen styrs åt ett specifikt håll. Därför är det 

viktigt att försöka vara så neutral som möjligt för att tillämpa en så kvalitativ 

insamlingsmetod som möjligt. Eftersom kvalitativa studier ser ut på olika sätt, där det 

inte finns några regler eller kriterier på vad som ska uppnås så är det även svårare att 

kunna tillgodose vad god kvalitet är. Dock kan detta säkerställas med andra 

tillvägagångssätt som diskuteras vidare under avsnittet reliabilitet och validitet. 

 

5.2 Observation 

För att få svar på vårt syfte användes observationer som metod i vår insamling av 

material, detta för att få mer förståelse för hur förskolepersonalen förhåller sig till barns 

integritet i olika situationer i verksamheten. Observation som metod var det 

tillvägagångssätt som vi ansåg skulle ge oss med störst sannolikhet den mest 

sanningsenliga Datan om personalens förhållningssätt i verksamheten. Detta eftersom 

vårt syfte var att ta reda på vad personalen faktiskt gör och inte bara säger att de gör 

(Stukát, 2005). Genom att observera fångas både verbala och icke-verbala beteenden 

och får dessutom kunskap som är hämtad direkt från ett sammanhang. Resultatet av en 

observationsundersökning blir ofta konkret och det blir lätt att förstå vilket ger ett bra 

underlag för tolkning och resonemang. Nackdelarna med observation som metod är att 

studera yttre beteenden, det är svårt att studera individens känslor och tankar, vilket kan 

leda till att forskaren kan känna sig begränsad. Många frågar sig vad, vem, när och hur 

ska jag observera? (Stukát, 2005). Vi som observatörer gjorde icke-deltagande 

observationer, detta innebar att vi stod bredvid vid observationstillfället utan att själva 

delta i det som skedde. Observationerna antecknades med hjälp av papper och penna 

(Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 2016). Detta gjorde alltså att en osystematisk 

observationsmetod användes, det vill säga att det som observerades noterades på ett 

papper om vad som hände på de olika avdelningarna. Att bara titta och lyssna kan 

ibland inte räcka till för att observera, då gäller det att kunna rikta sitt fokus på något 

särskilt område (Stukát, 2005). För att kunna rikta fokus på ett särskilt område valde vi 
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att under observationstillfället använda oss av vårt syfte för att avgränsa 

observationerna. 

 

5.3 Urval 

Vi fick tillstånd till att observera tre olika förskolor på två olika orter i Sverige, 

förskolorna kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas vid förskola 1, förskola 2 

och förskola 3. Urvalet till studien blev all personal som arbetar med den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Fokus till en början var att enbart observera förskollärare, 

dock förändrades detta under arbetets gång och vårt slutgiltiga urval blev därför att 

observera alla anställda i barngrupperna. Dessa inkluderar de som arbetar i barngruppen 

i förskolans verksamhet och kommer i kontakt med barnen och den pedagogiska 

verksamheten, utbildade som outbildade. 

 

Förskola 1 

Bestod av sex avdelningar varav tre avdelningar med yngre barn. Vi observerade på 

denna förskola tre olika avdelningar.  

 

Tabell 1. Sammanställning av deltagande personal på förskola 1. Antal deltagare benämns med siffra i 

varje kolumn. På avdelning 1 arbetar en förskollärare, en utbildad barnskötare och en vikarie utan 

utbildning. Avdelning 2 arbetar det en förskollärare, en utbildning barnskötare och en vikarie utan 

utbildning. Och på avdelning 3 arbetar en förskollärare och två utbildade barnskötare. 

 

Förskola 1 Utbildad 

förskollärare 

Utbildad barnskötare Vikarie utan utbildning 

Avdelning 1 1 1 1 

Avdelning 2 1 1 1 

Avdelning 3 1 2 0 

 

Förskola 2  

Denna förskola bestod av tre avdelningar. Dock genomfördes observationer enbart på 

två avdelningar. 

 

Tabell 2. Sammanställning av deltagande personal på förskola 2. Antal deltagare benämns med siffra i 

varje kolumn. På avdelning 1 arbetar en förskollärare och två utbildade barnskötare. På Avdelning 2 
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arbetar det en förskollärare, en utbildning barnskötare och en vikarie utan utbildning.  

 

Förskola 2 Utbildad 

förskollärare 

Utbildad barnskötare Vikarie utan utbildning 

Avdelning 1 1 2 0 

Avdelning 2 1 1 1 

 

Förskola 3  

På denna förskola fanns det enbart en avdelning. Här observerades tre förskollärare och 

en vikarie. 

 

Tabell 3. Sammanställning av deltagande personal på förskola 3. Antal deltagare benämns med siffra i 

varje kolumn. På avdelning 1 arbetar tre förskollärare och en vikarie utan utbildning. 
 

Förskola 3 Utbildad 

förskollärare 

Utbildad barnskötare Vikarie utan utbildning 

Avdelning 1 3 0 1 

 

För att sammanställa detta så har totalt 8 stycken förskollärare, 7 stycken utbildade 

barnskötare och 4 stycken vikarier utan utbildning i förskolans verksamhet observerats. 

Totalt har tre förskolor med 6 avdelningar ingått i denna studie. 

 

5.4 Genomförande 

Genomförandet av studien började med att ett missiv (Se bilaga 1) skickades ut till sju 

olika förskolor. Först skickades missivet ut till förskolecheferna som sedan 

vidarebefordrade dessa till de olika förskolorna för att få förskolepersonalens 

godkännande. Vi fick godkänt av tre förskolor, två kommunala och ett 

föräldrakooperativ. Därefter kontaktades varje förskola för att bestämma dag och tid för 

observationerna. I missivet informerades både förskolechefer samt förskolepersonal 

vilket syfte vår studie hade samt vad och vilka som skulle observeras. 

 

Förskola 1 
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På förskola 1 observerades tre olika avdelningar under två dagar där varje avdelning 

observerades i tre timmar. 

 

Förskola 2    

På förskola 2 observerades två avdelningar under en dag. Båda avdelningar 

observerades tre timmar vardera.  

 

Förskola 3 

På den tredje förskolan fanns enbart en avdelning där vi besökte förskolan en dag och 

observationerna skedde också i cirka tre timmar.   

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

För att ett etiskt ställningstagande ska tillämpas så är det viktigt att informera om vad 

studien handlar om. Eftersom en viktig faktor i forskningsetik är informationskravet och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017) informerades även förskolepersonalen att det 

fanns en möjlighet att avbryta sitt deltagande även om godkännande getts och att den 

insamlade Datan från dem i så fall inte skulle användas. Genom att skriva ett missiv 

med tydlig information fick både förskolechefer och förskolepersonal en tydlig inblick i 

hur vår studie skulle gå till (Löfdahl, et al., 2016). Vi tog även del av Vetenskapsrådets 

(2017) huvudkrav. Genom att informera deltagarna om vår studie nyttjar vi 

informationskravet samt samtyckeskravet, då alla deltagare godkänt sitt deltagande, 

vilket gör att vi kan utföra denna studien. Deltagarna i studien är anonyma och en 

avidentifiering görs på både deltagare och förskolor för att ingen utomstående ska kunna 

urskilja identiteten på deltagarna eller förskolorna, detta bidrar även till att vi nyttjar 

konfidentialitetskravet. Då vårt syfte är att endast observera förskolepersonalens 

förhållningssätt blev ett viktigt etiskt ställningstagande att vi inte observerade de barn 

som befann sig i verksamheten. Detta var vi var tydliga med i informationen vi delade 

ut där vi beskrev att vi enbart ämnade att observera personalen. Trots detta blev 

tillståndsblanketter till vårdnadshavarna aktuella eftersom vi planerade att observera 

personalen med hjälp av videoinspelning (Se bilaga 2). Med anledning av att det är 

problematiskt att välja vem eller vad som ska fångas vid eventuell videoinspelning, så 

krävdes godkännande av vårdnadshavarna att barnen deltog i inspelningarna (Löfdahl et 

al., 2016). Vi var tydliga med att barnen enbart skulle delta vid videoinspelningen men 

inte observeras eller vara en central del i vår uppsats. Deltagarna kommer även i studien 
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att ha fingerade namn samt nämnas med pronomen hen. Vi kommer inte nämna kön 

eller ålder, detta med anledning av att denna information inte tillför något och förändrar 

på så sätt inte resultatet av vår studie. Detta görs även för att uppnå anonymitetskravet 

(Löfdahl et al., 2016) 

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att påvisa hur trovärdig en 

studie är (Söderbom & Ulvenblad, 2016). När det kommer till att utföra studier med 

kvalitativ metod så kan det uppstå problematik med att få ett lika tydligt resultat som 

vid användandet av en kvantitativ metod. Insamlandet av material vid en kvalitativ 

studie visar inte direkt på hur säker en viss typ av information är, därför är det extra 

viktigt att veta vad det är som ska undersökas. Att veta vilket fokus som studien har och 

ha ett tydligt syfte med vad som ska undersökas kan likställas med god validitet. Det 

behövs också klargöras att insamlingen av materialet ska göra på ett tillförlitligt sätt, 

tillämpas detta, så tillämpas även god reliabilitet (Patel & Davidson, 2015). Enligt Patel 

och Davidson (2015) så hör begreppen reliabilitet och validitet ihop och det går inte att 

enbart tillämpa det ena om inte det andra tillämpas. Redan från start var vi tydliga med 

att hela tiden hålla fast vid vårt syfte, att få kunskap om förskolepersonalens 

förhållningssätt gentemot barns integritet i förskolan. Under tiden som observationerna 

utfördes så var det detta syfte som var det som styrde vad vi observerade. Efter att 

observationerna var klara och sammanställningen av alla observationer gjordes så 

märktes det även att vissa observationer inte hade det valda syftet i fokus. Dessa 

observationer sorterades därför bort och ingick inte i vår studie, detta för att få så god 

validitet som möjligt. Något som hade kunnat öka validiteten ännu mer av studien 

skulle kunna vara att skapa en enkät utifrån observationerna för att sedan skicka ut till 

andra och fler deltagare, detta skulle även kunna öka tillförlitligheten för denna studien 

(Patel & Davidson, 2015). När det kommer till reliabiliteten av strukturerade intervjuer 

eller observationer så är det alltid svårare att försäkra sig om att undersökningen är 

tillförlitlig, detta eftersom observationer påverkas av de eller den som observerar. Något 

som ökade reliabiliteten av vår studie var att vi var två observatörer vid 

observationstillfället, detta var ett aktivt val vi gjorde för att försöka undvika att viktiga 

detaljer missades. För att öka reliabiliteten ännu mer hade videoinspelning kunnat 

användas för att fånga verkligheten ännu bättre och på så sätt samla in den tillförlitliga 

Datan (Patel & Davidson, 2015). Videoinspelning var något vi från början ämnade att 
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använda oss av, men en del problem uppstod angående detta, vilket vi utvecklar mer i 

avsnittet metoddiskussion. 

 

5.7 Bearbetning av insamlade data 

Direkt efter varje observationstillfälle sammanställdes allt observationsmaterial med 

hjälp av en dator. Materialet transkriberades även direkt för att bli så sanningsenligt som 

möjligt till verkligheten, då observationerna fortfarande var färskt i minnet. Vid denna 

tidpunkt sammanställdes cirka 43 observationer för transkribering och renskrivning. 

Efter transkriberingen la vi märke till att många observationer var identiska med 

varandra och även att en del observationer var irrelevanta för vårt syfte som var att 

observera personalens förhållningssätt. Vi valde redan i detta skede att sortera ut dessa 

för att underlätta indelningen av observationerna i kategorier. Efter detta återstod 38 

stycken observationer. För att kunna hantera denna mängd data var det således tvunget 

att genomföras en till process där det sorterades ut ytterligare observationer. Vid detta 

tillfälle valdes de observationer där personalens förhållningssätt gentemot barns 

integritet synliggjordes, de observationer som kunde synliggöra detta var de situationer 

där personalen behövde närma sig barnen fysiskt och/eller samspela med barnen. De 

situationer, som hädanefter kommer att benämnas som aktiviteter, där detta tydligt 

kunde urskiljas var vid hygienrutiner såsom blöjbyten, snytning, toalettbesök med mera. 

Efter denna sållning så fanns det 26 observationer kvar som vi ansåg var relevant för 

vårt syfte. Dessa 26 observationer innehöll många olika aktiviteter och för att lättare 

kunna hantera den mängd data så behövdes ett fåtal övergripande kategorier skapas. 

Kategorierna skapades utifrån de samband som kunde hittas mellan de olika 

observationerna. Dessa 26 observationer innehöll aktiviteterna som kunde placeras i tre 

olika kategorier. De kategorierna blev: Hygienrutiner, vardagssituationer samt 

interaktion. I tabellen nedan presenteras kategorierna och aktiviteterna. Vid 

hygienrutiner så kommer toalettbesök, blöjbyten och snytning att synliggöras i 

resultatet. Vid vardagssituationer kommer på- och avklädning, måltider och lek att 

synliggöras och slutligen under kategorin interaktion kommer trösta, uppmärksamma 

verbalt och fysisk beröring att presenteras. 

 

 

Kategori Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3 
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Hygienrutin Toalettbesök Blöjbyten Snytning 

Vardagssituationer På- och avklädning Måltider Lek 

Interaktion Trösta Uppmärksamma verbalt Fysisk beröring 

 

6. Resultat 

Sammanställningen av resultatet har gjorts med hjälp av tabellen som presenterat här 

ovan, kategorierna och aktiviteterna kommer att användas för att underlätta 

kategoriseringen av observationerna. Detta för att få svar på vårt syfte som är att få 

kunskap om förskolepersonalens förhållningssätt gentemot barns integritet i förskolan. 

Dessa kategorier visar på i vilka situationer personalens förhållningssätt gentemot barns 

integritet är av stor betydelse.  

 

6.1 Hygienrutin  

Den första kategorin som kommer presenteras handlar om hygienrutinerna på 

förskolorna. De hygienrutinerna som tydligt framgick i observationerna var 

toalettbesök, blöjbyten samt snytning. Nedan presenteras en sammanfattning av 

observationerna.    

 

6.1.1 Toalettbesök 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till barns toalettbesök. 

 

I exempel 1 förbereder sig barnen inför lunch genom att gå på toaletten. På toaletterna 

sitter en laminerad papperslapp formad som en hand med en stoppskylt på handflatan 

som visar om det är upptaget på toaletten eller inte. Förskollärarna har satt upp dessa 

händer för att göra det lättare för barnen att veta om det är upptaget eller inte och på så 

sätt låta barnen få vara ifred på toaletten. Barnen flyttar handen själv och sätter den på 

dörren för att visa att toaletten är upptagen. När toaletten är ledig så sitter handen på 

väggen.  
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Exempel 1: På dörren till den vänstra toaletten sitter en hand med en stoppskylt. 

Barnen köar till den högra toaletten. Dörrarna in till toaletterna har ett fönster 

högst upp på dörren. En förskollärare kommer ut till hallen där utrymmet in till 

toaletterna är. Hen tittar in i fönstret som sitter på dörren till vänster och säger. 

“Det står någon där inne och väntar. *Skratt*. Ni får vänta på er tur”. Ett barn 

ropar från den andra toaletten vilket gör att förskolläraren går till den andra 

toaletten, gläntar på dörren och frågar: “Behöver du hjälp?” Förskolläraren går 

in för att hjälpa barnet på toaletten och dörren är fortfarande på glänt, så pass lite 

att det inte finns någon insyn in på toaletten.  

 

Bild 1. Rekonstruerad bild av hur stoppskylten som satt på dörren såg ut 

 

Detta exempel visar på att förskolläraren försöker att förhålla sig till barnens integritet 

när de sitter på toaletten och ber de andra barnen vänta på sin tur. Samtidigt använder 

förskolläraren sin makt och använder sig av fönstret för att se om någon sitter på 

toaletten.  

 

I exempel 2 behöver ett barn hjälp på toaletten, barnet ropar att hen är klar och 

förskolläraren ropar tillbaka. 

Exempel 2:  Förskollärare: “är du färdig? Jag kommer”. Barnet får hjälp på 

toaletten. Förskolläraren går ut till hallen tillsammans med barnet för att byta 

byxor. Barnet står naket i hallen och väntar på att bli tilldelad ett par nya byxor. I 

rummet befinner sig även flera andra barn. 

 

Detta exempel visar på hur förskolläraren inte agerar för att ge det nakna barnet 

avskildhet. Att barnet är naket är något som verkar upplevas som naturligt.   

  

I exempel 3 hade barnen precis kommit in från utegården. Vid toaletterna fanns det ett 

skötbord där förskolläraren byter blöja på de allra yngsta barnen. Mitt emot är 

toaletterna, där står barnen i kö och väntar på att få gå på toaletten och tvätta händerna. 
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En annan förskollärare kommer in till utrymmet för att hämta något och gick förbi 

toaletterna. Barnen står placerade vid dörröppningen in till toaletten och väntar. 

 

Exempel 3: Förskolläraren uppmärksammar att ett barn sitter och kissar på den 

ena toaletten. Vänder sig mot barnen som står och köar och säger: “Skulle ni 

kunna backa lite?” och går sedan fram och puttar igen dörren lite försiktigt. 

 

Detta exempel synliggör vilket förhållningssätt förskolläraren har gentemot att barnet 

sitter med öppen dörr. Förskolläraren väljer att stänga igen dörren och skyddar därmed 

barnets integritet.  

 

I Exempel 4 frågar en barnskötare om hen får byta blöjan på ett barn. Barnet svarar nej 

och följande konversation utspelar sig.  

Exempel 4: Barnskötare: “Ska du sitta på pottan istället då?” Barnet svarar: 

“Ja”. Barnet går till pottan och sätter sig. Skötrummet är öppet ut mot hallen och 

har ingen dörr eller skynke. Barnet sitter bakom en vägg som personalen berättar 

är den vägg som skyddar barnen när de uträttar sina behov på pottan. 

Barnskötaren går fram till barnet när hen sitter på pottan för att känna på blöjan 

som sitter vid anklarna och säger: “Den ska nog bytas ändå. Huva den var blöt!” 

“Vad duktig du är”. 

 

När barnet är klar så har hen ingenting på sig undertill. Barnet står och väntar på att få 

en ny blöja samtidigt som ett annat barn stått i hallen fullt påklädd och redo för att gå ut 

på gården och kollat på under hela pottbesöket. I hallen är det en vikarie som klär på 

ytterligare ett barn. Den vuxna tar tag i handen på barnet och låter hen stå naket i någon 

minut. När denna konversation utspelar sig: 

 

Vikarie: “Har du sett hens överdragsbyxor?” 

Barnskötare: “Ja jag tror dem ska hänga där någonstans” Och pekar. 

 

Samtidigt som barnskötaren pratar med vikarien om vart ett annat barns kläder hänger, 

så står fortfarande barnet, naket undertill och håller barnskötaren i handen och väntar på 

sin blöja.  

 

Det sista exemplet synliggör att barnskötaren respekterar att barnet inte vill få blöjan 

bytt. Barnskötare gör barnet delaktig genom att erbjuda pottan istället, vilket barnet 

godtar. Exemplet visar också på hur barnskötaren sedan använder sin makt för att känna 
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på blöjan när barnet uträttar sina behov. Barnet står naket och väntar på en ny blöja 

medan barnskötaren fokuserar på något annat, detta visar på barnskötarens 

förhållningssätt gentemot barnets integritet. 

 

6.1.2 Blöjbyten 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till barns blöjbyten. 

 

Det är dags för alla att gå ut och innan det kan ske så ska alla barnens blöjor bytas.  

Exempel 5: Vikarie frågar: “Får jag titta i din blöja?” Samtidigt som hen drar ut 

blöjan på barnet för att kolla. Barnet svarar inte. Den vuxna går vidare till ett 

annat barn och säger: “Får jag titta i din blöja?” och drar ut blöjan för att kolla. 

Inget svar. Vikarien säger: “Oj här var det bajs, det brukar bli så på morgonen. 

Vi går och kollar”. Vikarien tar barnet i handen och går till skötbordet. 

 

Detta exempel visar på hur vikarien respekterar barnets integritet och frågor om hen får 

titta i blöjan. Detta visar på ett förhållningssätt som ger barnet en möjlighet till att få 

förståelse för sin egen integritet eftersom vikarien ställer en fråga och gör barnet 

delaktig. Samtidigt som vikarien gör barnet delaktig så visar vikarien även att blöjbytet 

är något som behöver göras och visar detta genom att ta barnet i handen och gå till 

skötbordet. 

 

Exempel 6 utspelar sig också precis innan alla ska gå ut och en barnskötare behöver 

byta blöjan på ett barn. Barnskötaren vänder sig mot barnet och säger: 

 

Exempel 6: Barnskötare: “Kom så ska vi byta blöjan 

 

Barnet följer med Barnskötaren och klättrar själv upp på skötbordet. En del barn 

befinner sig i den anslutande hallen och väntar på att bli påklädda. Och en del barn 

väntar i skötrummet för att få blöjan bytt eller för att gå på potta/toalett. När 

förskolläraren är färdig med barnet så fortsätter hen med nästa barn. 

Barnskötare “Kom Kim så ska vi byta blöja” 

Barnet svarar: “Neej” Och springer iväg. 

“Då tar jag hen istället” säger barnskötaren och tar ett annat barn i handen och 

lyfter upp hen på skötbordet. När den vuxne är färdig med barnet så säger hen 

“Alex kan jag ta” och lyfter upp hen på skötbordet. 
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Situationen med blöjbytena fortsätter: 

 

Barnskötaren säger: “Så ska vi se vilka vi har kvar” 

 

Barnskötaren vänder sig mot barnen som står och väntar och tittar på ett barn som hen 

inte bytt på ännu. 

“Kom så ska vi byta blöjan”. 

“Nej!” svarar barnet. 

“Du kan inte ha en blöt blöja”. Och lyfter upp barnet på skötbordet. 

 

Barnskötaren har bytt färdigt på barnet och säger: 

“Sådär, då tar vi Gabriele.” 

Gabriele läser en bok med en vikarie. 

“Är ni inte klara så tar jag Deniz istället.” Säger barnskötaren till vikarien 

samtidigt som hen tar Deniz i handen och går till skötbordet. 

När den vuxne är färdig med barnet så säger hen. 

“Så Gabriele nu får du komma så ska vi byta. Gabriele! Kom.” 

Barnet börjar gå mot skötbordet varpå barnskötaren uppmuntrar och säger: 

“Jättebra” 

 

Efter att barnskötaren är färdig med Gabriele så utspelar sig denna konversation: 

 

“Nu är det bara Lee kvar. Ska vi vänta med att byta?” Ropar barnskötaren till en 

förskollärare som är inne i ett annat rum. “Nja jag vet inte” ropar förskolläraren 

tillbaka. “Om hen inte är jätteblöt. Känn på hen” ropar barnskötaren från 

skötrummet in till det andra rummet. Förskolläraren går fram till barnet och 

känner mellan benen och säger: “Jo hen är jätteblöt”. Varpå barnskötaren ropar 

tillbaka: “Skicka hit hen”. 

 

Detta exempel synliggör problematiken mellan att respektera barns integritet samtidigt  

som barnskötaren också måste uträtta barnens omsorgsbehov. Exemplet synliggör även 

skillnader i förhållningssätt gentemot de barn som kan säga ifrån och de barn som inte 

kan. Exemplet visar även på en väldigt öppen kommunikation när det gäller de yngre 

barnens hygienrutiner. 

 

I detta exempel går en barnskötare fram till ett barn för att kontrollera om barnets blöja 

behöver bytas. 
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Exempel 7: Barnskötare går fram till ett barn som sitter och lägger ett pussel. 

Barnskötaren känner mellan benen på hen för att se om blöjan behöver bytas 

eller inte. 

 

Detta exempel synliggör barnskötarens användning av sin makt för att känna mellan 

benen på barnet för att se om blöjan är blöt, och ger därmed inte barnet rätten till att 

bestämma själv över sin kropp och sin integritet. 

 

6.1.3 Snytning 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till barns behov av att snyta sig.  

 

Ett äldre barn går fram till en förskollärare och säger att hen är snorig.  

Exempel 8:  Förskolläraren säger: “Det finns näsdukar där borta på bänken, gå 

och hämta en sån.” Och pekar.  Barnet går iväg men hittar inte. Förskolläraren 

reser sig från en stol och visar vart näsdukarna ligger. Förskolläraren tar ut en 

näsduk och ger till barnet så barnet och säger “Här varsågod”. Och barnet snyter 

sig själv. 

 

En stund senare utspelar sig samma situation fast med en vikarie där ett äldre barn säger 

att hen är snorigt. Vikarien visar vart näsdukarna ligger och ger en näsduk till barnet så 

hen kan snyta sig själv.  

 

I Exempel 9 kan vi se hur en förskollärare går tillväga för att snyta ett yngre barn. 

Exempel 9: Förskolläraren säger: “Oj så snorig du är” och tar fram papper för 

att snyta näsan på barnet. Barnet ryggar tillbaka och börjar gråta. Varpå 

förskolläraren säger: “Jag vet att du inte gillar att bli snyten”. 

 

Dessa två exempel visar på skillnaden mellan personalens förhållningssätt gentemot 

äldre och yngre barns integritet när det kommer till att hjälpa till vid snytning. De äldre 

barnen får hjälp att hjälpa sig själva, medan de yngre barnen får hjälp av en vuxen. 

Förskolläraren som snyter det yngre barnet ger inte barnet delaktighet i situationen, utan 

använder sin egen makt för att snyta hen, trots att barnet visar missnöje. 
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6.2 Vardagssituationer 

Den andra kategorin som kommer presenteras tar upp vardagssituationer på förskolorna. 

Utifrån observationerna var de vanligaste vardagssituationerna på förskolorna; på- och 

avklädning, måltider samt lek. 

 

6.2.1 På- och avklädning 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till barns på- och avklädning.  

 

I exempel 1 har blivit dags för fruktstund på förskolan och barnen sitter vid bordet 

tillsammans med personalen.   

Exempel 1: Ett av de mindre barnen är inte riktigt nöjd och börjar röra sig i 

stolen. En av förskollärarna lyfter upp barnet och sätter hen i knäet. 

Förskolläraren resonerar med sin kollega “Hen är nog trött” kollegan håller med 

och säger “Ska jag gå och lägga hen?”. Vikarien på avdelningen lyfter upp 

barnet och går ut till hallen för att klä på hen. Barnet gör motstånd samtidigt som 

hen börjar gråta. “Jag vet att du inte gillar att bli påklädd”.    

 

Detta exempel synliggör hur förskolepersonalen gör barnet delaktig i beslutsfattandet 

trots att barnet inte talar ännu. Barnet visar med sitt kroppspråk vad hen vill och 

personalen använder sig av sin makt på ett positivt sätt för att tillfredsställa barnets 

behov. 

 

I exempel 2 befinner sig alla i hallen då det har blivit dags att gå ut en stund på 

förmiddagen. I hallen på förskolan börjar barnen plocka fram sina kläder och sprider ut 

dem över golvet för att de lättare ska kunna klä på sig.  

 

Exempel 2: Förskolläraren frågar barnen om de har kissat innan de börjar klä på 

sig alla kläderna. “Vilka har kissat och vilka har inte kissat?” Ett barn säger 

“Jag har kissat”. Förskolläraren besvarar genom att säga “Okej, då går du och 

klär på dig”.  

 

Detta exempel synliggör förskollärarens förhållningssätt gentemot barns integritet vid 

påklädning, förskolläraren använder sig av sin makt för att bestämma över barnens 

toalettbesök och således besluta vem som får tillåtelse att klä på sig ytterkläder.  
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6.2.2 Måltider 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till måltidssituationerna på förskolan.  

 

I exempel 3 ropar förskolläraren att det är fruktstund och alla barnen samlar sig runt 

bordet. De största barnen på avdelningen sätter sig på stolarna utan hjälp medans 

förskolepersonalen hjälps åt med de mindre barnen. En av vikarierna kommer bärandes 

på ett barn för att ha fruktstund.  

 

Exempel 3: Vikarie kommer in i rummet och försöker sätta ner hen i en stol. 

Barnet börjar gråta. En förskollärare kommer för att hjälpa till att räta ut benen 

för att lättare få ner barnet på stolen. Förskolläraren sätter sig bredvid och håller 

en hand på ryggen på barnet under hela fruktstunden. Barnet får vatten i ett glas 

och slutar sedan att gråta.  

 

I exempel 4 har de äldre barnen fått tillåtelse att spela klart ett spel även fast 

fruktstunden börjat för en stund sen. De går ut till handfaten för att tvätta händerna och 

kommer tillbaks in till bordet där alla andra sitter och äter frukt. 

 

Exempel 4: Förskolläraren tar ett barn i handen och leder hen till stolen och 

säger “här”. Barnet sätter sig på stolen. Förskolläraren vänder sig om och tar det 

andra barnet i handen och gör samma sak.  

 

I exempel 5 vankas det lunch på förskolan. På bordet står redan glas och bestick och 

haklappar ligger framme. Barnen har satt sig vid bordet och väntar på att få maten 

serverad.  

Exempel 5: Förskolläraren går runt till alla barnen och frågar var och en om hen 

vill ha haklapp eller inte under lunchen. Ett av barnen svarar “Nej”. 

Förskolläraren lyssnar på barnets önskan. 

 

De två första exemplen visar på hur personalen använder sig av sin överlägsenhet och 

styrka för att ta ett beslut om var barnen ska sitta. I det sista exemplet synliggörs det hur 

en förskollärare respekterar ett barns vilja av att inte ha på sig en haklapp och gör 

därmed barnet delaktig i beslutsfattandet. 
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6.2.3 Lek  

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till leksituationerna på förskolan.  

 

I exempel 6 sitter två barn på golvet och leker med klossar och Duplo. Bredvid sitter en 

vikarie och håller dem sällskap. Det ena barnet som är yngre än det andra vill gärna ha 

det andra barnet leker med.    

 

Exempel 6: Vikarie tar upp barn 1 i famnen för att avvärja en situation där barnet 

vill ta en leksak från barn 2. Barn 1 lyckas ta leksaken från barn 2. Vikarie säger: 

“Nu vill Lea ha dina saker” och tar ifrån barn 1 leksaken för att ge tillbaka till 

barn 2. Vikarie lyfter upp barn 1 och bär ut hen till ett annat rum för att hen inte 

ska störa. 

 

I exempel 7 sitter barnskötaren i “kokvrån” som finns på förskolan. Här leker barnen 

allt från mamma, pappa, barn till att servera sina fröknar och kompisar olika bakverk 

och maträtter. Barnskötaren sitter på en stol vid bordet och kommunicerar med ett barn.  

 

Exempel 7: Barnskötare: “Ska vi koka kaffe? Så här på morgonkulan?” Den 

vuxna klappar barnet på rumpan. 

 

I exempel 8 sitter en förskollärare tillsammans med några barn runt bordet och degar 

med trolldeg. Förskolläraren har ett av de mindre barnen på avdelningen i knät, medan 

de större barnen sitter på en varsin stol.  

 

Exempel 8: Förskolläraren har ett barn i knät när de sitter och leker med trolldeg. 

Förskollärarens telefon ringer och hen lyfter upp barnet med armen runt magen 

för att kolla vem det är som ringer. Förskolläraren sätter sig ned igen vid bordet 

och sätter ned barnet på bordet. Sedan lyfter hen ned barnet i sitt knä igen. Efter 

en stund så säger förskolläraren “Nu ska vi se vad Mohammed gör”. Hen tar upp 

barnet med handen runt magen och går in i ett annat rum och ställer ner barnet i 

det andra rummet.  

 

I dessa tre exempel synliggörs hur förskolepersonalen använder sin makt genom att 

använda fysisk kontakt för att antingen avbryta en lek, för att få barnets uppmärksamhet 

eller för att förflytta barnet till ett annat rum 
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6.3 Interaktion 

I observationerna synliggjordes även interaktioner mellan förskolepersonalen och 

barnen så interaktion blev den tredje kategorin. Kategorin presenterar hur 

förskolepersonalen tröstar och uppmärksammar barnen samt den fysiska beröringen 

som sker mellan förskolepersonalen och barnen.  

 

6.3.1 Trösta 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till att trösta. 

 

I exempel 1 är det morgon på förskolan och barnen börjar komma för dagen. En av 

förskollärarna tar emot barnen när de kommer. Ett av barnen är ledset när hen blir 

lämnad och förskolläraren tar barnet i famnen och de säger hejdå till vårdnadshavaren 

tillsammans.  

Exempel 1: Förskollärare försöker kommunicera med barn som är ledset för att 

reda ut vad som är problemet. Förskollärare lyfter upp barnet i knäet. Samtidigt 

kommer ett annat barn nära och vill ha uppmärksamhet, förskolläraren omfamnar 

barnet och klappar lite försiktigt på rumpan. 

 

I detta exempel tar förskolläraren hänsyn till barnens integritet genom att först ta reda på 

varför det ena barnet är ledset för att sedan trösta hen med att lyfta upp hen i knäet. När 

det andra barnet kommer och vill ha uppmärksamhet visar förskolläraren förståelse för 

barnets behov av uppmärksamhet.  

 

6.3.2 Uppmärksammar integritet verbalt 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt till att uppmärksamma barns 

integritet verbalt.  

 

I exempel 2 har barnen precis ätit klart sin frukt på fruktstunden och ett av barnen har 

dragit ur tofsen ur håret. 

 

Exempel 2: Barn 1 vill få sitt hår uppsatt av en förskollärare och bad henne sätta 

upp det i en knut. Barn 2 närmar sig och vill också ta på barn 1:s hår varpå barn 

1 säger “nej”. Barn 2 fortsätter. Var på barn 1 säger “nej” igen. Då säger 

förskolläraren: “Hen säger nej och då vill hen inte”. 
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I exempel 3 är det fruktstund på avdelningen och alla barn och vuxna sitter runt bordet 

och äter frukt.  

Exempel 3: Barn och vuxna sitter runt bordet och äter frukt. 

Ett barn säger: “Min mage pussas” 

Barnskötare säger: “Nej vad är det man pussas med” 

Barnen säger i kör: “Med munnen” 

Barnskötaren bekräftar: “Ja med munnen ja” och visar vart munnen sitter. 

 

I det första exemplet uppmärksammar förskolläraren det ena barnets integritet genom att 

förklara med ord att hen inte vill, medan det andra exemplet visar på hur barnskötaren 

agerar utifrån ett integritetsperspektiv när barnet berättar vad hen tänker på. 

 

6.3.3 Fysisk beröring 

Denna kategori visar på personalens förhållningssätt gentemot barns integritet när 

det kommer till fysisk beröring. 

 

I exempel 4 sitter en av förskollärarna på golvet och leker med ett barn. Ett annat barn 

kommer fram till dem.  

 

Exempel 4: Ett barn tar kontakt med förskollärare genom att kramas. 

Förskolläraren kramar tillbaka. 

 

I exempel 5 sitter en förskollärare och en vikarie på golvet och ser på när barnen leker. 

Ett av barnen ser lite trött ut och är lite gnällig. 

 

Exempel 5: Förskolläraren frågar “Är du trött?” Barnet som hen ställer frågan till 

håller upp armen för att visa att hen är trött. Barnet ställer sig upp och gnäller 

lite. Förskolläraren tar upp barnet i famnen och frågar “Är du trött?” och smeker 

barnet på magen. Vikarien lyfter upp barnet och går iväg för att lägga hen i 

vagnen. 

 

I exempel 6 har barnen precis avslutat en aktivitet med målning och två av barnen går ut 

för att tvätta händerna. 

 

Exempel 6: Två barn kommer ut från att ha tvättat händerna och ena barnet 

håller i det andra barnet på axlarna och är lite busiga. De är på väg mot en och 

samma aktivitet och fortsätter att flamsa. Förskolläraren avleder buset genom att 



 

30 

 

ta tag i ena barnet och styra det till bordet där förskolläraren anser att barnet ska 

vara.  

 

I exempel 7 sitter en av förskollärarna i soffan.  

 

Exempel 7: Ett barn närmar sig en förskollärare och sätter sig i knät. 

Förskolläraren lutar barnet åt sidan så hen hamnar med ryggen upp mot 

förskolläraren och hen pillar barnet på ryggen. 

 

I exempel 8 har en av förskollärarna tagit med sig några barn in i musikrummet. De 

lyssnar på musik tillsammans och barnen dansar omkring medan förskolläraren sitter på 

golvet.  

Exempel 8: Pedagog lyssnar på musik och sjunger tillsammans med barnen. Ett 

barn dansar emot och pedagogen fångar upp barnet och kramar om hen 

 

I exempel 9 sitter en av förskollärarna på golvet medan barnen leker runt omkring. 

Förskolläraren ställer en fråga till ett av barnen men får inget svar.  

Exempel 9: Förskolläraren har även lagt märke till ett annat barn bredvid som 

inte pratar. Förskolläraren stryker barnet på armen för att få kontakt när barnet 

inte svarar på tilltal.  

 

I dessa exempel synliggörs hur personalen använder sig av fysisk beröring för att få 

kontakt, uppmärksamma och för att avstyra bus, i dessa situationer var det personalen 

som sökte kontakt först. Exemplen synliggör också situationer där barnen själva tar 

kontakt först där personalen besvarar med fysisk kontakt tillbaka. 

 

7. Diskussion och analys av resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet analyseras och diskuteras utifrån den bakgrund, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som presenterats. För att tydligare 

kunna diskutera och analysera resultatet kommer de kategorier som tidigare presenteras 

att användas.  
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7.1 Hygienrutiner 

7.1.1 Barnperspektiv och makt 

En situation som tas upp under kategorin hygienrutiner handlar om förberedelserna 

inför lunch där alla barn ska gå på toaletten och tvätta händerna innan de sätter sig vid 

matbordet. På toaletten har personalen på förskolan skrivit ut små laminerade 

papperslappar som är formad som en hand med en stoppskylt på handflatan. Denna 

skylt används för att göra det enklare för barnen att veta om toaletten är upptagen eller 

inte. Som tidigare nämnts så menar Halldén (2003) på att begreppet barnperspektiv är 

komplext, detta med anledning av att perspektivet får sin betydelse beroende på vem det 

är som använder sig av det. Ett barnperspektiv ska i grund och botten utgå från ett barns 

egna perspektiv och synen på barns egna perspektiv som vuxen kan vara olika för olika 

individer. Att sätta upp skyltar för att underlätta för barnen på förskolan kan ha varit ett 

resultat av att försöka närma sig barns perspektiv och försöka förstå sig på hur det är att 

vara barn och gå på toaletten. Situationer som kan uppstå kan exempelvis vara rädslan 

av att låsa dörren och på så sätt inte kunna gå på toaletten i fred utan att riskera att 

någon annan kommer och öppnar dörren. Att underlätta för barnen med skyltar så de 

inte behöver låsa dörren kan minska risken för att barnen till exempel inte behöver vara 

rädda för att bli inlåst, men är också ett enkelt verktyg för att ge barnen makt över sina 

egna toalettbesök. Studien visar på att barnen använde sig av stoppskylten och 

respekterade även skylten när den satt på dörren. Barnen uppmärksammade att skylten 

satt på den vänstra dörren vilket kan ha varit en anledning till varför de enbart köade till 

den högra toaletten. Förskolläraren som också befann sig i utrymmet valde att kolla in 

genom fönstret som fanns på toalettdörren för att se om toaletten till vänster var 

upptagen eller inte och märkte att det befann sig ett barn där inne. Johansson (2003) tar 

upp i sin studie att vuxnas makt är något som spelar stor roll när det kommer till barns 

integritet och barns perspektiv. Det är vuxnas ansvar att ge möjlighet till barnen att 

uttrycka sig genom samtal, vilket kan leda till att vuxna också kan överlåta makten i de 

situationer som går, och därmed ge barnen rätten till deras egna integritet. Att använda 

sig av skyltar för att göra det lättare för barnen att respektera varandras toalettbesök är 

ett enkelt sätt att lära barn om integritet. Som vuxen är det också av stor vikt att 

respektera och förhålla sig till dessa regler och inte tro att reglerna inte gäller vuxna. Att 

fönstren på dörrarna sitter i den höjd där enbart vuxna kan kolla in kan resultera i att 

vuxna automatiskt får mer makt över barns integritet än barnen själva. Risken med 

dessa fönster kan bland annat vara att de vuxna tar ett beslut om att använda fönstret, 
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utan att ifrågasätta varför fönstren används. För att försöka förstå situationen utifrån ett 

barnperspektiv så måste ett barns perspektiv också synliggöras, vad har barnen för 

tankar om fönstren på toaletten? Får vem som helst titta in där när som helst? Vad är 

egentligen syftet med fönstren? Vilka signaler utsänds när en vuxen kringgår 

stoppskyltens funktion och därmed inte heller respekterar barnet som satt upp skylten 

för att visa att toaletten faktiskt är upptagen?  

 

I resultatet synliggjordes även en situation där en förskollärare går fram till en av 

toalettdörrarna. Där inne sitter ett barn på toaletten medan de andra barnen står precis 

utanför i kö och väntar. Förskolläraren går fram till dörren, ber barnen backa lite och 

stänger sedan igen dörren försiktigt. Pramling et al. (2011) skriver om att det är viktigt 

att se barnet som en hel person. Genom att göra det ges barnet en känsla av att vara en 

individ med egenskaper, begåvningar och viktiga erfarenheter som tas hänsyn till. 

Genom att försöka sätta sig in i hur det är att vara barn och vara uppmärksam på vad 

barnen ger uttryck för så kan också personalen agera utifrån detta. Möjligtvis kan det ha 

varit så att förskolläraren såg att barnet kände sig obekväm med att de andra barnen stod 

och köade precis utanför eller så visste förskolläraren sen tidigare erfarenheter att barnet 

gillar att ha dörren stängd. Oavsett vad så visade förskolläraren med sitt förhållningssätt 

gentemot barnen att det fanns ett annat alternativ än öppen dörr. Som tidigare nämnt så 

tar Johansson (2003) upp vikten av vuxnas makt när det kommer till barns integritet och 

barns perspektiv. Johansson (2003) menar också på att begreppet barns perspektiv inte 

handlar om vad vuxna tror att barn uppfattar eller menar utan ett barns perspektiv 

skapas utifrån vad barnen faktiskt uppfattar och har för erfarenheter. Ibland kan det vara 

så att barnen behöver lära sig från vuxna med mer erfarenhet för att förstå vad som är 

rätt och fel och ibland kanske barnen själva har en klar bild av hur de vill ha det. Men 

hur mycket av bestämmandet av barns integritet ska man som vuxen överlåta till barnen 

själva? Hur ska personalen förhålla sig till att barn sitter med öppen dörr? 

 

7.1.3 Relationell pedagogik 

Tidigare har Aspelins och Perssons (2011) grundtankar om relationell pedagogik 

berörts. I resultatet finns flera exempel på hur blöjbytena på förskolan går till och vid 

flertal tillfällen pratar förskollärarna och barnskötarna öppet om barnens blöjor och 

deras behov av att byta blöja eller inte. Vid de observationstillfällen som skedde 

upplevdes detta som en naturlig del av förskolans vardagsrutiner. Aspelin och Persson 
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(2001) skriver om lärarens funktion och hållning och att förskolepersonalen ska sträva 

efter att skapa innehåll i verksamheten som integreras med barnets person och som 

sedan leder till barnens handlingar. Som tidigare nämnts så verkade situationer där 

barnen mer eller mindre var nakna anses som helt naturliga. Utifrån våra observationer 

kunde vi även urskilja att det pratades väldigt fritt och öppet om barnens behov, vilket 

också verkade som en naturlig del av verksamhetens vardagsrutiner. Hur påverkas 

barnen när de vuxna har ett förhållningssätt där de pratar fritt och öppet om deras blöjor 

och behov? Är detta något som kan påverka barnens chans att skydda sin egen 

integritet? Vart går gränsen mellan nödvändig kommunikation för omsorgsbehov och 

kränkning av integritet? Genom att ställa frågan “Får jag titta i din blöja?” ger 

förskolepersonalen barnen möjlighet att svara “ja” eller “nej”. Barnet får på så sätt en 

chans att bestämma över sin egen integritet. Dock blir det även här problematiskt med 

balansgången mellan barnens integritet och omsorgsbehov. Denna problematik påvisas 

även i resultatet där en förskollärare ser att ett barn är snorigt och försöker snyta barnet 

trots att barnet påvisar ett missnöje genom att börja gråta. Begreppet omsorg beskrivs av 

Aspelin och Persson (2011) som en relation och interaktion mellan två individer, 

omsorgsrelationen fullbordas när barnet mottager de vuxnas handlingar och också 

tydligt visar att hen förstår handlingens innebörd. Detta kan tolkas på så sätt att det är 

den vuxnas skyldighet att se till att barnet förstår de vuxnas handlingar. I resultatet kan 

det urskiljas att barnen, ofta utan protest, följer med förskolepersonalen för att byta 

blöjan. Detta visar på att barnen har förstått vad som ska ske och accepterar den vuxnes 

förslag om att få en ny blöja genom att följa med till skötbordet och därmed förstår den 

vuxnas handling (Aspelin & Persson, 2011).  Detta synliggörs i resultatet där en 

omsorgsrelation fullbordas mellan ett barn och vuxen, där barnet påpekar till 

förskolläraren att hen är snorig och behöver ett papper för att snyta sig. Förskolläraren 

pekar och visar vart näsdukarna ligger men barnet kan inte hitta dem. Förskolläraren 

reser sig upp och tar fram en näsduk och säger “Här, varsågod” och sträcker fram 

näsduken, barnet bekräftar handlingen genom att ta emot näsduken och snyta sig själv. 

 

7.1.2 Barns integritet 

Studien visade även att situationer där barnen var nakna var vanligt förekommande. 

Både barn och vuxen verkade uppleva situationen som mer eller mindre helt naturlig 

och fick därmed ingen avskildhet vid sitt ombyte eller blöjbyte. Eftersom alla förskolor 

hade toalett och skötrum i anslutning till hallen där också barnens kläder fanns så blev 

det ganska naturligt att det var där barnen stod och väntade. Problematiken i detta kan 
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vara balansgången mellan att skydda barns integritet som vuxen men samtidigt inte se 

nakenhet som något onaturligt. Enligt Pramling et al. (2011) skapas barns identitet 

genom dialoger och samspel med individer som barnet själv anser vara viktig i deras 

vardag. Detta samspel bidrar till både barns sociala tillhörighet, men det bidrar också till 

vad för människa barnet senare vill vara och blir.  

 

Det som även kunde synliggöras i denna studie var att personalen vid vissa tillfällen 

först frågade om barnen vill få blöjan bytt, där barnen ibland barnen svarade nej och 

ibland valde att följa med utan någon protest. Vid vissa tillfällen tillfrågades inte barnen 

alls och personalen använde sin makt för att uträtta omsorgsbehovet. Att lyssna till vad 

barnet säger är, som tidigare nämnts, ett bra sätt att överlåta makten av barns integritet 

till de själva (Johansson, 2003). Barnen som uträttade sina behov på pottan verkade vara 

en så kallad gråzon, en del barn fick möjlighet att skydda sitt pottbesök genom att 

pottan var placerad bakom en vägg, med andra barn som gick på pottan inte hade någon 

avskildhet i överhuvudtaget. Personalen verkade ha tänkt till genom att placera barnen 

vid en vägg där de ska skyddas vid sina pottbesök, detta kan ses som ett försök till att 

närma sig ett barnperspektiv med utgångspunkt från barns egna perspektiv och hur det 

är att sitta på pottan där alla som går förbi har mer eller mindre insyn. Studien visar på 

att ju yngre barnen var och ju närmare blöjbytet vi kom, så kunde det synliggöras att 

barnperspektivet på det sätt som Johansson (2003) beskriver det inte var centralt längre. 

Istället för att utgå från barns upplevelser och försöka närma sig barnens egna 

perspektiv så verkade det som att omsorgsbehovet blev mer centralt och låg också till 

grund för hur personalen agerade.   

 

Markström (2005) tar upp kroppslig integritet i sin studie, hon kunde i sin studie se att 

yngre barns hygienrutiner inte var lika privata som äldre barns. Yngre barn fick ofta 

hjälp med att tvätta händer, gå på pottan och byta blöja och i takt med att barnen blev 

äldre och kunde uträtta sina behov själv så kunde det även urskiljas att deras 

hygienrutiner blev mer privata, vilket ledde till att deras integritet också skyddades mer. 

I studien blev de barn som gick på toaletten mer respekterad av personalen och fick 

även bättre och enklare möjligheter till att markera deras integritet när de uträttade sina 

behov. I resultatet kunde detta synliggöras vid en situation när en förskollärare väljer att 

gå fram till toaletten för att stänga igen dörren och på så sätt hjälpa barnet att skydda sin 

egen integritet. Resultatet visade även på en situation där personalen tillhandahållit 
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stoppskyltar för att respektera varandras toalettbesök och visa att toaletten är upptagen. I 

observationen synliggörs att personalen använde sig av fönstren på toalettdörrarna för 

att kontrollera om något barn befann sig på toaletten, trots att skylten användes av 

barnen i det syfte som var tänkt. Studien kunde även synliggöra att de yngre barnens 

integritet inte alls skyddas på samma sätt som de äldre barnens som även Markström 

(2005) synliggör i sin studie. I resultatet ser vi hur de vuxna försöker att respektera 

barnens integritet genom att ställa frågan “får jag titta i din blöja?” innan de tittar i 

barnets blöja, dock gav barnen inget svar på frågan. Här uppstår återigen en diskussion 

om gränsen mellan barns integritet och omsorgsbehovet. De vuxna respekterade även 

om ett barn sa nej till att byta blöjan, men valde istället att byta blöjan på ett annat barn 

som nödvändigtvis inte sa emot. Detta kan vara ett resultat av att det är lättare att 

ignorera yngre barns integritet eftersom de ofta inte kan markera den lika tydligt 

(Johansson, 2005). Genom att fråga barnen och göra dem medvetna om sin kropps 

värde hjälper det barnet att förstå att man inte behöver om man inte vill och det hjälper 

även barnet att sätta sina egna gränser. På så vis får barnen en trygghet och en känsla av 

vad som är rätt och om vad som ska kännas bra (Norlén, 2013).  

 

Johansson (2005) menar att det är vuxnas skyldighet att respektera barnets integritet. 

Observationerna synliggjorde att förskolepersonalen tog hänsyn och visade respekt för 

barnens integritet samtidigt som de var tvungna att tillgodose barnens omsorgsbehov 

genom att ge dem en ny blöja.  Dilemmat som ofta uppstår för förskolepersonalen och 

som vi även kan se i exemplen om blöjbyten är att personalen i förskolan ska vara 

inkännande och se alla barns intentioner och rättigheter samtidigt sammankoppla detta 

med det kollektiva sättet att arbeta på i förskolan (Johansson, 2005).   

 

Som tidigare nämnt så tar även Alderson (1994) upp synsättet på barns och vuxnas 

integritet, hon menar på att vuxna antas för att vara fullärda personer med integritet 

samtidigt som barn anses att inte vara en så kallad “person med integritet” ännu. 

Problematiken med detta synsätt kan vara att de vuxna tror sig veta vad det innebär att 

vara en person med integritet och därmed inte respekterar barns gränser då barn ändå 

inte anses vara en “person med integritet”. Individers identitet skapas utifrån sociala och 

kulturella samspel, utifrån samma förutsättningar skapas också människor integritet. Då 

individers identitet är föränderlig blir även dess integritet det, och detta sker alltså i 

samspel med andra. Detta kan göra det svårt för andra att avgöra vilka gränser en annan 
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individ har (Johansson, 2005).  Studien visade även på att det är viktigt att vuxna inte 

fastnar i att tron om att man vet, utan att det är viktigt att samspela med barnen för att 

finna deras integritet och dess gränser då dessa hela tiden är föränderliga. Utifrån våra 

observationer kunde vi även se att de barn som fortfarande hade blöja och/eller gick på 

pottan inte fick samma möjlighet för att skydda sin integritet vid sina hygienrutiner som 

de äldre barnen. Barn som uträttade sina behov på pottan satt i öppna utrymmen där 

skötbord och toalett fanns, dessa utrymmen var på alla förskolor i nära anslutning till 

hall där risken att någon gick förbi var större än inne på toaletterna där de äldre barnen 

uträttade sina behov. Problematiken med yngre barn kan vara att de vuxna inte förstår 

eller ser att de har kränkt deras integritet, detta eftersom att yngre barn ofta upplever att 

det är svårt att markera sin gräns. Att markera sin gräns som yngre barn kan också vara 

svårt då vuxna lättare ignorerar dessa då de yngre barnen inte lika tydligt kan markera 

vart deras gräns går som de äldre barnen (Johansson, 2005).  

 

7.2 Vardagssituationer 

7.2.1 Barnperspektiv och makt 

I en situation under kategorin vardagssituationer tar förskolläraren och vikarien ett 

beslut om att lägga barnet i vagnen, då de anser att barnet är trött och behöver sova. 

Vikarien tar med barnet ut till hallen för att klä på hen. Johansson (2005) menar att det 

är viktigt att personalen på förskolan lyssnar in barnens intentioner och låter dem 

komma till tals genom samtal och resonemang. Barnet i situationen är litet och har ännu 

inte börjat prata utan gör sig förstådd genom att gnälla eller visa med kroppsspråk vad 

hen vill. Personalen antog att barnet var trött eftersom hen uttryckte det med sitt 

kroppsspråk. Genom att lära känna barnet väl och lära känna dess kroppsspråk i olika 

situationer har förskolläraren och vikarien erfarenhet av att barnet agerar på detta sätt 

när hen är trött och behöver sova (Pramling Samuelsson, et.al, 2011). I resultatet 

synliggörs en situation där personalen är noga med att fråga barnen om de har kissat 

innan de får klä på sig. Vissa av barnen går direkt till toaletten utan gnäll, medan några 

andra barn inte alls tycker att de behöver kissa innan de går ut. Detta var en vanlig 

vardagssituation som observerades på de flesta förskolor. Precis som ovan nämnt så 

menar Pramling Samuelsson, et.al (2011) att ett barnperspektiv innebär att de vuxna har 

uppfattning och förståelse för barns erfarenheter, handlingar och uppfattningar i olika 

situationer. I denna situation som tas upp så kan personalen ha erfarenhet av att det kan 

hända en olycka ute om barnen inte kissar innan utgång, eller att barnen kan bli 
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kissnödiga ute och försöker därför förebygga detta. Återigen, hur ska barns integritet 

och omsorgsbehovet balanseras? I resultatet synliggörs skillnader i det Johansson 

(2003) och Pramling Samuelsson, et.al (2011) menar med ett barnperspektiv, detta 

kunde urskiljas ur en situation där barnen först får tillåtelse att spela klart ett spel även 

fast de andra barnen och de vuxna har satt sig vid bordet för att äta frukt. När barnen är 

klara och har plockat ihop spelet får de ytterligare tillåtelse om att gå och tvätta 

händerna själva. När barnen kommer tillbaka från handtvätten verkar det som att 

barnperspektivet inte är centralt längre när förskollärarna och vikarierna använder sin 

vuxna makt genom att ta barnen och leda dem till stolen där förskolläraren anser att ett 

visst barn ska sitta. Dock påstår Johansson (2003) att det inte alltid är det bästa att följa 

barnets perspektiv. Genom att möta motstånd och inte alltid få välja själv kan barnet 

lära sig från de vuxna som har mer erfarenhet i vissa situationer. Det gör att vuxna till 

en viss del också bör ha makt (Johansson, 2003). Däremot kunde det även synliggöras 

att förskollärarna frågade barnen en och en om de vill ha haklapp på sig under lunchen 

eller inte. Flera av barnen vill ha det och förskolläraren hjälper barnen med haklappen. 

Ett av barnen väljer att inte ha haklapp och förskolläraren accepterar att hen inte vill ha 

någon haklapp utan att ifrågasätta detta. Genom att förskolläraren accepterar barnets 

vilja skapar hen en grund för ömsesidig förståelse samt en uppfattning och förståelse för 

barnets val (Pramling Samuelsson, et.al. 2011). I kategorin vardagssituationer kunde vi 

urskilja det Korczak (1998) tar upp om att det som är stort anses vara högre värderat än 

det som är litet. I situationer från kategorin vardagssituationer synliggörs det att de 

vuxna använder sig av sin makt och styrka för att placera barnet i en stol eller i ett annat 

rum, få barnen att avbryta en aktivitet eller få barnen att genomföra en aktivitet så som 

till exempel påklädning. Utifrån Korczaks (1998) perspektiv så ses barn ofta som något 

litet och svagt, han menar på att vuxna använder sig av sin makt för att lyfta upp barnet. 

Korczak (1998) menar på att barn är lika mycket människa som vuxna och ska ha precis 

samma värde som alla andra och behandlas som den unika människan hen är 

(Johansson, 2005).  

 

7.2.2 Relationell pedagogik 

En punkt i Aspelins och Perssons (2011) grundtankar om relationell pedagogik är 

“utbildningens målsättning” och ska främja barnens utveckling till att bli fria, 

kärleksfulla och ansvarstagande människor i förhållande till andra. Studien visar på 

situationer där personalen använder sig av detta för att förklara för barnen att en viss 
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leksak inte är hens och att barnet får lämna tillbaka den. I och med detta synliggörs 

begreppet “utbildningens målsättning” genom att vikarien visar att det inte är okej att ta 

andra kompisars leksaker och att den ska lämnas tillbaka. Vikarien främjar barnets 

ödmjukhet gentemot det andra barnet genom att lära hen att ge tillbaka leksaken. 

Aspelin och Persson (2011) pratar även om hur relationell pedagogik handlar om ett 

personligt och genuint möte, handlingar som är oplanerade, oförutsägbara eller helt 

enkelt inte ens märkbara. Detta synliggörs genom att personalen samspelar och 

kommunicerar tillsammans med barnen i dess lek. Begreppet “sam-varo” synliggörs då 

interaktionen mellan personalen och barnen är oförutsägbart och de ter sig till varandra 

(Aspelin & Persson, 2011).   

 

7.2.3 Barns integritet 

Omvårdnadssituationerna på förskolan spelar en stor roll för hur barnen uppfattar sig 

själva i förhållande till andra. Det är viktigt att komma ihåg att dessa situationer skapas i 

samspel med andra genom social kontakt, kommunikation men även kroppslig kontakt. 

Personalen ska bidra med en kärleksfull omvårdnad och tillgodose barns behov och ta 

tillvara på den kommunikation och samspel som sker med barnen (Dahl, 2000). 

Problematiken som kan uppstå kan vara att det är svårt för de vuxna på förskolan att 

både vara inkännande och se alla barns intentioner och integritetsgränser samtidigt som 

det ska ske i samband med kollektiva omvårdnadssituationer, som är ett vanligt sätt att 

arbeta på i förskolans verksamhet. Återigen kommer vi tillbaka till det Korczak (1998) 

tar upp om vuxnas makt över barn. Studien visar på att barnen enbart fick rätten till att 

bestämma, när de vuxna tog beslutet att det var okej. Barnen blev tilldelad makt i vissa 

situationer, dock kunde denna tillåtelse av makt helt plötsligt försvinna då de vuxna 

använde sig av sin makt för att bestämma över barnen. Johansson, et.al, (2016) tar upp 

att det kan uppstå ett dilemma mellan barnets rätt till integritet och förskolans praxis 

samt förskolepersonalens åsikt. Dilemmat uppstår ofta när förskolepersonalen till en 

början tillåter barnet att förhandla om sina rättigheter för att sedan ta ett beslut om att 

barnet inte har tillåtelse att bestämma längre. 

 

7.3 Interaktion 

Pramling Samuelsson, et.al. (2011) beskriver barnperspektivet som något som inte bara 

handlar om barnets behov såsom mat, och överlevnad, kärlek och trygghet utan det 

handlar även om barnets värdighet och respekt. I resultatet belyser personalen barnets 
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värdighet och självrespekt genom att uppmärksamma och diskutera om just integritet 

och barnens rättigheter. Aspelin och Person (2011) tar ytterligare upp ett begrepp som 

belyser relationell pedagogik, vilket är “sam-verkan” vilket beskrivs som en process 

som kännetecknas som förutsägbar. Denna process skapas genom kulturella och sociala 

ordningar där två eller flera individer koordinerar sina handlingar. Studien visar flera 

situationer där samtliga barn och vuxna interagerar med varandra genom fysisk 

beröring.  Dessa situationer är förutsägbara och genom att ett barn kommer fram till en 

vuxen och tar kontakt genom kramar blir situationen en social ordning där två eller flera 

individer koordinerar sina handlingar (Aspelin & Persson, 2011). 

 

Tidigare i arbetet tog Dahls (2000) teori upp om att personalen på förskolan ska bidra 

med en kärleksfull omvårdnad och tillgodose barnens behov genom kroppslig och social 

kontakt samt att ta tillvara på tillfällen att kommunicera och samspela med barnen. I 

resultatet synliggjordes förskollärarnas, barnskötarnas och vikariernas förhållningssätt 

gentemot barnens behov av social och kroppslig kontakt.  De vuxna i studien är, precis 

som det nämns i läroplanen (Lpfö 98, 2016), närvarande, lyhörda och respekterar 

barnens behov samt skapar en miljö där barnen kan känna trygghet och utveckla sin 

identitet (Skolverket, 2016). I studien framkom det även att personalen lyssnar in 

barnens intentioner och tar hänsyn till barnens rättigheter (Covell & Howe, 2011). I 

studien synliggörs läroplanens mål på ett tydligt sätt och förskollärarens förhållningssätt 

speglar en omsorg och hänsyn till andra människor vilket ska lyftas fram och 

synliggöras i förskolan och arbetet i verksamheten (Skolverket, 2016). 

 

Alderson (1994) tar vidare upp begreppet mental integritet vilket innebär att en individ 

ska få äga rätten till sig själv och till att bestämma över sig själv. Dock exkluderas ofta 

barnen ur detta begrepp då barn inte anses vara tillräckligt kapabla till att grunda sina 

egna beslut och att de inte är nog insatta i sina rättigheter än. Dock kunde det urskiljas 

ur observationerna att det går att inkludera barn i deras beslutfattande, trots att barnen 

inte ens har talet ännu. Detta visas i en situation där ett barn visar att hen är trött genom 

sitt kroppspråk. Utifrån observationerna verkar det som att personalen känner barnet och 

vet vad hens kroppsspråk betyder. Personalen tog ett beslut om att barnet var trött och 

att det var dags för barnet att sova. Detta visar på att det faktiskt är möjligt att inkludera 

ett barn, trots att barnet inte pratar, att samspela med barnet och se dess intentioner för 

att kunna tillgodose barnet och dess vilja är viktigt och lägger en bra grund för att 
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minska risken för att kränka en annan individs integritet (Dahl, 2000).  

 

8 Metoddiskussion 

Ett problem som uppstod redan innan observationerna var att en av förskolorna avsa sig 

besöket på grund av att de kände sig obekväma med att bli filmade. Ett alternativ om att 

göra observationerna med endast papper och penna föreslogs, men förskolepersonalen 

tackade nej då de ansåg att tiden skulle bli knapp och att det skulle göra att det material 

som behövdes inte skulle hinna samlas in. Återigen kontaktades förskolechef och hen 

erbjöd oss att besöka en annan förskola. Ett problem uppstod även på denna förskola 

(Förskola 1) där tillståndsblanketterna vi delat ut om att få filma, inte hade blivit 

påskrivna och återlämnande till oss. Därför uteslöts videofilmning på Förskola 1. 

Förskola 2 hade själva valt att radera det alternativ där vårdnadshavarna skulle 

godkänna att barnen fick vara med på film på våra tillståndsblanketter. Detta gjorde att 

de blanketter vi fick in inte hade något godkännande för filmning, vilket resulterade i att 

vi fick använda oss av papper och penna. Förskola 3 hade lämnat ut blanketter och alla 

vårdnadshavare hade lämnat tillbaka dessa med godkännande om filmning. Dock valde 

vi att utesluta videofilmning på alla förskolor, detta med anledning av att när vi var på 

plats och började observera så upplevde vi att observation med papper och penna 

fungerade bäst då vi lättare kunde observera personalens förhållningssätt utan att göra 

deltagarna obekväma. Problematiken med detta kan vara att viktiga detaljer som till 

exempel gester, mimik, tonläge m.m. inte antecknas och detaljer som inte syns vid en 

första anblick därmed inte hinner synliggöras, detta försökte vi att undvika genom att 

vara två som observerade samtidigt (Patel & Davidson, 2015). I studien valde vi att 

använda oss av observationer, detta med anledning av att vi ämnade observera vad som 

sker i verksamheten och inte vad som sägs (Stukát, 2005). Detta var ett tillvägagångssätt 

som vi ansåg var den bästa metoden för att få ett sanningsenligt resultat om 

förskolepersonalens förhållningssätt. Icke-deltagande observation var också något som 

valdes till denna studie, vilket blev problematiskt då barnen var väldigt intresserade av 

oss som observatörer (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen, 2016). Barnen frågade ofta om 

att delta i olika aktiviteter tillsammans med dem, vilket gjorde oss mer delaktiga än vad 

vi hade tänkt. Detta löstes genom att vi deltog vid aktiviteter en stund för att bli en 

naturlig del av gruppen för att sedan återgå till observationerna. 
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9. Slutsats  

Denna studie har samlat in kunskap om förskolepersonalens förhållningssätt. Det 

studien kunde synliggöra var att personalens agerande gentemot äldre och yngre barn 

skiljde sig. Studien visade att frågor och handlingar som gällde yngre barns 

hygienrutiner ofta skedde i samband med barnets lek och i rum där flera barn och vuxna 

befann sig samtidigt. Äldre barns hygienrutiner däremot verkade skyddas mer än de 

yngres och det pratades inte lika öppet om de äldre barnens hygienrutiner. Dock kunde 

studien visa på att personalen ofta använde sig av sin makt som vuxen gentemot både de 

äldre och yngre barnen, vilket också ledde till att de äldre barnens integritet inte alltid 

blev respekterad av personalen i vissa enstaka situationer. De yngre barnens integritet 

respekterades mer sällan och något som påverkade detta var att personalen ofta använde 

sig av sin makt för att ta beslut. Studien visar att personalen försökte att närma sig 

barnen och tillämpa ett förhållningssätt gentemot barns integritet som var “rätt”, 

problematiken med detta kan vara att veta vad som faktiskt är rätt eller fel. Att veta vad 

som är rätt eller fel blir problematiskt eftersom barnen inte varit en del av denna studie 

och har således inte kunnat uttrycka sina upplevelser vid de olika situationerna. Alla 

människor bestämmer själv över sin integritet och vart gränser för kränkning går 

(Johansson, 2005). Det studien visar är att personalens förhållningssätt är viktigt och 

påverkar oavsett om det finns miljöer och/eller material som ska hjälpa barnen att 

skydda sin integritet. I slutändan är det, i förskolans verksamhet, hur personalen agerar, 

kommunicerar och bemöter barns integritet som är avgörande för hur barnen senare 

kommer att förstå och förhålla sig till sin egen integritet (Johansson, 2005). Att göra 

barnen delaktiga är en viktig del av detta. Barn är lika mycket människa som vuxna och 

ska ha precis samma värde som alla andra (Korczak, 1998). 

 

9.1 Fortsatt forskning 

På alla förskolor vi observerade märkte vi en skillnad på personalens förhållningssätt 

mellan äldre och yngre barn. Detta examensarbete bidrar med ytterligare information 

och kunskap om hur det ser ut i förskolans verksamhet och hur förskolepersonal 

förhåller sig till barns integritet. Att få mer information angående barns integritet och 

hur deras integritet påverkas av personalens förhållningssätt hade kunnat bidra till mer 

kunskap och för att förstå detta bättre behöver barnens perspektiv lyftas fram. Vidare 
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forskning för att förstå detta bättre hade varit att utgå från barnen, vad anser de om deras 

egen integritet? Vad är rätt och vad är fel enligt dem? Är barnen redan från början 

medvetna om vad som känns rätt och fel? Har de gränser eller är barn som Alderson 

(1993) tar upp, enbart fragmenterade och blir inte en person med integritet och gränser 

förrän de är vuxna? En annan inriktning för vidare forskning av vårt examensarbete 

hade varit att undersöka skillnaden mellan yngre och äldre barns integritet. Det vi kunde 

se av våra observationer var att äldre barns integritet ofta respekteras mer än yngre. 

Varför uppstår det en skillnad på förhållningssätt gentemot äldre och yngre barns 

integritet? 
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1. Missiv 

 

Hej!  

Våra namn är Celina Skogman Brånedal och Victoria Spelkvist, vi studerar till 

förskollärare vid Högskolan i Gävle. Vi läser vår sista termin och det är nu dags för oss 

att skriva vårt examensarbete i pedagogik. I vårt examensarbete kommer vi att 

undersöka hur förskollärare arbetar med integritet i förskolan. 

 

Under arbetets gång kommer vi att ta del av tidigare forskning och litteratur på området. 

För att komplettera detta vill vi även observera hur förskollärarens förhållningssätt till 

integritet är i verksamheten. Med förhållningssätt menar vi förskollärarens bemötande, 

kommunikation och handlingar i samspel med barn. I vårt examensarbete kommer vi att 

fokusera på förskolläraren och ingen observation kommer att göras av barnet. 

 

Vi kommer att följa de riktlinjer som god forskningssed rekommenderar 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och kommer 

endast brukas inom ramen för vårt arbete. Insamlat material kommer efter arbetet 

raderas. Utvalda och relevanta delar ur observationerna kommer att redovisas i arbetet 

som senare kommer att finnas tillgängligt i databasen DiVa (http://www.diva-

portal.org/). De förskollärare som observeras kommer i examensarbetet ha fingerade 

namn, namn på förskola och stad kommer inte att redovisas i arbetet av etiska skäl och 

kommer därför inte kunna identifieras.  

 

I genomförandet av observationerna kommer vi att använda oss av ljud- och 

videoinspelning samt anteckningar med papper och penna.   

 

Vi värderar er medverkan högt och hoppas att ni har möjlighet att delta. Har ni några 

frågor eller funderingar så kan ni kontakta oss via mail eller telefon.  

  

Med vänliga hälsningar,  

 

Celina Brånedal  

ofk15cba@student.hig.se Tel: 076-83 83 135 

 

 

Victoria Spelkvist  

ofk15vst@student.hig.se Tel: 0735-68 60 21 

 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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Ni kan även kontakta vår handledare om ni har frågor eller funderingar. 

 

 

Handledare Paula Larsson 

Paalan@hig.se Tel: 0730-60 88 66 

 

2. Tillståndsblankett 

2018-09-04 

 

Hej! 

Vi heter Celina Skogman Brånedal och Victoria Spelkvist och studerar till förskollärare 

vid Högskolan i Gävle och nu är det dags för oss att skriva vårt examensarbete i 

pedagogik. I vårt examensarbete kommer vi att undersöka hur förskollärare arbetar med 

integritet i förskolan. 

 

Under vecka 40 kommer vi att göra observationer för att samla in material till vårt 

arbete. 

Under arbetets gång kommer vi att ta del av tidigare forskning och litteratur på området. 

För att göra det ämnar vi observera förskollärarens förhållningssätt till integritet i 

verksamheten. Med förhållningssätt menar vi förskollärarens bemötande, 

kommunikation och handlingar i samspel med barn. I vårt examensarbete kommer vi att 

fokusera på förskolläraren och ingen observation kommer att göras av barnen. Dock 

behöver vi vårdnadshavarnas tillstånd då barnen kommer befinna sig i verksamheten 

under tiden vi observerar. 

 

Vi kommer att följa de riktlinjer som god forskningssed rekommenderar 

(Vetenskapsrådet, 2017). Det insamlade materialet behandlas konfidentiellt och kommer 

endast brukas inom ramen för vårt arbete. Insamlad data kommer att förvaras inlåst på 

Högskolan i Gävle under fem år. Därefter kommer det att raderas. Utvalda och relevanta 

delar ur observationerna kommer att redovisas i arbetet som senare kommer att finnas 

tillgängligt i databasen DiVa (http://www.diva-portal.org/). De förskollärare som 

observeras kommer i examensarbetet ha fingerade namn, namn på förskola och stad 

kommer inte att redovisas i arbetet av etiska skäl och kommer därför inte kunna 

identifieras. 

I genomförandet av observationerna kommer vi att använda oss av ljud- och 

videoinspelning samt anteckningar med papper och penna. 

 

Med vänlig hälsning 

Celina Skogman Brånedal 

Victoria Spelkvist 

 

LÄMNAS TLL FÖRSKOLAN SENAST DEN 28/9 

( ) Ja, jag ger tillstånd för mitt/mina barn att delta i observation med papper, penna 

( ) Ja, jag ger tillstånd för mitt/mina barn att delta i observation med ljudinspelning 

( ) Ja, jag ger tillstånd för mitt/mina barn att delta i observation med videoinspelning 

( ) Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt/mina barn deltar. 

 

 

Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 



 

47 

 

Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 

Barnets/barnens namn: ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

3. Litteratursökning 

För att få tillgång till relevant forskning har tidigare examensarbeten på området lästs, 

utifrån arbetenas referenslistor valdes de artiklar som ansågs vara intressanta till studien. 

Vissa av dessa artiklar har använts och vissa artiklar användes enbart referenslistan för 

vidare sökning. 

 

Därefter fortsatte sökandet av forskning i databaserna ERIC och Google Scholar. 

Sökord som användes var: children’s integrity, förskollärares förhållningssätt, integritet, 

barns integritet och barns integritet i förskolan. Vi valde även att låna böcker på 

biblioteket som ansågs var relevanta för uppsatsen, detta för att kunna läsa referenslistan 

och på så sätt hitta forskning till vår uppsats. 

 

Sökmotorn Google användes även för att söka fram användbara hemsidor och 

läroplanen.  
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