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Sammanfattning 
Bakgrund: Vi har arbetat inom förskola i fyra år och har de tre senaste åren utbildat oss till 
förskollärare utan att någon gång stött på ämnet barns fysiska integritet trots att det är ett av 
fem barn som blir sexuellt utnyttjade. Det finns mycket tidigare forskning om sexuella 
övergrepp men denna studie är avgränsad till fysisk integritet i förskolan vilket det tyvärr fanns 
begränsat med tidigare forskning om. Vi anser därför att denna studie är välbehövlig och 
intressant att genomföra. Studien vill påvisa hur förskollärare kan lära barnen att de har rätten 
till sin kropp och att andras fysiska integritet ska respekteras.   
Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal arbetar med och ser på barns 
fysiska integritet i förskolan.  
Metod: Den valda metoden för studien är kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer 
som genomförts med fem kvinnliga förskollärare och två kvinnliga barnskötare i ett 
åldersspann mellan 25-53 från tre olika förskolor. För att analysera intervjumaterialet har vi 
använt oss av kategorisering och datastyrd kodning.  
Resultat: Studiens resultat visar att deltagarna arbetar på olika sätt med barns fysiska 
integritet t.ex. genom arbete med känslor, dramatiseringar av olika slag, musik, massage och 
samarbetsövningar. Samtliga deltagare är medvetna om att både de och barnen ska respektera 
varandras fysiska integritet och att det är ett arbete som pågår hela tiden vilket underlättas om 
förskolepersonalen är närvarande för att kunna stötta barnen. Deltagarna påvisar också en 
medvetenhet gällande situationer som måste utföras på grund av hygienskäl men som kan bli 
problematiska vid t.ex. tidspress.  
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Inledning  
I förskolan arbetar personalen med barn mellan ett till sex år. Blöjbyten ska utföras, barnen går 
på toaletten, det kramas, det uppstår konflikter och bråkas om leksaker. I dessa situationer har 
barnens fysiska integritet en central roll. Ömsesidig respekt mellan barn och vuxna, mellan 
barn och barn samt vuxen och vuxen är avgörande för att barnen ska uppleva att de själva har 
rätten att få bestämma över sin egna fysiska integritet. Under våra år som vikarier inom 
förskolan samt i vår förskollärarutbildning har barns fysiska integritet aldrig lyfts eller 
diskuterats. Ändå är det ett av fem barn som någon gång utnyttjats sexuellt (Landberg, Svedin, 
Priebe, Wadsby, Jonsson & Fredlund, 2015). Sexuella övergrepp är något som angränsar till 
fysisk integritet men vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att enbart fokusera på fysisk 
integritet i förskolan vilket det fanns begränsat med tidigare forskning om. Johansson (2001, 
2003, 2004) som forskat en del om barns integritet diskuterar rättigheter som en central del 
inom integritetsbegreppet där författaren behandlar både fysisk och psykisk integritet. Wurtele 
(2009) menar att det är de vuxna inom förskolan som behöver lära barnen sätta gränser för sin 
integritet samt skydda barnen. Med denna vetskap anser vi att detta ämne är viktigt att lyfta 
och vill genom vår studie få vuxna som arbetar med barn att bli mer medvetna hur de kan arbeta 
med barns fysiska integritet. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolepersonalen arbetar med och ser på barns 
fysiska integritet i förskolan. Följande forskningsfrågor har vi valt att undersöka:    
 

● Hur ser förskolepersonal på barns fysiska integritet? 
● Hur kan förskolepersonal arbeta för att stärka barns fysiska integritet?  
● På vilket sätt kan förskolepersonal arbeta för att lära barnen hur de kan respektera 

varandras fysiska integritet? 
● Vad kan det finnas för dilemman/hinder i förskolepersonalens arbete att respektera 

barns fysiska integritet? 
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Forskningsöversikt 
I denna del av studien presenteras tidigare forskning som gjorts om barns fysiska integritet. 
Den tidigare forskningen består av vetenskapliga studier, vetenskapliga artiklar och läroböcker. 
Vi har i denna del även valt att lyfta förskolans läroplan, barnkonventionen, handboken Stopp 
min kropp, Treskablinoll och Förskolebrevet vilket inte är forskning men dokument som vi 
anser är relevanta för vår studie och som bidrar till en bakgrundsförståelse. 
 
Begreppet fysisk integritet  
I den aktuella forskningen redogörs olika definitioner av fysisk integritet och vi har valt att 
använda oss av Johanssons (2005) definition som innebär att fysisk integritet till stor del 
handlar om rättigheter. Rätt till att känna känslor, rätten till sin kropp och rätten att inte kränkas. 
Allt detta ryms inom ens personliga sfär som har en gräns som man själv har rätten att 
bestämma över men som kan variera och vara svår att urskilja. I och med att alla har olika 
gränser och att dessa varierar, upplever människor kränkningar vid olika situationer (Öhman, 
2009). Studien fokuserar på den fysiska integriteten vilket avser det kroppsliga, ingen annan 
har rätt att röra ett barns kropp på ett sådant sätt som barnet inte anser är acceptabelt (Statens 
medicinsk-etiska råd, u.å.).  
 
Kränkningar 
Ett uppträdande som får den andres värdighet ur spel är något som Öhman (2009) förklarar 
som en kränkning. Det finns olika typer av kränkningar; fysiska, psykiska, icke-verbala, 
verbala, viljemässiga eller omedvetna. Öhman (2009) slår fast att fysiska kränkningar innebär 
att en individ inte respekterar någon annans rätt till sin kropp vilket handlar om att inte 
respektera en individs fysiska integritet. 
 
En barngrupp med en stor osäkerhet och där det är mindre tryggt brukar oftast präglas av 
kränkningar. För att kunna motverka osäkerheten och istället införa positiva relationer mellan 
barnen menar Öhman (2009) att det finns tre nyckelbegrepp som är viktiga. Nyckelbegreppen 
är trygghet, respekt och ansvar. För att lära barn respekt till sin egen och andras fysiska 
integritet samt att de ska förstå sina rättigheter, är trygghet en grundförutsättning. 
Förskolepersonalen ska bemöta och ge stöd på ett respektfullt sätt till de barn som blivit utsatta 
för kränkningar. Barnen kan även behöva stöd i att utveckla kunskap om sina känslor, då det 
är det som de använder när de uttrycker att de upplevt en kränkning (Öhman, 2009).  
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionen är FN:s överenskommelse och innehåller 54 artiklar med bestämmelser för 
barns mänskliga rättigheter (Unicef Sverige, 2009). Av alla världens länder har 196 länder 
skrivit under och ska följa detta avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, 
inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Nedan följer en tydligare beskrivning av de artiklar 
som förskolepersonal bör ta i beaktning i arbetet för att stärka och skydda barns integritet. 
Artikel tre hävdar att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet när det rör beslut som 
involverar barn. Detta är ett övergripande tema som återkommer i t.ex. artikel 19 och 36 där 
det står det att varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, 
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utnyttjande, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet. Det kan 
t.ex. handla om att som förskola vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla 
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp. Slutligen behandlas integritet i 
artikel 16 där det står att varje barns rätt till privatliv ska respekteras och när detta inte 
respekteras har barnet rätt till lagens skydd.  
 
Förskolans läroplan 
Förskolan har mål och riktlinjer att arbeta mot som finns väl beskrivna i läroplanen för 
förskolan. Något som läroplanen tar upp är att förskolan ska förmedla och visa respekt för de 
mänskliga rättigheterna som det svenska samhället vilar på, samt ta avstånd från det som 
motstrider dessa grundläggande värden (Skolverket, 2016). Läroplanen för förskolan behandlar 
och beskriver även hur egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synas i verksamheten. 
Vuxnas förhållningssätt framställs också som viktigt, vilket även den tidigare forskningen 
behandlar nedan. Hur vuxna agerar påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som finns (Skolverket, 2016). Rätten till integritet omnämns också i förskolans 
läroplan som motiveras genom att värden som individens okränkbarhet, frihet och integritet 
ska hållas levande i arbetet med barnen.  
 
Barns respekt för varandras fysiska integritet 
Johansson (2005 & 2011) lyfter fram barn som utforskande där de undersöker och testar 
varandras gränser. I detta utforskande kan barn ibland göra intrång på andra barns fysiska 
integritet genom att t.ex. ta saker från varandra, störa varandra vid toalettbesök, putta eller 
komma för nära kroppsligt (Johansson, 2004 & Quennerstedt, 2016). Det utsatta barnet vill då 
ofta försvara sin integritet genom att impulsstyrt uttrycka sina känslor (Öhman, 2009). Detta 
kan ge sig uttryck genom att barnet klagar, skriker eller slåss och ett sätt att hantera dessa 
reaktioner och samtidigt respektera barns integritet kan enligt Johansson (2005) vara att lyssna 
på och bekräfta barnens känslor och låta dem uttrycka sig. Det är viktigt att komma ihåg att 
alla barnen i förskolan är på olika stadier i kompetens och språkutveckling vilket påverkar hur 
de hanterar och på vilket sätt de kan berätta om en kränkning av dess fysiska integritet (Wurtele, 
2009).  
 
I resultatet av Quennerstedts (2016) studie presenteras tre områden av rättigheter som barn 
handskas med på förskolan; äganderätt, inflytande och likvärdighet. Vi tänkte gå närmare in på 
äganderätt och med det menas att barnen hävdar sin rätt till ägande av olika saker på förskolan 
och att detta ofta ger upphov till diskussioner och konflikter. Förutom att hävda sin rätt genom 
skrik eller våld som tidigare nämnts, tenderar yngre barn ofta att försvara rätten till en sak med 
sin kropp genom att t.ex. hålla fast hårt eller skydda den med kroppen. Det leder till att problem 
kan uppstå med att respektera barns fysiska integritet både för andra barn på förskolan men 
även som vuxen vid hantering av situationen. Många leksaker ägs av förskolan vilket kan 
orsaka konflikter samt att barn ibland tar andra barns personliga saker t.ex. nappar vilket kan 
inkräkta på barns fysiska integritet (Johansson, 2001). 
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Stern (refererad i Brodin & Hylander, 1998) förklarar att barn med en otydlig gräns för sin 
integritet och som inte vet var den går, kan behöva mer stöttning samt mer tid och behöver 
känna att de själva har kontrollen över situationen. Ett barn med en tydlig och stark integritet 
kan verka mer framåt och initiativtagande. Som vuxen är det viktigt att ha i beaktning att “läsa” 
av olika barns integritet, för att inte riskera att göra intrång och kränka barnets integritet. För 
barn kan det undersökande beteendet och att överskrida andras gränser, vara ett sätt att 
upptäcka var gränsen för andra barns fysiska integritet går (Johansson, 2011). 
 
Vuxnas förhållningssätt till barns fysiska integritet 
Wurtele (2009) lägger tonvikten på att det är vi vuxna inom förskolan som bär ansvaret och 
måste kliva fram och lära barnen att sätta gränser för sin integritet samt skydda barnen.  
Även Johansson (2005) och Covell och Howe (2001) framställer i sina studier den vuxnes roll 
i förskolan gällande barns fysiska integritet som betydelsefull och att det är viktigt att lyssna in 
barnets intentioner och ta hänsyn till deras rättigheter. Det är även viktigt att tidigt undervisa 
barnen om deras rättigheter för att de ska förstå sin rätt till integritet. I sin studie fastslår 
Quennerstedt (2016) att barn från början av deras liv inte har någon förståelse eller kunskap 
om de mänskliga rättigheterna, utan att det är något som kan utvecklas i förskolan och det är 
då viktigt att förskolepersonalen undervisar barnen om detta. Barn kan också lära sig om 
mänskliga rättigheter genom att se hur andra agerar, vilket är något som Stern (refererad i 
Brodin & Hylander, 1998) framhäver. Han menar att barn i samspel med andra blir sig själv, 
tydlig för sig själv och tydlig för andra.   
 
Små barn kan ibland ha svårt att både respektera andras fysiska integritet men även att försvara 
sin egna fysiska integritet vilket Johansson (2004 & 2005) menar att förskolepersonalen 
behöver stödja barnet i. Den strävan efter att skydda barns integritet kan utveckla dilemman i 
förskolan då förskolepersonalens intention med att skydda och stödja barnet, lätt kan gå över 
till kontroll och maktutövning. Johansson (2004) beskriver att det kan bli som att rätten till 
integritet är något som vi vuxna har makten över och inte barnet själv. För att undvika att de 
vuxna ska ha all makt, är det som vuxen i förskolan mycket viktigt att skapa och bevara en 
ömsesidig kommunikation med barnen. Ju mer barnen lär känna varandra och förstå sig på 
varandra desto lättare är det att förstå varandras inre och icke-verbala signaler (Stern, refererad 
i Brodin & Hylander, 1998). Johansson, Emilson, Röthle, Puroila, Broström och Einarsdóttir 
(2016) behandlar också dilemman som kan uppstå och menar att det även kan bli en konflikt 
mellan barnets individuella rätt till integritet och förskolans praxis och förskolepersonalens 
åsikter gällande t.ex. matning i förskolan. Studien visar att barnen, vid sådana situationer, tilläts 
att förhandla och försöka utöva sina rättigheter till en början men att det ofta slutade med att 
förskolepersonalen nekade barnens rättighet.  
 
Johansson (2003) har genom sin studie om barns perspektiv fått fram en annan synvinkel på 
vuxnas makt gällande barns integritet. Hon definierar begreppet barns perspektiv, vilket är det 
studien handlar om, som det barnet uppfattar, dess erfarenheter och intentioner, inte det som vi 
vuxna tror att barnet uppfattar och menar. I arbetet för att få barn att känna att de äger rätten 
till sin fysiska integritet är det en förutsättning att möta barnet på dess egna villkor och försöka 
att ge kontrollen till barnen. Detta kan göras genom att lyssna in barnets intentioner och låta 



5 
 

dem komma till uttryck genom att resonera och samtala. Samtidigt som Johansson (2003) 
menar att vi ska sträva efter att lyfta fram barnets perspektiv, finns det en motsättning i detta 
som handlar om att det inte alltid är det bästa att följa barnets perspektiv. Barnet kan gynnas 
av att möta motstånd och lära sig från oss vuxna som har mer erfarenhet och bör således till 
viss del ha en makt (Johansson, 2003).  
 
Även Öhman (2009) fokuserar på förskolepersonalens förhållningssätt och kommunikation 
med barnen och lyfter vikten av att reflektera för att inte riskera att störa barns integritet. För 
att förhindra och motarbeta att barn blir kränkta av varandra krävs det att förskolepersonalen 
arbetar nära barnen och undviker att lämna barnen ensamma i sina aktiviteter. En vuxen ska 
finnas nära till hands för barnen så det blir lätt att ingripa och försvara deras integritet, vilket 
även gör det lättare att få en överblick om vad som händer (Öhman, 2009). En annan faktor 
som påverkar förskolepersonalens hantering av barns fysiska integritet kan vara stress och 
pressade situationer. Johansson (2004) menar dock att om förskolepersonalen har respekt för 
barnet som person blir det lättare för pedagogen att bibehålla sitt förhållningssätt oavsett hur 
stressigt det är och på så sätt försvara barnets integritet.  
 
Stopp min kropp 
Rädda barnen, som är en organisation som värnar om barns rättigheter, har tagit fram en 
handbok för föräldrar och andra vuxna med tips och råd om hur man kan prata med barn om 
dess fysiska integritet (Norlén, 2013). Denna bok heter “Stopp min kropp” och belyser 
sexualitet, kroppens privata områden och vad som får eller inte får göras mot eller med andras 
kroppar. Genom att lyfta upp och prata om dessa ämnen trots att de är svåra och känsliga, kan 
det ge barnen möjlighet att få en djupare förståelse kring ämnet och förskolepersonal kan visa 
för barnen att det är accepterat att prata om det, vilket kan leda till en mer avdramatiserad bild 
av ämnet för barnet. Syftet är att ge barnen en trygghet och en känsla av att kroppen är värdefull 
och att de själva bestämmer över den. Denna bok är inte utgiven på vetenskaplig grund, vilket 
kan ses som en svaghet. Däremot är den utgiven av organisationen Rädda barnen och skriven 
av en psykolog och vi vet av erfarenhet att den används som material i förskolor och skolor 
runt om i landet, vilket gör att vi anser den relevant i relation till arbetet om barns fysiska 
integritet i förskolan.  
 
Eftersom förskolepersonal ofta pratar på olika sätt med barn beroende på  barnens ålder, går 
även Norlén (2013) igenom hur vuxna kan prata med varje åldersgrupp och vi har valt att 
fokusera på de minsta barnen. Situationer i förskolan som blöjbyte, toalettbesök, insmörjning, 
tvättning och matning kan hanteras på olika sätt för att förmedla till barnet att de bestämmer 
över sin kropp, även om det ibland krävs att en vuxen är med och hjälper till. Det kan handla 
om att så tidigt som möjligt lära barnen tvätta sig själv även på privata kroppsdelar, äta själv 
och att torka sig själv vid toalettbesök. Som tidigare nämnt så behöver barnen ibland hjälp av 
en vuxen med olika moment under en dag i förskolan, som vuxen är det då bra att tänka på att 
fråga barnen om lov och att hela tiden berätta för barnen varför vi gör som vi gör och att vi 
behöver utföra vissa saker som t.ex. blöjbyte.  



6 
 

En annan viktig del som lyfts av Norlén (2013) är hur vi som arbetar i förskolan förhåller oss 
till vår fysiska kontakt med barnen. För att barnen ska lära sig att de själva bestämmer över sin 
kropp, bör vi vuxna tänka på att inte t.ex. lyfta upp ett barn i knäet utan barnets tillåtelse eller 
att de tagit initiativ. Detsamma gäller kramar och andra närmanden. När barnet känner att någon 
gör något som inte känns okej, kan det vara bra att lära dem att säga nej och stopp, eller bara 
sätta upp en “stopphand” och det även mot människor som barnet egentligen tycker om. Detta 
har även uppmärksammats på andra sätt, t.ex. av retorikern Elaine Eksvärd som engagerat sig 
i arbetet med barns integritet och arbetat mycket med att problematisera vuxnas 
förhållningssätt. Tillsammans med barnpsykologen Maria Schillaci lär hon ut integritet för barn 
i Nyhetsmorgon vilket ger handfasta tips på hur vuxna kan agera för att inte kränka barns 
fysiska integritet (Eksvärd & Schillaci, 2016).  
 
Treskablinoll och Förskolebrevet 
Elaine Eksvärd är även grundare av Treskablinoll (Treskablinoll, u.å.) som är ett företag som 
arbetar för att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Precis som Stopp min kropp är detta inte 
något som är vetenskapligt, men då många förskolor börjat arbeta efter detta anser vi ändå att 
det är något som bidrar till en förståelse av vårt ämne. De senaste undersökningarna gjorda av  
Landberg et al., (2015) visar att ett av fem barn blir utsatta för sexuella övergrepp. För att lyfta 
undervisning i fysisk integritet inom förskolan och har det tagits ett initiativ som heter 
Förskolebrevet (treskablinoll, u.å.). Målet är att fem barn ska bli noll och ett steg mot detta mål 
är att vårdnadshavare, anhöriga till barnen och personal kan skicka ut ett färdigskrivet brev till 
förskolechefer runt om i landet. Brevet innehåller en uppmaning till att jobba kring tio 
förebyggande riktlinjer samt en integritetspolicy. På hemsidan finns en karta över Sverige med 
alla förskolor markerade, de förskolor som valt att arbeta efter Förskolebrevets riktlinjer blir 
blåmarkerad medan de andra förskolorna är gråmarkerade. I nuläget följer 327 av 8097 
förskolor Förskolebrevets riktlinjer och är då blåmarkerade.  

Sammanfattning 
I forskningsöversikten har vi definierat centrala begrepp som fysisk integritet vilket innebär 
rätten till sin kropp och rätten till att inte kränkas. Vi har även, med hjälp av tidigare forskning, 
definierat fysisk kränkning vilket innebär att en individ inte respekterar någon annans rätt till 
sin kropp. Forskningsöversikten behandlar även barns respekt för varandras fysiska integritet 
där barn lyfts fram som undersökande och att de ofta testar varandras gränser.  För att försvara 
deras integritet uttrycker sig barn ofta med hjälp av skrik eller våld. Vuxnas förhållningssätt 
till barns fysiska integritet lyfts fram som centralt i den tidigare forskningen. Det slås fast att 
det är vi vuxna som bär ansvaret och ska hjälpa barnen i att dels försvara sin egna integritet 
samt att respektera andras. Vi har även lyft förskolans läroplan, barnkonventionen, Stopp min 
kropp, Treskablinoll och Förskolebrevet för att ge en bakgrund till denna studie. 
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Metod  
Denna kvalitativa studie har semistrukturerade forskningsintervjuer som metod. Enskilda 
intervjuer genomfördes med fem förskollärare och två barnskötare från tre olika förskolor i 
samma kommun och en intervjuguide följdes (se bilaga 2). Den kvalitativa forskningsintervjun 
kännetecknas av ett samtal mellan två parter där intervjuaren introducerar ämnet och 
kontrollerar situationen genom att noggrant se till så att frågorna besvaras (Kvale och 
Brinkmann, 2014).  
 
Metodval  
Kvale och Brinkmann (2014) understryker att det är ämnet och forskningsfrågan som ska 
bestämma metoden. Eftersom denna studie undersöker förskolepersonals förhållningssätt och 
arbetssätt kring barns fysiska integritet, var vi intresserade att förstå detta utifrån deras 
synvinkel samt perspektiv och ville därför samtala med dessa personer, vilket Kvale och 
Brinkmann (2014) nämner som syftet för studiens valda metod. Att använda sig av 
semistrukturerade intervjuer innebär att det finns bestämda intervjufrågor och att det finns 
utrymme för att ställa följdfrågor för utförligare svar (Bryman, 2002). Denna typ av metod 
valdes för att ha en tydlig mall att utgå ifrån samtidigt som vi ville kunna lyssna in intervjuarens 
svar och få möjlighet att ställa följdfrågor. 
 
Urval 
Kvale och Brinkmann (2014) konstaterar att i en kvalitativ forskningsintervju bör forskaren 
intervjua så många personer som det krävs för att få svar på det som undersöks. Man vill kunna 
generalisera vilket inte kan göras med för få intervjupersoner samtidigt som det kan bli för stort 
och i vissa fall onödigt arbete att intervjua för många. Vi hade möjligheten att kunna intervjua 
flertalet intervjupersoner men valde att boka in några i taget för att kunna ha kontroll över när 
vi kände att vi samlat på oss tillräckligt med datamaterial. Något som upplevdes som positivt 
för studien var att det inte skedde något bortfall av deltagare. Ett selektivt urval användes vilket 
innebar att urvalet av deltagare var ett medvetet val. Tre av de deltagare som vi valde att 
intervjua hade vi en personlig anknytning till vilket kan ses som en svaghet. Detta var något vi 
reflekterade över och vi inledde därför dessa intervjuer med att förtydliga att vi inte var ute 
efter “korrekta” svar utan att vi ville höra om deras tankar och erfarenheter. Vår uppfattning 
var att intervjuerna med de deltagare som vi kände, inte påverkades av denna anknytning. Fem 
förskollärare och två barnskötare intervjuades och valet av intervjupersoner gjordes utifrån 
ålder, utbildning och hur lång erfarenhet de har inom förskolan då vi ville ha en stor variation. 
Alla deltagare som intervjuades var kvinnor som arbetade på tre olika förskolor och åldern var 
mellan 25–53 (se tabell 1). På grund av det endast arbetade kvinnlig förskolepersonal på 
förskolorna vi intervjuade på fanns tyvärr inte möjlighet att intervjua manlig förskolepersonal. 
Detta är något som kan ses som en svaghet då det eventuellt kunde ge oss andra svar på våra 
intervjufrågor och leda till andra slutsatser och insikter. Med tanke på det stora 
åldersintervallet, deltagarnas olika utbildningar samt att alla har olika lång erfarenhet i arbete 
med barn ansåg vi att det skulle ge oss en bra syn och inblick på hur olika personer i olika 
åldrar ser på och arbetar med barns fysiska integritet. 
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Tabell 1. Presentation av förskolepersonal som intervjuades  
 

Förskolepersonal Utbildning Erfarenhet 
inom förskolan 

Förskola Ålder 

Patricia Förskollärare 28 år Björken 53 år 

Julia Barnskötare 1,5 år Björken 49 år 

Amelia Förskollärare 23 år  Eken 48 år 

Clara Barnskötare 30 år Eken 25 år 

Pernilla Förskollärare 4 år  Aspen 28 år 

Lovisa Förskollärare 26 år Aspen 45 år 

Livia  Förskollärare 6 år Aspen 27 år 
 
Förskolepersonalens namn samt namnen på förskolorna är fingerade.  

 
Dataproduktion 
Deltagarna fick erhålla ett missivbrev (se bilaga 1) för att få en inblick i vad intervjun skulle 
handla om samt deras rättigheter som deltagare. Innan första intervjun genomfördes kom vi 
överens om vem av oss som skulle ställa vilka frågor för att intervjun inte skulle uppfattas som 
ostrukturerad. Vi båda medverkade på alla sju intervjuer och båda spelade in intervjun för att 
få den registrerad med hjälp av våra mobiltelefoner. Kvale och Brinkmann (2014) anger någon 
form av ljudinspelningsapparat som det vanligaste sättet att registrera intervjuer och menar att 
fördelen är att de som intervjuar kan koncentrera sig på att lyssna och samtala med 
intervjupersonen. De inspelningar som spelades in var noga testade och kontrollerade så de 
fungerade då det var en förutsättning för det kommande arbetet med transkriberingen av 
materialet.  
 
Intervjuerna inleddes med allmänna frågor för att få en överblick över informantens 
erfarenheter och utbildning (se bilaga 2). Dessa frågor ställdes först då det kan skapa en lugnare 
atmosfär och en känsla av trygghet hos informanten. Vid eventuella oklarheter och svårigheter 
vid deltagarnas svar ställdes spontana följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar. Intervjuerna 
genomfördes på de förskolor där respektive deltagare arbetar på. Valet av rum där intervjun 
skulle genomföras gjordes i samråd med deltagaren. Intervjuerna pågick mellan 30–40 minuter 
vilket kändes som en lämplig tid då vi hann ställa de frågor vi ville samt att deltagaren fick god 
tid på sig att fundera och uttrycka sig.  
 
Analys 
När alla intervjuer genomförts var nästa steg att avlyssna och transkribera dessa. Intervjuerna 
delades upp mellan oss båda och vi transkriberade således några var. Transkriberingen gjordes 
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ordagrant men ord som “mm”, pauser, betoningar på ord, skratt eller suckar benämns inte. När 
intervjuerna transkriberats skrevs dessa ut i pappersform för att underlätta analysarbetet. Vi 
bestämde oss för att använda oss av datastyrd kodning och kategorisering för att analysera 
materialet och Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att för att få en överblick över 
textmaterialet är dessa metoder att rekommendera.  
 
Första steget var att läsa igenom transkriberingarna. Sedan använde vi oss av kodning i form 
av nyckelord som vi skrev i marginalerna vid de avsnitt som vi ville koda. Utifrån nyckelorden 
kunde vi finna kategorier som kunde kopplas ihop med studiens frågeställningar. Dessa 
kategorier var: fysisk integritet, förebyggande arbete, material, barns respekt för andra barns 
fysiska integritet och svårigheter med fysisk integritet i förskolan. Kategorierna hjälpte oss att 
kunna koppla avsnitt i transkriberingarna till våra frågeställningar för att till slut kunna få svar 
på dessa. Datastyrd kodning användes under analysen vilket innebar att olika koder utvecklades 
genom tolkning och bearbetning av materialet (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi använde oss 
även av färgkodning genom att vi markerade de uttalanden i transkriberingarna som föll in 
under respektive kategori med hjälp av markeringspennor i olika färger. Dessa uttalanden var 
det som vi sedan använde i form av citat som en del i studiens resultat. Efter upprepade 
genomläsningar av transkriberingarna kunde vi försäkra oss att inga nya tankar eller 
kategoriseringar uppkommit.  
 
Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om undersökningen är trovärdig och giltig och om det som forskaren har som 
avsikt att undersöka i sin studie är det som undersöks (Kvale & Brinkmann, 2014). Studiens 
intervjufrågor är avgörande angående hur trovärdig studien är. Handlar frågorna om det som 
studien vill undersöka och ger det undersökningen validitet? Om intervjufrågorna inte handlar 
om det som studien syftar till att undersöka kommer studien inte vara särskilt trovärdig eller 
tillförlitlig. Denna studies intervjufrågor har tagits fram med mycket noggrannhet för att de ska 
täcka undersökningsområdet och kunna besvara frågeställningarna samt att intervjuerna bidrar 
till en trovärdig och giltig studie. Studien kan med stor risk innehålla en liten extern validitet 
då undersökningen genomförts på tre förskolor i närliggande område. Extern validitet handlar 
om hur och vilka slutsatser som kan dras av en undersökning (Brinkkjaer & Høyen, 2013). För 
att höja studiens externa validitet hade undersökningen behövts göras i ett större område och 
med fler förskolor och deltagare.  
 
Reliabilitet handlar om pålitlighet, det vill säga om datan har samlats in på ett så pass noggrant 
sätt och i tillräcklig mängd för att kunna dra några slutsatser om det (Brinkkjaer & Høyen, 
2013). Kvale och Brinkmann (2014) lyfter intervjuarens reliabilitet som en avgörande faktor 
för hur svaren på frågorna blir. Intervjuarens reliabilitet handlar om hur frågor ställs, t.ex. om 
intervjuaren omedvetet ställer ledande frågor kan det oavsiktligt få påverkan på vilket svar som 
ges på frågan. På vilket sätt frågan ställs kommer med andra ord avgöra vilket svar som ges. 
Studiens reliabilitet ökade genom att öppna frågor som inte var riktade mot ett visst svar 
ställdes. Frågorna från intervjuguiden följdes upp med följdfrågor som inte var ledande.  
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Etiska ställningstaganden  
Under vår kvalitativa studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer vars syfte är 
att förse forskare och deltagare med krav och principer för hur förhållandet mellan dessa bör 
se ut (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa sammanfattas i fyra huvudkrav som vi varit tydliga med 
att informera våra undersökningsdeltagare om. Vi sammanfattade detta i ett missivbrev (se 
bilaga 1) som skickades ut till deltagarna två veckor innan intervjuerna genomfördes. Vi 
informerade alla deltagare om hur studien skulle gå tillväga och villkor som gäller för deras 
deltagande t.ex. att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Innan vi kunde 
genomföra våra intervjuer erhöll vi alla deltagarnas samtycke till att delta i studien och vi har 
tydligt informerat deltagarna om att deras personuppgifter hanteras konfidentiellt. I vår 
presentation av resultat har vi försäkrat oss om att ingen utomstående kan identifiera vem som 
sagt vad och vi har slutligen varit tydliga med att informera deltagarna att alla uppgifter endast 
kommer användas i vetenskapligt syfte. Något som vi också har tagit hänsyn till var att detta 
ämne kan uppfattas som känsligt och kontroversiellt. Detta var en anledning till att vi endast 
valde att göra intervjuer och inte observationer då det kan uppfattas som man kritiserar 
förskolepersonalens förhållningssätt och det kan då uppstå dilemman. 
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Resultat 
I denna del presenteras studiens resultat. Efter att de sju intervjuerna transkriberats kunde 
analysen påbörjas där vi kategoriserade deltagarnas svar utifrån kategorierna; fysisk integritet, 
förebyggande arbete, material, barns respekt för varandras fysiska integritet och svårigheter 
med fysisk integritet i förskolan. Dessa kategorier presenteras nedan med innehåll av citat från 
intervjuerna i syfte att besvara våra frågeställningar som är: 

● Hur ser förskolepersonal på barns fysiska integritet? 
● Hur kan förskolepersonal i förskolan arbeta för att stärka barns fysiska integritet?  
● På vilket sätt kan förskolepersonal arbeta för att lära barnen hur de kan respektera 

varandras fysiska integritet? 
● Vad kan det finnas för dilemman/hinder i förskolepersonalens arbete att respektera 

barns fysiska integritet?  
 
Fysisk integritet  
Vi inledde varje intervju med att fråga deltagarna om vad fysisk integritet innebär för dem. 
Fyra av sju deltagare nämner ordet stopp i deras förklaring av fysisk integritet, som exempelvis 
Amelia:  
 

Fysisk integritet...ja, då tänker jag på området, min sfär, vad jag har rätt till som 
människa att säga stopp till och säga ja och nej till [...]    

       (Amelia, förskollärare) 
 
Ett mönster vi kunde utläsa i våra transkriberingar var att samtliga deltagare som nämnde ordet 
stopp, återkom senare i intervjuerna till materialet Stopp min kropp som de alla läst. Tre 
deltagare lyfte fram respekt som en viktig del av fysisk integritet. Julia uttryckte sig på följande 
sätt: 
 

Det innebär att man respekterar andras kropp och andras känslor, att det kan vara 
olika utifrån olika personer och barn. Jag tänker att det säkert har att göra med att 
man inte kränker någon, den personliga integriteten. Att man ska respektera och ta 
hänsyn. 
         (Julia, barnskötare) 

 
Sammanfattningsvis har alla deltagare svarat på liknande sätt och menar att fysisk integritet 
handlar om att äga rätten till sin kropp, att kunna säga nej och stopp samt att visa respekt till 
andras kropp.  
 

Förebyggande arbete/material   
I denna del av resultatet presenteras hur deltagarna arbetar förebyggande för att stärka barnens 
fysiska integritet och i detta arbete ingår även visst material och vissa riktlinjer som också 
kommer presenteras. 
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Förebyggande arbete 
Samtliga deltagare berättade om att de arbetar eller har arbetat med känslor i barngruppen, men 
vi upplevde en skillnad i intervjuerna då det inte var alla som direkt kopplade arbetet med 
känslor till arbetet med barns fysiska integritet. Majoriteten nämnde att känslor kan användas 
som verktyg för barnen att kunna hantera svåra situationer och kränkningar av dess fysiska 
integritet och konflikthantering. Denna typ av undervisning har skett på liknande sätt där 
majoriteten har använt sig av någon typ av gestaltning i form av smileys eller ansikten som 
visar olika känslor samt att de använt sig av böcker, gosedjur och sånger. Julia uttryckte sig 
enligt följande: 

 
Då gjorde jag det med de ganska små barnen och hade känslokort med glad, ledsen 
och arg också fick barnen visa hur de såg ut när de var glada, ledsna och arga [...]. 
Hon kunde verkligen visa när hon var arg och henne kunde man ju fråga men varför 
blir du arg? Och då kunde hon spela upp och dramatisera olika exempel och 
situationer [...]. Men det var ju tydligt att hon beskrev det som att hon tyckte det var 
jobbigt om något barn var upp på henne exempelvis.  
         (Julia, barnskötare) 

 
En annan slags undervisning som två deltagare använt sig av är massage. Det sker ofta i en 
mindre barngrupp i samband med vilan efter lunchen där barnen är två och två och masserar 
varandra. Barnen får bestämma om de vill ha på sig tröja eller vara utan och om de vill ha 
massageolja eller inte. Sedan läser den vuxna upp en massagesaga med instruktioner hur barnen 
kan massera varandra. Lovisa beskriver detta på följande sätt: 
 

Att barnen masserar varandra och det gör ju att, ja för har du masserat en kompis så 
slår du inte den kompisen sen [...]. Det är från axlarna ner till svanken. Alltså du rör 
inte en rumpa. 

                 (Lovisa, förskollärare) 
 
På en av förskolorna där vi intervjuade personal ifrån använder de sig mycket av 
samarbetsövningar i verksamheten. Förskolepersonalen såg samarbetsövningarna som en stor 
fördel och något som bidrar till mindre konflikter, mer visad respekt och mindre kränkningar 
rörande barnens fysiska integritet. Detta beskrivs av Lovisa: 
 

Vi jobbar mycket med samarbete, ta hand om varandra, mycket med att lösa 
konflikter och kompis-ringar med ingen framför ingen bakom [...]. Vi har väldigt lite 
konflikthantering tack och lov. 

                    (Pernilla, förskollärare) 
 
Vi intervjuade två personer från förskolan där de arbetade mycket med samarbetsövningar och 
kunde se en viss skillnad i deras svar mot de andra förskolepersonalens svar. De som arbetade 
på andra förskolor nämnde olika situationer där det kan uppstå konflikter och svårigheter med 
barns fysiska integritet och hur de hanterar dessa. Medan den förskolan som arbetar mycket 
med samarbete, hade ett större fokus på förebyggande arbete. Konflikter kan ibland leda till 
mer fysisk kontakt genom t.ex. puttningar vilken kan inkräkta på barns fysiska integritet. Den 
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tidigare nämnda förskolan som arbetar mycket med samarbete använder sig av vissa strategier 
för att undvika detta vilket Lovisa uttrycker: 
 

Också det här med att man slussar barnen i olika omgångar till toaletterna så att inte 
alla går på samma gång och för att minska denna friktionen att komma nära någon 
annan. [...]. Likaså vid buffén [...]. Vi har markerat med prickar i golvet att barnen 
har sin zon där de ska stå stilla, det är deras vänte-prick liksom och så går de ett steg 
framåt när kompisen framför är färdig. Och det är också ett hjälpmedel tänker jag 
för barnen att inte puttas och bufflas mot varandra. Det minimerar risken iallafall.  

         
(Lovisa, förskollärare) 

 
Material 
När vi under intervjun kom in mer på material som deltagarna använt sig av så var Stopp min 
kropp de material som nämndes av samtliga deltagare. Dock var det bara en av dessa som var 
insatt i materialet och verkligen använde sig av det i arbetet med barnen. De andra hade bara 
en övergripande vetskap om vad det handlade om. De vi kunde utläsa från intervjun med den 
deltagare som arbetat aktivt med Stopp min kropp, var att hennes arbetslag kunde se att det 
skedde konkreta förbättringar i barngruppen i och med att de lyfte Stopp min kropp vilket 
beskrivs nedan:  
 

Sådär att de skulle slå varandra på rumporna och visa rumpan för varandra så det var 
därför vi kände att vi måste göra något, det eskalerar ju hela tiden och vissa har ju 
påpekat att ingen får röra min snippa eller snopp och ingen får slå [...]. Faktiskt tycker 
jag att rump-daskandet har gått över och det är inte alls lika mycket som det var ett 
tag.  

(Clara, barnskötare) 
 
De deltagarna som just nu inte arbetade med Stopp min kropp sa att de vill starta upp ett projekt 
och arbeta mer med det. Flera av dessa använde sig dock redan av “stopphanden” vilket Amelia 
uttryckte sig på följande sätt om: 
 

Ja men detta med Stopp min kropp (sätter upp handen och visar stopp), att man 
verkligen visar barn på att det finns ett stort kroppsspråk, alltså kroppsspråket visar 
oss jättemycket. 

         (Amelia, förskollärare) 
 
Clara och Patricia lyfte bordsteater och gestaltning som ett förebyggande arbetssätt där Clara, 
som arbetar på en avdelning där de tagit mycket hjälp av Stopp min kropp, beskrev följande 
situation:  
   

Vi har pratat mycket om att säga stopp och att “du får inte göra så för det är min 
kropp” [...]. Vi hade så vi spelade upp, det var två fröknar som var barbiedockor så 
då spelade vi upp just det här med att kramas. Det här att man säger “ge nu moster 
en kram”. Nä men det behöver du inte göra om du inte vill och så gestaltade vi det. 
Först att mostern tog sig en kram och inte lyssnade på barnet. Och då diskuterade vi 
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med barnen om vad de trodde hände och det var jättemycket med på att det inte 
kändes gott för barnet och liksom hur man gör annars [...].  

          
       (Clara, barnskötare) 

 
En skillnad vi kunde se i intervjuerna var att endast Livia och Pernilla nämnde förskolans 
likabehandlingsplan som något de arbetar med och som bidrar till arbetet med barnens fysiska 
integritet. Detta är en plan som tar upp många av de aspekter som rör barns fysiska integritet 
gällande t.ex. kränkningar. Livia hade även arbetat med barnkonventionen med barnen i form 
av högläsning av barnanpassade böcker om de 54 artiklarna som barnkonventionen består av 
vilket berättas om på följande sätt:  
 

 
Men sedan jag började har jag börjat läsa böcker från barnkonventionen, barnböcker 
[...]. Då läser jag dem också pratar vi om det, vad är demokrati, vad är att säga stopp, 
att sitta ifred på toaletten osv. Det är som en barnbok, man är en förskola med massa 
nallar och giraffer och sådär också händer det grejer och det kommer någon klok 
björn där.  

        (Livia, förskollärare) 
 

Sammanfattningsvis har deltagarna fokuserat på olika saker när de beskrivit hur de arbetar 
förebyggande för att stärka barns fysiska integritet. Efter följdfrågor och lite betänketid kunde 
alla konstatera att de arbetar med att barnen ska förstå olika känslor och hur barnen kan visa 
vad de känner. Samarbetsövningar, vilket en förskola använde sig av, beskrevs också som ett 
bra sätt att arbeta förebyggande för att stärka barns fysiska integritet. Samtliga deltagare hade 
tagit del av materialet Stopp min kropp, men endast en hade använt sig av det i arbetet med 
barnen. Av de sju deltagarna vi intervjuade var det endast två som nämnde barnkonventionen 
och likabehandlingsplanen som något personalen kan använda sig av i arbetet med att stärka 
barns fysiska integritet.  
 
Barns respekt för varandras fysiska integritet 
Inom denna kategori presenteras deltagarnas tankar om när barn riskerar att inkräkta på ett 
annat barns fysiska integritet och hur förskolepersonalen kan hantera detta i förskolan.  
 
En situation som samtliga deltagare behandlar är toalett-situationer där barn vill sitta ifred. De 
förskolor som vi intervjuade personal ifrån har alla ett större skötrum med en eller flera 
toaletter, samt enskilda toaletter. Deltagarna konstaterade att vissa barn gärna vill ha sällskap 
och tycker det är okej att det står andra barn och vuxna i samma rum när de uträttar sina behov 
medan andra barn vill vara ensamma. Just i förskolans miljö där det finns mycket barn och de 
inte får låsa dörrarna kan detta bli ett problem för de barn som vill vara ensamma.  Personalen 
måste vara närvarande och lära barnen att respektera varandra i sådana situationer. Livia och 
Patricia berättade om hur vissa barn hanterar dessa situationer vilket citeras nedan:  
 

Det finns ju faktiskt de barnen som håller sig en hel dag för att de känner att de blir 
störda hela tiden och så gör de ifrån sig hemma då. 
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       (Livia, förskollärare) 
 
Många går ju på toaletten när vi äter lunch, för att de vill vara själva.  
 

       (Patricia, förskollärare) 
 

Majoriteten av deltagarna belyste vikten av att förskolepersonalen är närvarande i leken för att 
hjälpa barnen att respektera varandras fysiska integritet. Detta beskrivs av Julia på följande vis: 
 

Vi säger att de leker familj och det är någon som är jättepå denna bebisen, då försöker 
vi prata och att råda så att leken fortfarande kan fortsätta men att vi kan råda att 
“försök att klappa bebisen bara på huvudet” t.ex. “går det bra för bebisen?”. Att vi 
pratar liksom inte som att vi är med och leker men ändå som att det är i leken så att 
den ändå kan fortsätta. Så att inte de barnet som tycker det är jobbigt slutar och blir 
rädd för leken. 

          (Julia, barnskötare) 
 
Vidare hävdar majoriteten av deltagarna hur viktigt det är att lära barnen att fråga varandra om 
lov i olika situationer och känna av signaler vilket beskrivs nedan av Patricia: 
 

Det kan ju vara om ett barn precis vaknat och vill sitta och vakna och morna av sig 
själv, medan ett annat barn är jättesugen på att leka eller kramas [...]. Man får försöka 
prata om att “du måste fråga först om kompisen vill”. Man kan inte bara känna efter 
att jag vill, utan man måste försöka läsa av varandra.  
                      

       (Patricia, förskollärare) 
           
Två deltagare beskrev tydliga exempel på situationer då ett barn inte respekterade de andra 
barnets fysiska integritet och det blev en jobbig situation för det andra barnet. Det var då väldigt 
tydligt hur viktigt det är att förskolepersonalen är närvarande för att hjälpa barnen att respektera 
varandra och hjälpa barnen att säga stopp.  
 

Några blir alltid lite kära. Dessa har pussats och det har liksom varit trevligt, mysigt 
så. Men det håller på att bli väldigt hårdhänt och vi alla kände på direkten att nej, 
nej, stopp, det här är inte trevligt liksom det blir för hårt. [...]. Och det är ju jättesvårt 
för det är ju ett bekymmer för detta barnet, och att det är svårt att inte vara hårdhänt. 
Och det tycker jag är en väldigt känslig sak, då måste man vara där till hands och 
hjälpa dom.  

       (Amelia, förskollärare) 
 
Sammanfattningsvis kunde vi i analysarbetet konstatera att det fanns mycket likheter i 
deltagarnas resonemang kring barns respekt för varandras fysiska integritet. Deltagarna 
menade att förskolepersonalen bär ett stort ansvar och har en väldigt stor roll i arbetet med att 
lära barn att respektera varandras fysiska integritet. Det är viktigt att vara närvarande och 
delaktig i alla situationer för att vägleda barnen och lära dem hur de kan respektera varandra 
genom att t.ex. fråga om lov innan de utför en handling.  
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Svårigheter med fysisk integritet i förskolan 
Under intervjuns gång uppkom det vissa svårigheter och dilemman i arbetet med barns fysiska 
integritet vilket även en av våra intervjufrågor syftade på. Samtliga deltagare nämnde blöjbyten 
som en situation där det ibland kan vara svårt att ta hänsyn till barns fysiska integritet. I deras 
resonemang framkom dock att de försöker ta hänsyn och är medvetna om att det kan vara svårt 
för barnen, men att förskolepersonalen ibland måste utföra vissa handlingar fast barnet inte vill. 
Detta exemplifierar Pernilla på detta vis: 
 

Jag har faktiskt varit med om en liten pojke som vägrade att ligga ner på skötbordet. 
Jag försökte prata med honom och jag sjöng och försökte göra allt. Men det blir så 
svårt när det är bajs i blöjan och byta så det kändes faktiskt som ett påhopp. Min 
kollega fick stå och hålla pojken och jag fick tvätta rent så det blir ju nästan ett 
övergrepp fast samtidigt så måste jag få bort bajset, men det känns inte rätt. 
 
             (Pernilla, förskollärare) 

 
Fyra av deltagarna lyfte även situationer där barn blir arga och ledsna och att det då ibland kan 
vara svårt att ta hänsyn till deras fysiska integritet. Detta problematiserar Pernilla och Patricia 
på följande sätt: 
 

Det kan vara så att barnen hamnar i sådana situationer där de skadar sig själv eller 
andra, och då får man gå in och stoppa dom också får man väl känna efter beroende 
på vad som händer och sker hur mycket man behöver ingripa [...]. Jag har varit med 
om att man håller i barnet och det känns som övergrepp, när man får hålla fast dem 
fast de bara vill iväg.  
 

       (Patricia, förskollärare)  
 
Då var det ett barn som inte ville gå ut och leka. Och då var det ju så att för att 
verksamheten skulle fungera var vi alla tvungna att gå ut [...]. Och tillslut har man 
inte den tiden så då får man bara “nej nu får jag plocka upp dig”. Så då fick jag ta 
barnet och gå ut i hallen och barnet blev då jätteledsen. Och då hade jag liksom 
trampat på integriteten, men jag kände att där har man inget val [...].  
 

       (Pernilla, förskollärare) 
 
I citatet ovan nämndes det att förskolepersonalen behövde göra på ett visst sätt för att 
verksamheten skulle fungera. Det leder oss in på nästa aspekt som ett par av deltagarna 
diskuterar vilket är hur stressen och förskolans rutiner påverkar pedagogers förhållningssätt till 
barns fysiska integritet. När vi diskuterade detta påpekade flera deltagare att det egentligen inte 
ska finnas några svåra situationer samt att detta med stress och rutiner påverkar barnen negativt 
är något som de försöker arbeta bort. Detta dilemma belyser Lovisa och Livia på följande vis: 
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Man är så inställd på att det ska gå fort att byta blöjor istället för att man frågar 
barnen ifall de själva kan ta av sig blöjan.  
 

       (Lovisa, förskollärare)  
 
Eller om du är själv med barn och behöver byta blöja. Du kan ju inte lämna de andra 
barnen men du måste byta. Då kan det bli en situation där det barn som vill vara själv 
inte kan det. Det kan vara svårt att hantera. 
           

(Livia, förskollärare) 
 
Ett annat dilemma som lyftes av två deltagare är att barn är nyfikna och ibland vill titta på 
varandras intima kroppsdelar. Det är något som ska få vara just privat, samtidigt som det inte 
ska vara tabu. Detta beskrivs i följande citat av Pernilla:  
 

Det är ju i denna åldern med hur ser din snippa och snopp ut. Och vissa barn, de tittar 
ju gärna, och det kan jag ju tycka är en svår gräns. För man ska ju ändå normalisera 
det tänker jag så att de ska få kunna titta [...]. De ska inte va liksom nej titta inte på 
hans snopp nu utan, vi kan prata och säga ja han har snopp och tjejer har snippa, att 
man kan prata om det fast där räcker det. De ska ju inte pilla på varandra liksom, så.  
 

       (Pernilla, förskollärare) 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det under intervjuernas gång dök upp flera olika 
situationer där det för förskolepersonalen kan vara svårt att ta hänsyn till barns fysiska 
integritet, trots att allas intention är att respektera barnen. Det kan uppstå svårigheter rörande 
toalett- och blöjsituationer men även tillfällen då barn blir arga eller ledsna. Samtliga deltagare 
verkade väl medvetna om när det kan uppstå svåra situationer och gav alla förslag på hur de 
försöker att hantera sådana situationer för att undvika kränkningar av barnets fysiska integritet. 
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Diskussion 
Vi har valt att diskutera resultatet utifrån studiens fyra frågeställningar som berör hur 
förskolepersonalen arbetar med och ser på barns fysiska integritet i förskolan.  
 
Hur ser förskolepersonal på barns fysiska integritet? 
I resultatet framkom det att alla deltagare svarat på liknande sätt och de menar att fysisk 
integritet handlar om att äga rätten till sin kropp, att kunna säga nej och stopp, bestämma över 
sin egen sfär och gränsen till denna och att visa respekt och hänsyn till andras personliga sfär. 
I relation till den tidigare forskningen finner vi likheter då forskningen slår fast att integritet 
handlar om rättigheter. Att kunna säga stopp och att visa respekt till andras personliga sfär visar 
indirekt på att jag har rätten till min kropp och någon annan har rätten till sin kropp (Norlén, 
2013).  
 
Ett mönster vi kunde se i resultatet var att de deltagare som nämnde ordet stopp i sin förklaring 
av begreppet fysisk integritet, senare återkom till Stopp min kropp. De andra deltagarna 
nämnde ordet stopp vid senare tillfällen. Vår tolkning av detta mönster är att då alla deltagarna 
visste vad Stopp min kropp var även om alla inte läst handboken, låg det nära till hands då det 
handlar om fysisk integritet. När vi under intervjuerna fokuserade på begreppet fysisk integritet 
nämnde ingen av deltagarna kränkningar som en del i definitionen. Att ingen nämnde 
kränkningar som en del i definitionen kan ha och göra med avgränsad kunskap kring ämnet 
och att deltagarna inte såg kränkningar som något som kan kopplas ihop med fysisk integritet. 
Flera deltagare beskrev dock kränkningar vid senare tidpunkter under intervjun och det visade 
sig att kränkningar kan uppstå när någon annans fysiska integritet i respekteras vilket även 
framhålls av Öhman (2009).  
 
Hur kan förskolepersonal arbeta för att stärka barns fysiska integritet?  
Utifrån studiens resultat framkom det olika svar när deltagarna beskrev hur de arbetar 
förebyggande för att stärka barns fysiska integritet. Det framkom att en av sju deltagare aktivt 
hade arbetat med Stopp min kropp vilket vi märkte av på deltagarens svar. De andra sex 
deltagarna hade endast hört talats om handboken men inte arbetat aktivt med den. Andra 
arbetssätt för att stärka barns fysiska integritet som beskrivs var att arbeta med känslor, 
samarbetsövningar, massage, böcker och dockteater. Det vi tydligt kunde märka var att 
deltagaren som arbetat med Stopp min kropp hade använt sig av flera olika arbetssätt och gav 
mer konkreta, utförligare svar på hur de arbetat för att stärka barnens fysiska integritet. De 
övriga deltagarnas svar krävde mer betänketid och vi uppmärksammade att flera svar gavs med 
en viss osäkerhet. Vår tolkning av detta var att arbetet med Stopp min kropp givit den ena 
deltagaren mer kunskap om hur förskolepersonal kan arbeta för att stärka barns fysiska 
integritet gentemot de deltagare som inte arbetat med materialet. Vi kan dock inte dra denna 
slutsats då endast en deltagare arbetade aktivt med Stopp min kropp och faktorer som 
personlighet, kompetens och erfarenhet kan spela in. Alla deltagare har olika personligheter 
och en intervjusituation kan, för vissa, kännas obekväm och ovan vilket också kan påverka 
svaren deltagarna givit oss. Tolkar vi detta utifrån ett samhälleligt perspektiv kan det ses som 
oroväckande då de barn vars förskolepersonal arbetar aktivt med Stopp min kropp ger barnen 
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mer verktyg att stärka sin egen integritet och respektera andras än den andra personalen, vilket 
är något som kommer följa med barnen ut i livet. 
 
Arbetet med känslor var något alla deltagare lyfte som en del i sitt arbete. Dock var det inte 
alla som nämnde känslor som ett direkt verktyg för barnen att hantera kränkningar av dess 
fysiska integritet vilket Öhman (2009) belyser. När vi under intervjuns gång frågade specifikt 
om känslor kunde flera deltagare då koppla det till fysisk integritet. Detta tolkar vi som att 
deltagarna inte tänkt på just fysisk integritet när de arbetat med barnens känslor, då det kan 
finnas andra syften med detta som t.ex. kommunikation. Deltagarna beskrev att de arbetade 
med bilder där figurer visar olika känslor, sjunger känslor, rollspel för att gestalta känslor samt 
att barnen fick visa hur de ser ut när de känner en viss känsla. Att använda uttrycksformer som 
drama, bild, sång och musik menar Skolverket (2016) är en metod för att främja barns 
utveckling. Öhman (2009) och Johansson (2005) konstaterar att barn kan försvara sin integritet 
genom att uttrycka känslor vilket då ger en signal till den som inkräktar på barnets integritet. 
Förskolepersonalens arbete kring olika känslouttryck kan ge barnen verktyg och är således 
något som kan hjälpa barnen att respektera varandras fysiska integritet och stärka sin egen. 
Tack vare goda samarbetsövningar samt återkommande arbete kring goda relationer på en 
förskola vi besökte, hade de inte så många konflikter att lösa mellan barnen, då barnen var så 
pass bra på att samarbeta och reda ut konflikter själva. Något vi finner intressant och tänkvärt 
är om förskolan som arbetat med Stopp min kropp börjar arbeta mer med samarbetsövningar, 
hur hade deras antal konflikter rörande fysisk integritet förändrats?    
 
I den tidigare forskning som vi presenterade ingick barnkonventionen och förskolans läroplan 
där det beskrivs vad vi har för skyldigheter gentemot barnen, barnens rättigheter och vad vi ska 
sträva mot i förskolan. Det var enbart ett par av deltagarna som nämnde detta och de nämnde 
även förskolans likabehandlingsplan. Att det enbart var två av sju som nämnde dessa dokument 
tror vi kunde sett annorlunda ut om vi hade frågat specifikt om det. Det anges i 
diskrimineringslagen att förskolor ska arbeta förebyggande för att motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter (SFS 2008:567) och vi vet att de aktuella förskolorna 
har utformat en likabehandlingsplan. Något vi reflekterade över var att integritet enbart nämns 
en gång i förskolans läroplan där det framgår att barnets integritet är ett värde som ska hållas 
levande i arbetet med barnen. Begreppet integritet specificeras inte vidare och den fysiska 
nämns inte. Inte heller Skolverkets förslag till en reviderad läroplan (Skolverket, 2018) som 
tidigare i år lämnades till regeringen innehåller något om detta vilket vi ser som en stor svaghet.  
 
På vilka sätt kan förskolepersonal arbeta för att lära barnen hur de kan 
respektera varandras fysiska integritet? 
Utifrån studiens resultat fann vi många likheter i deltagarnas resonemang rörande barns respekt 
för varandras fysiska integritet. Deltagarna menade att förskolepersonalen bär ett stort ansvar 
och har en central roll i arbetet med att lära barn att respektera varandras fysiska integritet. Det 
är viktigt att vara närvarande och delaktig i alla situationer för att vägleda barnen och lära dem 
hur de kan respektera varandra genom att t.ex. fråga om lov innan en handling utförs.  
 



20 
 

Det framkom att arbete med känslor i olika former som massage, samarbetsövningar, böcker 
och rollspel/dockteater var olika tillvägagångssätt att stärka barnens fysiska integritet samt att 
lära barnen att respektera varandras fysiska integritet. Det som dock framställs som det mest 
centrala i denna del av resultatet är vikten av att förskolepersonalen är närvarande. Samtliga 
deltagare betonade minst en gång betydelsen av att arbeta nära barnen och att det är nödvändigt 
för att kunna upptäcka och uppmärksamma eventuella intrång på barnens fysiska integritet. Är 
förskolepersonalen närvarande är det också lättare att prata med barnen vilket också nämndes 
av samtliga deltagare. Skolverket (2016) lyfter fram att barnen ska få vägledning av vuxna för 
att utveckla nya kunskaper och insikter samt att man i förskolan ska stötta barnen i deras 
samspel med varandra genom att hjälpa dem att reda ut konflikter och missförstånd samt att 
lära dem att respektera varandra. Något vi reflekterade över och diskuterade med några av 
deltagarna var att det dessvärre inte är möjligt att vara närvarande i alla situationer och se allt 
som händer. Dels beroende av hur lokalerna är på förskolan men också på grund av att den 
ordinarie personalen inte arbetar av olika anledningar och att det då uppstår personalbrist eller 
vikarier som får arbeta som inte har den utbildning eller erfarenhet som krävs. En av 
förskolorna som vi besökte och intervjuade personal ifrån har äldre lokaler där rummen är 
åtskilda och personalen har svårt att ha insyn i flera rum samtidigt vilket kan göra att de inte 
ser vissa situationer där de hade behövt stötta barnen. En annan förskola har nyare lokaler som 
är utformade på ett sådant vis att förskolepersonalen kan sitta på en plats och ha en bra insyn i 
barnens olika aktiviteter i de olika rummen vilket underlättar arbetet med fysisk integritet.  
 
Deltagaren som arbetat med Stopp min kropp nämnde hur “rumpdaskandet” har eskalerat på 
deras avdelning och att de behövde göra något åt det. En annan deltagare beskrev hur två barn 
blivit kära i varandra och hur det utvecklades till lite väl hårdhänt och inte så trevligt från det 
ena barnets håll. Genom att personalen arbetade nära barnen gav det dem möjlighet att upptäcka 
att det inte längre var mjuka och kärleksfulla tag. Detta är något som även Öhman (2009) 
beskriver som vi presenterat i vår forskningsöversikt. Barnen ska inte bli lämnade ensamma i 
sina aktiviteter utan en vuxen ska finnas nära till hands för att kunna få en helhetssyn på barnen. 
Situationerna som nämndes ovan hade varit svåra att upptäcka om förskolan t.ex. har 
personalbrist eller en hög upplevd stress vilket vi återkommer till.  
 
Vad kan det finnas för dilemman/hinder i förskolepersonalens arbete att 
respektera barns fysiska integritet? 
I studiens resultat framkom det vissa dilemman och svårigheter som kan uppstå för 
förskolepersonalen rörande barns fysiska integritet. Detta var deltagarna medvetna om och de 
vill undvika att kränka barnen, men det finns situationer t.ex. vid blöjbyten då 
förskolepersonalen måste utföra vissa handlingar som kan uppfattas som kränkande på barnens 
fysiska integritet. En av deltagarna berättade om ett barn som vägrade att ligga ner och byta 
blöja och en kollega till deltagaren fick hålla fast barnet så deltagaren kunde tvätta rent. 
Deltagaren var medveten om att situationen för barnet kunde kännas som ett övergrepp och 
kränkning på barnets fysiska integritet men hon kunde inte heller låta barnet gå med en 
bajsblöja. Hur ska en sådan situation lösas på bästa möjliga sätt utan att kränka barns fysiska 
integritet? Förskolepersonal ska lära barnen att säga stopp och att de har rätt till sin integritet 



21 
 

men samtidigt behöver vissa saker så som blöjbyten utföras. Det kan vara svårt för 
förskolepersonalen att bemöta alla barn på ett respektfullt sätt samtidigt som verksamheten runt 
omkring ska fortsätta vilket vi diskuterar vidare nedan. 
 
Något som framkom i studiens resultat var att stress, barngruppens storlek och personaltäthet 
är faktorer som kan påverka hur barns fysiska integritet hanteras. Flera deltagare kunde ibland 
uppleva att de, på grund av tidspress och stress, inte hanterade vissa situationer på de sätt som 
hade varit det bästa utifrån barnets perspektiv och således inte tog hänsyn till barnets fysiska 
integritet. Som förskolepersonal tror vi ofta att man känner att det inte finns tid till att fråga 
barnet, prata och mötas. Att förskolepersonal känner att sådant inte hinns kan bero på den stress 
som hela tiden finns runt omkring vilket är en oroande faktor då det påverkar något så viktigt 
som barnets rätt till sin kropp. Det tar faktiskt inte många sekunder att fråga om lov, och visa 
att man respekterar barnens fysiska integritet.  
 
Stress återkom i flera deltagares berättelser. En deltagare nämnde en situation som hon har varit 
med om när ett barn inte ville gå ut och leka. Hon nämnde för att verksamheten skulle fortsätta 
att fungera var de tvungna att gå ut och att hon till slut fick ta tag i barnet och ta med ut i 
tamburen. Detta beskriver Johansson et al. (2016) och hävdar att barn ofta till en början får 
möjlighet att förhandla och försöka utöva sina rättigheter men att det ofta slutar med att 
personalen nekar barnets rättigheter. Deltagaren beskrev hur hon kände sig stressad för att 
komma ut och kunna hjälpa de andra pedagogerna med resten av barngruppen, samtidigt som 
barnet inte ville gå och klä på sig. Som förskolepersonal behövs ibland beslut ta som gör att 
barnens fysiska integritet inte respekteras för att verksamheten ska kunna bedrivas. Men hade 
det funnits tillräckligt med personal och resurser samt att förskolepersonalen haft respekt för 
barnen som person menar Johansson (2004) att det är lättare för personalen att bibehålla sitt 
förhållningssätt oavsett hur stressigt det är och på så sätt försvara barns integritet.   
 
Många deltagare upplevde att stress och tidspress påverkade deras arbete med att bemöta 
barnen på bästa möjliga respektfulla sätt finns det en risk att personalen på så sätt övergår i 
kontroll och maktutövning. Detta är även något som Johansson (2004 & 2005) förklarar som 
ett dilemma i förskolan. Det som vi finner oroväckande och tänkvärt är om stressen och 
tidspressen i dagens förskola bidrar till att barnens rätt till integritet är något som vi vuxna har 
makten över och inte barnen själva. Kan en verksamhet där varje barn blir respekterad och sedd 
leda till mindre kränkningar av barns fysiska integritet? 
  
De förskolor som vi intervjuade personal ifrån, har en barngrupp på 20 barn i blandade åldrar 
och är tre förskolepersonal. Efter lunch slutar en personal och då kan det ibland vara två 
personal som har ansvar för 16 barn på eftermiddagen. Har en förskolepersonal åtta barn att 
ansvara för, kan det vara svårt att vara närvarande i alla situationer och se allt som händer. Det 
kan då uppstå situationer där något barn inte respekterar ett annat barns fysiska integritet och 
personalen finns då inte där för att stötta. Precis som vi diskuterade med en deltagare, så är det 
i dagens förskola med tanke på den statistik som finns gällande sexuella övergrepp (Landberg 
et al., 2015) ännu viktigare att arbeta förebyggande mot kränkningar av barns fysiska integritet 
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och lära barn att respektera varandras fysiska integritet eftersom vuxna inte alltid kan finnas 
nära till hands. 
 
Fortsatt forskning 
Denna studie belyser hur förskollärare ser på och arbetar med barns fysiska integritet och detta 
undersöktes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Något som hade varit intressant och 
hade kunnat ge ett utförligare resultat anser vi hade varit om forskaren kombinerade 
intervjuerna tillsammans med observationer för att kunna observera förskollärarna i sitt arbete. 
Studien har sin utgångspunkt i tre olika förskolor i samma kommun, hade resultatet blivit 
annorlunda om studien genomförts i hela landet? Skiljer det sig något från kommunerna hur 
förskolepersonalen arbetar med barns fysiska integritet och på vilket sätt? Något som inte 
denna studien belyst är ifall förskolepersonalen får kompetensutveckling för ämnen som barns 
fysiska integritet. Hur hade resultatet utfallit sig om förskolepersonal ständigt fick utbildning 
och hjälpmedel för att arbeta och lära sig kring barns fysiska integritet?  
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Bilaga 1     Missivbrev 

Hej!  
 
Vi heter Josefin Gadd och Sarah Börjesson och studerar till förskollärare på Högskolan Väst i 
Trollhättan. Vi läser just nu vår sjätte termin av sju och ska skriva vårt examensarbete. Vi har 
valt att göra en studie om barns fysiska integritet i förskolan. Syftet med vår studie är att 
undersöka hur förskollärare arbetar med och ser på barns fysiska integritet. 
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring vårt valda ämne men skulle också vilja få 
en insikt hur det ser ut inom förskoleverksamheten, med hjälp av intervjuer. Vi skulle vilja 
intervjua dig som är verksam inom förskolans värld. Intervjun består av 9 frågor och beräknas 
ta ca 30-45 minuter. Intervjun kommer vi med ert samtycke att spela in för att underlätta vår 
analys av materialet.  
 
Under intervjun kommer vi ta hänsyn till de fyra etiska kraven från vetenskapsrådet. Detta 
innebär att vi ger dig som deltagare all information om din roll i studien samt att ditt deltagande 
är frivilligt och du har, när som helst, rätt till att avbryta din medverkan. Materialet kommer 
anonymiseras och hanteras konfidentiellt. Allt material som vi samlar in kommer endast 
användas för forskningsändamål.  
 
Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Josefin Gadd 073-xxxxxxx 
Sarah Börjesson 076-xxxxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2         Intervjuguide  
 

1. Hur länge har du arbetat inom förskola?  
2. Vad är din utbildning? 

 
3. Vad innebär fysisk integritet för dig? 
4. Hur arbetar ni för att stärka barns fysiska integritet? Kan du beskriva ett eller 

flera exempel? 
5. Har ni på något sätt undervisat barnen om fysisk integritet, känslor eller kroppen 

och dess gränser? I sådana fall hur?   
6. Om svaret är ja på fråga 5: Har ni använt er av något material, böcker eller 

någon speciell plan i arbetet med fysisk integritet? 
7. Hur arbetar ni för att barnen ska få kunskap om hur man respekterar de andra 

barnens fysiska integritet?   
8. Kan du beskriva en situation där barn riskerar att inkräkta på ett annat barns 

fysiska integritet och hur ni hanterade det?  
9. Kan du beskriva några situationer när det kan vara svårt att ta hänsyn till barns 

fysiska integritet i förskolan och man riskerar att inkräkta på den?  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3  
 
Vi har skrivit inledning, sammanfattning, innehållsförteckning, syfte, frågeställningar och 
forskningsöversikten tillsammans. Därefter valde vi att dela upp arbetet lite då Sarah skrev 
grunden på metoddelen och Josefin skrev grunden på resultatdelen. Efter att grunden var 
skriven bearbetade och diskuterade vi de båda delarna tillsammans. Diskussionen skrev vi 
tillsammans.  


