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En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund i 
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Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet. Vilket uppnås utifrån följande frågeställningar: Vilka 

faktorer beskriver förskollärare påverkar deras arbete med förskolans värdegrund i relation till 

barns integritet? Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Följande studie är kvalitativ och empirin 

har samlats in genom tre fokusgruppsintervjuer med sammanlagt elva förskollärare. Studien 

har inspirerats av livsvärldsfenomenologin som handlar om att närma sig och skapa förståelse 

för människors subjektiva upplevelser samt uppfattningar av ett fenomen. De analysbegrepp 

som genomsyras i studien utifrån teorin är: livsvärld, den levda kroppen och intersubjektivitet. Den 

insamlade empiri har analyserats utifrån en tematisk analys. Resultat visar förskollärares 

beskrivningar av, verksamhetens struktur, betydelsen av strategier och ett förhållningssätt att 

känna sig tillfreds med. En slutsats med följande studie är att personaltäthet, den fysiska miljön 

och tid till diskussion avser faktorer som påverkar arbete med barns integritet. Studien påvisar 

även att gemensamma strategier behövs och anses vara värdefulla i förskollärares arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. 
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1 Inledning 

På en tvåårsavdelning befinner sig Kim och Robin i kuddrummet tillsammans med en av 
förskollärarna på avdelningen Humlan. Efter en kort stund närmar sig Kim Robin och ger en 
kram. Robin tar emot kramen och ger respons på den genom att bita Kim i armen eftersom 
upplevelsen av situationen är att känna sig förnärmad. 

Utifrån ovanstående situation vill vi introducera följande studie. Arbetet med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet har under genomförda verksamhetsförlagda 

utbildningar visat sig vara ett arbete som skapar en viss osäkerhet hos förskollärare. 

Osäkerheten visar sig främst i deras strategier i sitt arbete med barns integritet samt hur de 

bemöter barns integritet i olika situationer som uppstår i förskolan. Vi har en förhoppning att 

i följande studie bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund 

i relation till barns integritet. Därmed har vi strävat efter att kunna inspirera förskollärare i 

deras arbete och skapa trygghet i deras förskollärarprofession. För att möjliggöra detta har vi 

valt att fokusera på, att ta del av ett antal verksamma förskollärares beskrivningar vad det gäller 

de faktorer som påverkar deras arbete samt vilka strategier de använder sig av. Vi kommer 

även ta del av vad tidigare forskning beskriver inom området. 

För de som arbetar i förskolan är värdegrundsarbetet ett uppdrag som ska genomsyra hela 

verksamheten (Skolverket, 2013). Detta har lett till ambition i följande studie, att genom 

verksamma förskollärares beskrivningar bidra med kunskap om deras sätt att arbeta med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Förskolans utbildning ska utformas i 

överensstämmelse med Skollagens (SFS 2010:800), Skolverkets (2013) och 

Barnkonventionens (Unicef Sverige, 2009) beskrivningar om demokrati och mänskliga 

rättigheter för barn. I ovanstående texter betonas det att förskolans värdegrund avser följande, 

alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet. Detta 

ska förskolan gestalta och förmedla samt hålla levande i arbetet med barn. I följande studie 

kommer barns integritet att belysas som en del av förskolans grundläggande värden.  

Begreppet integritet uppfattas som något självklart och ges av var och en ett varierande 

innehåll som människan tillägnat sig (Gren, 2007). Ordet integritet har sitt ursprung i de 

latinska orden integer, vilket betyder hel och orörd, och integritas, vilket betyder helhet orördhet. 

Integriteten belyser gränserna för människans identitet och sätts i relation till känslan av att 

vara en unik och hel person (Johansson, 2001).  

Enligt Skolverket (2016) beskrivs det att förskolan ska främja och hjälpa barn att utveckla en 

förståelse för sin integritet och sitt egenvärde.  Förskolan ska ge barn förutsättningar som är 
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nödvändiga för dem för att kunna utveckla en trygghet till sin identitet, förståelse för vad 

integritet och egenvärde är samt en förståelse för sig själv. En fungerande utformning av 

förskolans verksamhet bidrar till att barns integritet respekteras och därmed undviks den att 

bli kränkt, vilket kan ske allt för ofta (Gren, 2007). 

Med utgångspunkt i styrdokument, tidigare erfarenheter samt tidigare forskning utvecklades 

intresset för att ta del av hur förskollärare beskriver sitt arbete med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet. Förskollärares arbete med barns integritet anses därmed av oss 

behöva lyftas till diskussion och studeras ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 
 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en historisk tillbakablick om barns integritet och därefter 

myndighetstexters skrivningar om förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Sedan 

lyfts relevant forskning som har betydelse för studiens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis kommer studiens teoretiska utgångpunkt som är livsvärldsfenomenologin att 

presenteras. 

2.1 Historisk tillbakablick om barns integritet i förskolan  

Genom åren har förskolans innehåll och arbetssätt med barns integritet i förskolan sett olika 

ut i och med de olika styrdokument som präglat förskolans verksamhet (Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér belyser skillnader och likheter 

mellan de olika styrdokument som har använts sedan år 1968 inom förskoleverksamhet samt 

det stora genomslaget som barnstugeutredningen fick för förskolans utbyggnad, innehåll och 

arbetssätt. Barnstugeutredningen var en statlig utredning som var skriven i två delar. Första 

delen innehöll ett pedagogiskt program samt arbetsplan och den andra delen bestod av förslag 

på organisation, utbyggnadsprogram samt utkast till lag om förskoleverksamhet (SOU 

1972:26). ”I utbildningsmiljön inom förskollärar- och barnskötarutildning ska varje elevs 

integritet och självständighet betonas” (SOU 1972:26, s. 113). Integritet var under den tiden 

satt i relation till vuxna och inte till barn. Däremot beskrivs tre delmål, jagutveckling, 

begreppsbildning och kommunikationsförmåga som kan kopplas till begreppet integritet. 

Jagutveckling innebär, upplevelsen av sig själv, förhållande till andra jag, till omvärlden och 

integration mellan individ och omvärld. Vidare framhölls ett delmål som beskriver att 

förskolan ska bidra med goda förutsättningar för barn att utveckla en uppfattning om sig själv 

som individ. Detta ansågs vara en grundläggande aspekt för att sedan kunna samverka med 

andra. Att barn i förskolan utvecklar sin kommunikationsförmåga i samspel med sin omvärld 

kräver också att förskolan ger de förutsättningar som behövs för att göra det möjligt.  

Det pedagogiska programmet för förskolan trädde i kraft år 1987 (Socialstyrelsen, 1987). 

Innehållet avser råd och anvisningar som utfärdats i två delar. Den första delen handlar om 

förskolans pedagogiska verksamhet samt de mål som baseras på de grundläggande värderingar 

som beskrivs i socialtjänstlagen. Den andra delen omfattar genomförandet av det pedagogiska 

programmet. I det pedagogiska programmet formulerades mål för första gången i förskolan i 

Sverige med övergripande syfte att utveckla barn till självständiga och kritiskt tänkande 

individer (Pramling Samuelsson & Carlsson, 2014). Målen var gemensamma för alla 

förskoleverksamheter i det svenska samhället och ansågs ständigt behövas hållas levande i 
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diskussion mellan personal och kommunal ledning. De övergripande mål som beskrevs i det 

pedagogiska programmet uttryckte värderingar som den pedagogiska verksamheten skulle 

genomsyras av. ”Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 

och integritet” (Socialstyrelsen, 1987, s. 15.). Genom de övergripande mål som beskrevs i det 

pedagogiska programmet har begreppet integritet i förskolans kontext fått ett annat utrymme 

än vad det tidigare haft i arbetet med barns integritet i förskolan.   

Det pedagogiska programmet för förskolan bestod av natur, kultur och samhälle medan 

läroplanen för förskolan som används idag består av, normer och värden, utveckling och 

lärande, barns inflytande och ämnesrelaterade strävansmål. Däremot har lek, temainriktat 

arbete och de estetiska lärprocesserna funnits med som arbetssätt genom åren, vilket inte barns 

integritet har (Engdahl och Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

2.2 Myndighetstexter om förskolans värdegrund i relation till 

barns integritet 

I augusti år 1998 fick förskolan i Sverige sin allra första läroplan och därmed blev förskolan 

en del av det svenska utbildningsystemet. Läroplanen för förskolan är ett nationellt 

styrdokument som innehåller, förskolans uppdrag, mål och riktlinjer samt beskrivningar av 

förskolans värdegrund. Förskolans värdegrund uttrycker det etiska förhållningssätt som 

verksamheten ska präglas av (Skolverket, 2016). Varje förskoleverksamhet ska organiseras för 

och synliggöra aspekter så som, omsorg om, hänsyn till, egna och andras rättigheter.  

Förskolans värdegrund utgår från en barnsyn som vuxit fram ut FN:s barnkonvention (Unicef 

Sverige, 2009) där det beskrivs att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Varje 

barn har rätt att uttrycka sig och få sina individuella behov tillgodosedda (Unicef, 2009; SFS 

2010:800; Skolverket, 2016). Varje barn ska även ges goda möjligheter att utveckla sina 

kunskaper och värden genom den undervisning som utövas i verksamheten (SFS, 2010:800).  

Skollagen som trädde i kraft år 2010 medförde ett tillägg gällande mänskliga rättigheter och 

ett förtydligande om hur dessa samt de grundläggande demokratiska värderingar som 

samhället vilar på ska förmedlas och förankras genom utbildning (SFS, 2010:800). I första 

kapitlet i förskolans läroplan presenteras mänskliga rättigheter och de grundläggande värden 

som verksamheten ska präglas av. Värden som förskolan ska hålla levande i sitt arbete med 

barn är bland annat, människans okränkbarhet, individens frihet, alla människor lika värde och 

integritet (Skolverket, 2016). Vidare beskrivs det i förskolans läroplan att grundläggande 

värderingar på ett tydligt sätt ska synliggöras i den dagliga verksamheten då förskolans uppdrag 
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är enligt Skollagen (2010:800) att ge barn goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och 

värden genom den undervisning som utövas i verksamheten. Detta kräver att förskolans 

verksamhet bedrivs utifrån demokratiska former för att lägga grunden till barns växande 

ansvar och intresse att delta i samhällslivet (Skolverket, 2016). När en verksamhet bedrivs på 

följande sätt ges barn goda förutsättningar för att på sikt aktivt kunna delta.  

Förskolan ska vila på en demokratisk grund och bedriva undervisning med syfte att utveckla 

barns kunskaper och värden kopplat till integritet (Skolverket, 2016). Utifrån den barnsyn som 

förskolans värdegrund ska utgå ifrån ska barn ges utrymme att reflektera över livsfrågor och 

dela sina tankar med andra (Skolverket, 2016). När möjlighet finns för barn att samtala om 

livsfrågor tillsammans med andra utvecklas deras förmåga att förstå och leva sig in i andra 

människors villkor och värderingar. Då förskolan ska sträva efter att utveckla en förmåga hos 

varje enskilt barn att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar och för att 

förstå andra människor perspektiv krävs det att verksamheten är utformad på ett sätt som 

främjar detta.   

2.2.1 Förskollärarens uppdrag 

I förskollärarens uppdrag i frågan kring integritet ansvarar de för att verksamheten vilar på de 

grundläggande värden som anges i skollag och läroplan. De ska även på ett tydligt sätt visa att 

de tar avstånd från det som strider mot dessa värden (Skolverket, 2016). Att främja individens 

frihet och samtidigt fostra demokratiska människor avser ytterligare en aspekt att förverkliga 

i uppdraget som förskollärare (Skolverket, 2013). Frihet och integritet är sammankopplade 

och kan användas för att synliggöra komplexiteten i förskollärarens uppdrag när olika 

rättigheter stöter på varandra. Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt men om den sträcker sig 

över den andres rätt till integritet och orsakar en kränkning måste förskollärare ingripa.  

Etiska värden och normer upplever barn främst genom konkreta upplevelser, vilket kräver en 

medvetenhet hos förskollärare att barns förståelse för det demokratiska samhällets rättigheter 

och skyldigheter påverkas av deras förhållningssätt (Skolverket, 2016). Därför är det av 

betydelse att som förskollärare ha kunskap om hur normer och värden tar sig uttryck och 

används i den egna verksamheten för att möjliggöra ett medvetet och reflekterande 

värdegrundsarbete i förskolan (Skolverket, 2013). Utifrån förskollärares arbetssätt påverkas 

barns kunskaper gällande deras egna rättigheter som lyfts fram av Barnkonventionen (Unicef 

Sverige, 2009) om barns mänskliga rättigheter. Därmed är det av betydelse att som 

förskollärare ständigt möjliggöra diskussioner kring etiska frågor och moraliska dilemman 
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utifrån uppstående situationer i barnens vardag för att vidareutveckla deras lärande om 

mänskliga rättigheter och demokrati.  

Att arbeta med värdegrunden handlar om att utveckla ett gemensamt förhållningssätt som ska 

bestå av grundläggande demokratiska värderingar och som genomsyrar det pedagogiska 

vardagsarbetet i förskolan (Skolverket, 2013). Uppdraget gällande förskolans värdegrund kan 

däremot inte bli ett enskilt arbete eftersom det ständigt är i relation till den vanliga 

undervisningen vilket kräver systematisk planering, genomförande och utvärdering utifrån 

läroplanens intentioner. 

2.2.2 Komplexiteten med förskolans värdegrundsarbete i 

relation till barns integritet 

En del i förskolans uppdrag är att förmedla kunskaper och värden till varje enskilt barn 

(Skolverket, 2016). Det finns de förskolor som anses lyckas bättre med sitt värdegrundsarbete 

än andra då de i sitt värdegrundsarbete utgått från demokrati och mänskliga rättigheter genom 

hela sin pedagogiska verksamhet (Skolverket, 2013). Genom att använda sig av 

utgångspunkter som demokrati och mänskliga rättigheter anses nödvändiga aspekter så som 

generositet och ansvarstagande lyftas fram för att skapa en miljö som har betydelse för barns 

lärande och utveckling. Skolverket beskriver att undersökningar som genomförts visar på att 

det finns brister i ett antal förskolors värdegrundsarbete, vilket anses vara oroande. Arbetet är 

allt som oftast skilt från den traditionella undervisningen eller leds av enstaka eldsjälar inom 

skolväsendet. Detta har dessvärre inte varit den enda brist som visat sig i tidigare 

undersökningar utan även att det råder bristfälliga kunskaper hos barn om deras rättigheter 

som beskrivs i FN:s barnkonvention. Den bristfälliga kunskapen som råder kan därmed 

påverkas av vuxnas förhållningssätt eftersom det beskrivs i förskolans läroplan påverka barns 

förståelse för de rättigheter och skyldigheter som det demokratiska samhället vilar på 

(Skolverket, 2016). Vuxna anses därför vara viktiga förebilder för barn i förskolans 

verksamhet.  

I Skollagen (2010:800) beskrivs grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga 

rättigheter samt varje individs rätt till integritet. Trots denna beskrivning råder en problematik 

för förskollärare i dubbelheten av barns rätt att bli lyssnad på och att få sin röst hörd och 

samtidigt rätten till beskydd (Skolverket, 2011). Genom att möta varje enskilt barn som 

medmänniska och som sårbar och som samtidigt är beroende av vuxna kräver sina 

avvägningar, ingen är viktigare än den andra och ingen kan heller uteslutas. Då vuxna har en 
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högre grad av kontroll samt insyn i barns liv visar det på att barn inte har samma möjlighet till 

integritet som vuxna.  

2.3 Tidigare forskning 

En naturlig del av barns utveckling är enligt Johansson (1999) att pröva sina egna och andras 

gränser. Processen anses vara en viktig sådan i varje barns utveckling av sin personliga 

integritet. Fortsättningsvis menar författaren att i lärandeprocessen söker barn förståelse för 

egna och andras gränser för att skapa en gräns mellan sin och gruppens eller samhällets 

identitet. Utvecklingen av en människas identiteten sker i samspel med andra då den enligt 

Johansson (2004) inte kan vara fri från andra. Vidare beskrivs det av författaren att identitet 

hänger samman med människans integritet och kan beskrivas som en känsla av att vara en 

unik person.  

Eftersom läroplanen har ett brett tolkningsutrymme belyser Johansson och Pramling-

Samuelsson (2003) betydelsen av de val förskollärare gör för att arbeta mot de uppsatta 

strävansmålen. Vidare beskriver författarna att förskollärare är i behov av att problematisera 

förhållningssätt och strategier som råder i verksamheten för att kunna ge barn samma 

möjligheter till integritet i förskolan som de vuxna.  

Barns integritet i förskolan handlar enligt Johansson och Pramling-Samuelsson (2003) om 

relationen mellan det individuella och det kollektiva. Det gemensamma är förskolans kärna 

och kan bidra till att förskollärare ställs inför ett etiskt dilemma, det individuella barnets behov 

ställs emot gruppens gemensamma behov. Det är ett oundvikligt dilemma som kräver 

övervägningar av förskollärare för att sedan kunna genomföra ställningstaganden för när det 

individuella ska gå före det kollektiva behovet och tvärtom.  

Någon som intresserat sig för och som även skrivit en bok om etik i pedagogiskt arbete är 

Jenny Gren. I sin bok lyfter hon många intressanta aspekter och en av dessa handlar om att 

förskollärare som är medvetna om betydelsen av barns integritet i relation till 

värdegrundsarbetet i förskolan kan skapa ett klimat där barn ges den tillit som krävs i möte 

med andra (Gren, 2007). Därigenom betonar författaren vikten av att gemensamt med 

kollegor, barn och vårdnadshavare diskutera integritetens betydelse i förskolan och vad 

begreppet innebär för varje enskild individ.   

För att kunna fullfölja förskolans uppdrag om att förmedla kunskaper och värden till varje 

enskilt barn krävs det att arbetet med värdegrunden i förskolan genomsyrar verksamheten 

(Gren, 2007). Genom ett aktivt arbete med grundläggande värden i förskolan menar 
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författaren att varje enskilt barn även ges möjlighet att utveckla förståelse för dessa.  En god 

förutsättning för att förverkliga ett aktivt arbete kring värdegrunden är att förskollärare för en 

dialog med barn om värden och hittar väger i sin pedagogiska verksamhet.  

Barns integritet har enligt Gren (2007) fått större betydelse efter läroplanens uppkomst och 

omfattar att oavsett ålder, mognad eller kompetens ska alla vara lika värderade. I läroplanen 

för förskolan beskrivs ingen skillnad mellan barn och vuxnas integritet och människovärde 

utan det sätts enbart i relation till människan (Lindgren, 2016). Fortsättningsvis beskriver 

Lindgren att läroplanen gör en uppdelning mellan barn och vuxna när det handlar om etiken 

i förskolan. De grundläggande värdena och förskolans värdegrund framhålls i läroplanen för 

förskolan och skollagen som betydelsefulla beståndsdelar för det etiska förhållningssättet. 

Författaren framhåller att vuxnas förhållningssätt i förskolan påverkar barns upplevelser av 

etiska värden. De etiska frågorna visade sig i en studie som genomförts av Johansson (1999) 

vara en del i varje barns liv och som de i förskolans kontext kan dela med andra. I förskolans 

läroplan beskrivs det att inget utrymme ges för barn att påverka det etiska förhållningssättet 

utan det är enbart de vuxnas möjligheter (Johansson och Johansson, 2003). 

Däremot beskrivs det av Johansson och Johansson (2003) att barn är beroende av vuxna, men 

vuxna är inte beroende av barn. Det finns en tendens som författarna framhåller, att det endast 

är de vuxna som anses kunna bidra med normer och värden och barn anses enbart kunna ta 

emot, inte bidra med egna. Barns integritet är enligt Gren (2007) alltför lätt att kränka då vuxna 

inte kan förutse om gränserna för barns integritet är tydliga för barnen själva. Barn har inte 

lika mycket erfarenhet som en vuxen av att ge en upplevelse ord och på så sätt är det inte lika 

lätt för barn att beskriva den. Vidare betonar Gren att varje enskild individ har samma mått 

av det etiska värdet integritet oavsett ålder. 

Gren (2007) menar att en del förskollärare upplever krav att hinna med så mycket som möjligt 

och på så sätt skapas ett högt tempo i verksamheten. Kraven kommer allt som oftast från, 

vårdnadshavare, arbetsledning och kollegor. Kraven kan bidra till att förskollärare inte hinner 

stanna upp och reflektera över det som händer i den dagliga verksamheten. Ett oreflekterat 

arbetssätt beskriver Johansson (2001) i relation till etiken i förskolan, vilket kan kopplas till 

barns integritet i förskolan som följande studie har sitt fokus på. Det krävs att förskollärare 

reflekterar över de frågor som berör barns integritet för att inte utveckla normer och värden 

som de inte tagit ställning till. Därmed ställs det krav på förskollärares kompetens och 

medvetenhet kring sitt arbete med förskolans värdegrundsarbete i relation till barns integritet.  
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2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Vår levda kropp är en förutsättning som behövs för att vi ska få tillgång till världen (Johansson, 

2001). Vid förändring av den påverkas världen och den förändras. Integritet anses barn erfara 

med sin kropp därav inspireras studien mot livsvärldsfenomenologisk teori. 

Fenomenologi handlar om att närma sig och skapa förståelse för människors subjektiva 

upplevelser och uppfattningar av ett fenomen (Johansson, 2003). Ordet fenomen har sitt 

ursprung i grekiskan och betyder det som visar sig vilket är den betydelse som fenomenologin 

använder sig av (Bengtsson, 1999). Med andra ord avses saker inom fenomenologin som 

fenomen vilket innebär, så som de visar sig för någon. Sakerna är aldrig saker i sig själva utan 

alltid saker för någon, alltså ett subjekt. Subjektet är därmed riktat mot något annat än sig själv 

(Bengtsson, 1999). Väsentligt inom fenomenologin är att det inte kan finnas någonting som 

visar sig utan att det finns någon för någonting att visa sig för (Bengtsson, 1999). Med andra 

ord så förutsätter fenomenet att ha någon att visa sig för. Teorin utgår från människans 

erfarenhet av den konkreta upplevda värld, det levda livet. Oavsett vilket fenomen som 

studeras beskriver Johansson (2003) att fokus med en fenomenologisk forskning är 

människors erfarenheter av och sätt att se på ett gemensamt fenomen.  

Centralt inom fenomenologin och i följande studie är begreppet livsvärld (Johansson, 1999). 

Ett gemensamt intresse inom fenomenologin är, att beskriva mänskliga erfarenheter. 

Livsvärldens betydelse kopplas till fenomenologins grundare, Edmund Husserl (Bengtsson, 

1999). Husserl använde sig av begreppet som en central del i sin fenomenologi och namngav 

det på olika sätt exempelvis den naturliga inställningens värld. Husserl använde sig även av 

subjektet och dess förhållande till världen som en naturlig inställning. Världen upplevs i 

förhållande till ett subjekt, de är sammankopplade med varandra (Johansson, 2003; Johansson, 

1999).  

Ytterligare ett begrepp som används i studien är den levda kroppen. Merleau-Ponty involverar 

kroppen som källa till kunskap och menar att vår kropp är objekt för andra medan den för oss 

själva är ett subjekt för erfarenheter. Kroppen är för människan en förutsättning för att 

uppleva och en förutsättning för oss att uppfatta och förhålla oss till världen. Subjektet lever 

och finns i världen, detta kallar Merleau-Ponty för ett sätt att vara-i-världen vilket motsvarar 

en livsvärld. Vara-i-världen är en av de viktigaste beteckningarna och beskrivs följande, att den 

levda kroppen utgör den utgångspunkt vi människor använder oss av då vi befinner oss 

ständigt i ett interaktivt förhållande till det vi möter i världen (Bengtsson, 1999).  
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Maurice Merleau-Ponty diskuterar om livsvärlden som även lyfts av Johansson (2001). Då 

livsvärlden är den påtagliga verklighet vi lever i och förhåller oss till dagligen är den svår att 

undgå. Vi delar den med andra och befinner oss dagligen i den och därav kan vi aldrig 

undkomma den. Ytterligare ett begrepp inom livsvärldsfenomenologin som Johansson (2001) 

beskriver är intersubjektivitet. Människan är intersubjektiv i sin natur som betyder att vi lever 

tillsammans med andra i en värld där interaktion och möte med andra skapar förutsättningar 

för oss att förstå varandra. Människan kommunicerar med andra genom att delta i deras 

livsvärld, bekräftar och ifrågasätter den.   

Genom socialt samspel beskriver Johansson (2005) att barns integritet framträder, upplevs 

och påverkas. För att förskollärare ska ges möjlighet att få tillgång till det som anses vara 

betydelsefullt för barn är livsvärlds teorin behjälplig eftersom att förskollärare får möjlighet 

att se och upptäcka barns meningsskapande och sina egna ställningstaganden. Integriteten 

påverkas av den sociala omvärldens respons på barns olika beteenden som sedan konstruerar 

det enskilda barnets syn på integritet. Merleau-Ponty teori belyser följande, för att förstå andra 

människor är mötet eller interaktionen med andra en god förutsättning och genom att vi deltar 

i varandras världar kan vi kommunicera (Johansson, 2003). Kommunikation handlar inte 

enbart om att uttrycka sig verbalt utan även gester, tonfall och ansiktsuttryck är betydande 

aspekter framförallt hos de yngsta barnen i förskolan. Utan en kropp beskriver Lööken, 

Haugen och Röthle (2006) att det inte är möjligt att vara i världen. Utifrån Merleau-Pontys 

teori lyfter Lööken, Haugen och Röthle fram att människan uppmärksammar sin närvaro i 

världen med hela sin kropp. Andra barns erfarenheter överförs via deras kropp och på så sätt 

görs det möjligt för dem att förstå varandra (Lökken, Haugen & Röthle 2006). 

Kommunikationen är ett sätt att bidra till en förståelse för varandras varande i världen. 

Däremot är det nödvändigt att människan är medveten om att det inte går att fullt ut förstå 

den andres varande i världen eftersom det inte går att lämna vår egen kropp och gå in i den 

andres. Därmed menar Merleau-Ponty inom sin teori att det alltid finns en liten del som andra 

människor inte kan få tillgång till. Detta betyder att i följande studie är våra möjligheter att 

förstå barns integritet i förskolan begränsade. Utifrån livsvärldsfenomenologin kommer 

studiens resultat analyseras utifrån de tre begrepp som beskrivits ovan, livsvärld, den levda 

kroppen och intersubjektivitet eftersom de kan tolkas i relation till förskollärarnas 

beskrivningar. Följande tre begrepp kommer på så sätt även att presenteras i studiens 

diskussion. 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet.  

3.2 Frågeställningar 

- Vilka faktorer beskriver förskollärare påverkar deras arbete med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet? 

- Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet? 
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4 Metod 

I det kommande avsnitt lyfts studiens kvalitativa ansats, beskrivningar av metodval, 

presentation av studiens urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, etiska 

överväganden samt en diskussion om studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Rubrikerna 

kommer att presenteras i den ordning som de nyss framställts.  

Följande studie har inspirerats av en kvalitativ ansats. Det som utmärker en kvalitativ ansats 

är att den syftar till att bidra med djupare förståelse för deltagares mening, tolkning och 

förståelse för området (Bryman, 2011). Genom en kvalitativ studie kan ett antal verksamma 

förskollärares beskrivningar av deras arbete med förskolans värdegrund i relation till barns 

integritet framställas.  

Insamlingen av empirin har gjorts genom metoden fokusgrupper. Fokusgrupperna synliggör 

ett antal förskollärares beskrivningar av deras arbete med förskolans värdegrund i relation till 

barns integritet. Fokusgruppsintervjuer är en form av gruppintervjuer där deltagarna 

diskuterar relativt fritt kring ett specifikt område (Bryman, 2011). Vidare beskriver Bryman att 

fokusgruppsintervjuerna kan bidra till djupa diskussioner, låter deltagarna ta del av andras 

tankar kring ett särskilt område samtidigt som deras enskilda uppfattningar kan förändras. 

Deltagarna kan gemensamt och individuellt lyfta åsikter, tankar och idéer, vilket kan bidra till 

att ny kunskap konstrueras och förståelse bildas (Wibeck, 2010; Bryman, 2011).  

4.1 Urval 

I följande studie ingår 11 handplockade verksamma förskollärare från tre olika förskolor. 

Förskolorna ligger i södra Sverige och i tre olika kommuner. För att få verksamma 

förskollärare att delta i studien kontaktades fem förskolechefer som var kända för oss sedan 

tidigare via mail. Mejlet innehöll information om studiens syfte, hur fokusgruppsintervjun 

skulle gå till samt deras betydelse av att delta (bilaga 1). Förskolechefen vidarebefordrade 

mejlet till de som ansågs vara aktuella samt intresserade av att medverka i studien. Urvalet 

baseras på ett bekvämlighetsurval då förskolorna som kontaktades ligger geografiskt nära 

varandra samt att förskollärarna blivit indelade i en grupp där de är bekanta med de andra 

deltagarna sedan tidigare eftersom det underlättar att hitta en gemensam tid och plats att 

genomföra intervjun på. Ytterligare ett urvalskriterium som använts i studien var att intervjua 

verksamma förskollärare då det ansågs relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom det i läroplanen för förskolan beskrivs att förskollärare ansvarar för att 

värdegrundsarbetet ska prägla verksamheten.  



 

 

 

13 
 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. De förskollärare 

som deltog i fokusgruppsintervjuerna, samtalets längd och storlek presenteras nedan: (se Tabell 

över intervjuerna)  

Tabell över intervjuerna  

Förskola Antal 
deltagare 

Samtalets 
längd 

Antal 
transkriberade 
sidor  

 

Röd 5 deltagare 00:42:49 9  

Orange 3 deltagare  01:09:08 25  

Grön 3 deltagare 01:10:23 19  

 

Samtliga namn är fingerade eftersom deltagarna informerades om konfidentialitet. 

Konfidentialitet innebär en avidentifiering av deltagare och arbetsplats för att försvåra 

urskiljningen av dessa, vilket studien tagit hänsyn till. Detta utifrån de etiska aspekterna som 

presenteras ned och som studien förhåller sig till.  

- Från förskolan Röd deltog, Ros-Marie, Rut, Rita, Ronja och Roxanna.  

- Från förskolan Orange deltog, Othilia, Olga och Olivia. 

- Från förskolan Grön deltog, Greta, Gabriella och Gunilla.  

4.2 Genomförande 

En av de fem förskolorna som kontaktades tackade nej omgående till att delta i studien då de 

ansåg sig besitta för lite kunskap inom området. När fyra av fem förskolor givit klartecken att 

delta i studien gavs förslag på en tidpunkt när fokusgruppsintervjun kunde genomföras. 

Ytterligare en förskola meddela med kort varsel att de inte längre kunde delta i studien på 

grund av bristande personaltäthet. De resterande tre förskolor bekräftade förslaget av att delta 

i studien via ett telefonsamtal från förskolechefen från varje enhet. De tre olika 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på varje enhet. Inför varje intervju 

ställdes bord och stolar iordning samt togs eventuella föremål bort som kunde påverka 

deltagarna under intervjun. 

Stimulusmaterial (bilaga 3) användes för att få fram diskussioner och leda deltagarna inom det 

valda området samt mot studiens syfte, förskollärares arbete med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet. Materialet som framtagits är beskrivande fiktiva historier med 

inspiration från olika situationer som vi stött på under genomförda verksamhetsförlagda 

utbildningar i förskolan. Stimulusmaterialet användes som ett verktyg för att deltagarna skulle 
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kunna starta en diskussion. Utifrån stimulusmaterialet gavs deltagarna möjlighet att diskutera 

den fiktiva situationen och ta del av varandras beskrivningar. 

Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss själva och studiens syfte, överlämnade en 

blomgrupp som tack för deltagande i studie och därefter delades missivbrevet ut för 

godkännande av deltagarna att samtalet skulle spelas in. Efter godkännande från deltagarna 

användes två mobiltelefoner för ljudupptagning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Under 

intervjuerna fördes även anteckningar med papper och penna av observatören för att 

effektivisera och underlätta transkriberingen. Observatör är en av de två roller vi tagit oss an 

och växlat mellan oss för att underlätta arbetsprocessen. Den andra rollen, moderator 

beskriver Wibeck (2010) som en samtalsledare. Moderatorn introducerade deltagarna i 

området och presenterade stimulusmaterialet för att leda deltagarna in i samtalet utan att vara 

allt för styrande. Moderatorn hade även det som Wibeck beskriver, en mer tillbakadragen roll 

då fokusgruppsintervjuerna var av ostrukturerad karaktär. Det finns en medvetenhet om att 

balansgången mellan att vara en aktiv lyssnare och en aktiv ledare i en fokusgrupp kräver sina 

avvägningar. Som moderator försökte vi att ge deltagarna likvärdigt talutrymme då varje 

deltagares beskrivningar anses vara värdefullt. Däremot har det visat sig i transkriberingarna 

att vissa förskollärare tagit sig mer talutrymme vilket kan vara anledningen till att ett antal 

förskollärare synliggörs mer i exemplen i studiens resultat- och analysdel.  

4.3 Databearbetning och analysmetod 

För att sträva efter ett tillförlitligt resultat har studiens analysarbete utgått från ett systematiskt 

tillvägagångssätt (Wibeck, 2010). Redan under datainsamlingen ansvarade moderatorn för att 

sätta sig in i intervjuns centrala innehåll då det fanns en medvetenhet om att personliga 

värderingar kan påverka studien. Vi har därmed haft en önskan om att förhålla oss så neutrala 

som möjligt till all datainsamling.  

Det insamlade intervjumaterialet delades upp mellan oss och vi transkriberade hälften var 

ordagrant utifrån en framtagen transkriptionsnyckel (bilaga 4) som bestod av fiktiva regler 

som endast gäller i denna studie. Sedan skrevs dokumenten som innehöll transkriberingarna 

ut i pappersform och lästes igenom samtidigt som vi förde anteckningar i marginalerna. I det 

transkriberade materialet ska forskaren leta efter mönster som kan ställas i relation till tidigare 

forskning menar Wibeck (2010) och därför har det i följande studie använts en tematisk analys 

(Bryman, 2011). En tematisk analys är enligt Löfgren (2014) en ständigt förekommande 

analysmetod av kvalitativa data. Analysens anses vara relevant att använda sig av då flera 

förskollärares beskrivningar studeras och för att vidare se hur de förhåller sig till samma 
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fenomen. Vidare i processen lästes de transkriberade samtalen igen för att försäkra oss om att 

det som återgivits stämde överens med det inspelade materialet. Därefter markerades det som 

ansågs vara betydelsefullt utifrån studiens syfte och frågeställningar med tre stycken 

överstyrkningspennor med olika färger. Vidare klipptes det empiriska materialet isär utifrån 

de olika markeringarna som gjorts och lades i plastfickor som var numrerade.  

I det transkriberade materialet synliggjordes återkommande mönster utifrån det som 

deltagarna beskrev i fokusgruppsintervjuerna (Bryman, 2011). De tre olika färgerna vi använt 

oss av representerar material från respektive tema som det transkriberade materialet delades 

upp i.  De återkommande mönstren genererade tre teman: verksamhetens struktur, förhållningssätt 

och barns rätt till integritet. Temana som framkom vid analysen har utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningar. Fortsättningsvis i det systematiska tillvägagångsättet analyserades 

studiens teman med fokus på livsvärldsfenomenologins begrepp, livsvärld, den levda kroppen 

och intersubjektivitet. Utifrån begreppen analyserade vi studiens tre teman för att ges 

möjlighet att ur livsvärldfenomenologin förstå det empiriska materialet. När temana 

analyserats på följande sätt anses en bredare förståelse för det empiriska materialet skapats. 

En teori anses vara en god förutsättning för att organisera och ringa in ett forskningsområde 

(Svensson, 2015). Då studien inspirerats av livsvärldsfenomenologin används teorin för att 

lyfta fram förskollärares beskrivningar av arbetet med förskolans värdegrund i relation till 

barns integritet.  

Resultatet presenteras i tre teman som framkommit vid analysen. Resultatets första tema, 

verksamhetens struktur besvarar studien första frågeställning: vilka faktorer beskriver 

förskollärare påverkar deras arbete med förskolan värdegrund i relation till barns integritet? 

Resultatet två sistnämnda teman, förhållningssätt och barns rätt till integritet besvarar den 

andra frågeställningen: vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i arbetet 

med förskolans värdegrund i relation till barns integritet? 

4.4 Trovärdighet och tillförlitlighet 

I följande studie har vi förhållit oss till Brymans (2011) beskrivning av kvalitetskriterierna för 

tillförlitlighet och trovärdighet. Nödvändiga kriterier att förhålla sig till inom kvalitativ 

forskning är, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Tillförlitlighet innebär att försäkra läsaren om att studien förhåller sig till särskilda regler och 

därför har vi i följande studie använt oss av samma tillvägagångsätt vid all datainsamling och 

vid analysen av det. Trovärdigheten i studien visar sig genom att forskningsetiska 

överväganden följts och att det insamlade materialet i studien är inhämtat från fler källor som 
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sedan har analyserats. För att kunna bidra till ett trovärdigt resultat har vi i studien lyssnat av 

och läst all empiri vid flera tillfällen för att skapa en helhetsbild av det. Trovärdighet innebär 

att det som står i studien gällande resultat och tillvägagångsätt ska läsaren kunna förlita sig på 

(Svensson, 2015). 

Överförbarhet beskrivs som en fylligare redogörelse som kan förse andra personer med något 

genom att de kan bedöma hur pass användbart studiens tillvägagångssätt är för dem (Bryman, 

2011). I studien innebär detta att studiens tillvägagångssätt är så pass detaljerat framskrivet så 

att någon annan skulle kunna använda sig av samma metod och urval i annan kontext eller 

forskning. Det tredje delkriteriet är pålitlighet vilket innebär att alla olika faser finns med och 

skapar en fullständig samt tillgänglig redogörelse så som, problemformulering, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter och analysen av data bland annat. Eftersom alla 

olika faser finns med i studien bidrar det till att den är mer pålitlig. Det sista delkriteriet som 

beskrivs är, möjlighet att styrka och konfirmera. Detta innebär att vi inte utgått från egna 

personliga värdering för att på något sätt påverka utförandet av eller resultatet av studien. 

Därav har vi i studien varit medvetna om att i största möjliga mån försöka lämna våra egna 

värderingar utanför bland annat vid fokusgruppsintervjuerna och vid transkribering av det 

insamlade materialet.    

4.5 Etiska överväganden  

Vi har genomgående i studien försökt att förhålla oss till en etisk hållning och visat ödmjukhet 

för varje intervjudeltagare och dess profession. Vi har strävat efter att visa uppskattning för 

de som tog sig tiden till att delta i vår studie genom att överlämna en blomgrupp som beskrivs 

under rubriken genomförande.  

Följande studie har både utgått och förhållit sig till Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Utifrån informationskravet informerades deltagarna via mejl om studiens 

syfte, vilka forskningsfrågor som råder, deras uppgift samt deras villkor. Därefter tilldelades 

varje deltagare inledningsvis varsitt missivbrev att skriva på för samtycke mellan oss och dem 

utifrån samtyckeskravet (bilaga 2). I missivbrevet informerades deltagarna om studiens syfte 

vilket vi gav dem tid till att läsa om innan intervjun startade. De blev även informerade om 

sina rättigheter samt att det var frivilligt att delta och att det när som helst under studien hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan.  I studien framgår det utifrån konfidentialitetskravet att 

deltagarnas namn blir avidentifierade i transkriberingen och ersätts med ett fiktivt namn så att 

identitet och arbetsplats inte kan urskiljas. Nyttjandekravet är den sist nämnda principen och 
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visar sig i studien genom att materialet endast kommer till att användas i studien och att 

moderator samt observatören besitter tystnadsplikt och att ljudinspelningarna, anteckningarna 

och transkriptionerna förvaras i säkerhet. Deltagarna kommer få möjlighet att ta del av en 

färdig version av studien och vetskap om att all insamlade data kommer att raderas.  
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5 Resultat  

I följande avsnitt framställs resultatet och analysen av det empiriska materialet. Vid analysen 

framkom tre teman, vilka är: Verksamhetens struktur, Förhållningssätt samt Barns rätt till 

integritet. Det första nämnda temat kommer att besvara första frågeställningen, vilka faktorer 

beskriver förskollärare påverkar deras arbete med förskolans värdegrund i relation till barns 

integritet. De två sist nämnda temana kommer att besvara andra frågeställningen, vilka 

strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i arbete med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet. För att på ett tydligt sätt redovisa de exemplen som lyfts fram i 

resultat och analysdelen i form av citat har transkriberingsnyckeln varit till hjälp med 

förhoppning att underlätta för läsaren vid läsning av det. Följande symboler används nedan 

för att förtydliga citaten: // = märkbar paus, ** = skrattar, …= pratar samtidigt, -- = avbruten 

mening och /x:…/ = inflikande av en annan deltagare. Däremot har vi valt vid redovisning 

av resultatet i den här studien att lyfta fram vad var och en beskriver vid framtagna citat. Den 

individuella deltagaren namnges med ett fiktivt namn.  

5.1 Verksamhetens struktur  

Barns integritet i förskolan påverkas av verksamhetens struktur vilket beskrivs av deltagarna i 

studien. En del av deltagarna upplever att de är mer stressade medan andra inte upplever stress 

i liknande utsträckning.  Gabriella och Greta på förskolan Grön belyser det följande:  

Gabriella: Jag tror, om någon blir arg eller om det har varit en jobbig dag 
för personal så tror jag att man är stressad. För det är dem situationer jag 
vet jag iallafall har gjort fel och då har jag gått tillbaka och sagt förlåt. 

Greta: Men med personaltäthet vet vi ju då blir man mer lugn, vi sitter ner 
vi pratar vi analyserar med barnen.  

Gabriella beskriver vidare att stress framkommer av bristande personaltäthet vilket påverkar 

barns integritet i förskolan. Barns integritet menar hon vidare utsätts för situationer som 

utmanar den på grund av den rådande personaltätheten i verksamheten. De övriga deltagarna 

beskriver även dem att stress påverkar barns integritet genom att de har en mängd olika 

arbetsuppgifter att genomföra samtidigt, vilket medför att de måste prioritera vad som är 

viktigast här och nu. Därmed händer det enligt deltagarna att barns integritet riskerar att bli 

åsidosatt. Det är många aspekter som ger inverkan på och som ligger tillgrund för en 

förskollärares agerande, som exempelvis aspekten personaltäthet. God personaltäthet menar 

deltagarna minimerar den stress de ibland kan känna och istället framhäva en känsla hos 

förskollärarna att förutsättningar finns att fullfölja sitt uppdrag. För vid god personaltäthet 

menar deltagarna på att de har tid att sitta ner och prata samt analysera situationer gällande 



 

 

 

19 
 

barns integritet tillsammans med barn i förskolan.  Samtidigt som Ronja, Ros-Marie och Rut 

lyfter följande:  

Ronja: Det kan uppstå ändå om man är fulltaliga o så också.  

Ros-Marie: Man är ju inte överallt hela tiden så är det.  

Ronja: Nej. 

Rut: Försöker vara det men man kan inte.  

Ros-Marie: Ögon i nacken har man liksom inte **. 

Att arbeta med barns integritet i förskolan synliggörs här kunna påverkas oavsett om det är 

god personaltäthet eller inte. Deltagarna menar att det råder liknande situationer som kan 

medföra att barns integritet blir åsidosatt trots att personalgruppen är fulltaliga. Vidare anses 

det att de inte kan vara överallt hela tiden även fast de i största möjliga mån försöker att vara 

det. Barns integritet påverkas därav inte enbart av personaltäthetens betydelse utan även av 

andra faktorer i verksamhetens struktur. Ytterligare en faktor beskriver Olivia på förskolan 

Orange på följande sätt:  

Olivia: Och då känner jag ju egentligen att det är tiden till diskussion att 
den det är ett stort behov att vi skulle behöva ha tid till diskussion för att 
prata om detta oftast är det väldigt mycket saker man ska diskutera men 
såna här frågor är ju väldigt viktiga och att man avsatt -- /x:…/ Och 
framförallt att det väcker tankar och du måste ha ett tillfälle till och fortsätta 
diskutera utifrån, för att då kanske man har kommit på precis som du kände 
att gör jag så eller gör jag så.   

Tiden till diskussion avser stor verkan på förskollärares arbete med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet. Därmed behöver förskollärare ges tid till att tillsammans diskutera 

sitt arbete med barns integritet i förskolan. En stor del av deltagarna ansåg att tid för diskussion 

inte fanns medan de övriga deltagarna beskrev att tid avsattes av förskolechefen för att 

diskutera olika fokusområden som exempelvis det område som studien baseras på. Samtliga 

deltagare hävdar att gemensam diskussion behövs för att tillsammans samtala om 

värdegrunden samt läroplanen i relation till barns integritet, då dessa beskrivs som 

tolkningsbara. Othilia och Olivia beskriver följande:    

Othilia: Och sen är det väl så tänker jag, tänker dem här med värdegrund 
att det är ju också, även om vi vilar på en värdegrund och läroplanen så är 
ju inte det en regelbok som är jättelätt utan det är ju också väldigt. 

Olivia: Tolkningsbar. 

Othilia: Ja, verkligen tolkning, och det är väl det som gör det så svårt i dem 
här frågorna för att det lämnar så mycket att tolka och som du säger att det 
är ganska lätt att gå in som människa som privat. 
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Deltagarna lyfter därmed sina egna värderingar som något problematiskt i arbetet. De menar 

att det är lätt att gå in i situationer där barns integritet ger uttryck och att de agerar utifrån sina 

egna värderingar istället för sin profession.  

Vidare belyser deltagarna ytterligare en aspekt nämligen, den fysiska miljön. Beroende på hur 

den fysiska miljön är utformad så påverkar det hur förskollärare arbetar med barns integritet, 

Othilia på förskolan Orange belyser detta följande:   

Othilia: Diskussionen är viktigare än den fysiska miljön sen kan alltid en 
fysisk miljö självklart påverkar, underlätta eller försvåra men den är ju aldrig 
viktigare än våra diskussioner och vårat agerande // tänker jag nog. 

I resultatet framgår det att verksamheten bör ha en genomtänkt fysisk miljö där barns integritet 

lyfts. Deltagarna lyfter att en del förskolor har fysiska miljöer där barns integritet utmanas 

dagligen. De beskriver toaletternas utformning som en sådan fysisk miljö. Toaletterna på en 

del förskolor har inte tillgång till lås, vilket anses av deltagarna bidra till att barn väljer att avstå 

från att gå på toaletten. Det är på grund av att ingen förskollärare är i närheten och kan vakta 

besöket. En del deltagare beskriver toalettsituationen som en ohållbar sådan då barn inte ges 

möjlighet att sitta i lugn och ro utan kan bli störda. Deltagarna i studien beskriver ytterligare 

en betydelsefull aspekt vid toalettbesöken på förskolan nämligen begreppet, 

trygghet. Trygghet menar en del av deltagarna på endast infinner sig vid 

toalettbesöken under vissa tidpunkter i deras verksamhet. Medan de andra 

deltagarna beskriver att det bör finnas rutiner för att tryggheten ska finnas under hela dagen. 

Deltagarna påvisar vikten av att skapa rutiner som fungerar i verksamheten i liknande 

situationer. Olga från förskolan Orange menar även att som förskollärare våga ifrågasätta sina 

nuvarande rutiner, detta beskrivs följande:  

Olga: Jag är ju lite rädd att som du säger att det blir ett löpandeband för att 
egentligen har du ej en procedur // det blir en löpandebandprocedur. 

Vidare i resultatet framgår det att förskollärare behöver ifrågasätta sitt och sina kollegors 

arbete, varför gör vi såhär och kan vi göra på något annat sätt för att få en så fungerande 

verksamhet som möjligt i den fysiska miljön som råder.   

5.2 Förskollärares förhållningssätt i relation till barns integritet 

Deltagarna i studien är överens om att det till stor del i arbetet med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet handlar om förskollärarnas förhållningssätt. Förhållningsättet har 

i resultatet visat sig variera hos deltagarna då de belyser det som de anser vara av betydelse för 

deras arbete. De påvisar även att förhållningsättet hör ihop med den barnsyn som 

förskollärarna har.  Othilia på förskolan Orange beskriver en värdefull aspekt:   
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Othilia: Det handlar om att hitta ett förhållningssätt man är tillfreds med.  

Deltagarna menar att ett förhållningssätt att känna sig tillfreds med avser stor påverkan på hur 

arbete med barns integritet ser ut på förskolan. De lyfter även att arbetet kan skilja sig åt från 

verksamhet till verksamhet beroende på om förskollärarna har ett förhållningssätt som de 

känner sig tillfreds med eller inte. I resultatet framgår det att förskollärarna beskriver olika 

fokusområden i sitt arbete med barns integritet i förskolan. De olika fokusområdena bidrar till 

att det råder en viss skillnad mellan deltagarna och deras arbete med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet. En del av deltagarna anser att det är betydelsefullt i 

förskollärarprofessionen att vara närvarandra i alla situationer tillsammans med barnen och 

lägger därför sitt fokus på det. Deltagarna menar att det har visat sig i deras verksamheter vara 

en trygghet för barnen när en vuxen finns i närheten. Medans resterande deltagare beskriver 

sitt fokus på att ständigt ställa barns integritet i relation till sin egen.  Greta från förskolan 

Grön beskriver det genom följande exempel på en situation:   

Greta: Man får tänka att skulle jag vilja stå där själv naken och byta trosor i 
en samling med 20 andra vuxna **, alltså man måste ändå liksom tänka 
tillbaka hur blir detta i ett annat sammanhang. 

Deltagarna beskriver att de sätter sig själva i relation till de situationer som utmanar barns 

integritet i förskolan för att förebygga så att liknande situationer inte uppkommer. De anser 

att det handlar om att visa respekt för barnet som person och dess integritet. Att möta barnet 

utifrån dess individuella behov vilket Olga förklarar genom att beskriva:   

Olga: Att man ändå försöker se individen och inte behandlar alla lika. 

En del deltagare belyser att även ålder på barn påverkar deras arbete med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet. De beskriver en skillnad på arbetet med integritet 

hos barn i förskoleåldrar, Olga och Olivia från förskolan Orange beskriver följande:  

Olga: Alltså jag tänker ju att kanske äldre barnen är desto mer // kan man 
ju lyfta in dem i samtalet och problematisera men medans när dem är små 
så kanske man mer får lägga det på en annan nivå. 

Olivia: Barnen har mer redskap när dem är äldre.  

En del av deltagarna hävdar att de äldre barnen är mer medvetna om den fysiska miljön och 

om sig själva än vad de yngre barnen är.  De menar att äldre barn lyfts in i samtal om deras 

integritet, där dem själva kan uttrycka när något känns bra eller mindre bra. Däremot anses 

det av de övriga deltagarna att ålder inte påverkar deras arbete med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet.  
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Deltagarna beskriver att barns integritet är i behov av strategier och förskollärares bemötande 

i verksamheten. De belyser att beroende på hur en situation upplevs och hanteras av 

förskollärare behandlas barns integritet på olika sätt. Deltagarna beskriver att förskollärare har 

ett ansvar för att läsa av barnen och de signaler de uppvisar i situationer som uppstår i 

förskolan. Olivia och Olga beskriver vidare att:  

Olivia: Det är ju det som är häftigt som förskollärare att man har så mycket, 
att det handlar om så mycket mer än position, det handlar ju verkligen om 
att tolka känslor /x:…/ se situationen.   

Olga: Jag tänker på det du sa om att tolka känslor om det händer någonting 
så att man kommer in och ser att nu så ser jag att inte detta barnet blev glad 
när du gjorde så. 

Deltagarna lyfter att de i sin profession många gånger gör tolkningar av situationer som 

uppstår i förskolan. Tolkningarna som görs visar sig påverka sedan deras arbete med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Gabriella beskriver sitt arbete följande:  

Gabriella: Att nu blir du arg vad kan vi göra då? Ja då går vi och tittar om 
du kan hitta en annan. Och ja det är ju typ verktyget att när man har gjort 
det här är med och nu satsat på detta att nu är vi i den här leken och 
benämner och benämner då blir det de verktyget för då vet den hur den ska 
agera i dem här situationerna för nästa gång när det blir sådär känslan.  

Gabriella beskriver vid flera tillfällen betydelsen av att sätta ord på och benämna vad som sker 

och vilka känslor barn uppvisar för att ge dem verktyg som möjliggör det för dem att hantera 

det själva, som ovanstående citat beskriver. Samtliga deltagare i studien beskriver sitt arbete 

med förskolans värdegrundsarbete i relation till barns integritet genom att belysa vikten av de 

strategier och bemötande de använder sig av i olika situationer som uppstår i förskolans 

kontext. De beskriver vidare att som förskollärare handlar det om att se varje situation utifrån 

varje enskilt barns integritet. Othilia beskriver vidare sitt agerande i en situation som startade 

i att ett barn kramade ett annat som slutade i att det barnet som tog emot kramen men bet 

barnet som kramades vilket Olga och Olivia bekräftar följande:   

Othilia: Men sen är det ju viktigt att man agerar på båda att man inte, att 
bådas roll där att både rätten till att inte bli kramad, men också fel att 
man biter alltså det inte är lika viktigt att man inte tänker att vi vuxna inte 
tänker att ah men en kram det är något positivt och bitningen är negativ, 
men att det är lika fel att behöva ta en ofrivillig kram så att man agerar och 
pratar med barnen om båda dem situationerna.  

Olivia: Ja att verkligen båda barnen har rätt till sin egna för det är ju ändå, 
vill man inte ha den kramen så blir det lika.  

Olga: Så ska man inte behöva det.  

För att kunna agera på följande sätt som beskrivs i citatet ovan belyser deltagarna att ett 

förebyggande arbete är nyckeln till ett lyckat arbete. Förskollärares arbete med förskolans 



 

 

 

23 
 

värdegrund i relation till barns integritet kräver att förskollärare påvisar för barnen att samma 

situation kan upplevas olika och att det beror på att varje enskild person har sin 

integritet. Vidare lyfter deltagarna i studien fram en gemensam strategi som de introducerar 

barn i förskolan inför, att säga stopp. Roxanna beskriver att:   

Roxanna: // även om man inte kan säga det, stoppa fram handen liksom 
det bidrar ju också till att hålla distansen uppe.   

Deltagarna lyfter den gemensamma strategin och påvisar samtidigt en medvetenhet kring det 

genom att de på flera sätt problematiserar det. Ovanstående citat belyser vikten av att använda 

sig av kroppsspråket. Antingen i kombination med det verbala språket eller som ett enskilt 

verktyg. Olga från förskolan Orange belyser ytterligare ett dilemma som visat sig vid deras 

användning av verktyget, att säga stopp:  

Olga: ja men vad bra att barnet säger stopp, mm då har vi kommit en bit 

på väg, men att dem andra barnen inte lyssnar är ju inte okej, och då sa jag 

att då kanske man får gå till fröken och säga att dem lyssnar inte på mig så 

att man liksom får följ följer så man ger nästa verktyg när dem inte lyssnar 

på stopp.  

Att säga stopp var en gemensam strategi som användes av alla de barn som ingick i 

barngruppen. Däremot var det ingen av barnen som lyssnade när någon använde sig 

av verktyget stopp. Vidare beskrev deltagaren att de i arbetslaget därmed förflyttade fokuset 

till att ge barngruppen nästa verktyg, att lyssna på stopp. 

5.3 Barns rätt till integritet  

Deltagarna i studien beskriver vikten av alla barns rätt till integritet. De belyser även att barns 

integritet är olika från barn till barn där livsvärlden möjliggör det för dem att bekräfta och 

ifrågasätta den. Ronja beskriver det följande:   

Ronja: För sen kan det ju finnas barn som asså har en väldigt hög integritet 
asså blir kränkt ganska lätt också vissa barn kan man säga till mycket utan 
att dem bryr sig och vissa barn kanske känner sig kränkta så fort dem har 
liksom gjort något // ah jag vet inte men just att man att man ändå försöker 
se individen och inte bara hmm behandlar alla lika kanske jag vet inte men. 

Samtliga deltagare i studien anser att barns integritet är föränderlig under deras levnadsår men 

att det är något som varje enskilt barn föds med.  Olivia och Othilia beskriver barns integritet 

följande:   

Olivia: Det känns som integritet är en bubbla som blir större och kan 
expandera och även bli mindre med åren och i olika situationer. 

Othilia: På vad som känns bekvämt och inte bekvämt, naturligt ska jag inte 
säga, men bekvämt.  
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Det belys i resultatet att barns integritet skiljer sig åt i olika kontexter, att barns integritet kan 

visa sig på ett vis hemma och på annat vis i förskolan. En vidare aspekt som deltagarna belyser 

gällande det som ovanstående tog upp om integritetens olikheter är, att varje människa är unik 

och likt det är även integriteten unik. Därmed anser deltagarna att varje individs integritet är 

lika viktig oavsett. Däremot synliggörs det i resultatet att barns integritet i vissa fall inte tas på 

allvar. En del vuxnas syn vilar på att barn bara är barn vilket kan leda till att den vuxne tar sig 

an rollen, att tro sig veta bäst. Det kan förklaras som att den vuxne tar sig rätten att bestämma 

över barns integritet. Vidare i resultatet visar det sig att deltagarna lyfter i samband med detta 

vikten av att alltid respektera barns uttryck och framförallt deras integritet. Olga belyser ett 

uttryck som skulle kunna utformats av ett barn, rätten till integritet:   

Stopp, det är jag, det är min integritet, min lilla ram. 
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6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras till en början studiens resultat, därefter den valda metoden kopplat 

till tidigare forskning, teoretiska begrepp och till studiens syfte samt frågeställningar. 

Frågeställningarna är: Vilka faktorer beskriver förskollärare påverkar deras arbete med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Vilka strategier beskriver förskollärare att 

de använder sig av i arbetet med förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Därefter 

beskrivs slutsatser av studien och avslutningsvis presenteras ett förslag på vidare forskning 

utifrån det som studerats i studien. Ett förtydligande i studiens resultatdiskussion är att 

deltagarna i studien kommer att benämnas som förskollärare.  

6.1 Resultatdiskussion 

I studien har det tydligt visat sig att de intervjuade förskollärarna belyser att arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet påverkas av strukturen som råder i 

verksamheten. De faktorer som anses påverka verksamhetens struktur enligt förskollärarna är, 

personaltäthet, den fysiska miljön och tiden till diskussion. Som beskrivs ovan är 

förskollärarna i studien överens om att deras arbete påverkas av verksamhetens struktur. 

Däremot beskrev förskollärarna olika uppfattningar om personaltäthetens påverkan på arbetet 

i studiens resultat. En del av förskollärarna menade att deras arbete påverkas av bristande 

personaltäthet medan resterande förskollärarna påstod att deras arbete även kunde påverkas 

oavsett om de är fulltaliga eller inte i arbetslaget. Personaltätheten kan vara en bidragande 

orsak till det som påvisas inledningsvis i studien av Gren (2007) nämligen, att förskollärare 

upplever en stress i sitt utförande av sitt uppdrag. Ett högt krav från vårdnadshavare, 

arbetsledning och kollegor kan bidra till ett ökat tempo i verksamheten. Vi anser att det ökade 

tempot kan medföra en ökad press hos förskollärare. Vilket kan medföra att en del 

förskollärare inte har tid att stanna upp och reflektera över det som sker i den dagliga 

verksamheten. Att inte hinna stanna upp och reflektera över det som sker i förskolans vardag 

kan leda till att förskollärare agerar på ett visst sätt i en uppstående situation som kan medföra 

att barns integritet utmanas. Av egna erfarenheter har vi varit med om att när det råder 

personalbrist i förskolans verksamhet upplever förskollärare sig stressade. Stressen vi har 

upplevt hos förskollärare har visat sig påverkat deras arbete och riskerat att åsidosätta 

betydelsefulla aspekter som förskollärarens uppdrag omfattas av. För vid bristande 

personaltäthet har vi av egna erfarenheter lagt märkte till att förskollärarna allt för ofta varit 

tvungna att prioritera på ett sätt som inte går i linje med det som deras profession utgår ifrån. 

En vidare diskussion kring detta anser vi är att oavsett hur personaltätheten ser ut upplevs en 
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del förskollärare vara stressade ändå. Då det i vissa fall i förskolan visat sig att det inte enbart 

handlar om det utan istället om hur förskollärare väljer att strukturera förskolans vardag för 

att undvika att bli stressade. Med detta menar vi att förskolans personal är i behov av att 

tillsammans strukturera upp verksamheten för att underlätta för både barn och kollegor. 

Oavsett om förskollärare upplever sig stressade anser vi att arbetet med förskolans värdegrund 

i relation till barns integritet ska vara ett ständigt pågående arbete som prioriteras. 

Genomgående i studien har vi uppmärksammat en betydelsefull aspekt i arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet nämligen, att reflektera över det som sker 

i verksamheten. Livsvärlden är svår att undgå då det är den påtagliga verklighet vi lever i och 

förhåller oss till dagligen (Skolverket, 2011). Därför anser vi att förskollärare behöver ges samt 

ta sig tid till att tillsammans med sina kollegor att diskutera arbetet med förskolans värdegrund 

i relation till barns integritet. Det synliggjordes i resultatet av studien att en stor del av 

förskollärarna ansåg att tid till diskussion inte gavs i deras verksamhet. Enligt vår tolkning 

handlar det inte enbart om att tid ges utan att förskollärarna strukturerar upp verksamheten 

på ett sätt som skapar utrymme för en gemensam diskussion om barns integritet. Därmed 

behöver strukturen för diskussion ses över eftersom det anses vara en god förutsättning i 

arbetet med förskolans värdegrund i relation till barns integritet.  

Ytterligare en betydelsefull aspekt i arbetet är att samtala med kollegor, barn och 

vårdnadshavare om integritetens betydelse i förskolan samt vad begreppet innebär för varje 

enskild individ (Gren, 2007). Detta anses av oss vara en värdefull aspekt i arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet eftersom förskolan har som uppdrag att 

samarbeta med hemmen. 

I resultatet visade det sig även att den fysiska miljön ses som en ytterligare aspekt som påverkar 

arbetet med barns integritet. Den fysiska miljön anses av förskollärarna behöver diskuteras i 

arbetslaget då de menar att den fysiska miljöns utformning påverkar förskollärares arbete med 

barns integritet i förskolan. Detta har dessvärre inte framkommit i tidigare forskning utan 

framställts av förskollärarna i studien. Vidare i resultatet av studien lyfts betydelsen av en 

genomtänkt fysisk miljö med goda rutiner i verksamheten där barns integritet är prioriterad. 

För att få en så fungerande verksamhet som möjligt krävs det att förskollärare även här ges 

och tar sig tid att reflektera över den fysiska miljön som råder.  

Förhållningsätt har i resultatet visat sig variera hos förskollärarna och även påvisat att det hör 

ihop med den barnsyn de besitter. Förskolans värdegrund utgår från en barnsyn som vuxit 

fram ur FN:s barnkonvention (Unicef Sverige, 2009) där det beskrivs att barnets bästa alltid 
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ska komma i främsta rum. Utifrån detta anser vi att arbetet med förskolans värdegrund i 

relation till barns integritet påverkas av förskollärares förhållningssätt samt barnsyn. Vi menar 

att förskollärare behöver klargöra för sig själva vilket förhållningssätt samt barnsyn de har för 

att underlätta och utveckla sitt arbete med värdegrunden i relation till barns integritet. I 

resultatet lyfter en del av förskollärarna betydelsen av att sätta situationer som barn kan ställas 

inför i förskolan i relation till sig själva. Genom att sätta situationer i relation till sig själv anser 

vi att det kan bidra till en ökad medvetenhet och förhindra att låta barn uppleva sådant vi 

själva inte skulle vara tillfreds med. Förskollärares förhållningssätt kan kopplas till 

begreppet intersubjektivitet. För att kunna förstå andra är mötet eller interaktionen med andra 

en avgörande förutsättning och det är genom att människan deltar i andras värld som vi kan 

kommunicera. I förskolan deltar förskollärare och barn i varandras livsvärld vilket Johansson 

(2001) beskriver möjliggör det för dem att kommunicera genom att bekräfta och ifrågasätta 

den livsvärld de lever i.     

Att det finns brister i ett antal förskolors värdegrundsarbete beskrivs utifrån undersökningar 

som genomförts (Skolverket, 2013). I vår studie påvisas det i resultatet att gemensamma 

strategier ses som nödvändiga i arbetet med förskolans värdegrund i relation till barns 

integritet. Förskollärarna lyfter fram en strategi som de alla använder sig av i arbetet vilket 

är, stopp. Då barn erfar världen och uttrycker sig med sin kropp kan erfarenheter skapas av 

att vara i världen, sätt att förstå och tolka den (Johansson, 2001). Stopp utifrån studiens resultat 

innebär att när barn med den levda kroppen påvisar att de inte vill, kan de genom att lyfta sin 

hand och- eller med ord säga stopp. Strategin beskrivs vara värdefull i arbetet med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet. Däremot framkommer det i resultatet att strategin 

kan tappa sitt syfte om arbetet inte sker kontinuerligt. Därför anser vi att det inte enbart räcker 

med att introducera barn inför strategin och nöja sig med det utan att arbeta med det hela 

tiden. För när ett kontinuerligt arbete sker skapas goda möjligheter för barns integritet att bli 

respekterad.  Vidare strategier som framställs i studiens resultat av förskollärarna är, tolkningar 

av och benämning på situationer som uppstår i förskolan. Förskollärarna lyfter att de i sin 

profession många gånger gör tolkningar av situationer som uppstår i förskolan vilket även vi 

har erfarenhet av. I studiens resultat framhålls ett ansvar hos förskollärare att göra rättvisa 

tolkningar av barns uttryck vilket beskrivs i den tidigare forskningen framförallt gäller hos 

yngre barn eftersom de ofta inte har det verbala språket som redskap (Gren, 2007).  Detta 

lyfter förskollärarna i studiens resultat på följande vis, att de ansvarar för att benämna och 

sätta ord på vad barnen tänkas uttrycka med sin kropp. Fortsättningsvis belyser förskollärarna 
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i resultatet att äldre barn kan lyftas in i samtal om deras integritet där de själva kan uttrycka med 

ord när något känns bra eller mindre bra. Utifrån studiens resultat och tidigare forskning anses 

äldre barn i förskolan ha det verbala språket som redskap. Däremot har vi upplevt barn i äldre 

åldrar som inte erövrat det verbala språket och precis som yngre barn använder sig av den 

levda kroppen på annat sätt. Utifrån den levda kroppen anses barn erfara och kunna uttrycka 

sig genom gester och ansiktsuttryck likväl som verbalt språk (Johansson, 2001). Det har 

synliggjorts i resultatet av studien att ett antal förskollärare uttrycker ålder som en aspekt att 

förhålla sig till och som påverkar deras sätt att arbeta medan övriga förskollärare i 

studien menar att ålder inte påverkar deras arbete överhuvudtaget. Utifrån detta anser vi att 

arbetet med förskolans värdegrund i relation till barns integritet inte påverkas av barns ålder. 

Det som istället är väsentligt är att vara medveten om de sätt barn använder sig av att erfara 

världen på.   

Integritet är utifrån resultatet i studien ett fenomen som barn föds med och som är föränderlig 

under deras levnadsår. Barns integritet kopplas till det Johansson (2001) beskriver att individen 

inte har någon distans till världen och att den påverkas av den sociala omvärldens respons på 

olika beteenden. Detta konstruerar sedan det enskilda barnets syn på integritet. Vi menar att 

barn har sin livsvärld som de sedan har möjlighet i förskolans kontext att dela med andra. 

Barn ges tillfälle att bekräfta och ifrågasätta varandras livsvärld vilket medför att deras livsvärld 

kan förändras eftersom de genom den levda kroppen erfar livsvärlden på nytt. Varje barn är 

till sin natur intersubjektivt (Johansson, 2001). De kastas in i en värld tillsammans med andra 

där grundförutsättningar för att förstå varandra är interaktionen mellan dem. I interaktionen 

möter de varandra och en helhet mellan delarna bildas. De belyser även i resultatet att barns 

integritet är olika från barn till barn där livsvärlden möjliggör det för dem att bekräfta och 

ifrågasätta den. 

I studiens resultat lyfter förskollärarna varje barns rätt till integritet vilket Skollagen (2010:800) 

sätter i relation till barn och vuxnas grundläggande värden. En del av förskollärarna belyser 

följande, att trots vikten av barns rätt till integritet tas den inte på allvar. De menar att vissa 

förskollärares syn vilar på att barn bara är barn, men vem avgör vems integritet som är 

viktigast? Att barn inte har likadan integritet som vuxna beskrivs av Skolverket (2011). 

Däremot anser vi att barns integritet är lika viktig att ta hänsyn till som de vuxnas. 

Fortsättningsvis i studiens resultat har ett synsätt synliggjorts där förskolläraren tar sig an 

rollen att veta bäst och därmed tar sig rätten att bestämma över barns integritet. Vi tolkar detta 

som att barns rätt till integritet påverkas av förskollärarens barnsyn. Beroende på hur de ser 
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på sin och barns integritet påverkas utrymmet för barns erfarenheter av att vara i världen, sätt 

att förstå och tolka den. Vidare belyser ett antal förskollärare att integritet skiljer sig från 

individ till individ. De menar att en del barn upplevs ha en högre integritet än andra vilket 

anses påverka barns känsla av att bli kränkt. Därmed anser vi att det krävs av förskollärare att 

individanpassa arbetet med värdegrunden i relation till barns integritet. Vi menar att barn i 

förskolan är i behov av detta vilket även beskrivs av Gren (2007) då integriteten hos barn 

befinner sig i en pågående utveckling och att vuxna inte kan förutsätta att barn har klart för 

sig om sin integritets alla gränser. Detta kan förklaras utifrån livsvärldsfemenologin, att 

integriteten ständigt är i förändring utifrån att nya erfarenheter erövras.  

Avslutningsvis i studiens resultat påvisar förskollärarna att varje människa är unik och likt det 

är även integriteten unik samt vikten av att alltid respektera barns uttryck och framförallt rätten 

till deras integritet.  

6.2 Metoddiskussion  

I följande studie har tre fokusgrupssintervjuer genomförts där antalet i varje grupp varierat 

från tre till fem verksamma förskollärare. Gruppstorleken anses vara viktig då Bryman (2011) 

hävdar att en vanlig gruppstorlek för ett fokusgruppsamtal anses vara allt mellan sex till tio 

personer. Det visade sig att det inte fanns tillräckligt med verksamma förskollärare på 

enheterna och därav påverkades antalet i två av de tre genomförda intervjuerna. Antalet 

deltagare i varje fokusgrupp anses inte ha påverkat varken genomförandet av eller det 

insamlade materialet i studien.     

Studiens metodval, fokusgrupssintervju består av styrkor och svagheter. Svagheterna med den 

valda metoden kan vara att deltagarna riskerar att bli avbrutna när de pratar vilket visade sig 

vid flera tillfällen under de genomförda fokusgruppsintervjuerna att deltagarna blev. 

Moderatorn försökte när tillfälle gavs att lyfta varje deltagare in i samtalet och ge dem likvärdigt 

talutrymme för att påvisa att allas deltagande är betydelsefulla för studien. Eftersom en 

fokusgrupssintervju består av ett flertal personer lades det märke till att alla deltagare inte gavs 

lika stort utrymme att dela med sig av sina tankar, åsikter och idéer. Utifrån detta har vi 

samtalat kring hur vi som moderator kunde agerat annorlunda för att ge deltagarna lika stort 

utrymme i de genomförda fokusgruppsintervjuerna. I framtida fokusgruppssintervjuer 

kommer vi att formulera oss annorlunda då vi upptäckte att vi vid flera tillfällen uttryckte ”så 

du menar att” istället för att använda oss av öppna frågor. Att använda fokusgrupssintervjuer 

visade sig i den här studien bidra med värdefulla samtal om hur förskollärare arbetar med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Detta påvisade även förskollärarna som 
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ett berikande diskussionstillfälle för deras egna fortsatta arbete och yrkesprofession. I de 

genomförda fokusgruppsintervjuerna varierade antalet förskollärare. Fördelen med att 

förskollärarna var allt från minst tre till högst fem stycken anser vi bidrog till ett innehållsrikt 

material. De genomförda intervjuerna har bidragit med en varierad mängd empiri med 

värdefullt innehåll att analysera utifrån studiens syfte trots två bortfall av förskolor.  

Vi är medvetna om att stimulusmaterialets omfång är ett brett sådant dock visade det sig 

behövas i samtliga fokusgrupper. Vi valde att framställa fem fall som exempel i 

stimulusmaterialet för att försäkra oss om att ha tillräckligt med material inför 

fokusgruppsintervjuerna.   

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett samtalsrum på varje enhet vilket upplevdes bidra 

till att förskollärarna kände sig trygga och bekväma då platsen var igenkännande. För att 

förskollärarna skulle våga lyfta fram sina egna tankar och idéer anses trygghet i gruppen vara 

en avgörande aspekt. En lärdom vi tar med oss utifrån den valda metoden är att vi på ett 

tydligare sätt informerar om att deltagarna i studien är verksamma förskollärare. Deltagarnas 

beskrivningar menar Wibeck (2010) kan påverkas av att deras chef deltar vilket vi kan se 

uppstod i en av fokusgruppsintervjuerna. Däremot uppskattades fokusgruppsintervjuerna av 

förskollärarna då de själva beskrev tillfället som berikande då de fick möjlighet att diskutera 

området tillsammans.  

I studien använde vi oss av analysmetoden, tematisk analys som bidrog till att vi uppnådde 

studiens syfte samt gav svar på frågeställningarna. Detta gjorde vi genom att genomföra en 

kodning av resultatet för att sedan synliggöra återkommande teman i empirin med hjälp av 

överstyrkningspennor. Resultatet diskuterades och tolkades utifrån följande begrepp inom 

livsvärldsfenomenologin, livsvärld, den levda kroppen och intersubjektivitet. Med tanke på att 

förskolan är en del av barns och vuxnas livsvärldar anses livsvärldsfenomenologin vara en 

relevant teoretisk utgångspunkt att utgå från i den här studien (Johansson, 2011). Detta kan 

tydligt sättas i relation till förskolans kontext eftersom förskolan är en del av barns och vuxnas 

livsvärldar.   

I resultatet använder vi vid framställning av vissa citat på ett sätt som påvisar att vi genomfört 

fokusgruppsintervjuer då citaten synliggör dialogen mellan deltagarna i fokusgrupperna. I de 

övriga framtagna citaten har vi valt att lyfta fram individuella deltagare för att på ett konkret 

sätt återge det som de beskrivit under fokusgruppsintervjuerna.  
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6.3 Slutsatser 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat har vi kunnat dra slutsatser om arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. En slutsats vi gjort är att det kan påverkas 

av verksamhetens struktur som, den fysiska miljöns utformning och personaltäthet. Resultatet 

visar att den fysiska miljöns utformning påverkar arbetet trots att den tidigare forskningen inte 

pekar mot det.  Genom förskollärarnas beskrivningar gällande deras arbete med förskolans 

värdegrund i relation till barns integritet uppmärksammade vi hur deras arbete påverkas av 

personaltäthet. Däremot kan vi se att det råder delade meningar om personaltäthetens 

inverkan på arbetet. En del ansåg att det påverkade deras arbete medan resterande ansåg att 

det inte gjorde det. Ytterligare en slutsats som vi kan dra är att arbetet kräver, tid till diskussion, 

gemensamma strategier och ett medvetet förhållningssätt. Tiden till diskussion har visat sig 

variera på de olika förskolorna som studien baserats på. Däremot lyfter samtliga förskollärare 

att diskussion med kollegor, barn och vårdnadshavare är en avgörande aspekt i deras arbete 

med förskolans värdegrund i relation till barns integritet.  Vi har även kommit fram till att 

gemensamma strategier anses vara nödvändiga i arbetet enligt den tidigare forskningen samt 

de förskollärare som deltagit i studien. Stopp är en gemensam strategi som förskollärarna 

beskrev att de använder sig av däremot har vi utifrån resultatet insett att arbetet behöver ske 

kontinuerligt för att bli en naturlig del i förskolans vardag. För att möjliggöra det har vi 

uppfattat utifrån vad förskollärarna beskriver att deras arbete kräver ett medvetet 

förhållningssätt. Beroende på den barnsyn förskollärare har påverkas deras förhållningssätt 

och anses därmed av oss vara mycket värdefullt att reflektera över för att främja barns rätt till 

integritet. 

6.4 Vidare forskning 

I studien har det framkommit att förskollärares förhållningssätt är betydelsefullt i arbetet med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Utifrån resultatet och tidigare forskning 

framkommer det att det råder skillnad mellan barn och vuxnas integritet. Förskollärarna i 

resultatet av studien ansåg att synen på barns integritet skiljer sig beroende på den rådande 

barnsyn förskollärare har. Det framhålls även att som förskollärare i sitt förhållningssätt 

bemöta varje barn utifrån dess individuella integritet. Däremot synliggjordes det att det inte 

alltid är så. Därav skulle det i vidare forskning vara av intresse att observera makten mellan 

förskollärare och barn i förskolan i arbetet med värdegrunden i relation till barns integritet 

utifrån ett normkritisktperspektiv. I denna studien har vi använt oss av fokusgruppsintervjuer 

som kvalitativ metod där av i vidare forskning vore det därför intressant att använda sig av 
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observationer som metod.  Detta för att närma oss verksamheten samt synliggöra situationer 

i förskolans kontext där makt kan få syns på i arbetet med förskolans värdegrund i relation till 

barns integritet.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Informationsmejl 

Hej!  

Vi är två studenter från högskolan i Jönköping, högskolan för lärande. Vi utbildar oss till 

förskollärare och ska nu skriva vårt examensarbete tillsammans. Vi som kontaktar er heter 

Lisa Tell och Isabelle Arwidsson. 

Vårt examensarbete kommer till att handla om hur förskollärare beskriver deras arbete med 

förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Studien kommer utgå ifrån 5 stycken 

fokusgruppsintervjuer, de kommer vara mellan 45–80 minuter långa. En fokusgruppsintervju 

är en gruppintervju där vi valt att utgå ifrån 4–6 förskollärare i varje grupp, från samma enhet.  

Vi kommer att behöva spela in intervjun i samtycke från vardera deltagaren. Det inspelade 

materialet som sedan kommer transkriberas, kommer att avidentifieras, detta för att inget svar 

skall kunna härledas till dig som person. 

Fokusgruppsintervjun går till på följande vis att vi två studenter kommer att leda er inom ett 

visst ämne, där ni inom ramarna får diskutera fritt. Stimulusmaterialet vi valt att använda oss 

utav i intervjuerna kommer utgå ifrån situationer vi själva ställts inför i förskolan. Vi har gjort 

ett aktivt val att inte skicka ut materialet innan intervjun, detta för att vi inte vill ha 

genomtänkta svar utan mer spontana.  

Vi hoppas att du som förskollärare tycker detta låter som en intressant studie att delta i. Vi ser 
framemot att möta er verksamma förskollärare samt ta del av era beskrivningar kring arbetet 
med förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Vid intresse kontakta oss via ett 
samtal eller på mail. 

Du som förskolechef får detta mail då det krävs av oss att informera dig om att din personal 
kommer kontaktas. Vi önskar även att detta mail bifogas vidare till de förskollärare du eller 
enheten anser är aktuella samt intresserade av att medverka i studien för att de ska få ta del av 
informationen som beskrivits.   

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Tell och Isabelle Arwidsson 

Kontaktuppgifter 

Lisa Tell 

Mobil: 072-5124493 

Mail: teli1515@student.ju.se 

Isabelle Arwidsson 

Mobil: 076-8155090 

Mail: aris1500@student.ju.se 

Bilaga 2: Missivbrev 



 

 

 

 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

Isabelle Arvidsson och Lisa Tell genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 

förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att synliggöra hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund i relation till barns 

integritet. 

Isabelle Arvidsson och Lisa Tell genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 

och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 

undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 

Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i följande aktivitet: 

 

____ Du ger din tillåtelse att bli ljudinspelad i en fokusgrupp relaterat till forskningsämnet.  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av 

vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Karin Alnervik 

(karin.alnervik@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: ___________________ 

________________________________     

Datum 

 

  

________________________________________             ______________________________                       

Deltagarens signatur                                               Studenternas namn 

 

________________________________                      ________________________________ 

Namnförtydligande                        Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3: Stimulusmaterial 

Stimulus 1. Pelle och Johan är 1,5 år och har ännu inte det verbala språket. Du befinner dig i 

rummet och har tillsyn på barnen. Pelle står och kramar Johan, Johan skruvar på sig och tycks 

inte vara bekväm med situationen och biter därför Pelle i armen. Pelle blir ledsen. Vad gör du? 

Stimulus 2. Du kommer in i ett rum, där inne möts du av två barn i 4års ålder som klätt av sig 

kläderna och är nakna. Vad gör du? (Hade du agerat olika om barnen var av samma kön eller 

olika kön)  

Stimulus 3. Det är snart dags för utevistelse, barnen ska besöka toaletterna, ni är två pedagoger 

som arbetar, ingen av er har möjlighet att vara närvarande vid toaletterna. Erik sitter på toa 

och Johannes och Sara öppnar dörren för att se om det är ledigt och stänger inte dörren efter 

sig. En av er går nu förbi toaletterna och ser att Erik sitter kvar på toaletten och är ledsen. Vad 

gör du? 

Stimulus 4. Kollega meddelar att den skall byta blöja på Stina, 1,5 år. Kollegan går och hämtar 

en blöja, kommer tillbaka in på avdelning, du förstår nu att kollegan tänkt byta blöjan på Stina 

i den pågående leken framför de andra barnen. Vad gör du? 

Stimulus 5. För alla som arbetar i förskolan är värdegrundsarbetet ett övergripande uppdrag 

som ska genomsyra hela verksamheten (Skolverket, 2013). Hur arbetar du som förskollärare 

på er förskola med värdegrundsarbetet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4:  

Transkriberingsregler 

M = Moderator 

O = Observatör 

(Exempelvis) F1 = Förskollärare 1 

// = märkbar paus 

** = skrattar 

… = pratar samtidigt 

-- = avbruten mening 

/x:…/ = inflikande av en annan deltagare 
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