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SAMMANFATTNING 

 

Angelica Östfalk, Malin Qvist  

Ett nej är alltid ett nej! Även i förskolan? En kvalitativ studie om hur pedagoger samtalar 

kring begreppet integritet i relation till dokumentationsuppdraget. 

No means no! Even in preschool? A qualitative study on pedagogue discourse around the 

concept of integrity in relation to assignment of documentation. 

       Antal sidor: 27 

Studiens syfte är att synliggöra diskurser kring begreppet integritet samt integritet i relation till 

förskolepedagogers dokumentationsuppdrag. Studien svarar på två frågeställningar:  

• Hur samtalar pedagoger om begreppet integritet? 

• Hur samtalar pedagoger om barns integritet i relation till dokumentationsuppdraget? 

En kvalitativ metod utfördes i form fokusgruppsamtal bestående av totalt 12 deltagare som alla 

var verksamma i existerande arbetslag på olika förskolor. Samtalen analyserades genom en 

diskursanalys. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

Resultatet visar på tre framträdande diskurser: Föränderlighetsdiskursen, Motståndsdiskursen 

samt Orosdiskursen. Pedagogerna samtalade kring hur integritet som begrepp förändrats i 

förskoleverksamheten och hur större fokus läggs på medgivande till att deltaga i 

dokumentationer. Om barn som visade motstånd till att dels medverka i dokumentationer dels 

rörande den personliga och kroppsliga integriteten. En oro beskrevs också fram, hur situationer 

kan misstolkas trots att inget otillbörligt skett. 
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INLEDNING 
 

Samhällsdebatten kring människors rätt till både kroppslig och personlig integritet är och har 

varit aktuell under de senaste åren och det är ett levande intresse för oss som blivande 

förskollärare. Då formuleringen om barns rätt till kroppslig och personlig integritet skrevs fram 

i den reviderade Läroplanen för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018), blev det även av 

pedagogiskt intresse. Vi anser att dessa förändringar kan vara av stor vikt för vår kommande 

yrkesroll och därav väljer vi att utgå ifrån detta i vårt examensarbete. Johansson (2005) menar 

att forskning kring barns integritet i förskolan är sällsynt, vilket också styrks utav Lindgren 

(2016). Därav anser vi att vårt arbete kan tillföra ett nytt perspektiv till både praktiken och 

teorin. 

Läroplanen sammanfogar den personliga integriteten med dokumentation, men hur kommer det 

till uttryck i förskolan, hur samtalar pedagoger om barns integritet i relation till det 

dokumentationsuppdrag som redan existerar? Wehner-Godée (2013) belyser den långa tradition 

av dokumentation i förskolan, vilket även vi erfarit under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar – hur dokumentation tenderar att ske per automatik för måluppfyllelsens skull utan 

barns etik och integritet i åtanke. Läroplanen beskriver hur förskollärare kontinuerligt och 

systematiskt ansvarar för att varje barns utveckling och lärande följs. Detta ska dokumenteras 

och senare analyseras för att möjliggöra barnets fortsatta utveckling och lärande i enlighet med 

läroplanens mål (Skolverket, 2018). Lindgren och Sparrman (2003) däremot ställer sig kritiska 

till om huruvida barnens medverkan i dokumentationen är frivillig. De menar att arbetsmetoden 

är utformad ur ett vuxenperspektiv snarare än ur ett barns perspektiv och att etiska regler kring 

dokumentation och observation av barn bör vara likvärdiga till de etiska reglerna i ett 

forskningsprojekt.    

Vår nyfikenhet och intresse grundar sig i vilka diskurser som finns i förskolans arena och vi vill 

med vår studie belysa vilka diskurser kring barns integritet som existerar inför att den 

reviderade läroplanen har implementerats. 
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BAKGRUND 

Här presenteras styrdokumentens infallsvinklar på begreppen integritet och dokumentation 

samt tidigare forskning kring barns integritet och dokumentation. Bakgrunden belyser även 

valet av teoretisk utgångspunkt. I studien används termen pedagog som här innefattar 

barnskötare, förskollärare och övrig personal, då studien bygger på empiri insamlad från 

arbetslag. 

 

Dokumentation och integritet i styrdokumenten  

Integritet är ett av förskolans grundläggande värde och omnämns i de aktuella styrdokumenten 

för förskolan (Skolverket, 2016; SFS 2010:800). I den reviderade Läroplanen, Lpfö 18 

(Skolverket, 2018) som blir aktuell 1 juli 2019, skrivs begreppet fram och återfinns både i 

uppdragsdelen och i målbeskrivningarna. 

Utbildning i svensk förskola ska ständigt utvecklas så att den lever upp till de nationella målen. 

För att sträva efter denna måluppfyllelse så ska verksamheten systematiskt och kontinuerligt 

dokumenteras, analyseras och utvärderas (Skolverket, 2018). Vidare beskriver Läroplanen för 

förskolan hur arbetslaget ska dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande. 

Dels för att kunna utmana det enskilda barnet i dess lärprocess i olika situationer dels för att få 

en förståelse för hur miljön och arbetslag på förskolan påverkar barnens möjligheter till att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål.  

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver hur utbildningen ska utformas i enlighet med demokratiska 

värderingar samt de mänskliga rättigheterna, såsom människolivets okränkbarhet, allas lika 

värde, individens frihet och integritet samt solidaritet mellan människor. Barns behov utav 

trygghet, omsorg och integritet ska tillgodoses och arbetas med i förskolan under flera år genom 

förändring och utveckling. Skolverket (2013) menar även att det krävs en särskild typ av 

lyhördhet utav personal för att kunna bemöta alla behov hos barn. 

 I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) så beskrivs det om hur var och en som verkar i 

förskolans verksamhet ska främja aktning för varje människas egenvärde. Ingen skillnad görs 

mellan barn och vuxna utan alla i verksamheten ska främja aktning för varje människas 

egenvärde. Genom att värna om människans egenvärde så värnar man också på ett sätt om 

människans integritet menar Lindgren (2016). 
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Tidigare forskning  

Barns integritet är ett ämne som det inte har forskats mycket om (Johansson, 2005; Lindgren, 

2016). Detta trots att begreppet integritet är inskrivet som ett av förskolans grundläggande värde 

i styrdokumenten. I den reviderade Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska bygga på 

de värden och rättigheter som FN:s barnkonvention förmedlar. Integritetsbegreppet är i den 

reviderade läroplanen framskrivet och återfinns både i uppdragsdelen och i målbeskrivningarna 

(Skolverket, 2018; SFS 2010:800). I FN:s barnkonventions artiklar (Unicef, 2017) lyfts inte 

begreppet integritet men flertalet artiklar kan relateras till barns rätt till integritet, både kroppslig 

och personlig.  

Det skrivs nu fram och tydliggörs att det innefattar både kroppslig och personlig integritet, där 

den personliga integriteten kopplas samman med exempelvis dokumentationsuppdraget. 

Wehner-Godée (2013) beskriver att förskolans dokumentationspraktik har en historisk tradition 

i förskolan som sträcker sig från traditionella observationer till pedagogisk dokumentation. 

Forskningen kring dokumentation och pedagogisk dokumentation är bred men Lindgren (2016) 

menar att den mestadels berör metoder och måluppfyllelse, inte de etiska aspekterna kring barns 

integritet. Lindgren och Sparrman (2003) samt Alnervik (2013) belyser även de en brist av 

etiska aspekter kring barnens integritet och dokumentationsarbetet. 

Lindgren (2012) lyfter också bristen på etiska åtaganden när det gäller pedagogisk 

dokumentation i förskolan. Hennes studie är genomförd med förskollärare i samband med en 

högskolekurs i ämnet pedagogisk dokumentation som byggde på deras inspelade tankar och 

reflektioner. Fokus i studien riktas mot de etiska aspekterna i förhållande till pedagogisk 

dokumentation. De etiska dilemman som deltagarna upplevde inom pedagogisk dokumentation 

skrevs fram. Dilemman och reflektioner kring de etiska aspekterna blir synliga i studien och 

visar även på att de sällan tas i beaktande trots att det används och framhålls som att det är ur 

ett barnperspektiv. Lindgren (2012) menar att vuxna är i en maktposition och har kontrollen 

över vad som dokumenteras. Det framkommer att om de vuxna släpper kontrollen så leder det 

inte till att maktrelationerna försvinner men det kan bidra till nya och olika förståelser samt att 

relationer bildas.  

Johanssons (2005) forskning baseras på observationer som visar att makt är en stor del i barns 

rätt till integritet och beroende av vilken syn den vuxna har på barnet. Pedagogerna bör i första 

hand reflektera och analysera vad integritet är och kan bli för barnet, detta genom att reflektera 
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över sina värderingar och syn på barnen. Vidare menas att arbetet med barns integritet kan 

förklaras genom att ge barn verktyg som kan användas för att få förståelse för makt över sin 

egen integritet. Detta för att kunna uppskatta och respektera andra människors åsikter och tankar 

men även rätt till sin egen integritet, både kroppsligt och personligt. Det innefattar att barn och 

vuxna betraktas och värderas jämlikt enligt forskaren. 

 

Dokumentation 
 

Dokumentation i förskolan och hur detta ska genomföras kan ske på många olika vis – bland 

annat beskriver Lindgren (2016) hur pedagoger använder sig utav exempelvis webbkameror, 

mobiltelefoner, lärplattor, papper och pennor. Dessa dokumentationer presenteras därefter ofta 

via pappersutskrifter, digitala skrivplattor och datorskärmar.  

Dokumentation i verksamheten syftar till att göra målen i styrdokumenten mer tydliga för de 

verksamma i förskolan samtidigt som de ska erbjuda barnen möjligheter till att återkoppla, 

återuppleva och reflektera över sina egna lärprocesser (Lindgren & Sparrman, 2003). 

Dokumentationer ska även bidra till att göra det som hade blivit ”osynligt” synligt – att ge barn 

och pedagoger i verksamheten en synlig identitet och historia (SOU 1997:157).  

Dokumentation skrivs fram som en metod som främjar ett barnperspektiv då dokumentationen 

ska vara en metod som gör varje enskilt barn synlig och fokuseras på individerna och här menar 

Lindgren och Sparrman (2003) att det finns skäl att ifrågasätta detta antagande. De beskriver 

att genom att benämna dokumentation som en metod som gynnar ett barnperspektiv så utgår 

man också ifrån att det är en bra metod som gynnar barnen. Pramling Samuelsson och Williams 

(2015) skriver att genom att utgå från ett barnperspektiv så utformas verksamheten på de vuxnas 

antaganden och kunnande om barn och det är här som Lindgren och Sparrman (2003) anser att 

det finns skäl till att kritiska granska detta antagande i dokumenterandet då begreppet i sig ger 

utrymme för egna tolkningar och innebörder. Forskarna beskriver vidare hur man bör särskilja 

på barns perspektiv och barnperspektiv då förhållningssättet kring dessa skiljer sig åt och att 

man genom ett barnperspektiv reflekterar över vilka positioner barn ges och vad som görs för 

barns bästa. Författarna beskriver vidare att diskussionen kring barn genom dokumentationen 

kommit att handla om maktpositioner mellan barn och vuxna då det har hamnat i att betrakta 

och att bli betraktad. Även Johansson och Pramling Samuelsson (2003) skriver om 

maktpositioner och hur barn alltid är underordnade de vuxna, oavsett pedagogers ambition att 
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utgå utifrån ett barnperspektiv, och att barn har svårt att hävda sin integritet i dokumenterandet. 

Vidare menar författarna att pedagoger har ett stort ansvar och att använda sin makt för att låta 

barnen vara delaktiga på egna villkor.  

 

Pedagogisk dokumentation  
 

Det som särskiljer dokumentation och pedagogisk dokumentation åt menar Lindgren (2016) 

ligger i hur pedagoger arbetar med det insamlade materialet – inte i hur själva insamlandet till 

dokumentationen utförs.  

Pedagogisk dokumentation kommer från Reggio Emilias synsätt, att vara en ”lyssnande” 

pedagog, att använda sig utav sina sinnen och att därmed använda dokumentationen för att 

synliggöra detta lyssnande (Wehner-Godée, 2013).  

Beteckningen ”pedagogisk” hänvisar till att arbetslaget synliggör lärandet och reflekterar över 

olika problemställningar som kan uppstå (Fennefors och Jansen, 2009). Pedagogisk 

dokumentation beskrivs som ett särskilt arbetssätt och en viss typ av pedagogiskt tänkande. Ett 

arbetssätt där förskollärare ”lyssnar in” situationer i verksamheten – skönja det som pågår bland 

barnen och därefter dokumentera vad som skedde för att därigenom synliggöra lärandet 

(Skolverket, 2015).  

Fennefors och Jansen (2009) beskriver pedagogisk dokumentation utifrån två förhållanden: 

som en process och ett material.  Dessa två förhållanden ska synliggöra olika skeenden i 

verksamheten, vad barnen gör och hur de uttrycker sig, samt hur pedagogerna i verksamheten 

förhåller sig till detta. Skolverket (2015) menar att det är dialogerna och diskussionerna kring 

dokumentationer som gör dem till just pedagogiska dokumentationer.  

Elfström (2015) menar att en pedagogisk dokumentation inte ämnar till att enbart visa vad som 

skett utan istället att försöka visa på vart barnens intresse och kunskapsnivå ligger. Detta för att 

pedagogerna sedan ska kunna ta detta vidare och utveckla. Den pedagogiska dokumentationen 

bör ses som rhizomatisk – att tankar och idéer kan röra sig åt olika håll och tillsammans bilda 

nya idéer och samband som man kan återkomma till.  Elfström (2015) menar även att den 

pedagogiska dokumentationen aldrig är ”klar” och slut – utan ständigt bör vara ett aktivt och 

levande verktyg i verksamheten. Skolverket (2015) beskriver att arbetet med pedagogisk 

dokumentation ska framställas utifrån barns intresse för ett visst fenomen. Dokumentationen 
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ämnar skapa en diskussion tillsammans med barnen om vad som skett, vad de sett och upplevt 

– att visualisera pågående lärprocess. Vidare betonas vikten av barnens delaktighet i det 

pedagogiska dokumenterandet. Genom barnens delaktighet så ges barn inflytande och 

möjlighet till reflektion och ökad förståelse av vad som faktiskt händer medan det sker. 

Svenning (2011) menar dock att det finns skäl till reflektion över barns delaktighet i den 

pedagogiska dokumentationen – huruvida den metoden verkligen ger barnen möjlighet att 

medverka på egna villkor. Vidare belyser författaren vikten av att pedagogerna erbjuder barnen 

verkliga val till sitt deltagande då barn i vissa situationer i verksamheten inte ser några andra 

utvägar än till att medverka i dokumentationen – ibland mot sin vilja. Även Lindgren och 

Sparrman (2003) lyfter viss problematik kring delaktighet i den pedagogiska dokumentationen 

– de ställer sig frågande till varför inte barn erbjuds samma etiska regler som vuxna erbjuds i 

olika forskningssammanhang. Vidare diskuterar Lindgren och Sparrman (2003) också kring hur 

en pedagog faktiskt ska kunna veta att en till exempel tvååring gett sitt samtycke till 

dokumentationen – alltså om ålderns aspekt i förhållande till det etiska tänkandet kring 

dokumenterandet. Hur långt fram i tiden gäller barnens samtycke egentligen?  

 

Integritet  

Johansson (2005) förklarar integritet likt en känsla av att vara en hel person och sammanlänkar 

integritet med identitet och rätten till sin egen identitet. Hon menar även att integritet är 

personligt men att det samtidigt innefattar en respekt från de människor personen möter. Vidare 

beskrivs barns integritet som rörlig och begreppet är därav svårdefinierat och komplext. Det 

kan innefatta flera dilemman för pedagoger att arbeta med barns integritet, både i arbetet med 

att respektera barns integritet och samtidigt ge dem lärdom i att respektera andras integritet. 

Forskaren beskriver att integritet ses som rörligt och även att dess gränser rörliga och 

individuella dock är inte integritet enbart knutet till individen utan påverkas även av samhällets 

normer och kultur. Dolk (2015) menar att motstånd kan ses som ett verktyg för barn att 

synliggöra de normer som individens gränser utgör. 

Eva Johansson tillhör de fåtal personer som forskat kring barns integritet bland annat genom en 

observationsstudie över barn och vuxna i förskolor (Lindgren, 2016). Johanssons (2005) studie 

visar att integritet är kopplat till moral och synliggörs i verksamheten dagligen av både barn 

och vuxna och att förskolan bör vara en plattform för diskussion och reflektion kring begreppen. 

Även Lindgren (2016) belyser att integritet och etik i förskoleverksamheten är i behov av att 
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vara i ständig diskussion i dokumentationspraktiken då de konstrueras på nytt - det finns inga 

färdiga lösningar utan skapas av de människor som möts i förskolans kontext.  

Johansson (2005) visar på komplexiteten med barns integritet i förskolan och vikten av 

pedagogernas förståelse för begreppet. Flertalet dilemman belyses i forskningen exempelvis ur 

ett maktperspektiv - hur den vuxnes skyldighet att skydda barnet kan medföra en risk för 

maktutövning istället. Pedagogernas förhållningssätt och barnsyn är enligt forskaren en viktig 

faktor för att kunna tillgodose barns integritet - dock framgår det att barn och vuxna inte anses 

vara likvärdiga inför integritetsbegreppet. Svenning (2011) ställer sig frågan om barn har rätt 

till ett privatliv i förskolan och om de tillåts att avsäga sig att medverka i de olika 

dokumentationer som sker i verksamheten. Enligt Statens medicinsk-etiska råd, Smer (u.å.) är 

begreppet integritet ett värde som är sammanlänkad med individen. Begreppet kan delas upp i 

kroppslig och personlig integritet, där kroppslig integritet rör hela den egna kroppen medan 

personlig integritet jämställs med rätten att inte bli kränkt och innefattar exempelvis rätten till 

ett privatliv.  

 

Teoretisk bakgrund  
 

Vår studie kommer luta sig mot ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som har sitt ursprung 

från postmodernismen, som anser att det inte finns en vedertagen sanning (Burr, 1995). Berger 

och Luckmann (1991) skrev fram perspektivet och formulerade en teori där de anser att kunskap 

skapas i interaktion mellan människor och samhälle. Perspektivet utgår från att människor 

konstruerar världen tillsammans (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Det innefattar även 

människors uppfattningar, förståelser och samtal om världen (Brinkkjaer & Høyen, 2013). 

Socialkonstruktionism kommer från de latinska orden socialis och constructio och kan 

översättas som samhällelig konstruktion. I forskningssammanhang innefattar det att synliggöra 

exempelvis värderingar och uppfattningar som blir till i olika kontexter eller tidsåldrar (Egidius, 

2019). 

Burr (1995) förklarar perspektivet som en kritisk hållning mot våra förgivettagna sanningar om 

världen och oss själva. Vidare menar hon att världen, och kunskapen om den, skapas när 

människor samtalar om den med varandra. Språket är en stor betydelse för 

socialkonstruktionismen, språket medför att vi kan samtala med varandra. Hur människor 
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samtalar om vissa företeelser inom en viss kontext och tid beskrivs utav Boréus (2015) som 

diskurser. Då diskurser har flera betydelser och inriktningar, kan det förklaras på flertalet vis, 

Brinkkjaer och Høyen (2013) beskriver diskurser som hur språket används i olika kontexter. 

Diskurser kan även förklaras som det människor uttrycker för att beskriva sin egen värld 

(Egidius, 2019). Samtliga inriktningar av diskurser är inspirerade av Foucault och hans syn på 

makt och språk. Ytterligare gemensamma nämnare är att diskurserna påverkar hur vi ser på vår 

omvärld och oss själva (Boréus, 2015). 

För att synliggöra de diskurser som framkommer i studien kommer de transkriberande texterna 

analyseras i en diskursanalys. Diskursanalys möjliggör att se hur människor samtalar om ett 

visst ämne inom ett område, i detta fall förskolan (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Detta anser vi 

vara applicerbart till denna studie, då vårt syfte är att synliggöra vilka diskurser kring barns 

integritet som är synliga i förskolans kontext. Vår strävan är att synliggöra de diskurser som 

konstrueras i förskolans arena, en arena som beskrivs av Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

som en mötesplats där både sociala och kulturella möten sker. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Studiens syfte är att synliggöra diskurser kring barns integritet samt integritet i förhållande till 

pedagogers dokumentationsuppdrag.  

 

Våra frågeställningar är därmed: 

Hur samtalar pedagoger om begreppet integritet?  

Hur samtalar pedagoger om barns integritet i relation till dokumentationsuppdraget? 
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METOD 
 

Här nedan följer en redovisning kring val av metod som använts för att nå resultatet. Metod och 

urval beskrivs samt bearbetning och analys av det insamlade datamaterialet. Även de etiska 

aspekterna beskrivs i detta kapitel. 

 

Metodval  

En kvalitativ studie är inriktad på ord istället för kvantitet och ett generaliserbart resultat 

(Bryman, 2015). Kvalitativa metoder är även mer flexibla och använder sig av öppna frågor 

och innefattar en mer informell relation mellan forskare och deltagare – som benämns som 

informanter inom kvalitativ forskning (Christoffersen & Johannessen, 2018). En av de 

kvalitativa metoderna är fokusgruppsamtal vilket blev vårt val av metod i studien. 

Syftet med vår kvalitativa studie är att synliggöra diskursen om barns integritet och integritet i 

relation till förskolans dokumentationsuppdrag. Dahlin-Ivanoff (2016) beskriver att 

fokusgruppssamtal som metod är användbart när syftet är att studera hur en grupp individer 

tillsammans samtalar kring ett specifikt ämne. Bryman (2015) skriver att fokusgrupper som 

metod är en form av gruppintervju där fokus är på samspelet i gruppen under diskussioner kring 

frågor som rör ämnet. Fokus läggs inte på individens åsikter utan på gruppen som kollektiv, hur 

samtalet blir till och konstrueras inom gruppen. Wibeck (2011) menar att ämnen som är 

komplexa lättare kan diskuteras i grupp, där deltagarna kan fråga och få intryck utav varandras 

åsikter. I fokusgrupper kan även ny kunskap konstrueras och metoden kan därför ses som ett 

lärande. Fokusgruppmetoden grundar sig på flera antaganden, exempelvis att informanterna 

interagerar med varandra i samtalet men även att de har en gemensam erfarenhet utav ämnet 

och att miljön är avslappnad och icke dömande (Dahlin-Ivanoff, 2016). Dock finns enligt 

Bryman (2015) en risk att samtalet som sker i gruppen kan övergå i andra ämnen än det som är 

syftet, då samtalet är menat att vara öppet. Här kan då en moderator, den person som ansvarar 

för fokusgruppsamtalet, föra tillbaka samtalet till ämnet med hjälp utav en frågeguide.  

Urval  

Urvalet är gjort utifrån att informanterna hade en gemensam erfarenhet av förskolan som 

verksamhet, även om erfarenheten skiljer sig i antal arbetande år inom verksamheten. 
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Informanterna i fokusgrupperna var redan existerande grupper i form av arbetslag på samma 

enhet. Wibeck (2011) belyser hur redan existerande grupper såsom arbetslag kan göra det lättare 

att få till stånd diskussioner. Detta då redan existerande grupper ofta har för vana att diskutera 

med varandra. Även Dahlin-Ivanoff (2016) anser att grupper där deltagarna redan har en 

relation är att föredra, då de har en förförståelse för varandras tidigare erfarenheter. Därav 

grundades valet av redan existerande grupper i fokusgruppsamtalen. Ytterligare en fördel med 

redan existerande grupper kan vara att det är lättare att rekrytera deltagare och detta är till stor 

hjälp i vårt arbete av insamling av data då på grund utav rådande tidsram för denna studie. 

Urvalet utgjordes även av ett bekvämlighetsurval, där vi använde oss av existerande grupper 

som vi hade kontakt med sedan tidigare. Bryman (2015) beskriver bekvämlighetsurvalet som 

en process där forskaren använder sig av de som finns i ens närhet av bekvämlighets skäl. 

Antalet deltagare i grupperna kan variera, dock finns det en risk att talutrymmet minskar om 

det blir för många, Wibeck (2011) och Dahlin-Ivanoff (2016) menar båda att fyra till sex 

deltagare är att föredra för att alla i gruppen ska kunna vara delaktiga. Bryman (2015) skriver 

att studenter kan ha svårigheter att använda sig utav ett stort antal grupper då det innefattar ett 

massivt efterarbete. Även Wibeck (2011) menar att till en mindre studie är 2–4 fokusgrupper 

tillräckligt. Därför valde vi att förhålla oss till fyra grupper för att få en hållbarhet som stämmer 

överens med vår tidsram för studien.   

Genomförande  

Inför datainsamling påbörjades inläsning utav litteratur och författande utav ett missivbrev (se 

bilaga 1). Planering utav fokusgruppsamtal var ett stort fokus i uppstarten av studien. Wibeck 

(2011) betonar vikten av god planering vid genomförande utav fokusgrupper för att empirin ska 

bli så precis som möjligt för att uppnå sitt syfte. 

Flertal arbetslag kontaktades på förskolor där vi genomfört praktik tidigare under vår 

utbildning. Detta för att vi redan där hade flertal telefonnummer och e-mailadresser till hands. 

Vi beskrev syftet med vår studie – hur vi önskade en mindre grupp pedagoger, runt 4–5 

deltagare, från samma enhet i ett fokusgruppsamtal. Vi beskrev även våra etiska 

ställningstaganden, exempelvis att de kommer bli avidentifierade, att det bara är vi som kommer 

lyssna på det inspelade materialet och hur detta inspelade material sedan kommer kasseras när 

vi fått ett godkännande utav examinator. Till en början hade vi fyra fokusgrupper inbokade – 

däremot blev ett av dessa avbokat i sista stund. Vi upplevde dock att empirin blev mättat utav 
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de tre samtal vi redan genomfört och ansåg att insamlad data svarade till våra frågeställningar 

samt nådde vårt syfte med denna studie. Vi valde därmed att stanna vid tre fokusgruppsamtal.   

Inför samtalen så bestämdes plats och tid av deltagarna och alla tre fokusgruppssamtalen ägde 

rum på respektive förskola. Dahlin-Ivanoff (2015) menar att en trygg och avslappnad miljö är 

av stor vikt vid fokusgruppsamtal. Författaren beskriver ytterligare faktorer som kan vara till 

fördel för fokusgruppsamtal är homogena grupper med delad erfarenhet som då kan lära av 

varandra under samtalet och att deltagarna även kan känna mer makt och stärkta i kollektivet. 

Detta fanns i åtanke under hela planeringen av fokusgruppsamtal. De tillfrågade informanterna 

var positivt inställda till att delta i studien och var väl informerade om att deras deltagande var 

frivilligt. Det fanns även ett stort intresse av ämnet kring integritet, både kroppsligt och 

personligt, i förhållande till dokumentationsuppdraget.  

Vi valde att hålla våra fokusgruppsamtal ungefär trettio minuter långa, dels för att 

informanterna själva önskade veta ungefärlig tidsåtgång vid deras planering, dels på grund utav 

vår tidsram för analysarbetet till studien. Informanterna i fokusgrupperna var pedagoger på 

olika förskolor i samma kommun. Till en början var förhoppningen att deltagarna i 

fokusgrupperna enbart skulle bestå utav förskollärare. Dock kom vi till insikt under vår senaste 

praktikperiod att det var problematiskt på grund utav den förskollärarbrist som råder. 

Fokusgruppsamtal kan enligt Wibeck (2011) vara strukturerade eller ostrukturerade. Då vårt 

syfte var att belysa hur pedagogerna samtalar kring barns integritet i relation till 

dokumentationsuppdraget valde vi att använda oss utav ostrukturerade samtal. Däremot 

konstruerades en frågeguide (se bilaga 2) för att moderatorn med hjälp av frågorna skulle kunna 

styra tillbaka samtalet till ämnet. Vi valde att använda oss av samma moderator genom alla våra 

samtal - vilket även Dahlin-Ivanoff (2015) lyfter som en fördel. Detta för att så få faktorer ska 

skilja åt vilket kan ge en högre tillförlitlighet åt empirin. Hon skriver även att en moderators 

syfte inte är att intervjua utan att medverka till samspel mellan deltagarna genom uppmuntring 

till samtal. Samtalen spelades in med våra mobiltelefoner och transkriberades samma dag.  

Deltagarna blev tilldelade missivbrevet (se bilaga 1) till sin e-post ungefär en vecka innan 

inbokat samtal. Vi gick även igenom vårt syfte och de etiska aspekterna ännu en gång när vi 

väl träffades och då fick informanterna även skriva under att de gav sitt medgivande till att 

medverka i denna studie. Efter samtalen transkriberades det inspelade materialet och användes 
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som grund till analysarbetet. Deltagarna tilldelades fiktiva namn i transkriptionerna och 

fokusgrupperna benämns som A, B och C.  

Tillförlitlighet  

För att uppnå en så hög kvalitet som möjligt i vår studie har vi valt att utgå från Lincoln och 

Gubas fyra kvalitetskriterier – trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering – som 

förklaras utav Bryman (2015) på följande vis:  

Trovärdighet: För att uppnå en så hög trovärdighet som möjlighet i en studie så ska forskaren 

säkerställa att forskningen genomförs utefter de regler som finns samt att resultatet ges tillbaka 

till de personer som medverkat i forskningen för att kunna säkerställa att forskaren uppfattat 

resultatet på ett korrekt vis.  

Överförbarhet: Då resultatet i kvalitativ forskning baseras på djup och inte på bredd, så 

eftersträvar forskaren att nå ett resultat som dels kan användas i andra kontexter men även i 

samma kontext fast vid en annan tidpunkt. Begreppet ”thick description” omnämns och 

beskrivs som något en som forskare bör eftersträva för att uppnå just denna överförbarhet – att 

resultatet kan överföras och användas som databas till andra kontexter. Thick description – eller 

”tät beskrivning” – ämnar till att forskaren ska skriva fram resultat så fylligt och fullständigt 

som möjligt.  

Pålitlighet: För att uppnå hög pålitlighet i en studie så ska forskaren säkerställa att alla delar i 

forskningsprocessen redogörs grundligt för – exempelvis val av metoder, fältanteckningar, 

vilka beslut som togs gällande analys och så vidare. Vidare kan även kolleger läsa genom 

materialet under forskningens gång och genom detta bedöma kvalitén på alla delar.  

Konfirmering: Det ska framgå att forskaren agerat i god tro och att hen inte har påverkat vare 

sig resultat eller inriktning i studien – exempelvis genom egna värderingar eller andra teoretiska 

inriktningar.  

Dessa kriterier anses vara väl lämpade för en kvalitativ analys dock förmedlar de inte att det 

finns en sanning av verkligheten menar Bryman (2015), vilket skrivs fram som en fördel i en 

kvalitativ studie. Vår strävan var att i möjligaste mån att låta de ovanstående kriterierna 

genomsyra hela denna studie. Detta gjorde vi bland annat genom att vi dels skickade tillbaka 

transkriberingarna till deltagarna för att verifiera att vi uppfattat dem korrekt. Dels genom att 
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använda oss utav samma moderator genom alla fokusgruppsamtal för att så få aspekter som 

möjligt ska skilja åt för analysens tillförlitlighet. Resultat skrevs fram tydligt och fylligt för att 

möjliggöra överförbarhet. Vi var noggranna med att inte låta våra egna tolkningar och 

värderingar påverka resultatet.  

Databearbetning och analysmetod  

Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) behöver kvalitativa studier tolkas för att resultatet 

ska bli synligt. Tolkning sker efter analysen och analys innefattar att dela upp de insamlade 

datamaterialet i mindre delar och ämnar ge svar på studiens syfte. Då syftet med studien är att 

synliggöra vilken eller vilka diskurser om barns integritet, i relation till det 

dokumentationsuppdrag som finns i förskolan, valde vi att utföra en diskursanalys. 

Diskursanalysen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv - där världen ses som 

konstruerad och skapad kollektivt i en social process (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Enligt 

Alvesson och Sköldberg (2017) är diskursanalys en metod för att framhålla variationer av hur 

något samtalas eller skrivs om och att studier som innefattar diskursanalys använder sig av 

samtalet som kontext i utsagan. Bryman (2015) menar att det inte finns ett sätt att beskriva en 

diskursanalys utan flera men den varianten han presenterar har två riktningar. Vi valde att utgå 

från den konstruktionistiska riktningen, där människor genom språket konstruerar den sociala 

värld de lever i och diskurser ses som olika beskrivningar av världen. 

Analysen är tänkt att utföras på de transkriberade texter som empirin av vårt insamlade data 

utgör. Det insamlade materialet transkriberades i direkt anslutning efter fokusgruppsamtalen då 

ord och intryck fortfarande är färskt i minnet, något som Öberg (2015) betonar är viktigt. Enligt 

Bryman (2015) påbörjas analysarbetet redan under transkriberingen av det insamlade 

datamaterialet och det finns flera fördelar med att utföra analysen kontinuerligt, exempelvis att 

teman kan bli synliga och på så vis användas i de återstående fokusgruppsamtalen. Under 

arbetet med studien har analysen skett kontinuerligt, i takt med att data samlats in. Syftet med 

analysen var att synliggöra vilka diskurser om barns integritet och om barns integritet i relation 

till förskolans dokumentationsuppdrag. Analysarbetet utgick från flertalet gemensamma 

läsningar av de utskrivna transkriptionerna, där teman sorterats från utsagorna. I läsningarna 

sökte vi efter teman som trädde fram under samtalen för att synliggöra hur pedagogerna 

samtalar kring begreppet integritet, både kroppsligt och personligt, men även i relation till 

dokumentation. Sorteringen utfördes genom teman som svarade upp till studiens syfte 



15 
 

markerades med hjälp av överstrykningspennor i olika kulörer. Dessa teman utgjorde sedan de 

diskurser som presenteras i resultatdelen. 

Etiska aspekter  

De etiska överväganden och val vi tagit i studien baserades på de universella etiska riktlinjerna 

som omskrivs av Vetenskapsrådet (2002). Vi ämnade att hålla en god etik genom hela 

processen, precis som Löfdahl (2014) och Öberg (2016) belyser är av stor vikt. De skriver även 

att etiska aspekter innefattar att visa förståelse, vara medmänsklig och empatisk gentemot 

deltagarna. 

De riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002) berör är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra kraven är grunden för de etiska aspekter 

som vår studie utgått ifrån. Detta innefattar att vi informerar deltagarna, både skriftligt och 

muntligt, om studiens syfte och att deras medverkan är frivillig och att den när som helst kan 

avslutas. Det innefattar även att vi avidentifierar deltagarna och att data som samlas in enbart 

kommer användas till studien (Bryman, 2015). Enligt dessa fyra krav har vi gett deltagarna 

fingerade namn i transkriptionerna av fokusgruppsamtalen för att avidentifiera dem och i 

analysarbetet var vårt mål att tolka deras svar på ett så ärligt och objektivt vis som möjligt. De 

inspelade samtalen kommer efter godkännande av arbetet att kasseras. Vi informerade även 

deltagarna om att materialet endast kommer användas till den aktuella studien och inte sparas 

för andra syften eller forskning. 
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RESULTAT OCH ANALYS 
 

Genom analysarbete utav de transkriberade fokusgruppsamtalen så har ett resultat arbetats fram 

utifrån studiens syfte och frågeställningar – att synliggöra hur förskolepedagoger samtalar kring 

begreppet integritet samt integritet i dialog med dokumentationsuppdraget. För att analysera 

vår empiri så utgick vi ifrån vår teoretiska utgångspunkt, ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv.  

Genom en diskursanalys utav de transkriberade samtalen så trädde tre diskurser fram på ett mer 

markant vis och vi valde att benämna dem som: Föränderlighetsdiskursen, Motståndsdiskursen 

samt Orosdiskursen. 

 

Föränderlighetsdiskursen 
 

Den första diskursen som blev synlig i analysen benämner vi som föränderlighetsdiskursen. 

Den belyser hur föränderlig pedagogerna uppfattar förskoleverksamheten över tid, både kring 

integritet som begrepp samt dokumentationstraditionen, vad som har förändrats under deras 

verksamma tid inom förskolans kontext. I fokusgrupperna framkommer det att begreppet 

integritet har förändrats för dem både personligen och inom verksamheten.   

[…] den har ju blivit stärkt, alltså begreppet, tycker jag, de senaste åren… man 

pratade ju inte så mycket om det förr… men nu är det ju mer att man tänker på det 

både barnens kroppsliga och personliga integritet men också hur man dokumenterar. 

Mm… (Jenny, fokusgrupp B).  

Pedagogerna ger uttryck för att barnsynen har förändrats samt hur dokumentation ska ske. Lina 

säger: ”Ja, ja där ser man ju en förändring i både hur vi tänker och samhällsförändringar också” 

(fokusgrupp A). 

Pedagogerna uttrycker även en stor förändring i arbetsdirektiv. Större vikt läggs på barns etik 

och integritet i verksamheten samt att de får tydligare direktiv från förskolechefer hur 

exempelvis blöjbyten och toalettbesök ska gå till men också hur miljön på förskolan ska 

utformas för att stärka arbetet med barns personliga och kroppsliga integritet. Det framkommer 

i analysarbetet hur det uppstår flertalet dilemman kring vikarier och stundvis övrig personal 

som inte är insatta i arbete med barns integritet. En grupp berättar specifikt om exempel där 
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vikarier tagit illa vid sig för att de inte fick byta en blöja eller söva barn till vilan efter lunchen. 

Anna berättade: 

Men om vi byter och pratar om dilemman så har ju vi haft ett tydligt dilemma när vi 

haft vikarier hos oss… som inte kan förstå varför dom inte får byta blöja. Dom förstår 

inte att det är liksom av integritetsskäl. Alltså. Det här handlar om barnen.  

(fokusgrupp C) 

Det framkommer hur pedagogerna upplever att integritets-och etikarbetet är så aktuellt i 

verksamheten och hur det ibland uppfattas som att samhället inte följer med i samma takt som 

verksamheten i förändringen av sin syn på begreppen. Det beskrivs fram i samtalen hur flertal 

vikarier inte förstår varför de exempelvis inte får byta en blöja och tar det personligt – som att 

det var något fel på dem. Susanne berättar, angående vikarier och sövande av barn efter lunch: 

[…] och där har vi också vikarier som reagerat på att, ”nämen det här kan väl jag 

söva. Jag har sövt barn i hundra år – det är inga bekymmer”. Ja, men nu klampar vi 

ju på här nu. Nu pratar vi om ett 1,5 åring som inte kan uttrycka det själv utan där 

måste ju jag gå in och tala om att det här gör vi. (fokusgrupp C) 

Begreppen beskrivs som komplexa och tolkningsbara, detta blir framförallt synligt när 

exempelvis vikarier som inte diskuterat detta med arbetslaget kommer in i verksamheten. 

När det kommer till dokumentationsuppdraget som förskolepedagoger är ålagda att utföra enligt 

styrdokument så uttrycker pedagogerna även här en stor föränderlighet. Lina berättade: 

Men förr i tiden eller när man jobba då tog man ju bilder, bilder när de badade. Och 

då badade de ju nakna, det var inget snack om det. Så skulle man ju aldrig göra idag 

och man skulle ju inte ens ha dem nakna på förskolan… (fokusgrupp A).  

Det framkommer genom analysen hur lite, eller i många fall ingen tanke alls, det är kring barns 

integritet kopplat till dokumenterandet. Pedagogerna särskiljer personlig och kroppslig 

integritet åt i dokumentationsuppdraget och det uttrycks att det varit större fokus på barns 

kroppsliga integritet snarare än den personliga. Lisen säger: ”Att det personliga inte riktigt 

liksom kommit fram så kanske, just med att man ska få välja om man ska få vara med liksom. 

Eller om vi respekterar dem. Om vi ens frågar dem” (fokusgrupp C). 

Vidare framkommer det även att pedagogerna anser att de nya formuleringarna i läroplanen blir 

betydelsefulla för barn kring den kroppsliga och personliga integriteten i 

dokumentationssammanhang. Anna säger: ”I ju med det här så… så får ju barnen en högre 

status. Makten blir deras liksom… På något sätt. Det är ju kalas” (fokusgrupp C).   
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Pedagogerna beskriver just detta – hur barn ges högre status, att maktpositionerna på ett 

tydligare vis flyttas över till barn och hur barn ses som jämbördiga gentemot de vuxna med den 

kommande reviderade läroplanen. Lisen beskriver: ”Balansgången lite – att vi inte ska vara 

auktoritärer som… på något sätt bestämmer. Det är ju barnen… alltså det är barnen som är 

ledare…” (fokusgrupp C) 

Det beskrivs fram utav pedagogerna hur det förr inte fanns någon större eftertänksamhet kring 

hur dokumenterandet skedde – bara det utfördes. Pedagogerna arrangerade fotografierna och 

bestämde således vad som skulle dokumenteras och barnen var alltid de underordnade.  

Pedagogerna medger hur barns medgivande till dokumentering i vissa fall tas för given även 

idag, trots större medvetenhet kring etik och integritet. Det rör sig främst av dokumentering 

som ämnar att visa vad verksamheten arbetar med just för stunden.  

Lena: Det är ju mer såhär att vi vill visa verksamheten och vad vi gjort, liksom så… 

Ester: Ja och då får de bara… 

Lena: Ja, då får de bara köpa det nått vis… sen har jag aldrig hört någon som sagt, 

nänä jag vill inte vara med… 

Jenny: Nää… 

Lena: Men om de fick frågan kanske… så kanske de skulle säga nej… 

(fokusgrupp B) 

Samhällets påverkan diskuteras och fokusgrupperna talar om en större exponering utav bilder 

på sociala medier och menar att barn idag är mer vana vid att fotograferas och exponeras utan 

sitt medgivande. Pedagogerna menar att detta tankesätt, denna vana att fotografera 

urskillningslöst, fortfarande finns kvar i en del pedagogers yrkesutövande och hur det behöver 

problematiseras och diskuteras i arbetslag.  

 

Motståndsdiskursen 
 

Den andra diskursen vi väljer att lyfta fram benämner vi som motståndsdiskursen. Pedagogerna 

samtalar om hur barn själva visar var deras gräns för integritet går genom att göra motstånd mot 

de normer som råder i förskolan. Ett exempel var barnet som inte ville bli firad vid sin 
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födelsedag, ett annat exempel var när ett barn ville torka sig själv på toaletten eller inte vill bli 

bytt på av viss personal.  

Barns motstånd beskrivs av pedagogerna som ett verktyg att visa på var deras gränser går kring 

integritet och det upplevs som att pedagogerna fick en ”aha-upplevelse”. Diskussioner uppstod 

kring hur de kan arbeta med att bli mer lyhörda på vad det enskilda barnet vill och hur lätt det 

är att det en tar förgivet blir till en sanning. Pamela uttryckte ” Ja ja men man tar nog det lite 

förgivet, det här är ju jättespännande men nä” (fokusgrupp A). 

Det visar även på att pedagogerna som deltog, genom att konstruera dessa samtal om barns 

motstånd, fick tillfälle att synliggöra de normer som var aktuella i deras verksamhet. De talar 

om att de bör ta vara på motståndet för att utveckla verksamheten och dess metoder.  

En deltagare beskriver en händelse där ett barn tydligt visade motstånd och genom detta 

motstånd så synliggjordes en gräns för barnet. Sara återberättar händelsen för de övriga 

deltagarna: 

Jo men det var så här, alla barn satt samlade och så kom jag in med brickan och 

ljusen och flaggan så där och så säger barnet, vem fyller år? Och jag bara men det är 

ju du, och hen bara skakar på huvudet, nä, nä jag vill inte, så då gick jag tillbaka med 

grejerna och då sa hen att hen jag vill bli firad hemma… (fokusgrupp A). 

Här diskuterar pedagogerna vikten av att fråga och förbereda barnen, för att det inte skulle leda 

till förgivettagna sanningar om exempelvis födelsedagsfirande. Ytterligare en pedagog nämner 

vikten av att ge barnen verktyg för att kunna säga nej, att förskolan bör vara en arena som visar 

vägen. Susanne säger:  

Att vi skickar rätt signaler till barnen. Att du kan faktiskt välja själv. Då kanske det 

blir såhär där hemma att ”nä du mamma och pappa – jag vill faktiskt inte vara med 

på det här kortet”. Jag vill inte. Då kanske vi har sått ett frö där... som säger att jag 

faktiskt inte vill (fokusgrupp C). 

Samtalen synliggör även att barn har verktyg och pedagogerna uttrycker att barn visar och vet 

sitt eget värde och visar detta genom att säga nej till varandra. Ester säger: ”Men man märker 

ju det idag asså de säger ju, de säger ju nej till varandra” (fokusgrupp B). Detta kan tolkas som 

att pedagogerna ser och hör barns verktyg i verksamheten.   
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Pedagogerna lyfter även de barn som inte visar motstånd genom att säga eller visa att de inte 

vill, Pamela säger: ” […] sen finns det ju några som aldrig säger nåt men då kanske det är ok 

eller […] (fokusgrupp B). De dilemman som tas upp är om de borde fotografera eller lägga upp 

bilder alls om inte barnen gett ett tydligt medgivande vid tillfället, Lina säger: ”nä, men 

egentligen skulle man ju då inte lägga upp nått alls... det skulle ju vara det rätta” (fokusgrupp 

B). 

Andra dilemman pedagogerna lyfter i studien rör toalettbesök och blöjbyten, om barn som visar 

motstånd genom att exempelvis vilja torka sig själva eller bli bytt på av viss personal. 

Pedagogerna talar om vikten av att respektera barns nej, vare sig det är verbalt eller uttrycks 

med kroppsspråk. En lyhördhet som nämns i samtalen kring barns integritet, att lyssna på vad 

det enskilda barnet ger uttryck för när ett motstånd synliggörs. Detta menar pedagogerna är 

viktigt då de som vuxna bör föregå som goda förebilder, lyssna och respektera barnet och 

barnets gränser.  

Det framkommer att det finns flertal dilemman som behöver problematiseras. Ett exempel som 

beskrivs är om ett barn som vid ett toalettbesök sa nej till hjälp, hen ville torka sig själv, men 

pedagogerna ansåg att barnet behövde hjälp för att bli ordentligt ren. De menar att ibland 

behöver de gå emot barns nej dock med barnets bästa i åtanke. Det visar på hur komplext 

begreppet integritet i förskolans kontext kan te sig.  

 

Orosdiskursen 

Den tredje och sista diskursen vi väljer att skriva fram i resultatet benämner vi som 

orosdiskursen. Två av grupperna samtalade kring en oro de upplever - framförallt kring den 

kroppsliga integriteten. 

Orosdiskursen berör en känsla som pedagogerna beskriver fram. De upplever en skuldkänsla i 

sitt yrkesutövande trots att de är medvetna om att de inte gör något fel. De berättar hur 

situationer kan misstolkas, exempelvis när vårdnadshavare kommer till avdelningen på 

förskolan, bildar sig en uppfattning av vad som sker utan att ha hela sammanhanget klart för 

sig. 
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Lena: Ja ja men det som när jag hjälper ett barn på toa och det kommer en förälder, 

då, då blir man ju på en gång så här... (visar med en ställd min) ... då blir man lite 

vaksam och då blir jag irriterad för att jag blir det, för det känns som de tror att jag 

gör nått fel... 

Ester: ...Att du har den oron liksom... 

Lena:  och så blir jag liksom ... men varför, varför ska jag känna så...  jag vet väl jag 

vet väl själv att jag bara hjälper ett barn (fokusgrupp B). 

Pedagogerna uttrycker att det finns en oro i dem – en oro som grundas i att bli missförstådd 

eller misstrodd. Oron som beskrivs rör också miljön och framhålls som ett dilemma vid 

exempelvis toalettbesök och blöjbyten. Pedagogerna diskuterar hur miljön i skötrummet ska 

kunna te sig för att inte kränka barns integritet men samtidigt hur den ska vara öppen och 

transparant för att skydda barn mot exempelvis övergrepp eller andra kränkande handlingar. 

Orosdiskursen framträder även i samtalen rörande kränkningar barn till barn och hur 

pedagogerna låter barnen vara ifred men hur de ändå är närvarande. Pamela berättar: ”nä man 

vill inte gå in och störa men man vill ändå kunna se […]” (fokusgrupp A). Oron för att inte 

kunna vara närvarande och lyhörd blev tydlig och även här framträds miljön i förskolan som en 

viktig komponent i diskussioner kring integritet. 

Den tredje gruppen uttryckte inte samma oro. De menar istället att de arbetat länge med den 

kroppsliga integriteten och att det är en diskussion som hålls levande inom arbetslaget. I detta 

fokusgruppsamtal uttrycker de ingen oro utan framhåller att de, genom att vara öppna och hålla 

diskussionen levande, känner sig starka och anser sig ligga i framkant. Anna säger: 

Och vi är ju… Det är ju suveränt att det kommit med i Läroplanen på ett annat sätt 

nu än vad det gjorts innan. Det har vi ju diskuterat egentligen ganska länge och vi 

har väl, tycker jag, legat lite i framkant hos oss. Tycker jag med detta då. Så det här 

kände ju jag stärkte oss också i våran roll liksom att vi var på rätt väg redan innan 

det kom in här (fokusgrupp C). 

Trots att det framkommer hur två grupper diskuterar mer kring en oro än den tredje gruppen så 

blev det tydligt i analysarbetet hur samtliga pedagogerna ger uttryck för hur positivt det är för 

förskolan som arena att integritetsbegreppet stärks. Susanne berättar: 
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Och då bara tänker jag runt här nu att… det där måste man ju också ta till sig… hur 

vi tänker… vad vill vi skicka för signaler till barnen där då. Liksom. Är vi i samma… 

står vi i samma arena där (fokusgrupp C). 

Pedagogerna beskriver fram vikten av hur diskussion kring vad integritet innebär i förhållande 

till dokumentationsuppdraget ständigt behövs diskuteras i arbetslag och hållas levande.  

 

Sammanfattning 

Resultatet synliggör diskurserna kring barns integritet samt integritet i förhållande till 

dokumentationsuppdrag, vilket var studiens syfte. Frågeställningarna om hur pedagoger 

samtalar kring begreppet integritet och hur de samtalar om barns integritet i relation till 

dokumentationsuppdraget besvarades. Svaren på frågeställningarna blir synliga i analysarbetet 

av den insamlade empirin av fokusgruppsamtalen. Studiens resultat synliggör diskurser som 

finns i förskolan, vilka var föränderlighetsdiskursen, motståndsdiskursen samt orosdiskursen. 

Dock visar resultatet på en komplexitet kring vad integritet innebär och hur det ska appliceras 

och arbetas med i dokumentationssammanhang. Vikten av att reflektera och diskutera 

integritetsbegreppet i arbetslaget framkom tydligt.  
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DISKUSSION  

Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagoger i förskolan samtalar om barns integritet 

och integritet i relation till dokumentationsuppdraget. Detta kapitel innefattar: 

Resultatdiskussion, metoddiskussion samt förslag på framtida forskning. I resultatdelen 

diskuterar vi de tre olika diskurser som diskursanalysen ledde till - Föränderlighetsdiskursen, 

Motståndsdiskursen och Orosdiskursen. I metoddiskussionen diskuteras genomförandet, 

urvalet, bearbetning och analys. I sista delen ger vi förslag på framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visar på tre diskurser som var utmärkande i analysen – föränderlighetsdiskursen, 

motståndsdiskursen samt orosdiskursen. Vi kan skönja flera diskurser i analysarbetet men valde 

att lyfta dessa tre då de svarade upp till studiens syfte och var även de diskurser som var främst 

förekommande. Vi hade en föreställning, som grundas i våra tidigare arbetslivserfarenheter, hur 

föränderlighetsdiskursen samt motståndsdiskursen skulle bli synliga i analysarbetet. Däremot 

blev orosdiskursen extra intressant för oss. Denna uttalade oro som pedagogerna berättar om är 

något vi själva upplevt i vår yrkesutövning i förskolan men däremot diskuteras sällan denna oro 

i arbetslaget vilket även pedagogerna samtalar om. Hur oron finns där inom dem och påverkar 

dem både direkt och indirekt vid olika vardagliga situationer på förskolan.  

Vi ämnar, genom att lyfta dessa diskurser, belysa hur komplext och tolkningsbar integritet som 

begrepp är och vad det kan innebära i praktiken i relation till dokumentationsuppdraget. 

Johansson (2005) skriver om begreppets komplexitet samt om hur pedagogers förståelse för 

begreppet är viktigt – vilket styrker vår analys och vårt resultat. Resultatet som arbetats fram 

kan bidra till att öka förståelsen kring integritet och hur integritet kan ställas i relation till 

dokumentationsuppdraget. Hur integritet som begrepp är komplext och tolkningsbart från 

individ till individ. Förskolepedagoger kan reflektera över sin yrkesroll, om hur de arbetar med 

dokumentationer som främjar barns frivilliga delaktighet men också utifrån etiska aspekter. 

Pedagogernas samtal om begreppet integritet 

Analysen utav fokusgruppssamtalen visar på ökad förståelse för både kroppslig och personlig 

integritet från förr till nu. Det framträder tydligt hur pedagogerna alltid haft barnens bästa i 

åtanke men hur de nu dokumenterar och utformar miljön i verksamheten med större 



24 
 

eftertänksamhet. Förskolan beskrevs fram som en arena och hur pedagogerna bör använda den 

för att arbeta med etik och integritet – vilket också styrks utav Johansson (2005). Hon skriver 

hur förskolan kan vara en arena där dilemman kring integritet kan tas på allvar och där respekten 

för egna och andras gränser både kan läras, levas och reflekteras kring. 

Styrdokumenten fungerar som ett verktyg för hur förskoleverksamheten ska bedrivas och det 

framgick i samtalen hur pedagogerna tycker det är bra att integritet, både kroppslig och 

personlig, skrivs fram och tydliggörs i den kommande reviderade versionen. Det framkom hur 

pedagogernas förståelse för integritet ökat de senaste åren. Pedagogerna beskrev även fram en 

ökad förståelse från barnen kring deras integritet, både gentemot de vuxna men även gentemot 

andra barn. De beskrev att barn nu använder sig utav både verbala och icke-verbala verktyg, 

exempelvis med ”stopphanden”, för att göra motstånd och synliggöra sina gränser. Här kopplar 

vi samman Dolk (2015) till detta påstående – hur barns motstånd kan ses som verktyg för att 

tydliggöra individens gränser samt synliggöra rådande normer.  

Pedagogerna beskrev integritet som ett komplext begrepp och hur de stundvis stött på dilemman 

i sin yrkesutövning. Det framkom främst vid diskussionen rörande vikarier och annan övrig 

personal som kom in i verksamheten tillfälligt. De upplevde sig bli ifrågasatta i sitt 

ställningstagande rörande blöjbyten och sövning utav barnen, detta trots kommunens policy om 

barns integritet i förskolan. Detta ställer oss något fundersamma. Hur det kommer sig att 

personal som vikarierar i förskolan inte verkar erbjuds samma utbildning i begreppet per sig 

samt hur förskolor i rådande kommun ska arbeta med barns etik och integritet.  

Pedagogernas samtal om barns integritet i relation till dokumentationssammanhang 

Pedagogerna uttryckte att de har fått tydligare riktlinjer kring hur dokumentationer bör utföras 

med barns integritet i åtanke mot hur de arbetade förr - där fotograferandet ofta utfördes 

urskillningslöst för att ”det måste göras”. Denna beskrivning av hur det var förr mot nu kan 

kopplas till den långa dokumentationstradition som råder i förskolan vilket Wehner-Godée 

(2013) belyste. En tradition som länge existerat i förskolan men som nu rör sig mot den så 

kallade pedagogiska dokumentationsformen. Analysarbetet visar hur pedagogernas fokus legat 

kring måluppfyllelse i sitt dokumentationsuppdrag snarare än barns integritet i processen – 

vilket även framkommit i forskning av Lindgren (2016) och Alnervik (2013) som båda belyst 

avsaknad av forskning och arbetsmetoder kring de etiska aspekterna.  



25 
 

Pedagogerna diskuterade maktpositioner i dokumentationssammanhang frekvent. Precis som 

Lindgren och Sparrman (2003) belyste i sin forskning, om hur dokumentationer kommit att 

handla om makt och om vilka positioner barn ges, så kan vi urskönja dessa begrepp i vårt 

analysarbete av fokusgrupperna. Pedagogerna beskrev hur de förr arrangerade dokumentationer 

– att barn alltid var de underordnade vid dessa moment. Maktpositioner beskrevs fram både 

utav Johansson och Pramling Samuelsson (2003) samt Lindgren (2012) – hur pedagogers 

ambition ofta var att utgå från ett barnperspektiv och hur sällan, eller aldrig, de etiska aspekterna 

framkom i dokumenterandet. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) betonade även hur 

pedagoger ska använda sin makt till att låta barn vara delaktiga på sina villkor vilket vi tolkar 

vårt resultat av fokusgrupperna som – hur funderingar kring makt och vuxnas samt barns 

positioner nu blivit mer reellt.  

Pedagogerna samtalar kring sina egna maktpositioner som vuxna och hur de, under 

fokusgruppsamtalens gång, kom till insikt om hur stor grad de faktiskt utövar makt över barnen. 

De berättar att de alltid har barnens bästa i åtanke och aldrig menar att ”gå över huvudet” på 

dem genom dokumentering och fotografering. 

Det framkommer genom vårt analysarbete hur pedagogernas intentioner är att utgå utifrån ett 

barnperspektiv genom deras dokumentationsuppdrag. De beskriver scenarion och dilemman 

kring barns medgivande till dokumentering i kontrast med förskolans uppdrag att dokumentera 

och redovisa verksamheten. Pedagogerna diskuterade kring barnens egentliga delaktighet i 

dokumenterandet vilket vi kopplar till Svenning (2011) som ställde sig frågande till just barns 

delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Lindgren och Sparrman (2003) styrker även 

dem detta påstående, detta dilemma, huruvida dokumentering verkligen främjar ett 

barnperspektiv. Här menar vi att det finns skäl att fortsätta titta på hur maktpositioner ser ut i 

verksamheten. Om man verkligen kan utgå från ett barnperspektiv när man som förskollärare 

ska dokumentera? Pramling Samuelsson och Williams (2015) skriver genom att utgå från ett 

barnperspektiv så utformas verksamheten på de vuxnas antaganden och kunnande om barn – 

vilket Lindgren och Sparrman (2003) ställer sig kritiska emot då begreppet barnperspektiv är 

så tolkningsbart för varje individ. I slutändan kommer det ändock till att det är förskolläraren 

som väljer vilka situationer som ska dokumenteras, vilka bilder och ord som används. Även om 

barnet ger sig medgivande till just denna dokumentation så är det ändå den vuxne som på 

förhand planerat situationen - vad och hur aktiviteten mynnar ut i. Den vuxne tenderar att alltid 

ha makten oavsett ambition huruvida hen utgår från ett barns perspektiv eller ur ett 

barnperspektiv.   
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Metoddiskussion  

 

Utifrån studiens syfte var en kvalitativ metod i form av fokusgrupper lämplig för att synliggöra 

vilka diskurser som finns i förskolan. Wibeck (2011) påvisar att fokusgrupper kan leda till ett 

kollektivt lärande. Även valet av socialkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt var lämplig 

för studien. Detta då pedagogerna i arbetslaget tillsammans och under samtalen skapade de 

diskurser som framkommer i resultatdelen och delade med sig utav sina uppfattningar och 

förståelser. Vi är nöjda med vårt val av metod då vi upplever att samtalen ledde både till ett 

kollektivt lärande och att deltagarna gav uttryck för att ny kunskap skapades. Metoden 

upplevdes positiv för pedagogerna då de gav uttryck för att det var en metod som hjälpte dem 

att diskutera ett komplext begrepp. Vi upplevde att pedagogerna kunde samtala och diskutera 

fritt tillsammans och att de var avslappnade. Pedagogerna som deltog valde tidpunkt och plats 

för samtalen vilket kan bidra till den avslappnade stämningen. Bekvämlighetsurvalet visade sig 

vara lyckat då det fanns en relation till de tillfrågade informanterna blev fokusgruppsamtalen 

avslappnade. Valet av redan existerande grupper gjorde att diskussioner inte utgjorde något 

problem - de gav varandra talutrymme utan att moderatorn behövde styra samtalet. Om vi 

istället valt att utföra studien på icke redan existerande grupper hade resultat kunnat bli något 

annat och inte upplevts lika avslappnat. Frågeguiden som konstruerades användes minimalt då 

samtalen inte krävde det. Moderatorn ställde vid början av samtalen en öppningsfråga och vid 

ett fåtal tillfällen ställdes följdfrågor. De få frågor som moderatorn ställde var öppna för att inte 

tillåta våra egna värderingar att lysa igenom utan låta informanterna prata fritt. Under 

transkribering och analysprocessen upptäcktes dock att det fanns tillfällen då moderatorn hade 

kunnat ställa fler följdfrågor för att få ett bredare resultat. Resultatet kan även ha påverkats av 

tidsplanen, samtalen skulle det med största sannolikhet kunna problematiseras och diskuteras 

längre än den aktuella tidsbegränsningen. 

Bryman (2015) beskriver att en av svårigheterna med fokusgruppsamtal kan vara att 

sammanfoga en grupp människor. Det blev även vi medvetna om då en av de tilltänkta 

grupperna tackade nej sent i processen. Vi ansåg att den data som samlats in fyllde syftet med 

studien och ansåg datainsamlingen mättad. Resultatet kunde dock ha blivit ett annat om 

fokusgruppssamtalen varit fler. 
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Slutsats 
 

Vi belyser hur tolkningsbart integritet som begrepp är samt hur komplext det kan bli i 

dokumentationssammanhang. Det framkom hur integritet blivit tydligare i pedagogers 

yrkesutövning nu mot förr samt hur det nu finns tydligare riktlinjer för arbete med barns etik 

och integritet. Det framkom även hur större fokus legat på barns kroppsliga integritet snarare 

än den personliga i dokumenterandet samt hur detta behöver diskuteras och vara ett levande 

samtalsämne i ett arbetslag. Pedagogers maktutövning samt ambition att utgå från ett 

barnperspektiv synliggjordes och problematiserades.  

Likt flertal forskare belyst så behöver integritet som begrepp förtydligas för yrkesverksamma i 

förskolan samt hur dokumentationsuppdraget bör kombineras med barns integritet i åtanke. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

Under pågående arbete med studien funderade vi mycket på hur den reviderade läroplanen 

(Skolverket, 2018) skriver fram begreppet barns integritet och hur detta kan visa sig när den väl 

är implementerad i förskolans verksamhet. Det medför att det skulle vara av intresse att utföra 

en liknande studie om några år, för att se om diskurserna kring barns integritet har förändrats. 

Resultatet av denna studie styrker att diskurserna förändras och visar på hur föränderlig 

förskolan som arena är och kan vara. 

Avslutningsvis 

Vi vill tacka de pedagoger och arbetslag som deltog i studien, utan ert deltagande och expertis 

hade vår studie inte varit möjlig att utföra. Vi vill även passa på att tacka våra nära och kära 

som stått ut med oss under tiden vi har befunnit oss i denna bubbla som studien och dess 

omfattning inneburit. Sist men inte minst ett tack till vår handledare och handledningsgrupp 

men även till de vänner som läst och stöttat oss genom hela processen. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Till deltagare i fokusgrupperna 

Malin Qvist och Angelica Östfalk genomför en kvalitativ studie i kursen Examensarbete inom 

ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköpings University. Övergripande fokus i studien är 

att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 

specifikt handlar studien om att synliggöra vilken eller vilka diskurser som finns i förskolans 

kontext kring ämnet barns integritet, både kroppslig och personlig och i relation till 

dokumentationsuppdraget som finns i förskolan. Metodvalet av studien är fokusgrupper där 

deltagarna är arbetslag inom förskolan. 

Malin Qvist och Angelica Östfalk genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

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

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerade från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköpings 

University. 

All information som generas kommer avidentifieras och efter godkänt arbete kommer data 

materialet raderas. 

Deltagarna kan när som under studien avbryta sin medverkan. 

Det insamlade data materialet kommer endast att användas i syfte att fullfölja Malin Qvist och 

Angelica Östfalks examensarbete. 

Vid frågor gällande undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta kursansvarig, 

Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator, Carin Falkner (carin.falkner@ju.se). 

Tack för din medverkan. Mvh Malin Qvist (qvma16sg@student.ju.se) och Angelica Östfalk 

(osan1688@student.ju.se) 
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Bilaga 2 - Frågeguide 

Frågor till fokusgrupperna 

Hur länge har ni arbetat i förskolan? 

Hur ser ni på barns integritet i förskolan, kroppsligt och personligt? 

Hur ser ni på barns integritet i dokumentationerna? 

Vilka dokumentationsformer använder ni er av? 

Vilka dilemman uppfattar ni kring begreppet barns integritet i förskolan? Utveckla? 

Hur upplever ni att barnen reagerar vid dokumentation? Hur hanterar ni ett nej!, om ett barn 

inte vill delta? Får ett barn lov att inte delta i dokumentationer? 

Finns det tillfällen då ni undviker att dokumentera barn och eller verksamhet på grund utav 

inkräktande på barns integritet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


