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Sammanfattning
Syftet med studien var att få ta del av förskollärarens syn på värdegrundsarbetet i förskolan,
men även att skapa mig en bild av hur de upplever och tolkar begreppet integritet. Syftet var
även att ta reda på vilka faktorer som kan möjliggöra eller hindra förskolläraren i arbetet med
att visa respekt för barnets/människans egenområde. För att söka svar på mina frågeställningar
valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer samt att observera med videokamera. Det jag
fann var att två av förskollärarna arbetade aktivt med att konkretisera värdegrunden. Jag blev
även medveten om de problem som kan uppstå i arbetet med de demokratiska värdena och
vikten av att förskollärarna får stöd i detta arbete. Förskollärarnas olika beskrivningar av den
personliga integriteten kopplades till verkliga situationer och gav en bra bild över vad
integritet kan innebära för ett barn. Förskollärarna gav även exempel på förhållanden och
faktorer som möjliggör respektive hindrar dem i det respektfulla mötet. Dessa synliggjordes
även under videoobservationerna.
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Författaren medger att uppsatsen får användas för citering och referat i samband med
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Inledning

Läroplanen för förskolan inleds med grundläggande värden som skall prägla verksamheten i
förskolan:

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt
samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde […] är värden som skall hållas levande i arbetet med barnen.
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Vuxnas
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som
gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder. Alla som arbetar i
förskolan skall visa respekt för individen (Utbildningsdepartementet, 2001: 7).

Alla som arbetar i förskolan ska hävda de grundläggande värdena som uttrycks i läroplanen.
Det är ett krav som läroplanen ställer. För att kunna göra det måste förskollärare uppfatta sig
själv i värdena. Att arbeta utifrån ett styrdokument som förskolans läroplan ställer höga krav
på medvetenhet hos dem som arbetar i förskolan. Värdegrunden kommer först och är därmed
alltings grund i förskolans arbete. En av värdegrundens viktigaste delar är att förstå orden och
begreppens innebörd. Som pedagog i förskolan är det viktigt att man reflekterar över hur man
själv tänker och vad man personligen lägger in i de olika begreppen. Man måste alltså göra sig
medveten om sina egna värderingar och kontrollera om de är i linje med läroplanstexten.

Under våren 2004 utförde jag en studie å Utbildningsdepartementets vägnar. Jag fick till
uppgift att intervjua barn i förskolan, bland annat om vad de ansåg var jobbigt i förskolan. En
pojke utryckte sig så här; ”Det jag tycker är jobbigt med förskolan är att man inte får vara
ifred på toa. Jag vill inte att någon ska titta på mig när jag sitter där”. Jag blev väldigt
överraskad över barnets uttalande. Jag var inte beredd på att höra ett sådant uttryck. Berodde
det på att jag inte såg den personliga integriteten som något problem i förskolan, eller
uppfattningen om att barn inte har samma behov och önskningar av avskildhet som vi vuxna.
Efter denne pojkes yttrande blev jag i hög grad medveten om den personliga integriteten som
omger människan. Under efterföljande praktikperiod började jag att iaktta förskollärarna för
att se hur de respekterade barnens egenområde. Jag uppmärksammade vissa situationer då
personalen visade barnen respekt, bland annat när barnen skulle gå ut. En fråga kunde då vara:
Vill du att jag hjälper dig med kläderna? Enligt min värdering var detta ett sätt att visa barnet
aktning. Det jag blev medveten om under denna praktikperiod var att jag inte hade någon
aning om hur jag själv bemötte barn ur ett integritetsperspektiv.

I Umeå kommuns skolplan kan man bland annat läsa att kommunens skolverksamhet skall ha
en helhetssyn på individen och att demokratiska värderingar och respekt för medmänniskan är
grunden för lärandet. Det står också att läsa att värdegrunden är en del av människans
kulturarv och att den handlar om relationer mellan människor:

Skolan är ingen värdeneutral plats. Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar
visas tydligt i verksamheten […] alla som arbetar i skolan måste därför ta ställning i frågor
som gäller de grundläggande värdena. Värdegrunden måste ständigt hållas levande för att
stärka demokratin i samhället och för att förebygga och motverka bristande respekt för
människors lika värde (Skolkontoret, 2000: 17).

När läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2001) talar om de värden som ska
hållas levande i arbetet med barnen så nämns individens frihet och integritet. I nya svenska
ordboken finns följande definition av begreppet integritet: ”Rätt att ha (visst) eget område
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som är skyddat mot intrång” (Nordstedts förlag, 1999: 454). Läroplanen för förskolan kräver
följaktligen att alla som verkar i förskolan skall respektera individens egenområde. Men den
stora frågan är hur förskollärare ser på begreppet integritet och hur detta tar sig i uttryck i
arbetet med barnen?

Syfte
Syftet med min studie är att ta del av förskollärarens tankar kring värdegrundsarbetet på
förskolan, samt undersöka hur de definierar/ser på begreppet integritet i värdegrunden. Jag
vill även ta reda på vilka faktorer som kan påverka förskollärarens bemötande av barnet.

Mina frågeställningar är:

Vilken syn har förskolans förskollärare på sitt och arbetslagets värdegrundsarbete?
Hur tolkar/beskriver förskolans förskollärare begreppet integritet i värdegrunden?
Vilka faktorer möjliggör/hindrar förskollärarens arbete med att visa barnet respekt för dennes
integritet?
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Litteraturgenomgång

Läroplan på demokratisk grund
Läroplanen för förskolan  inleds med rubriken ”Förskolans värdegrund och uppdrag” och
följs av underrubriken grundläggande värden. Under denna rubrik hävdas att verksamheten i
förskolan vilar på en demokratisk grund (Utbildningsdepartementet, 2001:7).

Zackari och Modigh talar om demokrati som förhållandet mellan människor och om de
demokratiska värdena. Respekten för människan och människovärdet och varje människas
frihet är två grundläggande principer inom demokratin. De ser demokratin som ett
övergripande värde, emot vilken övriga angivna värden i läroplanerna ska förstås och tolkas.
Demokratibegreppet kan ses som det ”kitt” som ska binda samman verksamheten (Zackari &
Modigh, 2000). I mångfaldens samhälle är det ofta olikheten som hävdas och i ett sådant
samhälle – med demokratin som överordnat ideal - blir det naturligt och nödvändigt att
respektera att människor är olika men lika mycket värda (Andersson, 2000).

De grundläggande värden som sedan räknas upp i förskolans läroplan kan ses som exempel av
demokratiska värden:

- aktning och respekt för varje människas egenvärde
- människolivets okränkbarhet
- individens frihet och integritet
- jämställdhet mellan kvinnor och män
- solidaritet med svaga och utsatta

I förskolans läroplan nämns därefter det etiska förhållningssätt som ska utmärka
verksamheten där omsorg om och hänsyn till andra människor, rättvisa och jämställdhet, där
egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten
(Utbildningsdepartementet, 2001:7).

Värdegrunden/grundläggande värden
Värdegrunden som begrepp infördes under 1990-talet i och med Läroplanskommitténs och
deras utredning: Skola för bildning (1992:94). Ordet värdegrund är sammansatt av två
beståndsdelar: grund som är konkret, fast och hållbart, samt värde som är abstrakt och ger en
bild av något som är mjukt. Ett värde är skapat av olika värderingar. Värden uttrycker
tyckande, prioriteringar, attityder, och reaktioner inför olika fenomen. På så sätt styrs allt vi
gör av värderingar (Hedin & Lahdenperä, 2000).

Ordet värdegrund finns inte i Svenska Akademins ordlista, vilket kan leda till att
begreppsförvirring kan uppstå. Värdegrunden är ett begrepp med många tolkningsmöjligheter:

Om vi med värdegrund menar en grund av värden kan begreppet lätt få en statisk karaktär med
tonvikten lagd på begrepp som ”aktning för varje människas egenvärde”. Om man istället ser
värdegrunden som en grund för värden blir karaktären en annan. Dynamiken träder fram och
tonvikten förskjuts till rörelsen och processen, till de dialektiska och det dialogiska. Den
uppövade förmågan att reflektera, ta ställning, aktivt granska och värdera, granska på nytt och
eventuellt omvärdera, blir till verktyg i en tankeprocess, ett dynamiskt tänkande (Andersson,
2000:186).
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Värdegrundens styrka och svaghet ligger i den abstrakta karaktären enligt Hedin och
Lahdenperä. De menar att värdegrunden i sig själv är innehållslös. Den måste uttalas och
konkretiseras för att ge innebörd och mening (Hedin & Lahdenperä, 2000). Hedin menar att
ingen vill egentligen något annat än det som står i värdegrunden, men menar samtidigt att den
måste konkretiseras. Om man låter bli att göra det så kan man vara överens med alla. Det är
en bra metod om man vill skapa en skenbar gemenskap enligt Hedin (refererad i Orlenius,
2001). Dialogen är själva kärnan i en demokratisk skola och en förutsättning för ett medvetet
handlande, men arbetet med värdegrundsfrågorna får inte enbart stanna vid att man bara
samtalar kring dessa frågor (Zackari & Modigh, 2000).

För att inte begreppet värdegrunden skall gå samma öde till mötes som många andra begrepp i
vår språkliga omvärld är det nödvändigt att den diskussionen förankras i varierande
perspektiv och synsätt och i praktiken. Det är viktigt att man själv närmar sig styrdokumentets
texter med skärpt, kritisk blick. Formuleringar och begrepp, till synes självklara, är sällan
entydiga och kan leda till motsägande åsikter. De anvisningar som styrdokumenten ger kräver
en kontinuerlig dialog mellan alla människor som finns i skolan. Öppenhet och respekt måste
prägla det mötet, där tankar och erfarenheter bryts för ökad förståelse av gemensamma mål i
det värdegrundande arbetet i skolan (Andersson, 2000).

Inför ingången till 1990-talet kunde man i samhällsdebatten höra att 90-talet skulle bli etikens
årtionde. Formuleringarna i läroplanen kan ses i ljuset av detta, men också som en konsekvens
av det mångkulturella samhället. Läroplanen måste enligt Orlenius (2001) skrivas på ett
sådant sätt att den ger utrymme för tolkningar för att få acceptans i skilda läger. I och med det
är det ett betydligt enklare arbete att formulera principer i text, på formuleringsarean
(retoriken) än att tyda dess konkreta mening på realiseringsarean (i praktiken); hur ska då
lärare kunna tolka och förstå styrdokumentets värdegrund?

Är det grundläggande värdena absoluta?
I skollagens inledande text (kap.2 § skollagen) anges de värden som skolan skall arbeta med
och för. Den s.k. portalparagrafen anger att de demokratiska värdena skall genomsyra
verksamheten. I läroplanskommitténs slutbetänkande utvecklades vad som menas med
grundläggande värden:

Sådana värden kan kallas oförytterliga. Oförytterliga värden är de som i en given kulturkrets
gäller under alla omständigheter. De utgör medborgarnas samfällda moraliska fond som
egentligen inte behöver motiveras med målrationella argument. Ingen kan med hänvisning till
arbetslivets förändrade krav eller till nya rön om undervisningens inlärningsresultat hävda att
nu har det ena eller det andra oförytterliga värdet sats ur spel. Värdet är i kraft oavsett om de i
enskilda fall kan te sig opraktiska, oekonomiska eller onyttiga (Skolverket 1999:26).

Andersson och Hägglund diskuterar värdena i värdegrunden. Individens fri- och rättigheter är
centrala i värdegrunden, men de har sina gränser och är inte absoluta menar han.
Legitimiteten, personens rättigheter, upphör när de kränker eller hämmar någon annan persons
fri- och rättigheter (Andersson & Hägglund, 2002). Även Bartley menar att de grundläggande
värdena, inte heller anses vara absoluta. Däremot menar hon att de är oemotsägliga och inte
förhandlingsbara. Hon ger här nedan exempel på detta:

Alla är vi överens om att mobbing inte får förekomma i skolan. Mobbing som fenomen är inte
förhandlingsbart, det är oförytterligt. Ingen individ får kränkas. I detta hänseende är
värdegrunden absolut. Mobbingsituationen kan tolkas olika av olika personer och är då en
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fråga om vem som har tolkningsföreträde. Tolkning av fenomenet blir situations- relations och
individbundet (Bartley citerad i Andersson & Hägglund, 2002:36).

Ska texten om värdegrunden i läroplanen tolkas som normativ (föreskrivande) eller
beskrivande frågar sig Orlenius (2001). Ska texten i sin helhet tolkas som något som ska gälla
och utgöra norm eller är det en beskrivning av det ideala samhället? Är läroplanen ett
instrument för tolkning eller styrning?

Formulerade värden kan därmed ha funktioner som:

- instrument för tolkning
- instrument för orientering

Orlenius  menar att människor är tolkande varelser och att de medvetet eller omedvetet strävar
efter att orientera sig i sin omvärld. När människan möter nya situationer försöker hon förstå
dem i ljuset av tidigare erfarenheter. Människans förståelse är knuten till tänkandet, men
också till språket. Därför kan man enligt Orlenius säga att de grundläggande begreppen i
läroplanen kan fungera som vägledning i individens förståelse och utveckling.

Behovet av ”orienteringsmärken” har ökat i både skola och samhälle. Vårt handlande styrs
emellertid inte av i första hand av uppsatta regler. Det är förvärvade genom socialisation och
tidigare gjorda erfarenheter. Men de normer/regler som vi tillägnat oss behöver speglas och
utmanas av andra normer och regler för att vi ska kunna utvecklas som människa. Därför kan
skolans värdegrund fungera som redskap för orientering i verksamheten/arbetet med barnen.

Vårt handlande är grundat på influenser från olika –medvetna och omedvetna uppfattningar
och livsåskådningar som påverkar oss. Poängen är enligt Orlenius inte att visa hur vuxna i
förskolan och skolan ska agera utifrån en gemensam ideologi/tro. Däremot är syftet att utifrån
ett konkret exempel peka på att vårt tyckande styrs av grundläggande normer och värden.
Dessa behöver synliggöras och diskuteras för att beslut och handlingar ska vara förankrade i
verksamheten och arbetet med barnen.

Förutsättningar och förverkligande av värdegrunden
Förskollärarens etiska medvetenhet och etiska tänkande är av stor betydelse för
förhållningssättet till barnen och för i hur hög grad läroplanens intentioner kan realiseras:

Det finns en stor osäkerhet inom förskolans/skolans verksamhet kring hur man i arbetslaget
och i det direkta arbetet med barnen/eleverna sätter etiken i fokus. En osäkerhet som till stor
del beror på avsaknaden av grundkunskap och kanske framför allt på en ovana att diskutera
etiska frågeställningar. Vi saknar ofta orden för den gemensamma, etiska reflektionen (Gren,
2003: 22)

Arbetet med värdegrunden är många gånger svårt enligt Zackari och Modigh, särskilt om
personalen inte ges tillräckligt med stöd genom utbildning och kompetensutveckling eller
möjlighet till diskussion och reflektion. För att dessa mål ska bli styrande och vägledande
krävs att man på varje förskola och skola avsätter tid för att konkretisera dem. Dessvärre
saknas ofta tid för det kontinuerliga samtalet.
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Under mitten av 1990-talet gjordes generellt stora ekonomiska nedskärningar inom skola och
barnomsorg. I barnomsorgen har barngrupperna ökat i storlek samtidigt som antalet vuxna
minskat. Generellt har arbetsbördan för de vuxna ökat (Zackari & Modigh, 2000). De vuxna
behöver fler tillfällen att diskutera igenom sina olika uppfattningar och tolkningar och väga
dem mot varandra för att medvetengöra olika synsätt och därigenom utveckla ett gemensamt
etiskt förhållningssätt. Det är viktigt att samtal förs om både vad värdegrunden egentligen står
för och hur den kan tolkas – hur värderingar ska bli konkret i vardagsarbetet (Skolverket,
2000.a).

Innehållet i läroplanerna måste ständigt sättas i relation till skolans förutsättningar och
omvärld menar Zackari och Modigh. Läroplanernas utformning ger stora möjligheter till
lokala anpassningar vilket också är en förutsättning för en decentraliserad verksamhet.
Läroplanernas oprecisa skrivningar riskerar att verksamheter bortser från eller förbiser vissa
aspekter av värdegrunden och därmed motverkar läroplanens intentioner:

Diskussionen om och tolkningen av läroplanerna betyder inte att den inte ska följas. Läroplanen är ett
bindande styrdokument. Därför anser vi att det finns anledning att fundera över skärpning av
skrivningarna om värdegrunden, som möjliggör tolkningar som stöder mot de demokratiska värdena
(Zackari & Modigh, 2000:79).

Den humanistiska människosynen, barnkonventionen och värdegrunden
Gren (2003) pekar på att alla människors lika värde är central i den humanistiska
människosynen. Det är utifrån denna tanke som respekten för autonomin och integriteten får
sin betydelse. Den humanistiska människosynen och andra sätt att se på människan i vårt
samhälle är resultatet av människors tankar och tolkningar av verkligheten under en lång tid.
Den humanistiska människosynen, som den allmänt tolkas idag, innebär att människan är fri
och har ett eget ansvar. Människan är i egenskap av person ett mål i sig och har en mänsklig
värdighet, ett mänskligt värde. Detta värde innebär att hon har rättigheter att bestämma över
sig själv och få sin integritet respekterad.

Olivestam och Thorsén belyser humanismens stora inflytande på västvärlden. FN: s
deklaration för de mänskliga rättigheterna har en stark prägel av den humanistiska traditionen
(Olivestam & Thorsén, 1991). Vilken människosyn har skollagen/ läroplanen frågar sig Gren
(2003)? Svaret på frågan menar hon är den människosyn som ges oss i den helhet som de
grundläggande värdena i läroplanen bildar. Dessa värden utgör synen på människans och
barnets möjligheter och rättigheter.

Läroplanstexten måste ses utifrån ett internationellt perspektiv menar Orlenius. Sverige har
förbundit sig att följa internationella överenskommelser, som ska fungera som riktlinjer för
verksamheten, till exempel Barnkonventionen (Orlenius, 2001). Även om skolverket inte
nämner FN:s konvention om barnets rättigheter som styrdokument, framkommer det ändå,
indirekt via olika regeringsuttalanden, att den utgör ett betydelsefullt styrdokument enligt
Bartley. Både läroplanerna och barnkonventionen ansluter sig till den humanistiska
människosynen som innebär att människan har ett värde som inte får kränkas. (Bartley
refererad i Andersson & Hägglund, 2002).

Värdegrunden i barnkonventionen handlar i artikel 2 om rätten att få uppleva sig ha ett
människovärde och om alla barns lika värde och lika rättigheter. Den handlar också om barns
rätt till identitet, integritet och självtillit.
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Artikel 3 är en så kallad portalbestämmelse, vilket innebär att den skall vara vägledande vid
tolkningen av konventionens övriga 53 artiklar. Artikeln förklaras med hjälp av två
grundläggande tankar. Den ena är att barn har fullt och lika människovärde som vuxna och
det andra att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Enligt konventionen skall
barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Artikel 12 kallas även för demokratiartikeln och handlar bland annat om rätten till
självständighet och självbestämmande. Den innebär att inga beslut får fattas utan att barnet
först hörts om saken. Det anges ingen lägre åldersgräns i artikeln, utan barns åsikter skall
respekteras med hänsyn till dess mognad och ålder. De barn som är i stånd att bilda egna
åsikter skall få göra det (Regeringskansliet. UD, 2003).

Normer och värden
Normer utgör enligt Orlenius (2001) ett samlingsbegrepp för handlingar/beteenden som är
önskvärda. De består av grundprinciper som är baserade på vissa värderingar. Normer
fungerar därmed som anvisningar/regler för hur man bör handla eller inte handla. Värden
representerar något som är eftersträvansvärt (gott). När en person uttrycker att något är
moraliskt eftersträvansvärt ger hon uttryck för sina värderingar. Normer och värderingar utgör
tillsammans grunden för individens moral. Att tala om och arbeta med värderingar är inte lätt
enligt Häger, m.fl. De menar att det handlar om å ena sidan något svårgripbart och diffust, å
andra sidan något nära och personligt. Även om individen vet och känner att värdena är
viktiga, både för en själv och för det sammanhang man lever i, är det ofta svårt att peka mer
specifikt på hur ens värden är kopplat till handling och beteende (Häger m.fl., 1999).

Etik och moral
Begreppet etik kommer från grekiskans Ethos. Ethos står för våra innersta värderingar och
tankar. Moral är motsvarigheten på latin Mores, som betyder sed, sedvänja, bruk. Moralen
visas i vårt handlingssätt mot varandra. Vi beter oss moraliskt, inte etiskt. Moralen anges
alltså i den praktiska situationen. Den kan avläsas och iakttas till skillnad från etiken. När man
diskuterar etik och moral används ordet moral för hur vi beter oss, vårt yttre handlande,
medan etik handlar om våra övertygelser, inre tankesätt (Orlenius, 2001).

Makt som etiskt värde
Etik handlar om vad vi använder vårt inflytande över den andra till. Den vuxne kan använda
sin makt för att stödja barnet eller utöva makt över henne. Makt får följaktligen ett etiskt
värde beroende på hur makten används. Den etablerade relationen mellan vuxna som
beskyddar och barn som beskyddas, innebär att vuxna har en högre grad av insyn i och
kontroll över barns liv än vice versa. Barn är beroende av vuxna, men vuxna är inte beroende
av barn. Däri ligger också att barn inte äger samma integritet som vuxna:

Barnkonventionen föreskriver visserligen att barn har rätt till privatliv, tanke – och
religionsfrihet och tillgång till information, men i praktiken är det enskilda vuxna som avgör
om dessa rättigheter ska tillgodoses (Colnerud & Granström, 2002: 191).
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Om barns integritet är en rättighetsfråga blir det enligt Johansson (2003) centralt för läraren
att analysera vad integritet är eller kan vara för ett barn. Det handlar också om att granska det
egna agerandet i termer av integritet.

Etiska och moraliska dilemman
Det händer inte så sällan i arbetet med barn och föräldrar att förskollärare ställs inför etiska
dilemman. Situationer när vi inte vet vad som är rätt, vem vi ska ta mest hänsyn till och vilka
värden vi ska prioritera. Moraliska dilemman är enligt Gren (2003) däremot situationer då
människan vet vad som är rätt, är klar över hur han/hon bör handla, men saknar mod att
handla så.

Lärarnas etiska konflikter kan beskrivas som en ständig balans mellan yrkesuppdragets krav på
fostrande och socialiserande gärningar och etiska hänsyn till eleverna som enskild individ
(Colnerud & Granström, 2002: 185).

Det som är utmärkande för läraryrket är att förskolläraren möter sina elever/barn i en kollektiv
situation. Detta begränsar enligt Colnerud och Granström möjligheten att bete sig etiskt riktigt
mot varje enskild individ. Att värna om den enskildes intressen blir närmast en omöjlighet.
Troligen möter lärare sina största etiska utmaningar i just den situation då en enskild individ
skiljer ut sig eller bör få särskild hänsyn i en kollektiv situation. För lärare gäller en ständig
balansgång mellan att vara samhällets och – verksamhetens företrädare, och att ta etiska
hänsyn till den enskilde eleven som en individ med egna rättigheter. Det kan gälla regler om
mat eller att eleverna alltid måste vara utomhus på rasterna. Detaljerade regler tycks styra
läraren mera effektivt än övergripande principer, eftersom det blir uppenbart när lärarens
handlingar strider mot dem (Colnerud & Granström, 2002).

Man kan hävda att demokrati förutsätter en balans mellan den enskildes rättigheter och plikten
i förhållandet till kollektivet och kollektivets rättigheter och plikter i förhållande till den
enskilde (Skolverket, 2000.b :13).

Yrkesetik
I samband med ett läraravtal beslöt man att utarbeta yrkesetiska grundståndpunkter för lärare.
I detta avtal står bland annat detta:

Varje lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning att…

Alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet, samt skydda varje individ
mot skada, kränkningar och trakasserier.[...] Lärare förbinder sig även att i sin yrkesutövning
hålla de yrkesetiska principerna levande genom att dels återkommande diskutera och bearbeta
yrkesetiska ställningstaganden i arbetet, dels ta upp de konflikter av etisk innebörd som
uppstår. (Colnerud & Granström, 2002: 206-208)

Yrkesetik handlar enligt Orlenius (2001) om de värderingar och normer som finns inom en
yrkeskår; det som är grunden för yrkesutövning. Ibland råder på en arbetsplats ganska stor
enighet kring dessa normer, men inte sällan kommer de i konflikt med varandra. Yrkesetik är
en fråga om individens inre tankesätt och övertygelser om vad som är rätt relaterat till sitt
yrke, medan yrkesmoral är en fråga om hur detta kommer till uttryck i praktisk handling.
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Zackari & Modigh (2000) menar att all utbildning måste bygga på en moralisk grundhållning
och se individen i varje människa. En medmänsklig skola måste alltid och aktivt värna om
vissa värden. Den kan inte vara värdeneutral. Det finns ingen plats eller något utrymme i
förskolans och skolans verksamhet där barn och unga är fredlösa och där de demokratiska
spelreglerna inte gäller.

Empati
Ordet empati härstammar från grekiskans empatheia, att känna och betyder enligt Öhman
(2003) att ”känna med”. Att kunna känna med en annan människa betyder inte att du känner
likadant utan att du har en förmåga att sätta dig in i en annan människas situation och kan
förstå hur den andre känner sig. Empati är enligt Öhman inte endast förmågan att kunna leva
sig in i en annans känsloupplevelse. Empati handlar också om hur en människa handlar utifrån
sin inlevelseförmåga och gör något för att förändra situationen och hjälpa den andre. Gren
(2003) menar att det handlar om att gå utanför sin egen värderingsram och se situationen
utifrån barnets verklighetsuppfattning.

Integritet
I läroplanen förs begreppet värdegrund tillbaka på ett antal andra begrepp såsom frihet,
integritet och solidaritet. På dessa värden ska skolan vila, de ska gestaltas och förmedlas. En
svårighet är att dessa ord är minst sagt svåra att bestämma innehållet i, menar Skolverket.  Att
arbeta med värdegrundsfrågor kräver kunskap om och insikt i vad de olika
värdegrundsbegreppen egentligen innebär (Skolverket, 2000).

Termen integritet härstammar från latinets Integritas som innebär helhet, sammanhang,
harmoni (Bischofberger m.fl., 1991). Nek (1997) beskriver integritet som rätten att ha en
individuellt avgränsad sfär som är (skall vara) skyddad från intrång och insyn. Gren beskriver
integritet som människans värdighet, människans privata område som individen själv vill råda
över helt och fullt (Gren, 2003). Utgångspunkten är att integritet markerar en gräns och denna
gräns är en gräns för en persons jag. När man går över en persons integritetsgräns kränker
man integriteten hos den individen (Olivestam & Thorsén, 1989). Gränserna för individens
integritet är olika och ibland står det inte klart för oss att vi överträder andras gränser förrän
efteråt (Bischofberger m.fl.,1991). Vi upplever vår integritet olika. Vi har olika mått på vad
som är en kränkning (Gren, 2003).

Enligt Thorsén finns olika integritetsgränser som är kopplade till olika jag- begrepp:

Det materiella jagets integritet. När någon berör, använder, förstör, stjäl eller på annat sätt
hanterar det jag upplever som mina egna personliga ägodelar, kan min integritet kränkas
(Olivestam & Thorsén, 1989). Exempel på personliga tillhörigheter hos barn kan vara
leksaker och gossedjur (Gren, 2003). Ju större symbolvärde som ägaren lägger i det materiella
föremålet, desto större blir kränkningen. Symbolvärdet kan vara kopplat till minnen eller
känslor (Thorsén, 1997).

Kroppsjagets integritet. Att kroppsligt beröras av någon eller att bli tvingad att blotta en
kroppsdel kan upplevas integritetskränkande av många människor menar Thorsén (1997). Till
exempel toaletters olika utformning eller hygienutrymmen på en institution tar olika hänsyn
till barnets/människans upplevelser och känslor.
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Livsrumjagets integritet. Vi har enligt Olivestam och Thorsén (1989) ett område kring vår
kropp som olika personer får komma olika nära. Kommer någon för nära kan det kännas
olustigt och vi kan känna att vårt livsrum är kränkt; vi behöver en fri yta omkring vår kropp.

Det psykiska jagets integritet. Detta jag kan enligt Thorsén delas in i fyra underavdelningar:
1. Självbestämmande. Det kan upplevas integritetskränkande att tvingas avstå från sitt
självbestämmande. Att inte få bestämma hur mycket man vill äta, kan upplevas som en
kränkning mot personens självbestämmande:

Vi kan inte alltid bestämma själva, men i de relationer som vi lever i, kan vi uppfatta att vårt
självbestämmande begränsas på ett sätt som vi anser är orättfärdigt (Thorsén,1997:145).

2. Självkompetensen
Att bli ifrågasatt i sin självkompetens kan upplevas som en kränkning av ens integritet.
Integritetsbrottet består i att jag som bedömare, anser mig veta bättre än den granskade
personen, om vad denne egentligen känner eller gör. Det kan också handla om att bedömaren
inte tar reda på det egentliga motivet bakom personens handlingar (Olivestam & Thorsén,
1989). När man ger barnen mer hjälp än de behöver vid till exempel påklädning, kränker man
deras självkompetens (Gren, 2003).

3. Hemliga rum
Inom vårt medvetna liv har vi olika känslor, önskningar, minnen, uppfattningar etc. som
människan inte är villig att informera andra om, hur som helst (Thorsén, 1997). Vårt psykiska
liv kan enligt Olivestam och Thorsén (1989) beskrivas som skiktat med avseende på vad vi är
benägna att informera andra om. Fakta om oss själva finns i det yttersta skiktet. Känslor
kopplat till dessa fakta som upplevs som mer privata och hemliga finns innanför det yttre
skiktet. I djupare skikt finns hemliga rum i vårt inre dit vi endast ger tillträde för några av våra
närmaste vänner eller vår livspartner. Längst inne i vårt medvetande har vi hemligheter som vi
inte ger ut till någon. Dessa är våra undangömda hemligheter om oss själva, som vi väljer att
ha bara för oss själva. Integritetsbrott mot detta psykiska jag kan vara en överraskande,
närgången fråga om något som ligger i det hemliga skiktet.

4. Åsiktsjaget.
Att inte bli respekterad i sin åsikt kan upplevas som kränkande. Då blir åsiktsjaget kränkt
enligt Thorsén (1997). Ibland kan människan även helt nonchaleras som en närvarande person
och bli behandlad som ett ting/ett objekt. Detta kan ske när en person/flera personer, pratar
över huvudet på någon.

Kulturell integritet. Olika kulturella konflikter kan uppstå i omsorgsarbetet, till exempel om
en människas rätt att värna om sina kulturella särdrag. Det kan gälla kost och klädsel eller
religion (Thorsén, 1997). Integritetsbrott kan vara när individen upplever inskränkning i
utövandet av sina kulturella särdrag. Ett exempel på ett kulturellt särdrag är att avstå från att
äta när solen är uppe, som är en av fastemånadens regler (Gren, 2003).

Informationsintegritet. Om en person berättar något i förtroende för dig och du bryter det
förtroendet kan uppgiftslämnaren känna sig kränkt i sin informationsintegritet (Olivestam &
Thorsén, 1989). Inom förskolan/skolan kan ett exempel på kränkt informationsintegritet vara
när en anställd berättar något för någon annan i personalen, om vad ett barn sagt i förtroende
(Gren, 2003).
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Föräldraintegritet. Att inte respektera barnets föräldrar och att kritisera dem eller att förbise
dem, kan upplevas som en kränkning, även för barnet (Gren, 2003; Thorsén, 1997)

Barnets integritet och autonomi
Bischofberger m.fl. (1991) menar att integritet och människans autonomi står i förbindelse
med varandra. Uttrycket autonomi har sina rötter i den grekiska termen autonomina som
betyder självbestämmande och oberoende. Autonomin är sammankopplad med medvetenhet
och handlingskraft hos individen, medan integritet finns hos alla människor, både starka och
svaga, oberoende och beroende. Man kan enligt Biscofberger m.fl. gå ännu längre och påstå
att vår västliga civilisation har en tendens att ge företräde för de människor som kan uttrycka
sin vilja och visa sin självständighet och tenderar samtidigt att åsidosätta de svagas och minst
autonomas integritet. Exempel på dessa individer kan enligt min egen erfarenhet vara små
barn, handikappade eller människor med dålig självbild och självkänsla.

Vuxna har ofta enligt Orlenius (2001) förbehållit sig rätten att ta ganska lätt på yngre
personers rätt till autonomi och integritet. Barnets svaga autonomi har inte sällan lett till att
dess integritet har kränkts menar Bischofberger m.fl.(1991). Nedsatt autonomi kan innebära
utsatt integritet. När man inte själv kan värna om sitt egenvärde löper man risken att bli utsatt
för kränkning. Barnet är på många sätt mer beroende av andra människor för att få sina
fysiska, psykiska och sociala behov tillfredsställda. Barns särskilda beroende kompliceras
också av att de länge saknar möjlighet att kommunicera på den vuxnes nivå av det talade
språket.

Liksom alla människor, måste alla barn bli hörda, deras signaler måste igenkännas och tolkas
av de vuxna. Att bli hörd utgör basen för möjligheten att bli bekräftad och respekterad
(Bischofberger m.fl. 1991:37).

Barn kan i många situationer inte välja fritt och saknar i olika hög grad ord och andra vägar
för att föra ut sina idéer och planer. Barn formulerar ofta sig på annat sätt än med ord. Då är
det de vuxnas lyhördhet som avgör om det finns möjlighet till autonomi eller inte (Gren,
2003).

Ett annat problem är om de individer som inte tycks uppleva integritetsgränser ändå skall
respekteras i sin integritet, till exempel små barn. Ett svar på det är att det är oväsentligt om
personen ifråga själv upplever integritet eller inte, utan det är jag som agerar, i relation till
denne som har ansvaret för att integriteten respekteras oavsett hon upplever integritetsgränser
eller inte (Thorsén,1997). Gren hävdar:

Vi kan inte förutsätta att barn har gränserna för sin identitet tydliga för sig själv. En kränkande
behandling blir desto svårare när barnet inte kan få grepp om den. Blir en vuxen kränkt kan
man ofta ge upplevelsen ord, och genom det börja bearbeta den. Barn har inte orden som
redskap på samma sätt (Gren, 2003:100).

Gren (2003) frågar sig hur vi vuxna ska kunna förhålla oss, så att barn inte kränks i sin
integritet. Hon menar att det är mänskligt och således oundvikligt att vi kränker varandra, inte
minst att vi vuxna kränker barn på grund av deras utsatthet. Ibland blir det nödvändigt att
passera den andres integritetsgräns menar Thorsén (1997). Då är det viktigt att på något sätt
kommunicera till den andre att du är medveten att du går över hans gränslinje.
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Metod

Informanter
I min studie deltog fyra förskollärare; en man och tre kvinnor som alla är verksamma inom
förskolan. Jag hade inga särskilda kriterier när jag valde ut informanterna. Fyra förskolor
valdes slumpvis ut, som jag sedan kontaktade. I två av fallen frågade enhetschefen
förskollärarna om de var villiga att delta i studien. De övriga två visade själva intresse. Mitt
syfte var att intervjua dessa förskollärare, men även att observera dem i samspelet med
barnen. Föräldrarna kontaktades för att erhålla samtycke till deras barns indirekta medverkan i
studien. Ingen av dessa, motsatte sig denna förfrågan.

Val av metod för datainsamling
Jag valde att göra en kvalitativ studie och som metod valde jag intervju (se bilaga), samt
observation med videokamera. Utgångspunkt för valet av intervju som metod, var att jag ville
ta del av förskollärarnas subjektiva upplevelser och sådan information är lämplig att söka
genom intervju (Patel & Davidsson, 1991). Intervjusituationen beskrivs i litteraturen som
krävande för både intervjuaren och den som blir intervjuad. Den som intervjuar måste kunna
sätta sig in i den intervjuades situation och förstå det som beskrivs. Det krävs en stor
ödmjukhet och öppenhet hos forskaren för att intervjupersonen ska kunna samtala och ge
uttryck för sina tankar och åsikter  (Holme & Solvang,1991).

Syftet med att använda videokameran som dokumentationsmedium, var att jag ville utforska
förskolläraren i samspelet med barnen. Enligt Wehner- Godée är videodokumentation en bra
metod för att kunna studera förhållningssätt och agerande hos både förskollärare och barn,
men även fånga upp situationer. Fördelen med att använda videokamera är att man kan spela
upp händelseförloppet om och om igen för att få syn på och reflektera över vad som händer i
den aktuella situationen  (Wehner– Godée, 2000).

Insamling av data
För intervjun, valdes rummet där vi skulle samtala av förskolläraren själv.  För att kunna
registrera intervjupersonens utsagor, valde jag att använda en bandspelare. Jag ställde
bandspelaren på ett bord bredvid oss, på nära avstånd för att upptagningen av samtalet skulle
bli så bra som möjligt. Samtliga intervjuer tog cirka en timma. Intervjumaterialet höll god
kvalitet. Innan observationstillfället ställde jag in ljus och skärpa och kontrollerade
batteristyrkan i videobandspelaren. När jag observerade var det nödvändigt att förflytta mig i
sidled, för att få en så bred vinkel som möjligt. Syftet med rörelsen var att försöka få med
både barnen och förskolläraren på bilden, men även för att kunna registrera kropp - och
ansiktsuttryck, samt gester. Det var även nödvändigt att gå nära förskolläraren och barnen för
att få med tal och ljud. Svårigheten var att fånga alla skeenden som uppkom mellan barn och
förskollärare, eftersom förskolläraren i vissa fall var tvungen att förflytta sig runt i rummet/på
avdelningen. Videomaterialets längd uppgick till sammanlagt en timma.

Databearbetningsmetoder
Jag inledde bearbetningen av intervjuerna med att lyssna igenom varje samtal för att försäkra
mig om att jag inte misstolkat eller missförstått något av det som sagts under intervjun.
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Därefter skrev jag ner intervjuerna ordagrant och gav varje förskollärare en beteckning;
Förskollärare A- D. Sedan läste jag igenom varje intervju flera gånger och försökte hitta
teman/områden inom de frågeställningar jag ställt upp i mitt syfte. Bearbetningen av det
inspelade videomaterialet, där barn och förskollärare förekommer, inleddes med att jag tittade
igenom varje observation flera gånger. Därefter skrevs samtalen, gester och uttrycken ner.
Barnets namn fingerades för att skydda dennes identitet. Bearbetningen av
videoobservationerna utfördes för att fånga upp och söka svar på frågeställningen kring vilka
faktorer som möjliggör/hindrar förskolläraren att visa respekt för  barnets integritet.

Etisk hänsyn
Humanistiska – Samhällsvetenskapliga rådet (HSFR) har formulerat fyra etiska krav som
utgör grundläggande individskydd: att inte skada någon, rätten till anonymitet, öppenhet och
att inte kränka privatlivet. Den mest centrala etiska regeln är att forskaren inte får skada någon
enskild person eller grupp, i mitt fall hur min närvaro och uttalanden kan skada den jag
intervjuar och observerar. Frågan om rätten till anonymitet handlar enligt Svensson och
Starrin (1994) om att en person som deltar i en forskning måste kunna lita på att hans/hennes
identitet skyddas i alla tänkbara situationer. Viktigt är då att skydda personens namn eller
information som kan röja den personens anonymitet. En annan aspekt att tänka på är att
respektera och inte kränka den personliga integriteten.
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Resultat

Resultatdelen ger en bild av förskollärarnas beskrivning av värdegrundsarbetet på förskolan
och deras syn på värdegrunden. Problem kring detta arbete kommer även att behandlas.
Därefter redovisas hur förskollärare beskriver och tolkar begreppet integritet i värdegrunden.
Även en redovisning av vilka faktorer som möjliggör, samt hindrar förskollärarnas arbete med
att visa respekt för barnet integritet kommer att göras.

Synen på värdegrundsarbetet
Under intervjuerna framkom det att förskolorna arbetar lite olika med värdegrunden, men
vissa likheter fanns i de olika beskrivningarna av arbetet och synen på det. Vid Förskollärare
B:s förskola har personalen utarbetat egna mål utifrån värdegrunden i styrdokumentet, som de
har konkretiserat i arbetet med barnen. Bland dessa hittar vi begrepp som demokrati men även
ordet glädje. Inom detta mål skall barnet bland annat bli sedd och bekräftad som en unik och
betydelsefull person med stark självkänsla. Detta ska enligt förskolläraren ske när barnet
kommer på morgonen eller vid matsituationen. Enligt förskollärare B är det viktigt att målen
tas ner till verksamhetsnivå och görs synliga för att personalen ska kunna följa upp dem.

På förskolan där Förskollärare A är verksam, arbetar man också med att formulera mål för det
dagliga arbetet med barnen utifrån värdegrunden. De har till exempel utarbetat konkreta mål
kring ordet empati, där omtanke och hänsyn, förmågan att leva sig in i andra människors
situation är ett av de mål som både omfattar barn och vuxna. En målsättning inom detta
område är att kunna beskriva och sätta ord på sina känslor. För att förverkliga dessa
målsättningar har förskolan tillsatt en grupp förskollärare som har till uppgift att se över hur
dessa kan uppfyllas. Syftet med målformuleringarna på förskolan är att skapa en gemensam
grund att arbeta utifrån enligt förskollärare A, men också ett sätt att synliggöra det egna
arbetssättet och stärka yrkesrollen. Personalen vid denna förskola har tillgång till en
utomstående, pedagogisk handledare, som har till uppgift att reflektera kring verksamheten
samt hjälpa förskollärarna att synliggöra förhållningssättet gentemot barnen. Arbetet med att
konkretisera värdegrunden ser förskollärare A som något nödvändigt.

Vid förskollärare C och D:s förskolor är arbetet med värdegrunden inte något som man
arbetar kontinuerligt med. Förskollärarna beskriver arbetet med värdegrunden som begränsat
till enstaka tillfällen där man följer upp den lokala arbetsplanen/målformuleringen för
verksamheten. Båda förskollärarna menar att deras respektive målformulering innehåller mål
utifrån värdegrunden, men att de inte har något uttalat arbetssätt för att konkretisera dem.
Förskollärare D säger:

”Som vi jobbar här är det väl mest att man liksom pratar om värdegrunden i samband med
utvärderingar och så… men i vardagen förs det ju ingen diskussion kring det här frågorna…
när allt funkar och flyter på bra… då behöver du inte föra de här diskussionerna”.

Förskollärare C tycker att värdegrunden är något som man arbetar med, även om det inte finns
en tydlig målsättning:

”Värdegrunden… det är någonting som genomsyrar allt arbete egentligen… vi har inte skrivit
hur vi exakt ska jobba med värdegrunden, utan det är ju det vi överför till barna, hur vi är mot
varann och hur man förhåller sig i olika situationer…visa att man ska tänka på varann och att
alla är lika mycket värda…det är ju som vårt sätt att jobba.”
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Förskollärare A, B och C menar att värdegrundsarbetet är något som man måste jobba aktivt
med, för att få till en förändring i arbetet med barnen. De anser även att det är viktigt att
samtala kring nya situationer och hur man gör i dessa lägen; att det är nödvändigt att
synliggöra dessa situationer för att kunna förbättra dem.

Förskollärare A, B och C har haft fortbildning kring jämställdhet i form av föreläsningar och
bearbetning kring detta begrepp. Förskollärare C har även deltagit i ett arbete kring temat;
värdegrunden, var går gränsen, men det arbetet upphörde enligt förskolläraren.

Upplevda svårigheter i arbetet med värdegrunden
Under intervjuerna kom det upp svårigheter kring arbetet med värdegrunden, både när det
gäller tid men även stöd för diskussioner kring värdegrundsfrågorna. Förskollärare A, B och C
menar att de har för lite tid till att diskutera och lyfta upp problem och frågor kring
värdegrunden i arbetslaget och på förskolan. De anser att det behövs fler tillfällen för
diskussioner i arbetslaget men även på förskolan. Förskollärare C, pekar på detta:

”Vi har alldeles för lite tid för sånt, jag menar, den här höstterminen har vi endast haft ett
personalmöte med hela huset och då är det ju tusen olika saker som ska diskuteras… mycket
praktiska saker… det är sällan man kommer fram till… själva kärnan, till det som egentligen
är viktigt och det som rör det innersta i jobbet”.

Något som förskollärare B, C och D utrycker, är en önskan om att få fskagogisk handledning
av en utomstående person eller rektorn på respektive förskola som kan starta upp diskussioner
kring värdegrundsfrågorna. Förskollärarna menar att det vore bra om de fick tillfällen att
diskutera värdegrunden utifrån konkreta situationer, samt hur man kan lösa dessa.
Förskollärare D och B talar också om svårigheterna med att ta upp frågor om värdegrunden i
arbetslaget och på förskolan. Förskollärare D ger uttryck för detta:

”När man ska diskutera grundläggande frågor så kommer du in på saker som… hur du gör och
det kan liksom bli kritik mot varandra. Dom här diskussionerna är ju liksom… det är ju alltid
lite jobbigt… det är svåra frågor att diskutera… vad är att vara lyhörd mot barnen… vad
betyder det för dig… och för mig å… man kan komma på att man tycker olika och det kan ju
vara lite jobbigt och är man inte tvingad att ta en sån diskussion, ja men då gör man det inte!
Jag skulle vilja att vi hade pedagogisk handledning… det skulle jag vilja… då man kunde ta
upp värdegrundsfrågor utifrån konkreta situationer på avdelningen. Det behövs någon som
kommer utifrån för att det överhuvudtaget ska bli möjligt att föra dom här
diskussionerna…man jobbar väldigt nära varann i arbetslag och då kan det vara svårt att veta
hur man ska … formulera såna saker som man kanske sett hos andra”.

Förskollärare B:

”Om man verkligen ska diskutera värdegrunden så kan man behöva komma in på sånt som är
lite obehagligt och lite känsligt… vi har så lätt att vara i en harmonikultur på nått sätt att vi
liksom, vi rör oss i sånt som är ofarligt… när det gäller värdegrunden. Arbetsledningen har en
viktig funktion i det att liksom väcka, lyfta dem här frågorna. Det är lite rektorns uppgift som
jag ser det i alla fall”.

Förskollärare A, B och C upplever att rektorerna har för lite tid till att handleda och stötta dem
i arbetet kring värdegrundsfrågorna. Förskollärare C beskriver detta ytterligare genom att säga
att rektorerna arbetar parallellt med sin anställda och inte med.
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Ett problem som också kom fram under intervjun med Förskollärare C och D var de egna
värderingarnas inverkan på arbetet med barnen. Förskollärarna menar att det ibland är svårt
att komma fram till något gemensamt eftersom människor tycker olika, i olika frågor
beroende på vad man har för bakgrund själv och vilka värderingar man är uppvuxen med.

Förskollärarens beskrivning/tolkning av begreppet integritet i
värdegrunden
Under intervjun gavs flera tillfällen för förskollärarna att reflektera kring begreppet integritet
och hur man kan respektera barnets egenområde. Samtliga förskollärare ger uttryck för att
barn är olika och har individuella behov/olika integritetsgränser. Förskollärare C menar även
att det är betydelsefullt att lära känna barnen för att kunna respektera  barnets egenområde och
revir på bästa sätt. Alla förskollärare menar även att det är viktigt att värna om barnets
självbestämmande. Förskollärare D beskriver detta:

”Om ett barn uttrycker vad de vill eller… vad de har lust att göra, så måste man lyssna
respektfullt på det barnet och liksom höra vad de säger… och försöka sätta sig in i situationen,
ja menar då respekterar man det barnets integritet”.

Förskollärare B, C och D menar att det är viktigt att respektera barnets behov av att få sin
kropp skyddad mot insyn. Detta kan gälla toalettsituationer men även andra aktiviteter där
barnet känner obehag att visa sig för andra. Förskollärare B beskriver en sådan situation:

”När vi har gympa så får ju barnen byta om […] och dom ska duscha… då är det ju
jätteviktigt… för det är ju jätteolika hur det ser ut, hur man är van hemifrån att visa sig naken.
Vissa är ju van att man aldrig gör det, medan vissa är van att sova naken. För dom barnen som
inte är vana vid det så kan det ju bli jättehemskt att ta av sig, att måsta gå in i duschen.[…] En
del vill till och med låsa in sig på toa och byta om och då måste de ju få göra det”.

Förskollärare D beskriver en situation där det är angeläget att värna om kroppsjagets
integritet, även om barnet inte själv upplever situationen som kränkande:

”Vi har en pojke hos oss… ofta när han går på toa så springer han bara ut därifrån… med
byxorna neddragna… och kastar sig ut på golvet mitt ut i barngruppen, mitt i hallen… det är
något som vi har pratat om i personallaget, att vi liksom ska försöka stoppa honom… och dom
andra barnen tycker liksom ha, ha och flinar åt honom helt enkelt… det känns ju inte lyckat…
så där försöker vi liksom… det här med kroppsliga integriteten… att värna om den”

Förskollärare C menar att det finns barn som inte vill ha kroppskontakt, som trivs bra och är
trygg, men som inte gillar kramar… ”en del älskar ju att sitta och gosa i knät och en del vill
aldrig det”.

Under intervjun kom förskollärare A och C in på diskussionen om att visa respekt för det
livsutrymme som omger barnet och som de behöver få ha tillgång till, och de poängterade
vikten av att värna om detta område. Förskollärare A talar i anknytning till livsrummet om att
det är angeläget att visa respekt för barnets lekar och att inte tränga sig på om barnet/barnen
vill vara för sig själva. Förskollärare C beskriver lösningar såsom att skapa små utrymmen på
förskolan där barnen kan få leka ostört för att ge barnen chans att dra sig undan och värna om
sitt livsutrymme.
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Förskollärare C och D talar i samband med integritet om att visa respekt för barnets föräldrar.
Dessa menar att det är viktigt att inte kritisera föräldrarna, både för att respektera dem, men
också för att inte kränka barnets integritet: Förskollärare C berättar om detta:

”Om någon förälder har omärkta kläder eller nåt… då känner man att… då får man vara
väldigt försiktig så att man inte klampar in på barna och klankar på föräldrarna, för då trampar
man ju på dom också - men herre Gud, har dom inte märkt skorna… det är ju inte schyst mot
barnen. Det handlar om deras integritet”.

Under intervjun uppkom flera områden/tankar kring integritet som den enskilde förskolläraren
gav uttryck för.

Förskollärare C berättar att det är viktigt att inte föra barnets talan, exempelvis när barnet
skall hämtas av sina föräldrar; att man ger ut information om dem utan dess tillåtelse. Detta
kan gälla något som har hänt under dagen, men även annan information kring barnet.

Förskollärare A är väldigt intresserad av bild och talade i samband med integritet om vikten
av att respektera barns uttryck:

”Det som är viktigt är att man visar att deras målningar har något värde, att när dom är klara,
att man inte bara rafsar ihop deras målningar och slänger dem i en hög utan att man hänger upp
målningarna eller frågar vad de tänkt göra med dem… att visa att man respekterar det dom
skapar är viktigt […] Jag tycker att barn måste få måla precis som de vill… de brukar få
berätta för de andra vad de målat och det är ju också en del i det här att lyssna på andra och att
bli lyssnad på… man måste få dem att vara med på det också, man kan inte bara visa upp en
teckning”.

Förskollärare D kom in på betydelsen av att ha en självkänsla för att kunna markera sin
jaggräns:

”För att kunna ha den hära integriteten så måste du ha självkännedom, en självkänsla, att du
måste liksom veta vad du själv vill och vem du är för att kunna liksom upprätthålla
integriteten”.

Under intervjun fick förskollärarna ge uttryck för sin barnsyn. Samtliga förskollärare nämnde
ord som tidigare hade diskuterats kring respekten för barnets integritet; ord som ”respekt”…
”barn ska ha mycket att bestämma om”…”barn är viktiga”…”jag vill tro på barnets
förmågor”. Förskollärare B drog en direkt koppling: ”Jag tycker att det vi har diskuterat nu
känns som om det är på något vis en spegling av vad jag tycker”.

Under samtalets gång gjorde Förskollärarna C och D, följande uttalanden om
integritetsbegreppet i värdegrunden. Förskollärare C: ”När man har gått igenom läroplanen
och pratat om allting och sådära… att just det ordet eller begreppet har fallit bort. Jag undrar
vad det kan bero på… om det är nånting som… om det är lite tabu eller… vad det kan vara…
det är lustigt”.  Förskollärare D: ”Jag tror att det är lite så för att det är ganska nära en, ganska
personligt på nått vis… man kommer in på sina egna områden på nått sätt… det är nog inte så
lätt att prata om det”.
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Faktorer som kan möjliggöra respekten för barnets integritet
Under intervjuerna gavs redogörelser för situationer och faktorer (exempelvis handlingar)
som kan möjliggöra ett respektfullt hänsynstagande för barnets egenområde. Ytterligare
faktorer synliggjordes under observationstillfällena. Förskollärare B och D berättar om hur
viktigt det är att skydda det enskilda barnet som på något vis hamnat på fel spår. Förskollärare
D beskriver en situation där två barn leker. Flickan har bundit fast pojken i en bokhylla och
springer runt, runt och retar honom. I rummet finns det andra barn som bevittnar händelsen.
Förskolläraren beskriver situationen som kränkande för pojken och för att undvika att flickan
blev utpekad som elak av de andra barnen, valde förskolläraren att tala ensam med de
involverade barnen för att värna om bådas integritet.

Förskollärare A beskriver påklädningen som en tuff situation för både barn och personal och
där det kan vara svårt att visa barnen den rätta respekten. Förskolläraren menar att en lösning
på problemet kan vara att medvetengöra sitt förhållningssätt och sina handlingar i de dagliga
rutinerna för att förbättra situationen. På avdelningen har de börjat utarbeta konkreta mål
utifrån dessa reflektioner. Vid påklädning ska barnen ges tid och utrymme och uppmuntras att
klä sig själva. Matsituationen är enligt förskolläraren en lugnare situation där man kan låta
barnen ta mat själva, låta dem tänka efter hur mycket de orkar äta och uppmuntra dem när de
klarar av saker och ting själv.

Förskollärare B talade om vikten av att lyssna på barnet men även att ha en god kontakt med
barnets föräldrar för att kunna respektera barnets integritet på bästa sätt:

…”Sen får det ju vara en dialog med föräldrarna som känner sitt barn allra mest så att säga…
om det är något särskilt de vet om sitt barn… det här tycker barnet absolut inte om eller så men
har svårt för att säga det… ja så att de på något sätt kan vara till någon hjälp eller en kanal så
att man inte klampar in i det barnets revir så att säga”.

Under videoobservationen med förskollärare B, iakttogs följande situation där ett barn
försöker göra sig förstådd och förmedla sin vilja. Förskolläraren lägger märke till barnet och
tillgodoser dennes behov:

Förskolläraren och 8 barn sitter tillsammans och äter mellanmål. För dagen serveras korv med
bröd. Förskolläraren hjälper barnen med att hälla ketchup och senap. Bredvid förskolläraren
sitter Elin 1 _ år. Elin sitter med händerna i munnen. Förskolläraren vänder sig mot Elin. Elin
håller upp sin korv med ena handen och pekar mot platsen där senapen står. Förskolläraren
tittar på Elin… Fsk: ”Är det nått du vill ha Elin”? Elin håller upp sin korv… Fsk: ”En korv
har du här med bröd” och pekar mot Elins korv. Elin tittar på korven som flickan bredvid har i
sin hand. Förskolläraren pratar med flickan som sitter bredvid Elin. Elin lägger handen på
bordet, spretar med fingrarna och sträcker handen mot senapsflaskan. Förskolläraren tittar på
Elin: ”Vad vill du ha… vill du ha senap”? Elin tittat på förskolläraren. En pojke tvärs över
bordet börjar samtala med förskolläraren. Elin sträcker upp sina armar och händer i luften. I
ena handen har hon korven. Förskolläraren vänder sig mot Elin. Fsk: ”Vill du ha senap”?
Förskolläraren tittar på Elin. Elin tittar på förskolläraren. Förskolläraren häller senap på Elins
korv. Elin fortsätter att äta.

Videoobservation med förskollärare D. Situation: två barn och en förskollärare sitter på golvet
i ett stort rum. Barnen ritar, och ett barn som kommit ut från målarrummet intill, står bredvid
och tittar på. Förskolläraren försöker att värna om barnets eget livsutrymme: Fsk: ”Vet ni vad
vi ska göra?” Sara som ritar säger: ”Näe”. Fsk: ”Vet ni var vi brukar sitta och rita
någonstans”? Sara: ”Men dom vill vara ifred”: (Sara tittar på Anna som står upp)
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Förskolläraren tittar på Anna och säger: ”Vill du och Lisa vara alldeles ifred”? (Sara och den
andra flickan tittar på Anna) Anna vrider på sitt gossedjur och nickar långsamt och tittar ner i
golvet. Förskolläraren vänder sig mot Sara och den andra flickan: ”Ska vi sitta här vid bordet i
stället och pekar på ett runt bord bredvid”? Sara och den andra flickan tar sina saker och sätter
sig vid bordet. Anna vänder sig om och springer in i målarrummet.

Faktorer som hindrar förskolläraren att visa respekt för barnets integritet
Under intervjun med förskollärarna, samt under videoobservationerna, uppdagades vissa
problem/faktorer som exempelvis tid och dilemman som kan hindra eller försvåra
förskollärarens arbete med att visa barnet respekt för dennes integritet och frihet. Enligt
Förskollärare A och B är den höga arbetsbelastningen och de stora barngrupperna ett hinder
när det gäller att kunna visa barnen respekt. De tycker att arbetssituationen leder till stress och
medför att man inte hinner reflektera över situationen. Förskollärare A säger:

”Det som jag tycker är svårast är när det är en så slimmad verksamhet… det är så många barn
och det är så mycket som ska göras… det är tufft ibland. När det blir stressigt så ramlar du lätt
tillbaka till reptilhjärnan och börjar peka med hela armen och börjar bestämma hur allt ska
vara… hur allt ska gå till […] När det är så många barn blir du hela tiden avbruten så du hinner
inte tänka klart utan det blir för mycket i huvudet… man hinner inte sortera allt som kommer
in och då tänker man inte lika logiskt och rationellt eller pedagogogiskt. Då handlar man så att
man funderar efteråt varför man handlade så".

Något som förskollärare A och förskollärare C gav uttryck för var avsaknaden av utrymme för
att utbyta vardaglig information som rör barnen och verksamheten. De menar att detta
informationsutbyte kan leda till att man talar över huvudet på barnen. Förskollärare C
berättar:

”Det är något man inte ska göra, men som vi syndar ibland för… vi har inget forum där vi kan
prata barn utan ibland måste man liksom säga att… den där mamman sa det och det…[…] men
det är ju fel, det ska man ju inte göra[…] men jag känner att jag inte kan göra på något annat
sätt, då ska jag ringa till min kollega på kvällen när jag kommer hem och berätta det[…] vi har
ju barn runtomkring oss hela tiden”.

Förskollärare C beskriver matsituationen som en svår situation där faktorer som kollektiva
regler, tron av barnets bästa och individens självbestämmande försvårar förskollärarens
handlande. På avdelningen där förskolläraren arbetar har de en policy att man ska försöka
smaka på all mat, även om man inte kan tvinga någon att äta någonting som de inte tycker
om. Förskolläraren beskriver även barn som är dåliga på att äta och menar att man måste  vara
lite hårdare med dessa;

”Dom vet ju att dom måste äta för att orka med. […] om man behandlar ett barn enskilt, då har
man hela gruppen som tittar på… dom kanske tycker det är orättvist […] det finns ju barn som
frågar efter regler hela tiden… hur ska det va´, som blir jätteoroliga om det blir olika. […] så
det tycker jag är svårt när man liksom har… om man ska ha regler som gäller för hela gruppen,
hur blir det då när man behandlar dem individuellt”.

Förskollärare B, C och D talar under intervjun om svårigheterna med att respektera det
individuella barnets behov och självbestämmande när de finns andra barn som också vill få
sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. Förskollärarna menar att vissa saker måste
individen få bestämma själv, men att man ibland måste rätta sig efter kollektivets beslut.
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Förskollärare D: ”Min frihet är oändlig tills det möter en annan människas lika oändliga frihet och…
där någonstans måste man mötas. […] Din frihet och min frihet, vår tid och utrymme är liksom inte
obegränsad så att man måste, det är ju en del att lära sig också, att man måste liksom visa den här
respekten för andra och då blir det en begränsning för din egen person kanske, ditt eget utrymme och
det du får göra liksom”.

Under ett videoobservationstillfälle med förskollärare A, sitter förskolläraren och fyra barn
och sjunger och spelar på instrument tillsammans. Under sångstunden uppstår ett etiskt
dilemma som försvårar förskollärarens hänsynstagande mot den enskilde individen. Ett  barn
vill inte byta instrument med de andra barnen. Fsk: ”Vill ni byta instrument”? (Fsk. tittar på
barnen)  ”Inte jag”, säger Maria. ( hon håller hårt i trumman). Fsk: - ”Ni kanske vill byta”?
(fsk. tittar på de andra barnen) De andra barnen byter instrument med varandra. […] De
fortsätter att spela och sjunga. Barnen får välja sång turvis. Olle: ”Sen vill jag ha trumman”.
Fsk: ”Om Maria vill det”. De sjunger vidare.[…] Fsk:  ”Vi sjunger den här låten, sen byter vi
instrument”…[…] Anna: ”Jag vill också ha trumman”! Anna försöker ta trumman från Maria
som säger: ”jag vill inte byta”! Fsk: ”Alla vill ha trumman, vad gör vi då”? (fsk. kliar sig i
huvudet och tittar ner i golvet) Olle säger plötsligt: ”först Anna, sen Johanna…man kan turas
om”. Fsk: ”Det tyckte jag lät som en bra idé”. ”Vad tycker du Maria…vad ska vi göra”? De
andra barnen tittar på Maria. Maria sitter med öppen mun och skruvar på banden på trumman.
Fsk: ”Kan du inte skicka trumman och pröva ett annat instrument”? (Fsk. tittar på Maria)
Anna vänder sig mot Maria… ”Jag vill ha den, säger Anna och tar trumman ifrån Maria.
Trumman glider ur händerna på Maria. Hon sitter med öppen mun och tittar upp mot
förskolläraren. Förskolläraren erbjuder Maria ett nytt instrument som hon tar. De fortsätter
med att sjunga och spela.

Videoobservation med förskollärare C. Det är morgon och åtta barn och tre förskollärare ska
ha samling. Förskollärare C sitter på en pall. Bredvid henne står ett litet bord. Till höger om
bordet finns en anslagstavla. På den hänger en adventskalender i tyg i form av en stor gran.
Granen hänger cirka 1 meter ovanför golvet. Under samlingen tar inte förskolläraren tillvara
på Tages självständighet och självbestämmande, fullt ut. Tage, två år har fått till uppgift att
hänga upp något på adventsgranen. Förskolläraren sträcker ut händerna mot Tage. Tage går
mot förskolläraren med utsträckta armar. Tage ler. Förskolläraren lyfter upp Tage i famnen.
[…] Tage sträcker sig mot bordet vid sidan om och lyfter upp en vit liten låda. Tage ler och
öppnar lådan. Tage: ”En stjärna” (Tage ler och tar ut stjärnan ur lådan). Fsk: ”Vet du var den
ska sitta Tage”? (förskolläraren tittar på Tage). Fsk: ”Längst upp i toppen”. Förskolläraren
pekar mot granen. Tage tittar mot granen. Förskolläraren reser sig upp med Tage i famnen.
Tage säger: ”Stjärnan” och ler. Förskolläraren går med Tage i famnen mot granen. Tage
trycker dit stjärnan. Efter det att Tage hängt upp stjärnan får han välja en sång ur en tygpåse.
Tage ler. Barnen och förskollärarna börjar sjunga.
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Diskussion/Analys

I följande avsnitt kommer jag att diskutera och analysera mitt resultat i relation till litteraturen
jag använt mig av. Till sist har jag tankar om vidare forskning.

Två av fyra förskollärare anser att de arbetar aktivt med värdegrunden. De har utarbetat
konkreta och synliga mål som de konkretiserar i arbetet med barnen. Enligt Hedin och
Lahdenperä (2000) måste värdegrunden konkretiseras och uttalas för att ge innebörd och
mening. Ett exempel på detta är när en förskola sätter som mål att varje barn ska bli sedd och
bekräftad. Som metod för att uppfylla målet har förskollärarna till uppgift att möta varje barn
på morgonen eller uppmärksamma det vid måltiderna. Dessa mål utvärderas för att säkerställa
att  målen uppnås. Skolverket (2000) menar att diskussioner av uppställda mål kan öka
medvetenheten och kompetensen om värdegrunden i praktiken.

Under intervjuerna berättar två förskollärare att de inte har ett uttalat värdegrundsarbete på sin
förskola och tre av fyra förskollärare upplever att det finns problem kring värdegrundsarbetet.
De anser sig varken ha tid eller stöd för diskussioner kring detta arbete. Dessa förskollärare
har en önskan om pedagogisk handledning. För detta får de stöd av Öhman (2004) som menar
att det är viktigt att komma igång och hitta en struktur för detta arbete med hjälp utifrån.
Utomstående personer kan enligt Öhman ge stöd i processen. Förskollärarnas önskan av
pedagogisk handledning grundar sig i att frågorna är svåra och besvärliga att diskutera, att det
är svårt att komma till själva kärnan och att det kan bli obehagligt och lite känsligt. Gren
(2003) menar att det finns en stor osäkerhet bland förskollärare att diskutera etiska frågor.
Kontinuerliga samtal anser jag kan vara ett sätt att avdramatisera arbetet med de demokratiska
värdena och skapa bättre förutsättningar för kommunikation och utveckling. Tre av fyra
förskollärare har haft enstaka fortbildningsdagar kring värdegrunden men frågan är om de har
fått den kompetensutveckling och det stöd som krävs för att de professionellt skall kunna
utföra sitt arbete enligt Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2001)? Vidare i
läroplanen står det att läsa att förskolans uppdrag ställer höga krav på ledarskapet för
verksamheten. Dessa förskollärare önskar ett ökat stöd från rektorerna för att kunna utveckla
och förbättra värdegrundsarbetet. Enligt min tolkning av läroplanen, har rektorerna och
kommunen till uppgift att se till att läroplanens följs, men också ett ansvar att skapa
möjligheter och utrymme för ett bra värdegrundsarbete.

I diskussionerna kring värdegrunden är det enligt Orlenius (2001) viktigt att synliggöra egna
normer och värderingar eftersom vårt agerande styrs utifrån dem. Två av förskollärarna menar
att de egna värderingarna styr tankarna och det moraliska handlandet, men att man genom att
synliggöra dessa kan arbeta fram en gemensam grund. Därför kan läroplanen enligt Orlenius
(2001) fungera som vägledning för individens förståelse och utveckling, men även som
orientering för ens handlingar. Samtliga förskollärare gav under intervjun uttryck för sin
barnsyn. De talade om respekten för barnet och människans lika värde, en tro på barnets
förmågor och dess frihet och självbestämmande. Gren (2003) menar att människans etik och
moral ger uttryck för synen på människan. Jag anser att det kan vara viktigt att synliggöra och
diskutera den egna synen på barnets värde och rättigheter och kontrollera om det är i linje
med befintliga styrdokument såsom läroplaner och konventionen om barns rättigheter.

Integritet beskrivs enligt Nek (1997) som rätten att ha en individuell avgränsad sfär. I enlighet
med Gren (2003) upplever förskollärarna att barn har olika behov av integritet. En
förskollärare ger uttryck för vikten av att lära känna barnet för att kunna upptäcka individens
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jaggränser. Att fråga ett barn om de behöver hjälp med kläderna anser jag är ett sätt att göra
sig medveten om vad barnet vill och har behov av. Två av förskollärarna belyser vikten av att
barnet har möjlighet att få sin kropp skyddad mot insyn. Detta kan ske i situationer där barnen
skall byta om. En av dessa förskollärare menar att det är angeläget att värna om barns
integritet även om de inte upplever det själv, i enlighet med Thorsén (1997). Thorsén menar
samtidigt att integritetsgränserna är individuella och att det är viktigt att reflektera över vilka
värden som står på spel. I situationen där pojken springer ut från toaletten med byxorna
neddragna, anser sig förskolläraren värna om barnets integritet. För barnet kan situationen
vara helt naturlig och då blir frågan om vilket värde man ska värna om mest: rättigheten att få
vara naken eller skyddandet av det kroppsliga jaget?

Två av förskollärarna kom även in på vikten av att visa respekt för barnets livsrum som omger
dem (Olivestam & Thorsén, 1989). Förskollärarna talade om värnandet av barnets lekar, dels
för att förebygga integritetskränkningar genom att skapa utrymmen där barnet kan få vara för
sig själva, men också genom att respektera att det vill vara ifred. Öhman (2003) och
Johansson (2003) menar att barnet har rätten till sin lek och att få leka ostört. Samtliga
förskollärare anser att det är viktigt att respektera och värna om barnets självbestämmande
och menar att det är angeläget att sätta sig in i barnets situation för att kunna tyda dennes
behov. Öhman (2003) och Gren (2003) menar att ett empatiskt inkännande är grunden för att
kunna respektera och förstå en annan människas situation och behov. På en av förskollärarnas
förskola arbetar barnen med att sätta ord på sina känslor. En annan av förskollärarna kom in
på betydelsen av att ha självkännedom, en självkänsla för att kunna markera sina egna gränser
för ens person. Bischofberger, m.fl (1991) menar att barnets självbestämmande/autonomi är
förknippat med medvetenhet och handlingskraft. Känsloövningen ovan kan vara ett sätt för
barnet att bli medveten om sina personliga gränser och utveckla en egen vilja för vad man vill
och inte vill, vad man tycker om/inte tycker om. Genom att barnet får ge uttryck för sina
känslor och behov, ges även förskolläraren en möjlighet att få mer kunskap om vilka behov
barnet har i olika situationer.

Två förskollärare talade under intervjun om vikten av att visa föräldrarna respekt, i samband
med integritet. Gren (2003) och Thorsén (1997) menar att kritik av föräldrar inför barnet kan
leda till att både barnet och föräldrarna känner sig kränkta. En förskollärare talar även om
vikten av att inte föra barnets talan. Detta kan uppfattas som en kränkning för barnet om det
ständigt åsidosätts i dialogen eller om informationen om barnet är negativ. Man kan vara
överens om att man inte bör eller ska yttra sig olämpligt, men var går gränsen för vad som är
kränkande? (Bartley refererad i Andersson & Hägglund, 2002). Eftersom situationer kan
uppfattas olika, beroende på vem som gör tolkningen, är det angeläget för förskollärarna att
diskutera om vad man bör ta upp i barnets närvaro samt vilken information som skall lämnas
ut och hur, för att undvika brott mot integriteten.

En förskollärare talade i samband med integriteten om att respektera barnets målningar.
Förskolläraren värnade om barnens uttryck genom att låta dem skapa fritt och påtalade även
vikten av att få möjlighet att tala om sitt uttryck och bli lyssnad på. Det här visar på att
förskolläraren värnar om barnets självkompetens (Olivestam & Thorsén, 1989) och åsiktsjag
(Thorsén 1997) men även på en respekt för barnet inre. Jag blir nyfiken och frågar mig
huruvida människans uttryck kan tilldelas ett eget område inom det psykiska jagets integritet
som Thorsén (1997) beskriver.

Två förskollärare beskriver hur viktigt det är att skydda barnet från kränkning av deras
integritet. Gren (2003) Colnerud & Granström (2002) menar att förskolläraren kan använda
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sin position/makt positivt till barnets förmån. I situationen med den fastbundna pojken har
förskolläraren i rollen som ledare befogenheten men även skyldigheten att värna om barnens
integritet. Ytterligare ett exempel på hur förskolläraren använder sin makt för att värna om
barnets integritet återfinns i situationen där barnen ritar. Förskolläraren vädjar till barnen att
låta Anna och hennes kompis vara ifred i målarrummet. I den situationen värnade
förskolläraren om livsrumsjaget (Olivestam &Thorsén, 1989) hos Anna och hennes kompis.
Att uppmärksamma barn med begränsat, verbalt språk påvisades under videoobservationen
där Elin 1 _ år ville ha senap på sin korv. Hon fick senap, även om förskolläraren inte direkt
kunde tyda barnets intentioner. Elin signalerade med gester och kroppsuttryck och dessa
tecken visade sig vara betydelsefulla för att hon skulle kunna göra sig förstådd. Bischofberger,
m.fl. (1991) menar att barn i olika hög grad saknar ord för att göra sig uppmärksammad på
sina behov och att uppmärksamma barnets signaler och lära sig att tolka dem, utgör basen för
att de ska bli bekräftade och respekterade i sin integritet. I situationen var det både barnets
tydliga kroppsspråk och förskollärarens lyhördhet som ledde till att barnets vilja respekterades
enligt min värdering.

En av förskollärarna beskriver dialogen med föräldrarna som något betydelsefullt när det
gäller att lära känna barnet och dess behov. Gren (2003) menar att ledstjärnan för
förskolläraren är att söka information om barnets behov för att kunna ge barnet goda villkor
för sin person. Förskolläraren anser att föräldrarna kan ha viktiga upplysningar om barnet som
kan vara värdefullt i det respektfulla bemötandet av barnets område. Läroplanen för förskolan
(Utbildningsdepartementet, 2001) föreskriver att förskolan skall skapa de bästa
förutsättningarna för barnet i ett nära samspel med föräldrarna.

Påklädningen beskriver en av förskollärarna som en tuff situation där det är svårt att visa
barnet full respekt, men genom pedagogisk handledning har personalen fått medvetengöra
sina handlingar och förhållningssätt och därefter kunnat skapa nya dagliga rutiner för att
förbättra olika situationer. Detta ser jag som ett sätt att uppfatta sig själv i värdegrunden och
bli medveten om sina värderingar, men också som en metod för att se till att värdegrunden
efterlevs.

Den höga arbetsbelastningen och de stora barngrupperna leder till stress och medför att man
inte hinner reflektera över situationer. Detta ser två av förskollärarna som hinder i arbetet med
att respektera barnets integritet. En av dessa förskollärare menar att ”när det blir stressigt
ramlar du lätt tillbaka till reptilhjärnan”. Eftersom barngrupperna har ökat i storlek och antalet
vuxna har minskat (Zackari & Modig 2000) så reduceras antalet tillfällen att stanna upp och
reflektera etiskt och värdera situationen. Genom att diskutera igenom olika tänkbara
situationer, anser jag att förskolläraren kan skaffa sig fler erfarenheter som den kan använda i
nya möten med barnet. Erfarenheterna kan fungera som vägledning i en stressad situation;
värderingen av situationen sker snabbare och förskolläraren kan fatta ett mer genomtänkt
beslut som kan innebära att barnets integritet respekteras.

Tre av fyra förskollärare talar under intervjun om svårigheterna med att respektera det
individuella barnets behov och självbestämmande eftersom barnets individuella önskan och
behov kan krocka med kollektiva beslut och bestämmelser. Demokrati innebär att man ska
respektera det individuella barnets egenvärde och frihet (Utbildningsdepartementet, 2001;
Zackari & Modig, 2000) men andras rättigheter skall även lyftas fram och synliggöras enligt
Läroplanen för förskolan. Detta visade sig i situationen med barnet som vägrade byta
instrument med de andra barnen under sångstunden. Förskolläraren synliggjorde dilemmat
genom att ställa frågan: Alla vill ha trumman, vad gör vi då? Ett av barnet kom med förslaget
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om att de skulle turas om och flickan var mer eller mindre tvungen att ge efter. Barnen visar i
denna situation prov på de demokratiska spelreglerna och ger en bild av hur viktigt det är att
göra barn uppmärksamma på värdegrunden och hur man bör handla för att ta tillvara på egna
och andras rättigheter. Matsituationen beskriver en förskollärare som ett etiskt dilemma (Gren
2003) där flera värden står på spel; barnets egen vilja, behovet av att få näring samt kollektiva
regler. Förskollärarnas etiska konflikter är en balansgång mellan yrkesuppdragets krav på att
fostra barn till sociala individer, följa regler och att ta etisk hänsyn till barnets som enskild
individ (Colnerud & Granström, 2002). Gren (2003) menar att kollektiva regler är en
nödvändighet för förskolläraren och är i viss mån nyttig för barnet, väl avvägt mot behovet av
självbestämmande. Regler som skapar trygghet och främjar solidaritet kan även vara ett
hinder för barnets självbestämmande och en grogrund för integritetskränkning. Som jag
tidigare nämnt kan detta vara en svår balansgång.

I situationen där Tage ska hänga upp en stjärna i adventsgranen tar förskolläraren inte tillvara
på barnets självkompetens och självbestämmande (Olivestam & Thorsén, 1989) fullt ut.
Eftersom adventsgranen hänger för högt för att Tage själv ska kunna sätta fast stjärnan, måste
förskolläraren hålla Tage i famnen för att han ska kunna sätta fast stjärnan i toppen. Genom
att ge Tage fler alternativ till att hänga upp stjärnan; ge honom en pall eller sänka höjden på
granen, kan man ta vara på barnets självkompetens. Att fråga barnet var stjärnan ska hänga
istället för att ge den en given plats, ökar barnets självbestämmande. Att föra etiska samtal om
olika situationer medför att man kan stärka individen och värna om dennes egenvärde på bästa
sätt.

Avslutande reflektion
Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 2001) ställer höga krav på
förskolläraren. Verksamheten skall utmärkas av de grundläggande värdena och dessa skall i
aktivt arbete gestaltas och förmedlas. En förutsättning för att barnen ska kunna möta en tydlig
värdegrund i förskolan och mötas med respekt för dennes egenområde, är att förskollärarna
har värdena tydliga för sig, både i tanke och handling, i etiken och moralen. Förskollärarnas
tankar, beskrivningar och handlingar vittnar om en etisk och moralisk medvetenhet i ett flertal
situationer kring barnets integritet. Dessa erfarenheter kan föras vidare och utvecklas om
förskolläraren får möjlighet att dela med sig av sin kunskap. Utifrån förekommande dokument
såsom läroplaner, barnkonventionen, yrkesetiska riktlinjer och utifrån egna kunskaper och
erfarenheter kan förskollärare tillsammans definiera, diskutera och konkretisera
värdegrunden. Två av förskollärarna upplever att de kommit långt i arbetet med att
förverkliga läroplanens intentioner kring värdegrunden och det ser jag som väldigt positivt.
Samtidigt ger förskollärarna uttryck för en önskan av fler etiska diskussioner och fördjupning
av arbetet med värdena. ”Nu kommer jag att tänka mer på den personliga integriteten efter
detta samtal”, menade en av förskollärarna efter avslutad intervju. ”Nu har jag fått tillfälle att
sätta ord på mina omedvetna tankar”, sade en annan. Dessa uttalanden vittnar om att dialogen
är av stor betydelse för människans inre tankeprocess, men även ett redskap för fortsatt
utveckling.

Fortsatt forskning
Under min studie fann jag situationen med barnet och senapen som väldigt intressant. Barnet
gjorde sig förstådd med hjälp av tecken och gester, men även tack vare en uppmärksam och
lyhörd förskollärare. Innan barn har tillägnat sig ett verbalt språk, kommunicerar det
huvudsakligen via kroppsspråket. Barn som är gravt fysiskt handikappade eller har annat



25

handikapp använder sig ofta av andra kommunikationsmedel såsom bildsystem och
teckenspråk för att kommunicera med omvärlden. Jag skulle finna det intressant att forska
kring huruvida införandet av stödtecken/symboler i förskolan kan förebygga
integritetskränkningar eller inte.
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BILAGA

Intervjufrågor

1. Hur arbetar ni med värdegrunden/värdegrundsfrågor i arbetslaget?

Följdfråga: Har ni haft någon fortbildning kring värdegrunden eller utsatta tillfällen för arbete
kring den?

vid ja:  Kan du berätta hur ni arbetat med värdegrundsfrågorna under dessa tillfällen?
vid nej: Vad tror du det beror på?

2. Hur tycker du personligen det känns att arbeta med värdegrunden?

Följdfråga: Vad har du för syn på värdegrundens utformning?

3. Värdegrunden har ett antal begrepp/värden, däribland begreppet integritet. Vad
tänker du på när du hör/läser detta ”ord”?

Följdfrågor: Om du tänker på ordet respekt och att man visar respekt för personens integritet.
Vad tänker du på då?

Är det ett begrepp som ni i arbetslaget har diskuterat kring?
Om ja: Vad har ni sagt om detta begrepp?

4. Kan du ge exempel på situationer i arbetet då du visar respekt för det individuella
barnets integritet?

Följdfråga: Är detta tankar/värden som du delar med de andra i arbetslaget?

5. Ibland ställs pedagoger inför s.k. etiska och moraliska dilemman, valsituationer när
man inte vet vad som är rätt och man vet inte hur man ska handla. Kan du beskriva
situationer/etiska dilemman där du tvekar/har tvekat?

Följdfrågor: Hur tänker du i dessa situationer…vad har du för strategier för att lösa dessa
dilemman?

Brukar ni diskutera etiska och moraliska dilemman/situationer i arbetslaget?

Kan du beskriva din syn på barn/din barnsyn?

Följdfråga: Har ni diskuterat kring synen på barn i arbetslaget?

6. Känner du dig trygg i arbetet med värdegrundsfrågorna?

Följdfråga: Finns det något du skulle vilja utveckla i arbetet med värdegrunden?




