
Samtycke  
i förskolan 

Skojbråk  
Skoj för vem? 

Snopp&snippa   
Privata delar på kroppen 

Trygghet är en förutsättning för ut-

veckling och lärande. Före skolåldern 

är leken den vanligaste och viktigaste 

aktiviteten barn ägnar sin tid åt. Där-

för arbetar förskolan aktivt med att 

värna barns integritet i leksituationer.  

”Skojbråk” — är det verkligen skoj? För 

vem är det skoj och när tar det roliga 

slut? Hur blir det för barnet som blir 

”skojbråkat” med 

varje dag? 

Vi undervisar barn kring kroppens alla 

delar och sätter ord på privata delar; 

snopp/snippa, rumpa, bröst, mun. Vi 

lär barn om kroppsregler och att vem 

som helst inte får ta på privata delar 

när som helst.  

Vi lär också barn att det är viktigt att 

berätta om någon bryter mot en 

kroppsregel.  

Vi övar barns in-

tegritet i omvård-

nadssituationer, 

till exempel vid 

blöjbyte. När vi byter 

blöja sätter vi ord på det vi gör. Det 

ger barnet ett sammanhang av det 

som sker och signalerar också att 

blöjbyte är något kliniskt som görs av 

hygieniska skäl. När vi berättar för 

barn vad vi gör med  deras kroppar 

stärker det känslan av att min kropp 

är min kropp och den är värdefull. 

Varför 
integritetsarbete? 

Förskolan arbetar redan idag med 

integritet. I förskolans reviderade läro-

plan (Lpfö18) förtydligas barns rätt att 

lära om kroppslig och personlig in-

tegritet. Utvecklingsarbetet med in-

tegritet och barns rättigheter stödjs 

också av att Barnkonventionen blir 

lag år 2020.  

Du som vårdnadshavare är en viktig 

person i vårt arbete med att värna 

barns integritet. Allt eftersom  

utvecklingsarbetet fortlöper kommer 

du att involveras. Föräldramöte är 

ett forum där vi tillsammans, förskola 

och hem, kommer att diskutera 

barns integritet.   

Viktiga vuxna 

Vi påtvingar inte barnen fysisk kon-

takt, exempelvis att krama hejdå 

eller krama förlåt. Istället lär vi  

barnen att känna efter om det 

känns ”ja” eller ”nej”. På så vis övar 

vi barn att bli trygga med att sätta 

egna gränser och att respektera 

andras.   

I förskolan lär vi barnen samtycke 

genom att öva på att läsa varand-

ras kroppsspråk och förstå varand-

ras känslor.   

Tillsammans gör 

vi skillnad! 

Stopp, min 

kropp! 

Min kropp 

är värdefull 

Jag har rätt att 

lära om integritet! 

 
Öva integritet 

i vardagen 

Skojigt eller 

otryggt? 

BARNS 
INTEGRITET 

Ett utvecklingsarbete  

i förskolan 

Information  

till vårdnadshavare 

Samverkan  för barns integritet och hälsa  
Tretton förskolor i Uddevalla sam-

verkar med Hälsokällan, Fyrbodals 

kommunalförbund. Syftet är att 

främja barn och ungas hälsa  

genom att stärka och utveckla för-

skolans arbete med barns integri-

tet, som en del i ett våldspreventivt  

arbete. 

Mer information på ditt barns förskola  

 jessica@halsokallanfyrbodal.se 

 uddevalla.se/barnsintegritet 
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