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Abstract  
 

The purpose of this study is to produce knowledge about when and in what way preschool 

teachers give children physical contact in the preschools’ daily routine and how the children 

react to physical contact. Physical touch in preschool is regarded as an important part of the 

children's human contact, sense of security and learning.  

We chose to do a qualitative study which was based on observations and interviews as a 

method. The empirical study was guided by three research questions: How do preschool staff 

describe and use physical touch in teaching the children? In which ways do preschool staff 

affect children physically and do they pay attention to childrens integrity? In which situations 

do the preschool staff give children physical touch during a work day?  

The pedagogues who were interviewed described in their answers about what physical touch 

means for them and how they use physical touch in the preschool activities. By looking at the 

observation materials we found a difference between how they gave the boys respectively the 

girls physical contact in some of the daily routines. The results that came out of the analysis 

showed that all pedagogues believe that physical contact is extremely important in preschool.  
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Förord 
Den här studien har varit intressant och lärorik för oss att genomföra. Fysisk berörings 

pedagogik i förskolan är ett ämne som intresserar oss och som det finns förhållandevis lite 

forskning om. Arbetet har innehållit många givande stunder, såsom observationer och 

intervjuer med personal på förskolor, samt de dagar som vi tillsammans har skrivit på arbetet 

på hemmaplan.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Karin Alnervik, som har hjälpt och stöttat oss 

under studiens process. Vi vill även rikta ett varmt och stort tack till vår ordförande, Sam 

Paldanius, som med glädje stöttat oss under studiens slutfas. Vi vill även tacka de pedagoger 

som har deltagit i våra intervjuer och den förskolan som lät oss komma och genomföra våra 

observationer. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete. Det har varit mycket roligt 

och lärorikt att arbeta tillsammans för att få olika tankar och nya vinklar på vad fysisk 

beröring kan vara i förskolan.  

 

Ellen Sjölander och Marina Soheili, Augusti 2019 
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1. Inledning 

Barn behöver få fysisk beröring för att kunna växa och utvecklas (Ellneby, 1994). Ylva 

Ellneby menar att det finns barn som kan växa upp utan syn och/eller hörsel men det blir 

svårare att överleva om de inte har fått ta emot fysisk beröring. I förskolans reviderade 

läroplan som började gälla från 1 juli 2019 (Skolverket, 2018) finner vi ingenstans att det 

pratas specifikt om just fysisk beröring. Däremot betonar läroplanen om barnens kroppsliga 

och personliga integritet samt att de ska få veta vilka mänskliga rättigheter de har. Vidare 

hänvisar Skolverket (2018) till FN:s barnkonvention att:  

 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter. 

Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, barn har rätt till delaktighet och 

inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018, s.7). 

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) tar även upp att förskolepersonalen ska visa 

barnen empati och ge barnen omsorg när de behöver det. Som ett exempel av detta enligt vår 

tolkning är när pedagoger genomför blöjbyte av de yngre barnen sker både omsorg och 

närkontakt i mötet mellan pedagog och barn. Att ge barnen fysisk beröring kan vara ett sätt 

för pedagoger att visa omsorg vilket bland annat innebär ta hand om varandra, visa respekt 

och skapa en trygghet hos varandra. 

 

Innebörden av begreppet beröring kan i många fall te sig olika både positivt och negativt 

beroende på vilket sammanhang det sätts in i. I vår studie lades det fokus på den fysiska 

aspekten av beröring. På grund av pedagogernas respektive sätt att fysiskt beröra barnen blev 

valet att lägga fokus på den positiva synen på beröring. Därför valde vi att ta avstånd från 

negativa aspekter av fysisk beröring, trots att även dylika kan förekomma i förskolans 

verksamhet. Med negativa aspekter menas att det kan leda till kränkningar hos barnen eller 

att barnen får den fysiska beröringen av deras vårdnadshavare, då de inte behöver få det av 

pedagogerna på förskolan. Den här studien utgår vidare ifrån två olika aspekter av fysisk 

beröring. Den ena handlar om hur- förskolepedagoger tänker kring och fysiskt berör barnen 

medan den andra rör att titta på hur fysisk beröring kan vara till hjälp i undervisningen. Den 

första kopplas till omsorg och fostran medan den andra till undervisning. I vår åsikt kopplas 

fysisk beröring ihop med anknytningsteorin men vi har valt att inte göra det, därför ligger vårt 

fokus endast på omsorg och fostran. När vi skriver pedagoger i vår studie hänvisas det till 
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både förskollärare och barnskötare. Fysisk beröring kan även styras av vuxna, det vill säga 

vuxnas maktposition gentemot barnet (Johansson, 2005) och att de styr barnet i olika 

situationer men i den här studien observerades inte detta. Vi började med att välja en 

huvudfråga som utgångspunkt för studien. Utifrån våra observationer samt intervjuer 

framkom det ytterligare två frågor. Detta för att lättare kunna besvara vår huvudfråga. Av 

våra intervjuer skapades andra frågeställningen och utifrån våra observationer skapades en 

tredje frågeställning. I den här studien lades som tidigare nämnt är fokus på den fysiska 

beröringen som pedagogerna ger barnen i förskolan för att begränsa vår studie ännu mer.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Huvudsakliga syftet med den här studien är att studera hur förskolepedagoger använder och 

beskriver fysisk beröring i undervisningen. Vi har delat in vårt syfte till två delsyften. Det 

första del syftet fokuserar på olika sätt som förskolepedagoger fysiskt berör barnen samt tar 

hänsyn till barnens integritet. Det andra del syftet handlar om i vilken/vilka situationer 

förskolepedagoger ger barnen fysisk beröring under en arbetsdag. Initialt hade vi inte tänkt att 

observera hur pojkar och flickor berörs, men enligt observationer har det framkommit att de 

berörs på olika sätt, detta redogör vi i vårt resultat samt diskussion.  

2.1. Övergripande frågeställning 

- Hur beskriver och använder förskolepedagoger fysisk beröring i undervisningen?   

För att kunna svara på denna fråga har vi använt ytterligare två frågeställningar i vårt 

analysarbete: 

- På vilket sätt ger förskolepedagoger barnen fysisk beröring och tar de hänsyn till 

barnens integritet?   

- I vilken/vilka situationer ger förskolepedagoger barnen fysisk beröring under en 

arbetsdag? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras tre väsentliga begrepp som är av relevans i förhållande till vårt 

syfte. Dessa begrepp är undervisning, beröring och integritet, vilka kommer att användas när 

vi diskuterar vårt resultat. Eftersom beröring och integritet är sammanlänkade kommer vi att 

använda oss av dessa begrepp i den här studien. 

3.1. Undervisning i förskolan 

Sonja Sheridan och Pia Williams (2018) definierar undervisning som att på ett medvetet sätt 

gynna lärande av olika slag. Enligt författarna handlar undervisning i förskolan om målstyrda 

processer, vilket leds av förskollärare som både kan vara planerade och spontana. 

Undervisning i förskolan kan relateras till bildning som är ett livslångt lärande. Undervisning 

i förskolan förutsätter en utbildningssituation och enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 

2018) är det förskollärare som har ansvar för det pedagogiska innehållet i verksamheten och 

de personer som ska leda undervisningen mot de mål som minst ska uppnås. Därefter är det 

barnskötare och övrig personals ansvar för att tillsammans med förskollärare ska säkerställa 

att undervisningen genomförs Undervisningen karakteriseras som omsorg, lärande, lekfullhet 

och genomsyras av ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt samt av barns delaktighet och 

inflytande (Skolverket, 2018; Sheridan & Williams, 2018). 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, kap 1, 5 §) ska den undervisningen som bedrivs i förskolan 

vila på en vetenskaplig grund samt på beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund innebär att 

använda sig av vetenskapliga metoder, medan beprövad erfarenhet syftar till de professionella 

erfarenheter som förskollärare på ett systematiskt sätt lär ut och som genom dokumentation 

kan bli tillgängligt för alla.  I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) står det bland annat att:  

 

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. Barnen ska ges 

förutsättningar för utbildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom 

intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget 

deltar i aktiva diskussioner om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden 

(s.10).  
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I Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedts (2019) forskning om undervisning i förskolan 

redogör de för vilken betydelse undervisningen får i verksamheten. Författarna definierar vad 

undervisningen innebär utifrån dessa tre olika aspekter nedan: 

 

 a: avse att få någon annan att se/inse något man själv har sett/insett 

 b: göra något medvetet för att få dialog partnern att se/inse detta  

 c: att göra detta i respons på den lärandes respons (s.13). 

 

Med punkt a menar författarna att det som någon har sett eller insett inte nödvändigtvis 

behöver vara svaret på ett specifikt problem, utan att det kan inrymma sådant som någon kan 

lära sig att lära, eller att ha blivit bekant med i berättelseformer. Denna form ger lärandet ett 

kulturellt redskap för att kommunicera med andra samt med sig själv. Punkt b innebär att det 

finns något form av innehåll i undervisningen, samt att det finns en öppenhet. Denna 

öppenhet kan te sig olika, exempelvis kan de aktiviteter som genomförs vara mer eller mindre 

öppna, men de är öppna i den bemärkelsen att det inte finns någon kausalitet mellan 

undervisning och lärande. Punkt c betyder att utpekandet av ett innehåll görs i respons på den 

lärandes respons vilket handlar om att förskolläraren behöver vara mer responsiv. Med att 

vara responsiv menas att förskolläraren i sin tur ska svara på barnens svar, vilket är den 

lärandes perspektiv (Pramling & Wallerstedt, 2019).  

3.2. Beröring 

Genom att slå upp begreppet beröring i Nationalencyklopedin (2018) definieras det som en 

kontakt mellan en eller flera levande varelser, vilket innebär att begreppet är sammanlänkat 

med interaktion. 

 

Kerstin Uvnäs Moberg (2000) beskriver att beröring är ett sätt att få både barn och vuxna att 

känna trygghet, vilket kan leda till ett lugn och en avspändhet hos dem. För små barn är det 

naturligt med beröring och omsorg både från deras vårdnadshavare och pedagogers sida, 

vilket skapar möjligheter till smekningar eller andra former av kroppskontakt som en viktig 

del i kommunikationen mellan barnen och vuxna. Genom att pedagoger har ett kärleksfullt 

förhållningssätt kan det skapas en känsla av trygghet och närhet hos barnen.  

Med hjälp av fysisk beröring kan pedagogerna undervisa barnen, vilket i sin tur kan stimulera 

barnens lärande och utveckling vilket Maria Nöjd (2014) skriver om i tidningen Förskolan.  
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3.2.1. Behov av beröring 

Att ge ett barn beröring kan exempelvis ske genom en klapp på barnens kinder eller varsamt 

hålla om barnen som ett sätt att skapa en trygg relation. Detta är dock något som många 

pedagoger i dagens läge inte vågar göra då de är rädda att det eventuellt ska bli fel eller det 

ska uppfattas på fel sätt (Ellneby,1994). Vidare beskriver författaren att många vuxna är 

rädda för närkontakt och beröring av barnen, vilket skulle kunna leda till att barnen har svårt 

att bli självständiga senare i livet.  

 

Enligt Ellneby (1994) växer alla barn upp med olika behov och det är av stor vikt att deras 

behov blir tillgodosedda. De små barnens behov utgörs av närhet, värme, trygghet och 

kontakt. För att barnen ska kunna utvecklas både fysiskt och mentalt krävs det att barnen 

både får ge och ta emot beröring från andra barn och vuxna, samt ha närkontakt med vuxna. 

Om ett barn inte får möjlighet att bli berörd eller att uppleva kärlek och värme från vuxna, 

kan barnet uppleva en dyster syn på sin omgivning. Det finns barn som inte har några 

problem alls med att ge och/eller ta emot beröring medan andra barn upplever det mer 

känsligt/jobbigt och därför undviker de bland annat lekar som innebär att barn är närgångna 

med varandra. I vissa barngrupper finns det barn som har svårt för eller är känsliga för 

närkontakt med andra. Dessa barn kan ha ett så kallat taktilt försvar som innebär att de tar 

avstånd från dessa lekar och då inte vill delta. Taktila barn behöver lära sig hur de berör/tar 

emot beröring i ett lugnare tempo, vilket både pedagoger och andra barn behöver lära sig att 

respektera. Det finns dock barn med funktionsnedsättning som kan vara extra känsliga för 

beröring och de därför kan reagera på ett negativt sätt. De här barnen kan reagera på ett 

aggressivt sätt när någon närmar sig dem, vilket kan skapa svårigheter gällande att 

upprätthålla sociala relationer med andra barn. Även om dessa barn reagerar så eller är 

känsliga för närkontakt och beröring behöver de emellertid öva på att ta emot och ge 

beröring, dock i ett mer anpassat tempo. Såväl andra barn som förskolepersonalen behöver 

lära sig samt respektera hur varje individuellt barn fungerar i både dessa och liknande 

situationer för att på bästa sätt ge varje barn det stöd och det behov av beröring som barnen 

klarar av. Lekar som är av “bråkig karaktär” eller lekar där barnet bestämmer själv vilken 

grad av beröring som de vill ha, brukar underlätta kontakten och beröringen för dessa barn 

(Ellneby, 1994). 
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Ett exempel som Ellneby (1994) lyfter är när hon reste tillsammans med hjälporganisationen 

Rädda Barnen till ett barnhem i Amman där hon bland annat skulle genomföra en studie 

tillsammans med en psykolog om hur många av spädbarnen som skulle överleva under 

natten. På barnhemmet fick de bland annat möta en fem månader gammal pojke som inte såg 

ut att må bra samt nästan var livlös. De påbörjade en behandling genom att blåsa, locka, 

kallade, sjunga samt smeka hans händer, ansikte och kropp upprepade gånger. Detta ledde till 

att de fick fram dels tårar, dels pojkens första leende. Psykologen Birgitta och Ellneby 

instruerade den personal som arbetade på barnhemmet i hur de skulle stimulera pojken. Två 

månader efter deras snabbvisit på barnhemmet fick de ett brev från psykologen där hon skrev 

att den lille pojken nu mådde bättre då han både växt på längden och gått upp två kilo. 

Birgitta berättade hur det hade gått för en i personalen som hade tagit hand om pojken:  

     

 … de första dagarna hade han bara vänt bort huvudet och undviker ögonkontakt. Efter ett par dagar 

kunde hon märka att han var nyfiken och tyckte om att ha ögonkontakt med henne (Ellneby, 1994, 

s.14). 

 

Vidare berättade Birgitta att pojken nu var lika stor som en normalstor sju månaders baby. 

Tillsammans räddade de livet på honom. Det visar av hur stor vikt beröring är för små barn.  

Ellneby (1994) menar vidare om vuxna använder beröringen som ett känslospråk eller en 

taktil kommunikationsmetod kan beröringen feltolkas och missförstås som ett sexuellt 

närmande. Rädslan för att beröringen kan bli feltolkad bör inte avskräcka pedagogerna från 

att beröra eller uppmuntra barnen, exempelvis beröringslekar som att kittla barn eller 

fantasilek med olika kroppsdelar. Pedagogerna bör våga bejaka barnens önskan om 

kroppskontakt och beröring samt även ge dem möjligheter till olika lekar där de får lära sig 

hur det känns att både få och ge andra barn och vuxna beröring.  

3.3. Integritet 

Nationalencyklopedin (2018) beskriver att ordet integritet härstammar från det latinska ordet 

“integritas” som betyder “orörd och fullständig”. Integritet betyder även rätten att få sin 

personliga egenart och inre sfär respekterad samt att inte utsättas för personligen störande 

ingrepp. 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) fastställs det om personlig och kroppslig integritet:     

     

Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den 

dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation (s.7). 



8 
 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt 

medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (s.13).  

 

Arbetslaget ska hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens 

integritet (s.17).   

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) poängterar även vikten av att respektera och 

acceptera allas personliga och kroppsliga integritet när det gäller att ge varandra fysisk 

närhet. Att ge barnen omsorg ska tillsammans med allting annat som pågår i verksamheten att 

bilda en helhet med barns utveckling och lärande. Ju yngre barnen är desto viktigare är det att 

pedagogerna har fysisk kontakt med dem. Fysisk integritet är en komplex företeelse som 

framhävs i förskolans läroplan. Det fastställs i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att 

det är förskolans uppgift att utgå från barns erfarenheter och behov, vilket skapar 

förutsättningar för barn att vara uppmärksamma och medvetna om deras egen rätt till fysisk 

integritet.  

 

Ett exempel som är relevant och kan kopplas ihop till integritet, inom beröring, är när en 

vuxen mutar barnen med en godisbit om de ger den vuxne en kram eller puss. Genom att lära 

barnen ta emot fysisk beröring mot en belöning tas inte hänsyn till barnens integritet. Detta är 

något som B.F. Skinner skriver om i sin teori om operant betingning som innebär att förstärka 

beteenden på antingen positivt eller negativt sätt. Skillnad var det dock då Skinner testade 

sina teorier bland annat detta på hundar (Säljö, 2014).  

 

Anna Norlén (2013) har skrivit handboken - “Stopp! Min kropp!”- som är en bok som handlar 

om integritet och barns rätt till sina egna kroppar. I handboken poängterar författaren att 

barnen får vetskap om sina kroppsliga och personliga rättigheter, genom att lära barnen om 

rätten till att äga och bestämma över sina egna kroppar. I samtalen med barnen är det bland 

annat viktigt att poängtera att de har rätten att säga antingen ja eller nej i alla olika situationer 

som uppstår i verksamheten eller utanför förskolan. Det är även av vikt att pedagoger 

samtalar med barnen om den rätten som alla människor har att säga ja eller nej till i 

situationer som är obekväma eller när de inte vill bli berörda. Detta är ett sätt för barnen att få 

en ökad självkänsla och trygghet. Det är även viktigt att som vuxen och pedagog ge tips och 

råd till barnen för hur de ska kunna lyssna och respektera varandra, vilket i sin tur innebär att 

barn kan lära sig om och utveckla sin medvetenhet samt integritet till/om deras kroppar.  
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I tidningen - “Förskolan”- skriver Sara Djurberg (2018) att arbete med Stopp! Min kropp! kan 

leda till diskussioner mellan förskolepersonal kring den fysiska kontakten med barnen och 

hur de kan använda den på bästa möjliga sätt. I diskussionen menar Djurberg (2018) att 

förskolepersonalen har olika synsätt på hur beröring är och ska ges mellan pedagoger och 

barn. Vissa håller med om att beröring är oundviklig medan andra inte instämmer i detta. 

Barns personliga integritet är en känslig fråga för många pedagoger.  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras först vårt tillvägagångssätt för hur sökningen efter vetenskapliga 

artiklar gått till. Därefter presenteras relevant forskning om fysisk beröring. Artiklarna har 

delats in i några olika underrubriker såsom: fysisk beröring, beröring i olika åldrar, positiva 

och negativa aspekter av fysisk beröring utifrån pedagogers syn, olika former av beröring och 

barns rättigheter till fysisk integritet. Det här kapitlet avslutas med en kortfattad 

sammanfattning av det mest centrala och viktigaste av tidigare forskningen på vårt valda 

ämne.  

4.1. Metod vid artikelsökning 

Vi valde att söka efter internationella och nationella vetenskapliga artiklar i Örebro 

Universitetsbiblioteks databaser. Därför klickade vi in oss på bibliotekets webbplats under 

ikonen för databaser och därefter valde vi ämnesområdet pedagogik och 

utbildningsvetenskap. Vi valde tre olika databaser för att söka efter våra vetenskapliga 

artiklar, ERIC (EBSCO), Taylor and Francis samt Nordic Base of Early Childhood and Care. 

Vi började att använda sökordet “physical contact” som är den engelska översättningen av det 

svenska begreppet “fysisk beröring” med vetenskapligt bevisad (peer review) att begränsa till 

som gav oss 1777 träffar. Eftersom studiens fokus är fysisk beröring i förskolan, lade vi till 

Preschool i AND-sökrutan och genomförde sökningen på nytt. Vi fick då 85 träffar och valde 

därefter att begränsa vår sökning genom att välja publicerings efter år 2000 vilket genererade 

72 träffar. I Nordic Base of Early Childhood Education and Care utförde vi en sökning 

genom att använda sökorden integrity eller integritet. I databasen Taylor och Fransis 

användes sökorden "touch in preschool", och "integrity i preschool".  

 

Artiklarnas titlar lästes, följt av dess abstrakt, syfte och resultat. För de flesta av dessa artiklar 

som var av intresse fanns inte hela artikeln tillgänglig vilket gjorde att vi inte kunde välja just 

de artiklarna. Eftersom vi sökte brett kring beröring fick vi leta efter de artiklar som handlade 

om fysisk beröring. Om de ansågs lämpliga för vår studie kopierades länken till vårt 

gemensamma dokument under referenslistan och vi använde dem sedan i den tidigare 

forskningen. Vi läste igenom artiklarna övergripande igen och valde att inkludera några 

artiklar som vi ansåg var mest väsentliga för vår studie.  
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4.2. Fysisk beröring 

Disa Bergnehr och Asta Cekaties (2017) forskning syftar på att fysisk beröring är något som 

pedagoger dagligen använder i olika situationer, exempelvis genom att trösta, sitta och mysa i 

knät eller genom olika aktiviteter tillsammans med barn. Resultatet av författarnas studie 

visar att fysisk beröring har en social uppgift som är viktig för att pedagoger ska kunna skapa 

pedagogiska relationer med barn. Genom den beröringen som pedagogerna använder för att 

kommunicera med barnen kan barnen lära sig vilken typ av beröring som är lämplig i 

förskolan. Vidare visar resultatet att utveckla medvetenhet kring olika sätt som vuxna kan 

göra för att fysiskt beröra barnen, vilket kan främja relationen mellan pedagog och barn, är 

det av vikt för pedagoger att tänka på hur denna kan användas i förskolan. 

 

Ann Quennerstedt och Marie Öhmans (2017) forskning handlar om fysisk beröring i 

förskolan. Syftet med författarnas forskning var att ifrågasätta vilken betydelse beröring har i 

den fysiska kontakten. Studien framhäver även att barn har rätt till beröring i förskolan. 

Resultatet visar att författarna styrker sin argumentation genom ett barnrättsperspektiv där de 

menar att barnet har rätt till utveckling och att är det en viktig grund för att barnen ska 

utvecklas och lära sig nya kunskaper och färdigheter.   

 

Syftet med Bethany Fleck och Pablo Chavajays (2008) forskning är att användningen av 

fysisk beröring som ett pedagogiskt verktyg leder till att beröring och närhet är något som 

barn behöver ha för att känna trygghet. Resultatet av studien visar att fysisk kontakt mellan 

pedagoger och barn minskar störande beteende hos barnen. I resultatet påpekas det att de 

yngre barnen på förskolan behöver mer fysisk närhet och kontakt från pedagoger än de äldre 

barnen. 

4.3. Beröring i olika åldrar 

Fleck och Chavajay (2008) liksom Bergnehr och Cekaite (2017) menar i syftet av deras 

studie att de yngre barnen blir mer berörda av pedagogerna än de äldre barnen. De yngre 

barnen söker oftare beröring och närhet samt behöver mer hjälp och tröst än de äldre barnen. 

Resultatet i Fleck och Chavajays (208) studie visar att skillnader i barns utveckling kan vara 

ett skäl till att de yngsta barnen behöver mer beröring och närhet än de äldsta barnen. De 

äldre barnen har andra typer av kunskaper såsom finmotorik, sociala förmågor och är mer 

verbala än de yngre barnen, vilket leder till att de uttrycker sig mer i kommunikation än i 
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fysisk beröring. Fleck och Chavajay (2008) samt Bergnehr och Cekaite (2017) beskriver 

vidare i sitt resultat att de äldre barnen lättare kan uttrycka sig och att pedagoger inte ska 

beröra dem, medan de yngre barnen på grund av sin icke-verbala kommunikation uttrycker 

med sitt kroppsspråk att de behöver beröring.  

 

Lone Svinths (2018) forskning syftar till att insikten i små barns vardagliga erfarenheter 

inklusive fysisk beröring och vikten av att bli berörd inte bara påverkar barns 

socioemotionella utveckling utan även deras lärande och utveckling. Resultatet av Svinths 

(2018) studie indikerar att det sker en fysisk beröring i interaktionen mellan vuxna och barn. 

Detta innebär närhet och trygghet för barnen, och har den mest sociala meningen för vuxna 

och barn. Beröring kan styra upphetsning och standardisera övergripande stimuleringsnivå 

vilket kan leda till att den fysiska aspekten av beröring blir en del av den ömsesidiga 

reglerings processen mellan pedagoger och barn. Vidare menar författaren i sitt resultat att i 

fysisk beröring kommunicerar olika känslor som ansiktes och vokala uttryck lika pålitligt 

samt att användningen av fysisk beröring varierar i stor utsträckning beroende på barns kön 

och ålder. Ett sätt att ta hänsyn kan vara att vissa barn behöver få vara ensamma en stund när 

de exempelvis är ledsna, innan de känner sig redo för att få närhet av antingen någon av 

pedagogerna eller av de andra barnen (Svinth, 2018).  

4.3.1. Positiva och negativa effekter av fysisk beröring utifrån pedagogers 

syn 

Pamela M. Owen och Jonathan Gillentine (2011) har genomfört en studie som syftade till att 

ta reda på vilka olika synsätt pedagoger har på barns beröring. Studiens resultat visar att 

majoriteten av pedagogerna anser att fysisk beröring gynnar barns utveckling och främjar 

humöret samt att den minskar stress och förbättrar kognitiva förmågan hos barnen. En del 

pedagoger i studien menade att fysisk beröring kan bidra till människors hälsa. Vidare visar 

även resultatet att det endast var en femtedel av pedagogerna som tröstade barnen genom att 

ge dem en kram. Pedagogerna i studien berättar att fysisk beröring av barnen sker genom en 

klapp på axeln, ryggen eller magen. I resultatet påpekas också att fysisk beröring är begränsat 

i praktiken och det endast är mindre än hälften av eleverna som blir berörda av lärarna 

dagligen.  

 

Maria Hedlin, Magnus Åberg och Caroline Johanssons (2018) studiens syfte handlar om att 

det är enklare för pedagoger att kunna jobba med mycket beröring i olika situationer och högt 
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tempo än lite beröring. Enligt författarna vill pedagogerna i studien bli respekterade i sin roll 

som förskollärare. Resultatet av deras studie visar att de pedagoger som ger barnen mycket 

beröring kan hamna under stress och högt tempo, dessa kan tolkas på ett fel sätt och blir som 

ett problem för barnen. 

 

Owen och Gillentines (2011) studie syftar på att fysisk beröring kan ha både positiva och 

negativa effekter för barns utveckling, lärande och relationer. Författarna pekar på olämplig 

beröring vilket är en avgörande faktor som hindrar pedagogerna att röra barnen oavsett de 

positiva aspekter som beröring har. I resultatet framkom det att ett berörings klimat kan 

uppmuntras där olika samtal och diskussioner kring beröringen lyfts. Pedagogerna som deltog 

i studien, menade att de använder sig av fysisk beröring i kontakt med barnen, men 

observationerna i studien visar att trots att det gavs positiv beröring i olika tillfällen, men 

pedagogerna använde sig inte av dessa. Detta resulterar till att pedagogers rädsla till beröring 

kan missuppfattas som någon form av övergrepp vilket har en negativ effekt på den fysiska 

beröringen. Oavsett de positiva effekter som fysisk beröring har bedrivs denna aspekt med 

försiktighet och “no-touch-policyn” påverkar praktiken på olika sätt. Att fysisk beröring är 

någonting som är farligt har blivit till ett problem för deltagande pedagogerna i studien. 

Vidare visar resultatet av studien att pedagogerna inte får arbeta emot fysisk beröring utan de 

behöver stöd för att känna sig trygga i att fysisk beröra barnen. 

 

4.3.2. Olika form av beröring 

Bergnehr och Cekaites (2017) forskningsstudie syftar till att undersöka olika former av 

beröring mellan vuxna och barn i svenska förskolor. Studien är genomförd med hjälp av 

observationer där de har kategoriserat beröringen i fem olika delar: kontrollerande, tillgiven, 

tillgiven med kontroll, hjälpande och pedagogisk. Med kontrollerande beröring menas att 

beröring kan användas för att kontrollera barnet i deras uppförande och kroppsliga rörelser 

som ett sätt att få uppmärksamhet eller förebrå barnet. Tillgiven beröring betyder att beröring 

kan användas för att trösta, visa kärlek och godkännande. Detta visar pedagogerna genom att 

krama, klappa på barnets ansikte och låta dem sitta i knät. Tillgiven beröring med kontroll 

innebär att den används i kombination med kontroll för att på ett snällt sätt kunna kontrollera 

barnets integritet. Detta sker genom att pedagogerna stryker barnets arm eller sätter dem i 

knät för att kunna kontrollera deras kropp. Med hjälpande beröring menas att denna beröring 

används av kroppskontakt från pedagoger för att exempelvis hjälpa barnet vid tvättning, 
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påklädning och måltider. Pedagogisk beröring används för att ge olika instruktioner till 

barnen samt kunna leda barnen i pedagogiska sammanhang. Detta sker genom att 

pedagogerna exempelvis berör barnets finger när de vill räkna. Observationerna i studiens 

resultat visades att alla de olika berörings formerna beror på pedagogerna och barns ålder och 

på vilket sätt kan pedagogerna använda de i olika situationer (Bergnehr & Cekaite, 2017).  

4.3.3. Barns rättighet till integritet 

Syftet i Eva Johanssons (2005) studie handlar i stort sätt om rättighet samt maktförhållandet 

mellan pedagoger och barn vilket kan påverka de möjligheter barn har för sina rättigheter och 

även rätten till integritet. Det är främst pedagogens uppgift att respektera barns integritet 

vilket kan bero på olika faktorer såsom barnens åldrar och kompetenser. I författarens studie 

ligger fokuset på den fysiska integriteten på att vuxna sällan förstår att de kränker barns 

integritet i dagliga interaktioner. Studiens resultat visar att det finns de barn som har svårt att 

vara medvetna om de blir kränkta eller inte, vilket gör det att blir svårare för vuxna att ta 

hänsyn till barns rättigheter till integritet. Enligt författaren anses integritet som ett fenomen 

när det gäller en persons rätt att inte bli kränkt. Rättigheten till integritet kan höra till barnen 

men kräver också ett förhållningssätt från pedagoger som möter barnen i förskolan. Vidare 

visar resultatet att utifrån barns perspektiv är det ett självklart att kränkningar kan påverka 

barnens känslor för att barnen ska bli en självständig person. För att integritet ska ses som en 

rättighet menar författaren i sitt resultat att barns ålder och kompetens inte ska vara väsentlig. 

Barns rätt till integritet är ingenting som pedagoger kan försumma eller kompromissa. 

Hänsyn måste tas till barnen som egna individer och att de har samma värde som alla 

människor (Johansson, 2005).  

 

Quennerstedt (2015) har genomfört en studie av barns egna rättigheter där syftet med studien 

är att yngre barn inte har någon större medvetenhet om deras rättigheter till integritet. Det vill 

säga att de det gör att arbetet är ännu viktigare för personalen i förskolan att förklara för 

barnen att det är okej att säga nej till saker som de inte är bekväma eller tycker om. Mycket 

av det lärande som sker i förskolan genom interaktion mellan pedagog och barn och på så sätt 

kan pedagogerna lära barnen att säga ifrån till vuxna eller andra barn och då öka barnens 

medvetenhet till sina egna rättigheter till sina egna kroppar. Resultatet av Quennerstedts 

(2015) forskning visar att det finns olika faktorer i förskolans verksamhet som har en 

påverkan på barnens möjligheter för att kunna hävda sina egna rättigheter till integritet. Dessa 
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faktorer som kan vara hur vuxna agerar i olika situationer, vilket avgör att rättighetsfrågor hör 

ihop med makt.  

4.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Det som framkommit som mest väsentligt och viktigaste bland de olika forskningsstudier vi 

tagit med i vår studie, är att fysisk beröring är av stor vikt i förskolan och att den har social 

meningen för både vuxna och barn. Några av de studier visade både positiva- och negativa 

effekter som beröring har samt vilken betydelse fysisk beröring har i olika åldrar. Det 

framkom bland annat att de yngsta barnen är i stort behov av fysisk beröring i jämförelse med 

de äldsta barnen. Det beskrivs också om olika former av beröring samt vilka synsätt 

pedagoger har kring beröring i förskolan. En studie om fysisk integritet indikerar hur viktigt 

det är med barnens egen rätt till kroppslig och personlig integritet och att alla barn har lika 

mycket värde.  
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5. Metodologi  

I den här delen av arbetet presenteras texten i underrubrikerna: val av metodansats 

datainsamlingsmetod, urval av förskolor, val av intervjupersoner, genomförande av 

observationer och intervjuer, bearbetning av datainsamling, metoddiskussion och avslutas 

med etiska överväganden.  

5.1. Val av metodansats 

När man genomför forskning används vanligen endera av tre olika metoder användas: 

antingen kvalitativ metod, kvantitativ metod eller en blandning av metoder. Alan Bryman 

(2018) definierar en kvalitativ metod som en kunskapsteoretisk startpunkt med en betoning 

på olika tolkningar och förståelser av den sociala verkligheten. En kvantitativ metod däremot 

innebär att tonvikten läggs på kvantifiering av datainsamling. I kvalitativ metod kan 

forskningsprocessen vara antingen induktiv eller deduktiv. I induktiv forskningsprocess 

samlas empiri in från observationer för att senare analyseras fram till en slutsats, medan i 

deduktiv forskningsprocess utgår forskaren från en hypotes som härleds från teorier (Bryman, 

2018).  I den här studien har vi använt oss av kvalitativ induktiv forskningsprocess. Detta 

eftersom vi var intresserade att få en mer fördjupad inblick av pedagogers tankar och 

funderingar om användandet av fysisk beröring i förskolan, samt studera hur pedagogerna gör 

med fysisk beröring av barnen i verksamheten. Vetenskapliga metoder handlar i grund och 

botten om att göra systematiska koherenta val för att på bästa sätt kunna svara på de frågor 

som ställts upp (Bryman, 2018). 

5.2. Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att använda observationer och intervjuer som metod för att samla in vårt empiriska 

material. Vid våra intervjuer låg fokuset på pedagogernas uttryck, exempelvis för deras 

tankar och åsikter samt deras förhoppningar och farhågor om användandet av fysisk beröring 

i förskolan. Den typen av komplexitet i pedagogernas svar kan bara samlas in med intervjuer 

och blir nästan omöjligt med instrument som bygger på kvantifiering till siffror, t.ex. en 

enkätstudie med färdiga svarsalternativ. Vårt val av intervju möjliggjorde insikter om 

pedagogers tankar kring fysisk beröring vilket sen kunde kombineras med analysen av 

observationerna.  

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer som intervjumetod där en pedagog 

intervjuas åt gången. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2018) en mer styrd 
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intervju med slutna frågor som forskaren har bestämt än en intervju där forskaren har med sig 

öppna frågor. Frågorna ställdes enligt den ordningsföljd som vi hade bestämt utifrån vart de 

var placerade på den intervjuguide som var medtagen vid samtliga intervjuer. 

Intervjufrågorna finns som en bilaga under rubriken “9.3. bilaga 3”.  

 

Bryman (2018) delar in observationer i följande kategorier: strukturerad, deltagande, icke-

deltagande, ostrukturerad, enkel och styrd observation. I vår studie var den som observerade 

icke-deltagande observatör, vilket innebär att hon inte deltog i det som skedde i 

verksamheten, utan hon var endast observatör. Utformningen av observationsschemat är ett 

viktigt steg i undersökningen.  

 

Vid genomförda observationer var den ena av oss som observerade använde sig av ett 

anteckningsblock och penna vid samtliga observationstillfällen. Observatören kryssade för i 

observationsschema (bilaga 1) vad som hände under observationerna och lade in det i datorn 

för att på ett enkelt sätt kunna sammanställa empirin och få fram ett resultat. Detta för att 

underlätta arbetet med den efterföljande analysen. Observationerna genomfördes under 10 

olika dagar från morgon till vilan direkt efter lunch. Vi har i slutet av denna studie bifogat ett 

blankt observationsschema (bilaga 1) för att läsaren ska kunna få en tydligare bild av hur 

schemat som vi fyllde i såg ut.  

5.3. Urval av förskolor 

I följande avsnitt presenteras tre utvalda förskolor i två olika kommuner där våra 

observationer och intervjuer har genomförts. Förskolan där samtliga observationer och fyra 

intervjuer genomfördes har vi valt att kalla för förskola A i kommun A. De förskolor där 

resten av intervjuerna genomfördes har vi valt att kalla för förskola B och C i kommun B. 

Först av allt kontaktades förskolecheferna i respektive kommun, det så kallade grindvakter 

(Bryman, 2018) via e-post för att kunna få ett godkännande att kontakta vidare med 

pedagogerna på respektive förskola. Vi fick sammanlagt tre svar av de förskolecheferna i 

båda kommunerna att det var okej att höra av sig till pedagogerna. Förskolan A i kommun A 

gav ett godkännande att både observera samt intervjua fyra pedagoger. I kommun B fick vi en 

bekräftelse från två av de förskolecheferna för att höra av sig till pedagogerna. Vi fick svar av 

förskola B och C att de tyvärr inte kunde ta emot oss som observatörer men att de kunde 

ställa upp sig i intervjuer. Eftersom det inte var möjligt med observationer i kommun B, 
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därför genomfördes samtliga 10 observationstillfällen på förskolan i kommun A tillsammans 

med hälften av intervjuerna. Den andra hälften av intervjuerna genomfördes med andra ord i 

kommun B i förskola B och C.  Förskola A i kommun A har en mångkulturell bakgrund 

medan förskolorna B och C i kommun B hade ingen speciell inriktning, men där gick barn 

från olika kulturer. Vi anser även att vi var ute i god tid med att planera hur vi ville utföra vår 

studie, eftersom vi kontaktade olika förskolor några månader innan studien skulle påbörjas. 

Detta för att öka chansen att få flera svar från en eller flera förskolor, då vi haft vetskap om 

vikten av att vara ute i god tid. Dock hade dessvärre ingen förskola i kommun B möjlighet att 

ta emot oss som observatörer.  

5.3.1. Val av intervjupersoner 

Vi frågade samtliga pedagoger i båda kommuner om det fanns någon eller några som kunde 

tänka sig att delta i vår/våra intervju/intervjuer. Av de pedagoger som kontaktades fick vi 

sammanlagt ihop åtta pedagoger som ville delta. De hade olika mycket arbetslivserfarenhet 

med allt ifrån tre till 25 år. Alla åtta pedagoger hade någon form av utbildning där två av dem 

var barnskötare och resterande sex var utbildade förskollärare/lärare. Pedagogernas namn är 

anonymiserade i vår studie, vilket vi kommer behandla närmare i underrubriken “5.7. Etiska 

överväganden”. För att skilja på vem som säger vad har vi benämnt pedagogerna för A, B, C, 

D som arbetar i förskola A i kommun A, och pedagogerna E, F, G, H, som arbetar på 

förskolorna B och C i kommun B.  

5.4. Genomförande av observationer och intervjuer 

Då studiens fokus är att observera hur de vuxna fysisk berör barnen låg fokus på vuxnas 

handlande, därmed blev inte barnens handlingar det centrala. Barnen blev emellertid indirekt 

inblandade vilket innebär att vi observerade pedagogerna direkt och barnen indirekt. För att 

kunna använda den här metoden krävdes det enligt Vetenskapsrådet (2018) att vi skulle få in 

skriftligt samtycke från samtliga barns vårdnadshavare, vilket vi fick det från respektive 

vårdnadshavare på förskola A i kommun A där observationerna genomfördes. Ett exempel på 

detta samtycke finns under rubriken “9.2. bilaga 2”.  

 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) resonerar att det finns olika sätt att genomföra 

och registrera data i en intervju. Det vanligaste sättet, som vi även ansåg var det lämpligaste 

för den här studien, är ljudinspelning. Enligt författarna skapar inspelningen större frihet, 
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vilket möjliggör för intervjuaren att fokusera på ämnet. Att spela in ljudet gjorde det också 

enklare för oss att gå tillbaka i materialet flera gånger vilket inte hade varit lika lätt om vi 

bara hade använt papper och penna.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt, med en intervjuare och en pedagog som svarade på 

frågorna åt gången. Innan varje intervju påbörjades medtogs intervjuguiden i pappersform 

med de frågor som skulle ställas till pedagogerna. Mot bakgrund av detta tillfrågades 

pedagogerna om det gick bra att intervjuerna spelades in för att ta vara på pedagogernas 

integritet, vilket vi erhöll positiva svar på. För att enklare kunna sammanställa studien 

delades intervjuerna upp på så sätt att vi intervjuade fyra pedagoger var. De fyra första 

intervjutillfällena som genomfördes av en av oss i förskola A i kommun A ägde rum i 

personalens arbetsrum under två olika tillfällen. Detta eftersom det blev enklare för 

pedagogerna att koncentrera sig på intervjuerna samt att det var lugnare på avdelningen. Vid 

de två första tillfällena i förskola A intervjuades två pedagoger och vid nästa två tillfällen 

intervjuades ytterligare två pedagoger. Samtliga intervjuer på förskola A, B och C 

genomfördes på samma sätt genom att använda en personlig mobiltelefon som spelade in 

ljudet av intervjupersoner. De andra fyra intervjuerna i förskolor B och C i kommun B hölls i 

ett avskilt rum på förskolan för att det skulle bli så lugnt som möjligt under intervjuernas 

gång. Vi var tydliga med att meddela de deltagande pedagogerna att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande om de skulle känna att de ångrade sig. Tidsmässigt varierade det för 

hur länge intervjuerna varade, där den kortaste intervjun tog ca fem minuter och den längsta 

varade i 25–30 minuter. 

5.5. Bearbetning av datainsamling 

Bearbetning av data startade när intervjuerna avslutades. Först lyssnade vi på dem för att vara 

säkra på att intervjun verkligen hade blivit inspelad. Därefter påbörjade vi arbetet med att 

redogöra för deltagarnas svar och transkribera i data för att kunna analysera data. Kvale och 

Brinkmann (2009) påstår att genom att transkribera intervjun blir det lättare för intervjuaren 

att kunna sammanställa och analysera intervjun.  

Intervjuerna som data bearbetades genom att vi först lyssnade på varje intervju. Därefter 

skapades ett gemensamt dokument där vi renskrev samtliga transkriberingar. När alla 

transkriberingar hade blivit utskrivna läste vi igenom de igen för att se om vi kunde hitta 

några olika mönster som vi kunde koppla med de redan funna teman som framkom vid 
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observationerna. Självklart var alla pedagogers åsikter och funderingar intressanta, men 

tyvärr fanns det saker som pedagogerna berättade som inte vara relevanta för vår studie. 

Vid transkribering av intervjuer till text begick vi upprepade gånger vissa misstag, 

exempelvis efter att ha lyssnat på samma intervju och renskrivit i transkriberingen i 30–60 

minuter i sträck tappade vi koncentrationen. Vid dessa tillfällen tvingades vi att gå igenom 

hela transkriberingen ytterligare en gång för att säkerställa att allt data har blivit transkriberat. 

Detta gjorde att det tog lång tid för oss att få ihop en sammanhängande och förståelig text 

från intervjuerna.  

 

Observationerna bearbetades genom att den som observerade renskrev observationsstationer i 

ett Word-dokument på sin personliga dator som sedan delades till den andre av oss. Därefter 

kom vi fram till att det funnits likheter och skillnader av pedagogers beröring gentemot 

pojkar och flickor. Detta har vi redogjort djupare under resultatet samt diskussionen. Under 

rubriken “9.3. Bilaga 3” finns det ett dokument med de intervjufrågorna.  

När transkribering av intervjuer och renskrivna observationer var färdigställda började vi 

analysera helheten av materialet med utgångspunkt i frågeställningarna: Hur beskriver och 

använder förskolepedagoger fysisk beröring i undervisningen? och de andra frågor som 

skapades för att lättare svara på huvudfrågan var: På vilket sätt berör förskolepedagoger 

barnen fysiskt och tar de hänsyn till barnens integritet? och I vilken/vilka situationer ger 

förskolepedagoger barnen fysisk beröring under en arbetsdag? Vi började med att läsa 

igenom hela vårt datamaterial som bestod av anteckningar och ifyllda observationsscheman 

från observationerna, samt de inspelade och transkriberade intervjuerna. Därefter klippte vi 

handgripligen isär vårt datamaterial, sorterade upp innehållet vi fått ihop och placerade det i 

olika plastfickor med de teman som vi kunde identifiera utifrån våra valda frågeställningar. 

De olika teman vi hittade baserades helt på relationen mellan våra frågor och olika mönster i 

datamaterialet. Detta innebar att det bildades två teman utifrån den första frågeställningen: 

Hur beskriver och använder förskolepedagoger fysisk beröring i undervisningen?  

Rutinsituationer och bus-lekar. Vilket gjorde att materialet reducerades. 

  

I nästa steg läste vi återigen igenom materialet för att kunna svara på fråga två: På vilket sätt 

berör förskolepedagoger barnen fysiskt och tar de hänsyn till barnens integritet? och tre: I 

vilken/vilka situationer ger förskolepedagoger barnen fysisk beröring under en arbetsdag? 

Vilket vi kom att dela in i tre olika teman som är rutinsituationer, vid fostran och vid 

undervisning. Rutinsituationerna skapades utifrån den andra frågan och den delades upp i 



21 
 

mindre underrubriker eftersom vi fick fram att fysisk beröring ges till barn vid flera olika 

situationer under en dag. De teman som skapades utifrån den tredje frågan var fostran och 

undervisning. 

5.6. Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer vilket vi anser var ett ändamålsenligt val. 

Om vi istället hade valt att göra en gruppintervju hade risken funnits att vi inte hade fått höra 

åsikter från varje intervjuad pedagog. En nackdel med gruppintervjuer kan vara att deltagarna 

lyssnar alltför mycket på varandras tankar och därav kanske svarar på liknande sätt som deras 

kollegor (Bryman, 2018), vilket vi tror skulle hända om vi hade valt den intervjumetoden. 

Sedan hade det krävt att flera pedagoger skulle behöva gå ifrån verksamheten då vi valde att 

intervjua samtliga pedagoger under deras arbetstid. Av den anledningen valde vi att intervjua 

en i taget för att få ut så mycket tankar och funderingar som möjligt ur varje enskild pedagog. 

Vi anser att upplägget på våra semistrukturerade intervjuer möjliggjorde att vi fick in 

tillräckligt intressant empiriskt material för att kunna analysera fram resultat som kunde 

diskuteras med tidigare forskning. Bryman (2018) beskriver att en semistrukturerad intervju 

ibland kan leda till följdfrågor utifrån huvudfrågorna. Under våra fyra första intervjuer hade 

vi inte lyckats att ställa ytterligare frågor eller följdfrågor på grund av tidsbrist. Men vi ska ha 

det i åtanke till nästa gång att vara mer öppen med våra frågor och ge respondenterna 

möjligheten att berätta sina åsikter. Detta för att det ska finnas större utrymme för oss 

studenter att ställa mer följdfrågor för att kunna få ännu mer intressanta svar.  

 

En kritik som vi har mot oss själva gällande metoden är att vi inte förberedde oss med riktigt 

öppna frågor. Vi upptäckte att våra frågor var mer styrande än vi hade förväntat oss. Om vi 

istället hade valt något mer öppna frågor, vilka kan skapa en ökad möjlighet för respondenten 

att beskriva och utveckla sina åsikter, kunde vi kanske hade fått andra mer varierade svar på 

våra frågor. Vi upplever att vi kunde ha låtit pedagogerna fritt få berätta mer vad, hur, och 

varför de svarade just så som de gjorde, detta belyser även (Kvale och Brinkmann, 2009). 

Sedan hade vi önskat att det fanns mer tid för varje pedagog att stanna och diskutera kring de 

frågor som vi hade med oss då några av intervjuerna var lite kortare än de andra som var lite 

längre. Anledningen till att det var några intervjuer som var tidsmässigt kortare var för att 

pedagogerna hade en verksamhet att återgå till. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan vissa 

intervjuer som sker under stress leda till spänning eller oro, detta eftersom intervjupersonen 
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kan riskera att inte ha varit lika öppen i sina svar under en intervju som sker under stress. 

Intervjupersonen kan då riskera att utelämna delar som intervjuaren kanske hade hoppats på. 

Vi tänkte likadant som författarna i fråga om de korta intervjuerna, eftersom pedagogerna 

hade en verksamhet som de behövde återgå till. Vi fick en uppfattning om att några av 

pedagogerna kändes stressade när de besvarade våra intervjufrågor.  

5.7. Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) finns det fyra forskningsetiska huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Vår studie fokuserar pedagoger i deras yrkesverksamhet och det var viktigt att vi övervägde 

forskningens etiska kriterier för vår studie. Informationskravet betyder att deltagarna ska få 

information om forskningens syfte samt om att deras deltagande är helt konfidentiellt. I 

studien uppfyllde vi detta krav genom att informera vårdnadshavarna och pedagogerna om 

varför vi var där, vad vi skulle göra samt att respondenternas deltagande var frivilligt och att 

de när som helst kunde välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i forskningen har rätt att bestämma över sin medverkan. Vi uppfyller detta krav 

genom att ett skriftligt samtycke erhölls från deltagarna. Konfidentialitetskravet innebär att 

all information om deltagarna ska förvaras otillgängligt. Detta krav uppfylldes genom att alla 

respondenternas namn är anonyma för att läsaren inte ska veta vilka pedagoger som deltagit i 

studien. Vi benämner därför våra pedagoger med bokstäverna A-H. Nyttjandekravet innebär 

att den insamlade empirin endast ska användas i enlighet med forskningens ändamål. Detta 

krav uppfylldes genom att all information som samlades in under observationerna och 

intervjuerna endast publiceras i vårt examensarbete för att därefter raderas (Vetenskapsrådet, 

2018).  
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6. Resultat 

För att kunna redovisa resultatet av vårt empiriska material har vi kombinerat svaren på våra 

frågor från våra intervjuer samt den insamlade empirin som vi fick genom observationerna. Vi 

har utifrån vårt material kategoriserat fram fyra olika teman som vi använder oss av för att 

besvara våra valda frågeställningar. Dessa teman är rutinsituationer, undervisning, fostran och 

bus-lekar. Vid intervjuerna framkom ett ytterligare tema, nämligen omsorg. Detta har vi 

emellertid placerat som en del av fostran, eftersom vi upplever att de överlappar varandra. Vi 

kommer även att redogöra för skillnader och likheter mellan fysisk beröring på pojkar respektive 

flickor, samt de olika sätt som pedagogerna fysisk berör pojkar och flickor. Vi identifierade i 

observationerna samt intervjuerna olika mönster gällande pedagogernas sätt att beröra barnen 

vilket vi valde att kalla för teman. Med mönster menar vi det som setts och fått berättat från 

pedagogerna skett upprepade gånger under liknande situationer. Vi kommer även att redogöra för 

huruvida pedagogerna tar hänsyn till barnens integritet under avsnittet 6.5. Integritet. 

 

6.1. Tema 1: Vid rutinsituationer 

I observationerna har det visat sig att barnen blir fysiskt berörda av pedagogerna olika mycket 

och på olika sätt. Dessa olika rutinsituationer som presenteras nedan är samling, fruktstund, vid 

påklädning, vid blöjbyte, ute på gården, vid vilan samt vid hämtning och lämning.   

6.1.1. Samling 

Vid samlingen under de 10 dagar som observationerna genomfördes skedde det ingen fysisk 

beröring av varken pojkarna eller flickorna, då fokus var på att sjunga sånger med hjälp av olika 

sångkort. I samlingen sitter alla barn i en ring och pedagogen sitter i mitten av ringen. Det finns 

dock ett avstånd mellan pedagoger och barn.  

 

Under samtliga av våra intervjuer var det endast några få av pedagogerna som nämnde att de 

använder någon fysisk beröring under samlingarna. Vi får dock berättat att flera av pedagogerna 

vill skapa en trygg och rolig stämning i samlingarna och de har alltid i åtanke att vilja visa barnen 

omsorg och omtanke. Bland annat berättar pedagog C i sin intervju att hon använder sig av fysisk 

beröring när de ska lugna ned barnen under samlingen samtidigt som hon talar lugnt med barnen. 

Detta är något som även pedagog D betonar:  
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Jag kan använda fysisk beröring för att få uppmärksamheten från något/någon av barnen. Fysisk beröring 

kan användas i samling för att barnet ska lugna ned sig när de sitter och pratar.  

 

Ur citatet ovan upplevs att fysisk beröring medvetet används i rutinsituationen samling för att 

skapa en lugn och trygg stämning, samt att få barnens uppmärksamhet.  

6.1.2. Fruktstund 

I en av observationerna sitter en pedagog tillsammans med fyra barn runt ett bord för att äta lite 

frukt. Vid denna fruktstund berör pedagogen en pojkes hand när han petar på frukten. Pedagogen 

ber pojken vid flertalet tillfällen att inte peta på frukten som pedagogen skär upp. För att stoppa 

pojken från att fortsätta peta på frukten slår pedagogen sakta på hans hand. Samtidigt som pojken 

petar på frukten ställer sig en flicka upp i sin stol. Pedagogen håller flickans ena hand och ber 

henne att sitta stilla när de ska äta frukt.  

 

I situationen ovan sker beröring gentemot pojkar och flickor på något olika sätt. När pojken petar 

på frukten slår pedagogen försiktigt på hans hand, medan pedagogen istället hjälper flickan att 

sitta stilla på sin stol. Vid ett annat tillfälle under fruktstunden skär pedagogen upp frukten i 

mindre bitar, placerar frukten på en tallrik och skickar runt tallriken till varje barn. Barnen får ta 

varsin fruktbit och sedan skicka vidare tallriken till nästa barn som sitter bredvid. Pedagogen 

beskriver även att det kan finnas barn som inte kan vänta på sin tur och vill krypa fram till 

frukttallriken för att ta mer frukt. I den här typen av situationer pratar pedagogen med barnen på 

ett lugnt sätt vilket bidrar till att barnen kan lära sig hur turtagning fungerar. Situationen som 

pedagogen beskriver upplevs ha ett styrt upplägg där pedagogen är den som bestämmer hur en 

fruktstund ska gå till i förskolan.  

6.1.3. Vid påklädning 

När det är dags för att gå ut och leka på gården hjälper en pedagog flickorna att klä på sig genom 

att ha dem sittandes i knät. De andra pedagogerna hjälper pojkarna vid påklädningen på ett lite 

längre avstånd ståendes på hallgolvet. När pojkarna vill få pedagogernas uppmärksamhet när de 

är påklädda får de inte någon bekräftelse av pedagogerna, medan när flickorna är påklädda får de 

en lätt smekande hand på deras kinder av pedagogerna. Vi vet inte exakt om dessa gäller varje 

dag, men utifrån våra 10 observationstillfällen märkte vi att pedagogerna berör vissa av pojkarna 

och flickorna på lite olika sätt. Vilket däremot inte framkommer på samma sätt i samtliga 
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genomförda intervjuer. Där berättar pedagogerna att de hjälper de barn som behöver lite extra 

stöd i att klä på sig ytterkläder medan vissa barn är mer självgående än andra samt att det inte är 

kopplat till vilket kön barnen har.  

 

Exempelvis beskriver pedagog G att hon inte tror att de äldre barnen behöver lika mycket stöd 

och hjälp vid påklädning som de yngre barnen har behov av. Detta gör att de äldre barnen inte får 

ta emot lika mycket fysisk beröring från pedagogerna vid påklädningen. Utifrån det som pedagog 

G beskrev kan det uppfattas som om att det är vanligt att pedagogerna har vissa förväntningar på 

vad barnen ska kunna vid en viss ålder, bland annat att kunna klä på sig själva. Det kan även 

utläsas att alla barn oavsett ålder behöver beröring men att mängden beröring kan skiljas åt från 

barn till barn. 

6.1.4. Vid blöjbyte 

I observationerna framkom det skillnader i hur pedagogerna genomförde blöjbyten på pojkarna 

respektive flickorna vid skötbordet. Det fanns en tillhörande stege vid skötbordet som används av 

barnen för att klättra upp på. Om flickorna hade kissat eller inte byter pedagogerna dem på 

skötbordet genom att ge de en hand som stöd, medan kissblöjor på pojkar bytes ståendes på 

golvet. Vid byte av bajsblöjor av pojkarna och flickorna sker blöjbyten på samma sätt på 

skötbordet men pojkarna får ingen stödjande hand när de klättrar upp på stegen.  

 

I observationerna har det vid vissa tillfällen märkts att pedagogerna vid blöjbyten berör pojkarna 

respektive flickorna på något olika sätt. Sannolikheten att detta stämmer varje dag för alla 

pedagoger kan emellertid inte konstateras, eftersom det endast var en och samma pedagog som 

bytte barnens blöjor vid samtliga observationstillfällen.  

 

I en av intervjuerna berättar pedagog E att: 

 

Vid blöjbytena som vi gör flera gånger om dagen så ser jag till att byta de på skötbordet förutom när vi 

kanske är lite sena med maten eller om vi är ont om personal kan det hända att jag byter på de barn med 

kissiga blöjor när de står på golvet, detta gäller både pojkar och flickor. 

 

I citatet ovan beskrivs en blöjbytessituation som en av många rutiner som görs flera gånger varje 

dag. Vissa dagar upplevs vara mer stressiga än andra dagar. Dessa dagar är det oftast något 

tidsanpassat som ska göras efter blöjbytet, exempelvis samling, lunch eller att det är brist på 

personal. Pedagogen i citatet ovan beskriver att hon genomför blöjbyten på samma sätt oavsett 
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vilket kön barnen har. Hur ett blöjbyte går till kan skilja sig från pedagog beroende på situation 

och förhållningssätt hos pedagogen. Det som för den här pedagogen upplevs vara ett stressigt 

moment kan för en annan pedagog tvärtom vara ett lugnt moment. Andra pedagoger kanske 

använder dessa blöjbyten som ett tillfälle där de kan få lite egen tid genom att fokusera på varje 

barn individuellt under några minuter.  

6.1.5. Ute på gården 

Det framkom vid två observationstillfällen när några pojkar ser trötta ut att de gick till 

pedagogerna, som då tog tag i deras händer och tog en kort promenad med dem. Flickorna visade 

inte någon trötthet enligt vårt eget antagande vid något av dessa 10 tillfällen och fick därför inte 

på samma sätt motta någon fysisk beröring från pedagogerna. Vid två olika observationstillfällen 

ramlade två pojkar ned från gungorna och slog i sina huvuden, vilket en pedagog tröstade 

pojkarna genom att placera dem i sina knän och samtidigt blåsa på deras huvuden.  

 

Utifrån samtliga 10 observationstillfällen upplevdes det att beröringen var av en annan karaktär 

utomhus än inomhus. Viktigt att påpeka är emellertid att bara för att flickorna under dessa 

tillfällen till skillnad från pojkarna inte visade tecken på trötthet eller behov av fysisk beröring, 

betyder inte att så alltid är fallet i utomhusvistelsen. Om studien och observationerna hade 

genomförts under en längre period och studien varit större, hade studiet kunnat ge ett annorlunda 

resultat.  

 

Pedagog G berättar vid intervjun:  

 

När barnen är ute och leker på gården försöker jag alltid att se till att gå runt för att se om något barn far illa 

eller om de behöver fysisk närhet. Om jag ser ett barn oavsett kön som är ledsen, arg, eller kanske trött så 

lyssnar jag på vad barnet/barnen har att berätta om händelsen eller varför hon eller han är ledsen, placerar 

barnet/barnen i mina knän för att visa att nu är du hos mig.   

 

Pedagogen i citatet ovan upplevs vara en närvarande pedagog då hon ser till att vara nära 

tillgänglig för barnen, som en person som barnen kan vända sig till om det uppstår något problem 

eller någon konflikt med andra barn. Detta är något som är av vikt för pedagogen att förhålla sig 

till, vilket också finns med i förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Pedagog G upplevs vara en 

pedagog som lyssnar och är intresserad för vad barnen har för tankar och funderingar, det vill 

säga att hon upplevs vara en lyhörd pedagog. Vidare beskrev pedagog G att hon är tillgänglig för 

barnen oavsett barnets kön samt oavsett om barnen är ledsna, arga eller visar tecken på trötthet. 
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En annan tanke som väckts är att pedagog G verkar vara en trygg person för barnen då hon väljer 

att gå ned på barnens nivå och vara nära barnen när hon samtalar med dem.   

6.1.6. Vid vilan 

Barnen vilar varje dag efter lunch och vid dessa stunder får både pojkarna och flickorna fysisk 

beröring på samma sätt genom att pedagogerna sakta stryker och/eller klappar barnen på deras 

ryggar eller magar. Här såg pedagogerna till att ge varje barn den mängden beröring som de hade 

behov av, vilket också fastställs och tas upp i flera av intervjuerna med pedagogerna. Bland annat 

sades pedagog H: 

 

Vid exempelvis vilan ser jag till att ge de barn som behöver bli styrkta över ansiktet, magen eller ryggen för 

att kunna slappna av. Inget kön blir åsidosatt utan jag ser alltid till att ge den fysiska beröring som de 

behöver. När barnen är nyvakna är de i behov av att “morna” till sig lite antingen i knät eller att vi sitter på 

en madrass barnen sitter bredvid. 

 

Genom att beröra barnen under vilan, visar pedagogen i citatet ovan empati samt skapar en trygg 

och lugn stund på dagen. Hon poängterar även att inget barn ska bli åsidosatt utan ser till att alla 

barn som vill eller behöver bli fysiskt berörda får den beröringen, oavsett vilket kön barnen har. 

Det upplevs också att hon är medveten om att barnen har en egen vilja, där barnen får utrymme 

att välja om de vill att pedagogerna ska ge dem beröring eller inte. En viktig poäng i den här 

studien handlar om huruvida pedagoger tar hänsyn till barns integritet, vilket pedagogen i citatet 

ovan visar tecken på. 

 

Pedagog G beskrev en situation när hon satt bredvid ett barn som hade ett extra behov av närhet 

speciellt vid vilan. För att visa barnet trygghet berättade pedagogen för barnet att hon kommer att 

sitta med tills barnet somnar. Pedagogen gav tips till barnet att lägga sig, blunda och ta några 

djupa andetag för att det kan bli lättare att slappna av. I kombination med att barnet lyssnade till 

pedagogen strök pedagogen sina händer sakta på barnets rygg, vilket gjorde att barnet skulle 

kunna känna sig ännu lugnare. Pedagog G berättade vidare att det tog en stund innan barnet 

lyckades somna och innan hon kunde sätta sig vid ett annat barn som också behövde strykningar 

över ryggen. Av detta uppfattas att det ibland kan vara viktigt att som pedagog ha mer tålamod i 

vissa situationer. Det kan ha olika anledningar till varför barn kan ha svårt att slappna av. Som en 

skicklig pedagog kan det alltid finnas olika sätt att lösa situationer med ett gott pedagogiskt 

förhållningssätt. 
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6.1.7. Vid hämtning/lämning 

Vid hämtning och lämning fanns det barn som upplevs vara mer känsliga vilket också skapar 

vissa stunder på dagen som barnen är i extra behov av en vuxens fysiska närhet. För att kunna 

förstå betydelsen av de vuxnas fysisk närheten bättre har vi skrivit ned några exempel från 

intervjuerna: 

 

På morgonen var en del barn som ville sitta i knät och det var ett barn som halkade och slog sig och blev 

jätteledsen och då fick jag att stryka över huvudet och håret för att hen skulle lugna ner sig (pedagog B).  

 

När föräldrarna lämnar barnen behöver pedagogen komma fram och ta emot barnen, trösta, krama och prata 

med barnen (pedagog A).  

 

Hen vinkade hejdå gråtandes till mamman som behövde åka till jobbet. Så jag satte mig på en stol och så 

fick hen sitta i mitt knä och mysa en liten stund innan hen kände sig redo att leka med sina kompisar 

(pedagog E).  

 

 

I alla dessa situationer upplevs pedagogen vara en trygg famn för barnet att vända sig till, vilket 

gör att barnet kan känna den fysiska närhet som de får från pedagogerna när de är ledsna eller när 

behovet finns av annat skäl.    

 

Då observationerna genomfördes mellan klockan åtta och klockan 11, de barn som gick på 

förskolan lämnades innan observatörens ankomst, fanns det ingen möjlighet att kunna observera 

hur pedagogerna gjorde vid hämtning och lämning. Det enda möjligheten som vi har fått var 

genom intervjuerna. 

6.2. Tema 2: Vid bus-lek 

Vid observationerna hände det vid flera tillfällen att pedagogerna lekte en lek med några av 

pojkarnas näsor där de tog tag i näsorna och låtsades att de var borta. Vid flera tillfällen blev 

några av flickorna kittlade av pedagogerna.   

 

Pedagogerna i dessa situationer bus-leker med pojkar respektive flickor på olika sätt och på olika 

avstånd. Det upplevs som om att pedagogernas syfte med dessa bus-lekar var att göra barn som 

varit ledsna glada igen, att skapa en god och rolig stämning i barngruppen samt att få barnen att 
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våga ta egna initiativ till dessa varianter av lekar som på ett roligt sätt handlar om att ge och ta 

emot fysisk beröring. 

 

Vid intervjuerna framkom inget specifikt om just bus-lekar huruvida pedagogerna ställde sig till 

det, vilket emellertid delvis var därför att det saknades frågor om detta. Pedagog B berättar att 

hon brukar göra high-five med barnen: 

 

Jag använder fysisk beröring som att göra high-five med barnen, vilket också är en beröring men väldigt 

snabb beröring. Om barnen har gjort någonting dumt kanske kan pedagogen ta tag i handen eller armen och 

sätta de sig ner för att kunna prata med dem.  

 

Pedagogen ovan använder fysisk beröring i olika syften, både på ett busigt sätt och för att 

uppfostra barnen i hur de ska vara och bete sig mot andra barn eller vuxna. Att vara lite 

“barnslig” som pedagog och att utgå från barns perspektiv kan ha en fördel i att vara en del i 

barnens lekar.  

I observationerna framkom det att pedagogerna bus-lekte med barnen, vilket däremot inte 

framkom vid intervjuerna. Dock, i och med att det inte kom fram något i intervjuerna om bus-

lekar kan vi inte dra någon sådan slutsats, såsom vi hade kunnat göra om vi hade ställt den frågan 

och då hade fått höra pedagogers tankar och åsikter kring dylika lekar. 

6.3. Tema 3: Vid fostran 

Vid observationerna hände det ofta att några pojkar bråkade med varandra om leksaker. 

Pedagogerna valde vid samtliga observationer att ingripa genom att ta ifrån pojkarna de 

leksakerna som det bråkades om. Även när pojkarna slogs eller när det skedde konflikter gick 

pedagogerna emellan och fungerade då som en tröst till den som blivit slagen samt samtalade 

med pojkarna kring vad som hände. Något som är vanligt förekommande vid dessa samtal är att 

pedagogerna talar om för pojkarna hur en bra kompis är och vad en bra kompis gör för att vara 

snäll. Att prata med barnen om hur en bra kompis ska vara i förskolan är ett sätt för pedagogerna 

att fostra barnen i hopp om att de får kunskaper i hur de kan bemöta varandra på ett trevligt och 

roligt sätt. Detta ger också barnen en inblick i hur människor bör vara mot varandra ute i 

samhället där respekten för allas lika värde är av stor vikt. En av förskolans uppgifter är att forma 

barnen till att bli bra samhällsmedborgare, vilket är tydligt att pedagogerna i studien visar viljan 

och engagemang i. Detta är en av de positiva aspekterna av fysisk beröring. 
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Pedagog A berättar att hon ger de barn som bråkar med varandra en kram, tröstar de barn som är 

ledsna samt samtalar med de barn som varit delaktiga i bråket om hur man ska vara mot varandra. 

Hon poängterar att den muntliga kommunikationen mellan barn-barn och barn-pedagog är viktig.  

Det som kan uppfattas utifrån situationen ovan är att pedagogen använder den fysiska beröringen 

som ett hjälpmedel i kommunikationen med barnet, samt att hon visar sin empati mot barnet 

genom en kram eller genom tröst. Det uppfattas även att hon samtalar med de andra barnen som 

varit med under bråket, vilket är ett sätt att fostra barnen.  

 

Pedagog F berättar: 

 

För mig innebär det att ge barnen exempelvis en klapp på axeln, en kram eller att låta barnen sitta nära mig 

eller i knät. För mig är det också att visa barnen att de kan vara trygga med mig som vuxen när inte 

föräldrarna är med.  

 

Här är det tydligt hur pedagogen ger barnen fysisk beröring kopplat till fostran, där hon lägger 

stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga, samt att som pedagog vara en förebild och ett vuxet 

stöd i deras utveckling. Det upplevs även som om att pedagogen ger barnen fysisk beröring men 

att hon samtidigt tar hänsyn till barnens egna viljor och inte tvingar barnen att de måste ge henne 

exempelvis en kram. Det upplevs med andra ord som om att hon låter barnen komma till henne 

och inte tvärtom, det vill säga att den fysiska beröringen inte är påtvingad från pedagogens sida. 

Detta är något som är av vikt att tänka på innan en pedagog närmar sig ett barn som egentligen 

inte vill eller har behov av att ta emot fysisk beröring. Därför kan det vara av vikt att ha en bra 

förmåga att känna av vad som i stunden är bäst att göra för barnet, detta för att ta hänsyn till barns 

integritet.  

 

Pedagog H berättar att hon ger barnen beröring utefter det behov de har:  

 

Jag arbetar med de yngsta barnen och de är i extra behov att bli berörda och vara nära oss pedagoger vilket 

gör att vi arbetar nära barnen, vissa har mer behov än andra, men jag ser såklart till att alla barn ska få den 

närhet och beröring som barnen behöver.   

 

I citatet ovan antyder pedagogen att barnen på hennes avdelning har ett stort behov i att ta emot 

fysisk beröring av pedagogerna, vilket gör att arbetet med barnen sker på nära håll i stort sett hela 

dagarna. Med andra ord uppfattas pedagogerna som personer som på nära håll följer barnens 
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inlärningsprocess och bidrar till deras utveckling och lärande. Alla barn är olika och har olika 

behov av fysisk beröring, vilket pedagogen tycks utgå ifrån i den dagliga verksamheten.  

Pedagog H berättar vidare att beröring enligt henne skapar en trygghet både hos barnen och hos 

henne då hon känner sig som en betydelsefull vuxen i barnens vardag. 

 

Detta lyfter även pedagog E fram: 

 

Jag brukar känna av när något eller några barn behöver extra närhet, jag arbetar på en småbarnsavdelning 

där barnen är mellan ett till tre år där vi arbetar väldigt nära barnen och håller de bland annat nära bröstet 

när de precis har vaknat efter lunchvilan då är de i extra behov att gosa och mysa. 

 

Båda pedagogerna betonar vikten att vara en betydelsefull vuxen, samt att faktorer såsom närhet, 

omtanke, tillit och tröst kan skapa lugn och trygghet hos barnen. De betonar även vikten att 

kunna läsa och känna av vad som behövs i stunden hos varje barn.   

 

Pedagog G arbetar i en barngrupp med de äldsta barnen och i den barngruppen märker hon att 

behovet av närhet inte är lika stort som det var när hon hade barnen som var ett till tre år gamla. 

Pedagog G fortsätter beskriva att hon ger barnen beröring när hon ser att barnen visar tecken på 

att de vill ha lite närhet.   

Pedagogen ovan beskriver att det finns en skillnad bland åldrar i vilket behov barnen har av 

fysisk beröring. Hon har följt barnen på hennes avdelning sedan de var små och hon upplever att 

barnen inte har samma behov som de hade då. Detta är något som även pedagog B benämnde i 

intervjun.  

 

Man ska bekräfta barnen och att man ger en klapp eller stryk på ryggen. Jag märker att barnen tar efter det, om 

någon är ledsen kommer de fram och vill gärna klappa på kinden och det är en omsorg som barnen tar efter och 

det vill man lära barn att ta hand om varandra, visa empati och är användbart på ett pedagogiskt sätt. 

 

 Pedagogen uppfattas ta hänsyn till den egna viljan som barnen har kring att bli eller att inte bli 

fysiskt berörda. Samtliga pedagoger beskrev att den fysiska beröringen är en viktig del i att skapa 

en bra relation mellan barn och vuxna, vilket också ingår i omsorgsbiten i förskolan. 
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6.4. Tema 4: Vid Undervisning 

Vid flera observationstillfällen framkom att en av pedagogerna berörde pojkarnas fingrar för att 

lära barnen kunskaper om geometriska former samt om färgerna. Beröring sker på så sätt som ett 

hjälpmedel vid undervisning. Att undervisa flickorna med hjälp av fysisk beröring var inte något 

som pedagogerna använde under något av observationstillfällena.  

I en av intervjuerna beskrev en pedagog att vid städ situationer berör hon pojkarnas händer för att 

visa att det är dags att städa upp efter lek eller innan samling och lär på så sätt pojkarna i dessa 

situationer hur de ska städa på förskolan.  

 

Inte i någon av situationerna ovan framkom någon undervisning med fysisk beröring som stöd 

gentemot flickorna. Det är möjligt att det sker fysisk beröring gentemot flickorna i undervisning 

under vanliga dagar, men utifrån både våra observationer och intervjuer kunde vi inte hitta något 

sådant tillfälle. Vi kan emellertid inte säkerställa att flickorna inte får någon form av undervisning 

med hjälp av att pedagogerna fysiskt berör dem, utan detta är något som behöver en längre tid för 

att kunna studeras.  

 

Pedagog H beskriver om hur hon använder bland annat blöjbyten som en undervisningssituation. 

Vid blöjbyten som sker ca tre gånger per dag brukar pedagogerna prata med barnen bland annat 

om att de ska få rena och fräscha blöjor. Det finns några barn som har svårt för blöjbyten, i dessa 

fall brukar pedagogen prata med barnen genom att visa att det inte är bra att gå runt med en blöja 

full med kiss eller bajs i. På så sätt undervisar pedagogerna barnet.  

Vidare beskriver pedagog H på vilka sätt hon berör barnen vid påklädning. Hon berättar att 

barnen är olika bra på att klä på sig själva, att vissa kan detta bättre än andra. Det finns några barn 

som behöver lite extra stöd som exempelvis att dra upp dragkedjan på jackan eller overallen, i de 

här situationerna är pedagogen gärna med och stöttar barnen. Pedagog H beskriver vidare att hon 

använder påklädningen som en lärande-situation där hon exempelvis visar och förklarar hur 

barnen sätter på sig vantar och mössa.  

Det som uppfattas vid den här situationen är att pedagogen försöker att vara en stödjande 

pedagog som hjälper de barn som behöver lite extra stöd vid påklädningen. Det uppfattas även att 

pedagogen tar tillfället i akt att lära ut hur barnen sätter på sig kläder på sina olika kroppsdelar. 
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Vid matsituationen undervisar pedagogen hur barnen med hjälp av bestick kan äta mat. Genom 

att pedagogen håller i barnets händer visar hon barnet detta. På så sätt sker det ett lärande i 

matsituationen.  

 

Utifrån intervjuerna och observationerna framkom det att fysisk beröring kan användas som ett 

sätt att få barnen att känna sig trygga, vilket ökar deras självkänsla. Bland annat kunde vi se i 

observationen när en pedagog lekte tillsammans med ett barn på en filt med geometriska former, 

att pedagogen använde sina händer på några olika former som pojken fick berätta vad det var för 

geometrisk form samt vilken färg den hade. Här skedde ett lärande med hjälp av fysisk beröring i 

leken som barnet och pedagogen genomförde tillsammans. Det beskrivs även i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) att mycket lärande sker tillsammans med barnen.  

6.5. Integritet 

Vi har hittat några citat från intervjuade pedagoger som är relevanta och vi placerar dem under 

denna rubrik. Vi har inte heller i våra observationer sett någonting som handlar direkt om 

integritet. Utan det var endast en av pedagogerna som direkt benämnde begreppet integritet. 

 

För mig är det viktigt att ta hänsyn till barnens egen integritet genom att läsa av situation för 

situation hur barnen är eller känner sig (pedagog H).   

 

I hennes påstående upplevs att hon är en pedagog som alltid tar hänsyn till barnens integritet och 

visar att hon är en skicklig pedagog som har ett bra pedagogiskt förhållningssätt.  

  

Pedagog G berättar att:  

 

Såklart kan jag vara rädd ibland men jag kan ofta känna av barnets reaktioner genom blickar och andra sätt 

att kommunicera. Man får helt enkelt ta situation för situation och göra det bästa man kan för att barnen inte 

ska ta illa upp eller bli obekväma.   

 

I hennes påstående benämner hon direkt inte begreppet integritet, däremot tar hon indirekt upp 

integritet genom att säga att barnen inte ska ta illa upp eller bli obekväma utan att det är viktigt att 

barnens viljor ska respekteras. 
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Det är viktigt att barnens fysiska integritet respekteras av alla som verkar i förskolan vilket även 

Quennerstedt (2015) belyser i sin studie. Detta är något som några av pedagogerna nämner som 

en viktig del av arbetet med barnen. Några av de intervjuade pedagogerna berättar nedan att de 

har kunskap om hur de ska ta tillvara på barns integritet när ett barn/barnen inte vill bli fysiskt 

berörda.  

 

Pedagog E uppger: 

 

Man kan aldrig riktigt veta hur ett barn reagerar när de får beröring, så visst kan jag vara lite rädd men som 

tidigare nämnt så är jag ganska bra på att läsa av barnens känslor och märker när barnen inte vill att jag ska 

beröra dem, då brukar jag oftast låta dem vara själva en stund och sedan brukar det gå över och barnen vill 

ha närhet igen.  

 

Pedagog F berättar: 

 

Jag arbetar i en barngrupp där barnen är tre till fem år gamla där man märker av skillnader från individ till 

individ hur mycket och på vilka sätt att ge beröring som barnen accepterar. Såklart kan jag vara rädd ibland 

men jag kan ofta känna av barnets reaktioner genom blickar och andra sätt att kommunicera. Man får helt 

enkelt ta situation för situation och göra det bästa man kan för att barnen inte ska ta illa upp eller bli 

obekväma. 

 

I båda situationerna ovan kan det uppfattas att pedagogerna har den kunskapen hur de bäst kan 

respektera barnens integritet. Att visa respekt för de barnen som är lite extra känsliga för att ta 

emot beröring är någonting som kopplas till integritet. Det kan hända i vissa situationer att barnet 

kan reagera lite olika genom blickar eller genom andra sätt att kommunicera. Om ett barn har 

vissa svårigheter att ta emot beröring ska pedagogen respektera detta och inte ge den beröringen 

till barnet. Här förstår barnet att det har rätt till sin kropp, vilket kopplas till barns rättigheter och 

integritet. Detta kan vidare kopplas ihop med taktil beröring som Ellneby (1994) beskriver att 

vissa barn kan ha svårt med att våga ge och ta emot. 
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6.6. Sammanfattning av resultatet 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att barnen får fysisk beröring av personalen på 

förskolan. Fysisk beröring kan användas på olika sätt och i olika situationer vilket både 

observationerna och intervjuerna visar. Det kan vara genom att trösta ett barn när det är ledset 

eller genom att ha barnet sittandes i knät. Resultatet av vår studie visar att oavsett hur mycket 

beröring som används i förskolan är fysisk beröring av stor vikt speciellt för de yngsta barnen, 

som på grund av icke-verbal kommunikation, behöver mycket fysisk beröring för att känna sig 

trygga. Pedagogerna hänvisade till olika former av fysisk beröring och har relativt likartade 

åsikter om innebörden av fysisk beröring. Det har märkts i observationerna att fysisk beröring ges 

utifrån både en positiv och negativ bemärkelse. Vår reflektion är att det är främst den positiva 

beröringen som används av pedagogerna i den här studien.  
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7. Diskussion 

Syftet med vårt examensarbete var att ge allmänheten en fördjupad kunskap kring hur 

förskolepedagoger använder fysisk beröring i undervisningen, på vilka sätt pedagoger fysiskt 

berör barnen och tar de hänsyn till barnens integritet samt i vilken/vilka situationer 

förskolepedagoger ger barnen fysisk beröring under en arbetsdag.  

 

Vi har besvarat våra tre frågeställningar i vår resultatdel och vi upplever att vi genom vår studie 

har fått en mer fördjupad kunskap kring vårt ämne. Vi upplevde att det var intressant att få höra 

vilka upplevelser som pedagogerna hade kring fysisk beröring. Vi upptäckte att pojkar och 

flickor berörs på olika sätt. I resultatdelen, litteraturen samt i tidigare forskning har det 

framkommit att fysisk beröring och fysisk integritet är viktig för såväl barn som vuxna.  

 

I resultatet såg vi att kroppslig omvårdnad sker på samma sätt hos pojkar respektive flickor i 

olika situationer när barnen behövde bli tröstade. Denna typ av beröring kallar Bergnehr och 

Cekaite (2017) för kontrollerande beröring, eftersom barnen kan få pedagogernas uppmärksamhet 

och därmed kontrollera deras rörelser. I matsituationen märkte vi att pedagogen hjälper barnet 

genom att hålla barnets hand och visa barnet att de kan äta med gaffel. Även vid påklädningen 

när pedagogen hjälper barnet att ta av och på sig kläderna sker det en hjälpande beröring som 

Bergnehr och Cekaite (2017) beskriver är att pedagoger hjälper barn i olika situationer. Att stötta 

och hjälpa barnet framkom upprepade gånger vid på-och avklädningen, däremot framkom den 

hjälpande beröringen endast en gång vid lunchen. Det kan i praktiken ha hänt flera gånger, men 

eftersom vi var där under en begränsad tid, såg vi endast att det skedde vid ett tillfälle.  

 

Att sitta i knät för att skapa lugn hos barn är den tillgiven beröring med kontroll i Bergnehr och 

Cekaites (2017) studie. Resultatet av vår studie visade att en relativt jämn fördelning mellan 

flickor och pojkar som erbjöds att sitta i pedagogernas knän som ett sätt att lugna ned sig eller när 

barnen är ledsna och i behov av lite extra närhet och tröst. Bergnehr och Cekaite (2017) påpekar 

vidare i sin studie att den tillgivna beröringen i form av att ha barnen i sina knän syftar till att visa 

kärlek och omsorg till barnen, vilket också framkom i resultatet. Detta är också något som 

läroplanen för förskolan (2018) poängterar att förskolan ska skapa trygga miljöer för barnen. 

Även vi håller med om att det är av vikt att pedagoger ska vara närvarande och visa barnen 

empati och ge barnen tröst när behovet finns.   
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I resultatet såg vi att det fanns stor skillnad i hur pedagogerna gav fysisk beröring på pojkarna 

respektive flickorna genom de ifyllda observations schemana. Vid blöjbytesituationen kan vi 

exempelvis konstatera att pedagogen fysiskt berör pojkar på avstånd medan de fysiskt berör 

flickorna mer i närhet. Det framkom också vid påklädningen hur pedagogerna fysisk berör pojkar 

och flickor, flickorna sitter på deras knän medan pojkarna står upp. Vi har inte frågat 

pedagogerna om detta men vår spekulation är att pedagogerna inte gör det medvetet. En av 

pedagogerna berättade t.ex. att hon inte tänker på hur hon fysisk berör pojkar och flickor, utan 

hon utför beröring för båda könen när detta behövs.  

 

Vidare framkom i resultatet att pedagogerna bus-leker med barnen genom att ta på pojkarnas näsa 

och låtsas att näsan är borta, samt låtsas att de stoppar näsan i pojkarnas fickor. När några av 

flickorna ligger på golvet klappar pedagogerna på deras magar samt kittlar dem för skojs skull. 

Vi tolkar dessa lekar som att pedagogerna ska lätta upp stämningen hos barnen vilket vi också ser 

som en version av att bus-leka med barnen. Detta beskriver Bergnehr och Cekaite (2017) som 

den pedagogiska beröringen som att ge instruktioner till barnen och leda dem i olika situationer. 

Pedagogerna i resultatet upplevs att de själva mår bra av när barnen är glada, har det roligt och 

trivs på förskolan vilket vi kunde se att barnen hade när de skojade med pedagogerna. 

 

I vårt resultat har vi ibland sett specifika sätt på vilka pedagogerna fysisk berör pojkarna 

respektive flickorna i vissa rutinsituationer, som exempelvis vid påklädning och blöjbyte. 

Pedagogerna gav emellertid en annan bild av hur de fysisk berör pojkar och flickor. Bland annat 

är det en pedagog som berättar att flickorna respektive pojkarna är olika känsliga för att ta emot 

eller få beröring på hennes avdelning. Trots det ser hon alltid till att ge och bemöta barnen utefter 

det behov som de har. Detta är något som även bekräftades av de några intervjuade pedagogerna i 

vår studie.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att pedagogerna ger barnen fysisk beröring oavsett vilket 

kön barnen har, men att detta inte var någonting som framkom på samma sätt i observationerna 

då vi tydligt kunde se en stor skillnad i hur pojkarna respektive flickorna blev fysiskt berörda av 

pedagogerna. Vi upplevde att det snarast handlade om fostran gentemot pojkarna i samband med 

fysisk beröring, samtidigt som vi upplevde att pedagogerna hade en trevligare och lugnare ton när 

de gav flickorna fysisk beröring. Uvnäs Moberg (2000) skriver även om att beröring av barnen på 

ett lugnt och trevligt sätt kan gynna barnen till att bli mer lugna och avslappnande. Vid 

exempelvis vilan gav pedagogerna både flickorna och pojkarna fysisk beröring där det behövdes 
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för att skapa en lugn och avslappnad stämning i barngruppen. Pedagogerna i vårt resultat 

beskriver några olika sätt att ge barnen den fysiska beröringen som behövs. Vissa av pedagogerna 

berättar om väldigt snabba beröringar som exempelvis att ge barnen en high-five medan andra 

snarare använder fysisk beröring som ett sätt att skapa en trygghet hos barnen. Att barnen ska 

känna trygghet på förskolan är någonting som även Uvnäs Moberg (2000) belyser vikten av. 

Författaren poängterar vidare att ju tryggare barnet känner sig, desto mer ökar deras självkänsla. 

Fysisk beröring kan vara avgörande för det lilla barnets överlevnad och när det blir berört skapas 

en känsla av lugn och ro vilket även Uvnäs Moberg (2009) har samma insikt om. Å ena sidan 

verkar våra resultat till stor del likna det som Uvnäs Moberg (2009) säger, men å andra sidan 

pekar våra resultat på vissa skillnader mellan pedagogers sätt att skapa en känsla av lugn och ro 

hos barnet. I Owen och Gillentines (2011) studie använde pedagogerna fysisk beröring genom att 

klappa på axeln, ryggen eller handen. Något annat som författarna också belyser är att oron som 

finns hos pedagoger för att ge barn en felaktig typ av beröring. Författarna ytterligare får fram i 

deras studie att bli falskt anklagad för sexuella trakasserier är en väsentlig faktor som ibland 

hindrar pedagogerna från att ge den fysiska beröringen som barnen behöver. I likhet med 

författarnas studie visar våra resultat att ge barnen kramar skiljer sig mellan pedagogerna. Om 

den fysiska beröringens vad, var och hur är ett område pedagogerna inte diskuterar med varandra 

kan det leda till att pedagogerna blir osäkra hur de skall agera och det kan påverka verksamheten.    

 

I handboken Stopp! Min kropp! som Norlén (2013) skrivit tas det upp ett bra exempel som riktar 

sig till arbetet med integritet och sexuella övergrepp. Owen och Gillentine (2017) menar att no-

touch-policyn har stor påverkan på pedagogernas arbete med fysisk beröring, samt att detta gör 

att de istället låter bli att röra vid barnet. I likhet med Norlén (2013) hävdar även Owen och 

Gillentine (2011) att detta är en viktig faktor för pedagogernas förhållningssätt när de avgränsar 

beröringen mellan vuxna och barn med hänsyn till no-touch-policy. Å ena sidan förefaller Owen 

och Gillentine (2011) synpunkter rimliga, att alla barn har rätt att säga nej till den fysiska 

beröringen, å andra sidan är vår reflektion att det är av vikt att prata med barn om att de har rätt 

att säga ifrån till andra pedagoger, föräldrar, andra vuxna eller andra barn. Det gäller alltså för 

pedagoger att göra det tydligt för barnen om vilka rättigheter som barnen har och att den fysiska 

beröringen i första hand ska utgå ifrån barns perspektiv och inte från de vuxnas perspektiv. När 

exempelvis ett barn spontant hoppar upp i famnen på personalen tänker vi att barnet visar att hen 

tycker det är okej, även om frågans komplexitet kvarstår. 
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Att ta hänsyn till barnets integritet samt att respektera barnet är någonting som Quennerstedt 

(2015) och Johansson (2005) belyser i sina studier. Även den fysiska närheten mellan pojkar och 

flickor och det att alla barn har rätt till att bli berörda men på sina villkor är någonting som Owen 

och Gilentine (2017) beskriver i sina studier. Både i Svinth (2018) samt Quennerstedt och 

Öhmans (2017) studier kan vi se att barns fysiska beröring påverkar barnens utveckling och 

lärande. Ett annat exempel som Säljö (2014) beskriver är att om pedagoger eller andra vuxna på 

förskolan lär barn hur de ska göra för att ta emot fysisk beröring förväntas barnen att alltid göra 

det trots att de egentligen kanske inte vill. Då lär sig barnen att det är okej att göra något som 

någon annan vill att de ska göra och då få en positiv belöning. Detta är en vanlig metod för de 

som begår sexuella trakasserier på barn att locka till sig barnen.  

 

Utifrån resultatet av den här studien vill vi lyfta upp vikten av fysisk beröring i förskolan. Vi 

anser att det kan finnas många positiva effekter av arbetet med fysisk beröring att lägga fokus på, 

istället för att fokusera på de eventuellt negativa konsekvenserna av fysisk beröring. Med detta 

menar vi att det gäller att som pedagog våga testa även om det finns en viss osäkerhet. Om 

pedagogerna känner av att något av barnen behöver få lite närhet och då frågar barnet om de 

exempelvis vill ha en kram, kan barnet då svara antingen ja eller nej, vilket pedagogerna måste 

respektera för att ta hänsyn till barnets egen integritet. På detta sätt kan barnet få känna sig mer 

trygga, samt kan rätt beröring öka barnets självkänsla. Ellneby (1994) beskriver om sitt besök i 

Mellanöstern där hon bland annat fick uppleva en situation när hon tillsammans med en psykolog 

räddade livet på en liten pojke med hjälp av att kontinuerligt ge denne fysisk beröring varje dag 

under en kort tid. Vid detta tillfälle märkte de verkligen hur betydelsefull fysisk närhet är för barn 

vilket ligger i linje med Ellneby (1994) och Uvnäs Moberg (2000).  

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) menar att pedagogerna i förskolan ska genomföra en 

utbildning för barnen. Utbildning och undervisning är för oss svåra begrepp att skilja åt vad gäller 

att lära de yngsta barnen kunskaper och färdigheter.  
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7.1. Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår studie endast intervjuat kvinnliga pedagoger men vi anser att det skulle ha kunnat 

vara intressant om vi hade intervjuat manliga pedagoger och då fått höra även deras tankar och 

upplevelser om beröring. Det hade även varit intressant om manliga pedagoger blivit intervjuade 

och observerade i hur de använder fysisk beröring. Oavsett manlig eller kvinnlig pedagog anser 

vi emellertid att fysisk beröring är av största vikt. Det skulle också ha kunnat vara intressant om 

vi hade observerat barn i en svensk förskola respektive en mångkulturell förskola och därigenom 

fått se om de berör pojkar och flickor på samma sätt eller om det istället skiljer sig åt gällande 

fysisk beröring. Vi har här genomfört en kvalitativ studie som bestod av intervjuer och 

observationer, men vi anser att det skulle kunna vara intressant om vi hade kunnat göra en 

kvantitativ studie i form av enkäter, detta främst eftersom vi kanske hade fått ett annat resultat om 

studien hade utgjorts av detta. Vi har i vår studie endast fokuserat på pedagogerna när de berör 

barnet, men det hade varit av intresse om vi också hade observerat barnen och hade utgått från 

barns perspektiv, för att se hur barnen reagerar på den beröring som de får.  
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9. Bilagor 

    9.1. Bilaga 1. Observationsschema 

Typ av 

beröring 

 

Hur 

många 

gånger 

händer 

det? 

Upplevs 

beröringe

n vara 

positiv 

Upplevs 

beröring

en vara 

negativ 

Totalt antal gånger 

under ett 

observationstillfälle 

Flickor (blev till i 

efterhand)  

Pojkar  

(blev till i 

efterhand

) 

 

Klapp på 

axeln/huv

udet 

      

Hålla om       

Sitta nära       

Sitta i 

knät 

      

Krama       

Trösta 

vid 

ledsen 

      

Ta in 

handen  

      

Dra 

handen  

      

Ta saker 

från 

      

Kittling        

Klappa 

på 

magen/ry

ggen/håre

t  

      

Klappa 

på 

ansikte/ki

nderna 
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9.2. Bilaga 2. Samtycke information 

 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som heter Marina och Ellen från Örebro universitet som ska skriva vårt 

examensarbete. Vårt examensarbete handlar om fysisk beröring i förskolan. Syftet med vår studie är att 

studera hur pedagogerna använder sig av beröring som ett pedagogiskt verktyg samt hur de gör i beröring 

gentemot pojkar och flickor.  

 

Vi har bestämt oss för att vi ska intervjua och observera förskolepersonal utifrån hur de ser på beröring 

som pedagogiskt verktyg i förskolan. Fokus i studien är förskolepersonalen vilket innebär att era barn 

“bara” indirekt kommer att observeras. Men för att göra det möjligt att genomföra våra observationer så 

behöver vi informera och få ett samtycke från er föräldrar att det är okej att vi observerar på ert/era barns 

förskola. De som deltar i studien kommer självklart att vara anonyma som är en del av etiska riktlinjer.  

 

 
      Mxxxxx Sxxxxxx                         Exxxx Sxxxxxxxx                    

      email:xxxxxxx                          email: xxxxx 

      Tel: 07xxxxxxx                        Tel: 07xxxxxxx 

       

Barnets/Barnens namn:____________________________________________ 

 

Härmed samtycker målsman 1 & 2 att det är okej att ni ska göra observationer på mitt/mina barns 

förskola. 

Målsman 1: _______________________ Målsman 2: ____________________ 

 

Härmed ger målsman 1 & 2 inte tillstånd att ni ska göra observationer på mitt/mina barns förskola. 

Målsman 1:_______________________ Målsman 2:_____________________ 

 

Ifylld underskrift lämnas senast 30 april till pedagogerna på förskolan, inskannad och skickad till någon av 

våra mailadresser eller ge den till oss i handen.  
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9.3. Bilaga 3. Intervjufrågor 

 

1. Vad innebär fysisk beröring för dig? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

2. På vilket sätt använder du fysisk beröring? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

3. Vad tycker du om beröring i förskolan? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

4. Hur mycket fysisk beröring gör du? använder du? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

5. Kan du ge exempel på de tillfällen som ni använder fysisk beröring? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

 

6. Har du gett något barn fysisk beröring idag? i vilken eller vilka situation/er? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 
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7. Hur använder du beröring i undervisningen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Följdfrågor: 

 

1. Tänker du något på hur du berör flickor och pojkar, sker det på olika sätt? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. För vem är det viktigt med beröring? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  Fysisk beröring, är det något som du ni använder i undervisningen (med tanke på den nya 

läroplanen som träder fram i juli), på vilket sätt? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. Med anledning av Metoo som blev känt för något år sedan så undrar jag om du känner dig säker 

eller kan du ibland bli rädd för att ge ett visst barn/flera barn fel beröring som kan göra att 

barnet/barnen blir ledsna eller tar illa upp? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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