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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att få veta mer om förskollärares inställning till fysisk 
beröring som ett pedagogiskt verktyg. Då beröring i olika former har varit ett aktuellt 
ämne under den senaste tiden i form av ”#metoo”, ”Stopp! Min Kropp!” och 
”Förskolebrevet”, fann jag det intressant att få veta mer om vad förskollärare tänker 
kring beröring i förskolan. Två frågeställningar utformades för att uppnå syftet, dessa 
var: På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder beröring gentemot barnen? 
Hur förhåller förskollärarna sig till fysisk beröring som ett pedagogiskt verktyg? För att 
få svar på frågeställningarna använde jag mig av en kvalitativ metod där fyra 
yrkesverksamma förskollärare intervjuades med semistrukturerade intervjuer. En 
fenomenografisk ansats användes som teoretiskt ramverk för analys och tolkning av 
intervjusvaren. Resultatet visade att alla förskollärarna ansåg att fysisk beröring är 
viktigt för människan. Alla fyra använde sig av beröring gentemot barnen och beskrev 
olika syften med denna. Under intervjuerna framkom det även att förskollärarna kunde 
se en förändring i synen på och användandet av beröring under de senaste åren, och 
detta främst med avseende på pedagogens könstillhörighet. 
 
 
Nyckelord 
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1 Inledning 
Att bli sedd, att bli berörd och att någon bryr sig om en, kan vara avgörande aspekter för 
barns utveckling (Ellneby 1994). I Amman, Jordanien, dog spädbarn  utan någon synbar 
medicinsk anledning och barnen hade svårt att hålla vikten trots att de fick tillräckligt 
med mat. ”Leukemi” stod det ofta som orsak i dödsattesten, men i verkligheten var det 
brist på beröring, kontakt och stimulans. I en annan del av Jordanien hittades ett barn i 
en pappkartong och togs till ett barnhem. Då barnhemmet var överfullt fick barnet en 
sängkamrat och vid denna fick han möjlighet till värme och beröring. Barnet 
utvecklades bra fram tills att han var 1,5 år och det upptäcktes att han hade nedsatt 
hörsel. Då han räknades som döv placerades han i ett annat rum för fysiskt och psykiskt 
handikappade barn och i denna miljön gick han snabbt tillbaka i sin utveckling. Numera 
tillbringade han dagarna med att gunga i sängen och dunka huvudet i väggen och var 
svår att få kontakt med. Forskare runt om i världen har gjort undersökningar kring barns 
behov av beröring i det tidiga skedet av utvecklingen och har enigt kommit fram till att 
taktil stimulering och olika former av beröring behövs för att barn ska utvecklas 
hälsosamt (Ellneby 1994). 
 
Hösten 2017 fick temat ”fysisk beröring” i dess olika former stor uppmärksamhet i 
Sveriges media. Startskottet blev ”#metoo-kampanjen” och i samband med detta 
uppmärksammades flera material som förskolor runt om i landet kan arbeta med för att 
lära barnen om gränssättning, så som ”Stopp! Min kropp!” (Norlén 2013) och 
”Förskolebrevet” (Treskablinoll 2018). I tidningen Förskolan skriver Djurberg (2018) 
att i arbetet med dessa material kan det bli diskussioner i personalgruppen kring den 
fysiska kontakten med barnen på förskolan och på vilket sätt man är detta. 
Diskussionerna tyder på att personalen i förskolorna har olika synsätt på beröring 
mellan vuxna och barn. Vissa anser att det är något som bör ske, medan andra inte håller 
med om det. För många pedagoger är barnets personliga integritet en känslig fråga 
(Djurberg 2018). 
 
Regeringen vill att det ska bli obligatoriskt för förskolor att arbeta med barns rätt till 
kroppslig integritet för att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier i framtiden 
(Letterfors 2017). Under våren 2018 ska Skolverkets arbete med den nya läroplanen 
vara avslutat. Där kommer barnens rätt till integritet att lyftas och förtydligas genom att 
barnen ska få möjlighet att lära sig om sin egen kropp, om gränser och om positiv 
beröring (Wåckner 2017). Samtidigt menar Löfstedt (2015) att det inte är många studier 
som tar upp om hur pedagogerna på förskolan förbereds för att arbeta med beröring på 
förskolan. Många pedagoger ser det som något positivt för barnen, men känner 
samtidigt en oro för att bli anmäld. Denna oro har spridit sig under senare år och i 
förskolorna finns, som följd därav, en mer restriktiv syn på beröring. Samtidigt, menar 
Ellneby (1994), att människan behöver beröring och att taktil stimulering har en stor 
betydelse för människans utveckling. Barn kan växa upp utan syn och hörsel och utan 
att känna lukt och smak, men de kan inte överleva utan de känselfunktioner som finns i 
huden. De vuxnas rädsla för att beröring ska feltolkas får inte hindra oss från att 
spontant ta i barnen, enligt Ellneby (1994). Att beröring är något som gör människan 
gott är även något som Strandberg (2004) lyfter, och menar att beröring leder till att 
barnen får ett lugn, får en känsla av trygghet och ett större skydd mot stress. Att vara 
nära barnen innebär att vara professionell, skriver Eidevald (2016a), och menar att det 
innebär en fara om barnen under sin tid på förskolan endast möter språklig 
kommunikation. Beröring är, enligt Ceder och Gunnarsson (2017), ett fenomen som är 
centralt inom det vardagliga pedagogiska arbetet i förskola och skola. Pedagoger och 
lärare använder exempelvis beröring då de ska trösta, stärka eller tillrättavisa barnen, 

1



  
 

 2 

men samtidigt menar författarna att det behövs mer kunskap om hur beröring inverkar i 
undervisning och lärande. I mitt arbete på förskolan har jag sett och upplevt olika 
former av beröring mellan pedagoger och barn. Det är något som används nästan 
dagligen av många, men upplevs ändå vara något som vi inte funderar närmare över 
eller diskuterar i arbetslagen, utan något som sker mer per automatik. Därmed har det 
väckts en nyfikenhet över att få veta mer om vad förskollärare har för tankar om 
beröring mellan barn och pedagoger och eventuella effekter av detta.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att belysa förskollärares inställning till fysisk beröring som ett 
pedagogiskt verktyg. 
 

2.2 Frågeställningar 
För att nå fram till syftet används två stycken frågeställningar: 
 

• På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder beröring gentemot barnen? 
• Hur förhåller förskollärarna sig till fysisk beröring som ett pedagogiskt verktyg? 
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3 Bakgrund 

I detta kapitel belyser jag centrala begrepp kring beröring och tar upp olika författares 
åsikter kring vad beröring är och vad detta innebär för människan i allmänhet och 
barnen i synnerhet. 
 
3.1 Beröring och dess betydelse 
Spår av beröringens betydelse går att finna i alla kulturer (Ardeby 2005). I vissa kulturer 
spenderar det lilla barnet sina första år i livet med ständig hudkontakt med någon, då det 
bärs av vårdnadshavare, syskon eller släktingar, medan i andra kulturer läggs barnet 
direkt ner i en säng eller en barnvagn. Beröring betyder något för alla människor i både 
positiv och negativ bemärkelse, men i grunden till beröringen står samvaron mellan 
människor. Barndomsåren har en stor betydelse för människans förhållande till 
beröring. I det första skedet av livet, menar Uvnäs Moberg (2009), att beröring och 
fysisk närhet kan vara livsavgörande och senare i livet kan det vara just detta som avgör 
om människan lever ett friskt och hälsosamt liv eller ett liv som präglas av depression 
och kroppslig ohälsa. Under barndomsåren, skriver Ardeby (2005), att tillit, trygghet 
och självuppfattning grundas samt hur vi tolkar och tar in vår omgivning. Vid positiv 
beröring skapas en känsla av lugn och ro i kroppen och detta beror på att kroppen 
utsöndrar en signalsubstans, det så kallade oxytocinet. Enkelt sätt kan oxytocinet sägas 
fungera som ett motgift till adrenalin och stress. Genom att beröringsreceptorerna sätts i 
gång på ett sätt som upplevs som behagligt av människan, så frisätts oxytocin och 
individen får på så vis hjälp till återhämtning, lugn och ro (Ardeby 2005).  
 
Människor, både stora och små, mår bra av att vara nära människor som de tycker om 
(Uvnäs Moberg 2000). Beröring mellan människor är ett sätt att känna trygghet och 
leder till avspändhet och lugn. För det lilla barnet är det naturligt med mycket 
omvårdnad och beröring av vårdnadshavare vilket ger många tillfällen till smekningar 
och annan kroppskontakt som är en viktig del i kommunikationen mellan barnet och 
vårdnadshavare. Även senare i barnets liv då beröringen inte lika intensiv, är den 
fortfarande viktig. Beröring som sker i rikliga mått och utifrån ett kärleksfullt 
förhållningssätt skapar förutsättningar för ökat samspel och trygghet. Detta är något 
som i sin tur leder till relationer som utmärks av kärleksfullhet och nära samspel vilket 
inte bara är något bra för människans emotionella välmående, utan även för den fysiska 
hälsan (Uvnäs Moberg 2000). 
 
3.1.1 Huden och det taktila sinnet 
Huden är kroppens största organ och i denna är de taktila beröringsreceptorerna 
inbäddade (Ardeby 2005). Det taktila sinnet är ett system rikt på sensorer, nervtrådar 
och receptorer. Huden kan visa många av människans uttryck såsom att den blir spänd 
och stram av stress, blek och fuktig vid ångest och oro och mjuk och varm då vi mår 
bra. Men huden tar även emot intryck från det som den rör vid. För att barnet ska kunna 
få en förståelse om sig själv och sin yttre gräns behöver hen beröring. Det taktila sinnet 
är det av människans sinnen som utvecklas först och känslan av beröring är människans 
första källa till kontakt med sin omvärld. Det är även den funktion i kroppen som 
lämnar människan sist i livet. Som spädbarn behöver människan beröring för att kunna 
överleva och utvecklas. Genom beröring skapas bland annat kroppsuppfattning, balans i 
nervsystemet och återhämtning. Med hjälp av hela sin kropp undersöker barnet sin 
omgivning och använder hela sitt taktila sinne för att dels få en självuppfattning. De 
intryck och erfarenheter som barnet samlar på sig med hjälp av berörings- och 
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rörelsesinnet under sina sju-åtta första levnadsår utgör en viktig grund för den fortsatta 
intellektuella, sociala och personliga utvecklingen (Ardeby 2005). 
 
Känsel är vårt mest sociala sinne och till skillnad från våra andra sinnen krävs det en 
interaktion med en annan människa, skriver Field (2014). Kommunikatation via känsel 
och beröring är viktigare än den kommunikation som sker verbalt och det påverkar i 
stort sett allt vi gör (Field 2014). Då kroppens beröringreceptorer aktiveras skapas inte 
endast en känsla av att bli berörd, utan detta framkallar även en känsla av 
välbefinnande, lugn och ro som följs av bland annat lägre puls och sänkt blodtryck. 
Effekterna kommer något senare än vid exempelvis hårdhänt beröring som ger en direkt 
effekt i form av att kroppen förbereds direkt för antingen kamp eller flykt. Däremot 
dröjer sig känslan av positiv beröring ofta kvar en längre tid (Uvnäs Moberg 2000).  
 
3.2 No touch policy 
Samtidigt som rumänska barnhemsbarn uppmärksammades i amerikansk TV på grund 
av deras vikt, hälsa och avsaknad av fysisk beröring blev lärare i amerikanska skolor 
tillsagda att inte röra vid barnen för att undvika att bli anklagade för sexuella övergrepp 
(Field 2014). Den därtill relaterade ”no touch policyn” tillkom enligt Eidevald (2016a) i 
USA och en del andra länder som ett svar på frågan om hur sexuella övergrepp i skolor 
och förskolor ska undvikas. Enligt Field (2014) innebar detta att lärarna inte längre 
skulle krama barnen, ha dem i knät eller hjälpa dem upp om de trillat, vilket ledde till att 
de yngsta barnen i förskolan blev berörda mindre än 12% av deras vistelsetid. Policyn 
kan därmed sägas ha blivit mer ett skyddande av verksamheten än ett skydd för barnen. 
Kritiken som uppkom mot detta är att barn behöver beröring för att kunna överleva och 
att deras uppväxt och utveckling styrs till stor del av att de blir berörda. Eidevald 
(2016a) beskriver hur policyn leder till att arbetet med små barn omstruktureras och att 
de som arbetar inom förskolan ger därmed också upp sina föreställningar om hur barn 
bör bemötas på bästa sätt för att undvika anklagelser (Eidevald 2016a).  
 
3.3 Ett förskolepedagogiskt perspektiv på fysisk beröring 
För barnet kommer alltid den närmsta familjen först och därefter kommer de som har 
ansvaret för omsorgen medan vårdnadshavarna är på arbetet (Lind 1995). Idag 
tillbringar många barn flera timmar om dagen utanför hemmet och därför är det av vikt 
att de vuxna, som ansvarar för barnet under dagen går in i ett aktivt känslomässigt 
förhållande till barnet och är medvetna om den nära kontaktens betydelse. En nära 
bindning mellan barn och vuxna är en förutsättning för barnens mentala hälsa. 
Kvaliteten och innehållet på denna kontakt har stor betydelse för hur barnet kommer att 
uppfatta både sig själv och andra. Barn som övervägande möter irritation, kyla och 
likgiltighet kommer ha svårt för att kunna hitta ett sätt att uttrycka och bete sig på ett 
sätt så att det känner sig älskat för den hen är. Barn som möter känslomässiga uttryck 
från vuxna som är oklara eller inkonsekventa riskerar att uppleva en inre osäkerhet för 
hur det ska bete sig för att bli accepterat och älskat. Därmed har pedagogernas och 
vårdnadshavarnas personlighet, självkänsla och eventuella osäkerhet stor betydelse för 
barnets självupplevelse samt på vilket sätt det ska förhålla sig till sin omgivning. Om 
barnet möts av kärlek, värme och acceptans av vuxna med ett omsorgsperspektiv 
kommer detta leda till en självkänsla och stor social samvaro med andra (Lind 1995). 
 
På många förskolor idag, menar Ellneby (2007), att massage är ett dagligt inslag som 
oftast äger rum under vilan. Det är upp till varje barn att bestämma om de vill ha 
massage eller inte, men att pedagogerna ser det som en möjlighet att se och bekräfta 
varje barn. Effekten av att arbeta med massage har visat sig vara att barnen blir lugnare, 
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att det blir färre konflikter och att barnen kan koncentrera sig bättre på sina uppgifter, 
vilket i sin tur har en positiv inverkan på inlärningen. Barn som ofta får massage vill 
också ofta ge massage till kompisar, till vårdnadshavare eller pedagogerna på förskolan. 
Ellneby menar att ett talesätt som ofta råder på förskolor som arbetar med massage är att 
den man masserar slår man inte. Den fredliga beröringen ses här som en väg att öka 
barnets empatiska förmåga. Vidare beskriver Ellneby en studie som gjordes i Stockholm 
under ett halvår med över hundra barn, där massage dagligen var ett inslag i 
verksamheten. Resultatet visade att de barn som fått massage mådde bättre och hade en 
större tillit till vuxna än barn som inte fått massage. Dessa barn knöt exempelvis också 
lättare kontakter med andra barn, utvecklade sin empatiska förmåga och var mer 
omhändertagande med sina kompisar. Samtidigt som närheten mellan barnen i 
barngruppen ökade, så minskade konflikterna. Redan efter tre månader upplevde 
vårdnadshavare och pedagoger att aggressiviteten hos barnen hade minskat och efter ett 
halvår gick det att fastställa att massagen hade gett ovanstående effekter (Ellneby 2007).  
 
3.4 Beröring av män respektive kvinnor  
Beröring är något som, enligt Eidevald (2016a), inte alltid är okomplicerat eller ofarligt, 
framförallt när det kommer till risken att bli misstänkt för sexuella övergrepp. Eidevald 
påpekar att det finns en oro för att beröring ska leda till misstänksamhet. I arbetet med 
de yngre barnen som behöver mer fysisk och nära omsorg, kan arbetet med beröring 
upplevas som ännu mer riskabelt än i arbetet med de äldre barnen. I förskolan är för 
närvarande 97 % av de yrkesverksamma kvinnor, skriver Eidevald (2016b), och menar 
att det ur ett historiskt perspektiv har detta varit en arbetsplats som har varit stängd för 
män. Efterhand är detta något som har förändrats och allt fler män har börjat arbeta i 
förskolan. I samband med detta ökar således även misstänksamheten mot dem, just på 
grund av att de är män som ger omsorg. Kvinnor och mäns möjlighet att ge närhet till 
barnen i förskolan påverkas alltså av diskussionerna kring risken för sexuella övergrepp. 
Många män blir oroliga över risken för att anklagas. Denna oro leder till en osäkerhet 
kring vilken sorts omsorg som de kan ge barnen i förskolan utan att riskera att bli 
anmälda för sexuella övergrepp. Utöver detta är det dock även många kvinnor som blir 
påverkade av detta. Oron för att bli anmälda för sexuella övergrepp som pedagogerna 
upplever i förskolan, påverkar då även omsorgen av barnen. En risk av detta är att 
pedagogerna främst tänker på sin egen säkerhet och distanserar därmed sig från barnen, 
istället för att möta barnens behov av närhet och omsorg. Detta är något som i hög grad 
beror på att oavsett om det är samma form av omsorg eller beröring som ges från en 
man, tolkas det av omgivningen på ett annat sätt än om det är en kvinna som hade rört 
vid eller gett barnen omsorg. Omsorg från kvinnor ses som något naturligt, medan 
omsorg från män riskeras att kunna ses som suspekt och med en större misstänksamhet. 
Istället borde det vara en självklarhet att alla barn i förskolan får uppleva en trygg 
omsorg av både kvinnor och män (Eidevald 2016b). På förskolan behöver pedagogerna, 
enligt Eidevald (2016a), röra vid barnen för att kunna utföra sitt arbete och det kan bli 
svårt att ge omsorg om det huvudsakliga målet hela tiden är att skydda sig själv från 
misstankar om sexuella övergrepp. Vidare påpekar Eidevald att många män i förskolan 
idag behöver ta ställning till dessa frågor, då närhet är en viktig del i deras 
yrkesutövning, medan det för många kvinnor inte ens är en fråga som kommer på tal. 
Eidevald föreslår därför att istället för att diskussionerna ska handla om att pedagogerna 
bör undvika att ta i barnen borde det betonas och diskuteras om vikten av barnens rätt 
till kroppskontakt (Eidevald 2016a). 
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4 Teoretiska begrepp och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska begrepp och tidigare forskning kring 
fenomenografi, fysisk närhet, lärares och förskollärares syn på fysisk beröring mellan 
barn och vuxna, samt hur pedagogerna använder sig av beröring i skola och förskola.  
4.1 Fenomenografiskt perspektiv 
Studien har en fenomenografisk inriktning vilken syftar åt att beskriva hur människor 
förstår fenomen i sin omvärld. Intresset ligger här på människans olika sätt att uppfatta 
sin omvärld (Fejes & Thornberg 2015). Även Kihlström (2007) belyser att fokus för 
kvalitativa studier med en fenomenografisk ingång ligger på likheter samt olikheter och 
hur människor uppfattar olika perspektiv av sin omvärld. Med en fenomenografisk 
ansats är därmed syftet att hitta variationer i människors erfarenheter av studiens olika 
fenomen och att sedan systematisera dessa. Det handlar både om vad människor tänker 
och vad de har varit med om. Erfarenheter kan dessutom grunda sig på både praktiskt 
och teoretisk kunskap. Uppfattningen ses som en relation mellan individen och 
omvärlden. Eftersom människor är olika och har olika erfarenheter kan ett och samma 
problem eller fråga visa sig olika hos olika personer. Då man beskriver om hur 
människan själv upplever ett problem lägger man ingen vikt vid om detta är sant eller 
falskt utan resultatet utgör en beskrivning av de olika uppfattningar som kommer till 
uttryck av flera olika människor (Kihlström 2007).  
 
4.2 Fysisk närhet 
Råsmark, Richt och Rudebeck (2014) har gjort en studie på ett habiliteringscenter 
i  södra Sverige där de har intervjuat personal som arbetar med barn och då har de bland 
annat pratat om fysisk närhet. Studiens resultat visar på sex olika kategorier av 
relaterade kroppsupplevelser. En av dessa kategorier är kroppen som tillgivenhet. 
Kategorin innebär att det för personalen som arbetar på habiliteringen är en självklarhet 
att ha en fysisk närhet med barnen i det dagliga arbetet. Med hjälp av fysisk och 
emotionell kontakt, där den strikta professionella distansen kan släppas, kommer 
personalen närmare barnen och relationen fördjupas. Att bara bli berörd eller att sitta 
nära varandra på en bänk ses av personalen som goda upplevelser. Personalen menar att 
det oftast är de som tar steget till den fysiska kontakten, men att det även händer att 
barnen gör detta. Personalen berättar att då barnen rör vid en betyder det att barnen 
känner sig säkra och att barnen genom denna beröring vill ge något tillbaka (Råsmark 
m.fl. 2014). 
 
4.3 Lärares syn på fysisk beröring 
Owen och Gillentine (2011) har gjort en studie i två delstater i USA med 63 lärare som 
arbetar i lågstadiet. Studien syftar till att utforska de nuvarande tankarna kring vad 
lärarna anser om att röra vid barnen. Studien visar att en hög andel lärare anser att 
beröring främjar känslomässig utveckling, att den är ett tecken på att läraren bryr sig, att 
den dessutom främjar humöret, reducerar stress och förbättrar beteendet och den 
kognitiva utvecklingen. Lärarna anser att elever och barn i första hand söker beröring av 
positiva skäl. En del lärare resonerar också över att beröring främjar den fysiska 
utvecklingen och människans hälsa. Beröring av barnen sker främst genom en klapp på 
axeln, ryggen eller handen, men majoriteten av lärarna ger även barnen kramar. 
Däremot visar resultatet att endast en femtedel av lärarna kramar barnen i syfte att trösta 
då de har skadat sig. Studien visar att beröring är begränsad i praktiken och att mindre 
än hälften av eleverna blir rörda av lärarna varje dag, detta trots att lärarna anser att 
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beröring är viktigt för barns utveckling och hälsa. Trots att flertalet lärare anser att 
beröring är bra för att reducera stress är det endast en tredjedel som rör vid barnen då 
barnen visar tecken på att vara stressade, vilket även det tyder på skillnader mellan 
lärarnas uppfattningar och den pedagogiska praktiken. Lärarna berättar att de använder 
sig av beröring i kontakten med barnen, men observationerna visar att trots att flera 
tillfällen gavs till positiv beröring så använde sig inte lärarna av dessa. Här kommer 
lärarnas rädsla till uttryck för att bli anklagade för någon form av övergrepp, vilket även 
tros vara källan till klyftan mellan uppfattningar och den pedagogiska praktiken. En av 
lärarna hade varit med om att en kollega hade anklagats för olämplig beröring och 
sådana erfarenheter samt den mediala framställningen av sådana händelser tros vara en 
del av rädslan för anklagelser. Trots den starka tron på beröringens positiva effekter 
utövas alltså denna med försiktighet, och ”no touch policyn” tros därmed påverka 
praktiken på olika sätt. Att beröring är något som är farligt är något som har blivit ett 
problem då lärarna låter bli att röra vid barnen även då de behöver det. Istället för att 
arbeta emot beröring behöver lärarna stöd i att känna en trygghet i att röra vid barnen 
och återkräva ett handlingsutrymme angående vad de anser som en värdefull erfarenhet 
för barnen (Owen & Gillentine 2011).  
 
Munk, Linsoe Larsen, Buch Leander och Soerensen (2013) har gjort en studie i 
Danmark med förskollärare, lärare och barnomsorgshjälpare som alla arbetar med barn i 
åldrarna 0-15 år. Studiens syfte var att undersöka rädslan för att bli anklagad för 
sexuella övergrepp och om pedagogerna i så fall hade ändrat sitt beteende gentemot 
barnen. Resultatet visar att nästan 60 % av deltagarna i studien nyligen har tänkt på 
risken att kunna bli anklagad för sexuella övergrepp och andelen män är här 
förhållandevis mycket högre än andelen kvinnor. Särskilt under de senaste åren har 
tankarna hos deltagarna, om att bli anklagad för att vara pedofil ökat. Detta påverkar 
lärarnas, både mäns och kvinnors, relation till barnen på så sätt att de har förändrat sitt 
beteende gentemot barnen genom att lärarna undviker kroppskontakt och undviker att 
vara ensamma med barnen. Rädslan för att bli anklagad för sexuella övergrepp är något 
som också har lett till att många av studiens manliga deltagare har funderat över att 
lämna yrket. Många manliga lärare menar att de inte är villiga att ge upp det som de 
anser är bäst för barnen, utan att de hellre lämnar fältet än att överge sina pedagogiska 
ideal. Även Eidevald, Bergström och Broström (2018) har gjort en studie i Sverige där 
de undersöker hur män som arbetar i förskolan förhåller sig till den så kallade ”pedofili-
diskursen”, samt dess betydelse för omsorgen av barnen. Resultatet i studien visar att 
männen upplever att det finns en risk när de utför vissa delar av arbetet som krävs för att 
vara professionell i arbetet med barnen. Bland annat ses den fysiska beröringen som en 
risk vilket för männen leder till en konflikt i den professionella arbetsrollen. Detta leder 
till att några av männen exempelvis undviker att byta blöjor eller att utföra annan mer 
intim omsorg. I vissa omsorgsaspekter positionerar männen sig på ett visst sätt och det 
kan vara då barnen vill kramas, sitta i knät eller vila (Eidevald m.fl. 2018). En vanlig 
regel bland personal är att de inte bör vara ensamma med barnen, vilket är en utmaning i 
situationer som kräver en närmare kontakt (Munk m.fl. 2013). Rädslan har även gjort att 
flera av lärarna inte längre låter barnen sitta i knät och om de ska krama barnen håller de 
bara vid deras axlar. Rädslan leder även till att om barnen klagar på exempelvis ont i 
underlivet, så undersöker eller tittar inte lärarna efter utan de meddelar endast 
vårdnadshavarna vid hämtning. När barnen blir ledsna blir det även svårigheter att trösta 
dem på grund av de vuxnas avståndstagande från fysisk kontakt. Som betonades redan 
innan, så har många av de regler som tidigare satts upp för att skydda barnen har nu 
istället blivit ett sätt att skydda personalen från falska anklagelser eller felaktiga 
uppfattningar (Munk m.fl. 2013).   
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4.4 Olika former av beröring i förskolan 
Bergnehr och Cekaite (2017) har gjort en studie i svenska förskolor där de undersökte 
beröring och vilka funktioner denna hade i vardagliga sociala sammanhang mellan barn 
och vuxna i förskolan. De fem olika kategorier av beröringens karaktär mellan barn och 
vuxna som de kunde urskilja är kontrollerande, tillgiven, tillgiven med kontroll, 
hjälpande och pedagogisk. Kontrollerande beröring innebär att beröring används för att 
kontrollera barnet i dess beteende, barnets kroppsliga rörelser, som ett sätt att få 
uppmärksamhet eller för att tillrättavisa barnet. Den form av beröring som används 
mellan barnet och den vuxna i denna kategorin är att den vuxna håller i eller styr barnet, 
klappar eller kramar barnet eller lyfter barnet och andra sätt där den vuxna med hjälp av 
händerna styr barnets kroppsrörelser eller riktar dess uppmärksamhet. Den andra 
formen, tillgiven beröring, innebär att beröring används för att trösta, visa kärlek, beröm 
och godkännande. Pedagogerna visar detta genom kramar, ha barnet i knät, klappar och 
smekningar. Tillgiven kontrollerande beröring som är den tredje formen, används 
kombination av kontroll för att på ett mildare sätt kontrollera barnets kropp och 
orientering. Det innebär att pedagogerna stryker barnet på armen, håller om dess axlar 
eller nätt tar barnet i knät för att kontrollera dess kropp. Hjälpande beröring är den 
fjärde formen som innebär att pedagogerna använder sig av kroppskontakt då de hjälper 
barnet vid exempelvis tvättning, hygien, på- och avklädning och måltider. Den sista 
formen, pedagogisk beröring, används vid instruktioner av olika objekt och för att leda 
barnet i pedagogiska situationer. Detta innebär att pedagogerna exempelvis rör vid 
barnets fingrar då de räknar eller rör vid barnets ben i samtal om höger och vänster 
(Bergnehr & Cekaite 2017).  
 
Observationerna i studien visade att alla de olika formerna av beröring mellan vuxna 
och barn var oftast kombinerade med verbala uttryck (Bergnehr & Cekaite 2017). Under 
analysarbetet kunde författarna även se olika undertyper av kontrollerande beröring, 
tillgiven och tillgiven med kontroll, vilka bland annat var disciplinerande, beröring för 
att få uppmärksamhet, tröstande och belönande. Den form av beröring som i studien 
visat sig vara mest förekommande inom förskolan är den kontrollerade beröringen och 
minst förekommande är den pedagogiska beröringen. De stunder under dagen som 
beröring mellan vuxna och barn sker som mest frekvent per minut är vid övergångar av 
aktiviteter och städning. Även under samling och läsning förekommer en del beröring, 
som då ofta kan vara tillrättavisande då barn ofta har svårt att inte röra vid varandra då 
de sitter nära samt för att kunna hålla kvar ett flertal barn under aktiviteter som varar 
under en längre tid. Under den fria leken förekom det väldigt lite av vuxen-initierad 
beröring, särskilt bland de äldre barnen då de ofta lekte, spelade spel, byggde med lego 
och var utan vuxenkontakt under en längre tid (Bergnehr & Cekaite 2017). 
 
4.5 Beröring i relation till ålder 
I sin observationsstudie från USA undersökte Fleck och Chavajay (2008) interaktionen 
mellan barn i förskoleåldern och dess omgivning på förskolan. Resultatet visar bland 
annat att de yngre barnen blir berörda mer av pedagogerna än vad de äldre barnen i 
förskolan blir, något som även Bergnehr och Cekaite (2017) fann i sin studie. De såg att 
de yngre barnen oftare söker beröring och är mer ofta i behov av tröst och hjälp än de 
äldre barnen. Den vuxen initierade beröringen har dock visat sig vara likvärdigt fördelad 
till de båda åldersgrupperna. Skillnader på barnens utveckling kan vara anledningen till 
att de yngre barnen är i större behov av beröring än de äldre, menar Fleck och Chavajay 
(2008), och hänvisar till Johnson (2000) och Lindon (2003) som menar att de äldre 
barnen har nått andra kunskaper i form av hantering av finmotorik, problemlösning, 
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sociala färdigheter och är mer verbala vilket leder till att de använder sig mer av verbal 
kommunikation än av fysisk kontakt (Fleck & Chavajay 2008).   
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5 Metod 
 
I detta kapitel redovisas den metod som har använts i studien samt hur processen, från 
insamling av material till resultat har gått till.   
 
5.1 Val av metodansats 
I min studie var jag intresserad av att få veta mer om vad förskollärarna hade för 
pedagogiskt syfte med att använda beröring gentemot barnen och med tanke på 
frågeställningarna lämpade sig en kvalitativ metod bäst. Detta då jag var intresserad av 
hur deltagarna i undersökningen upplevde fysisk beröring (Björkdahl Ordell 2007). 
Kvalitativ metod handlar om att identifiera och bestämma företeelser samt deras 
kännetecken och struktur (Kihlström 2007). Metoden ägnar sig för att undersöka 
betydelser och egenskaper hos olika sociala aspekter och hur dessa kan skilja sig åt 
mellan olika människor (Denscombe 2016). 
 
5.2 Datainsamling 
Då syftet och frågeställningar var upplagda på ett sätt där respondenterna behövde 
förklara sina tankar och hur de arbetar med beröring, samt att jag ville ha möjligheten 
att ställa följdfrågor, så valde jag att använda mig av intervjuer vid datainsamling. Vid 
intervjuer används, enligt Denscombe (2016), människors svar på forskarens frågor som 
datakälla. Vid intervjuer är fokus på vad människorna säger att de exempelvis gör eller 
tror och deras åsikter, förhoppningar och bekymmer (Kvale & Brinkman 2014). Jag 
utförde semistrukturerade intervjuer som innebar att det fanns en färdig lista med ämnen 
som skulle behandlas och vilka frågor som skulle besvaras. Som intervjuare var jag 
flexibel för vilken ordningsföljd frågorna kom i (Denscombe 2016). Under intervjun 
hade respondenten möjlighet att utveckla sina idéer och berätta utförligt om de ämnen 
som togs upp. Betoningen under intervjun låg på att respondenten utvecklade sina 
synpunkter och att svaren var öppna. Som intervjuare var jag öppen för frågornas 
ordningsföljd och flexibel för vad respondenten tog upp (Kvale & Brinkman 2014). 
 
5.3 Urval  
Då mitt ämne är av övergripande karaktär och av central betydelse inom förskolan samt 
att studien är av mer utforskande karaktär så valde jag förskollärare i olika åldrar och 
som arbetade med barn i olika åldrar, samt att de hade olika lång yrkeserfarenhet. Jag 
intervjuade fyra legitimerade förskollärare i en större stad i södra Sverige. Urvalet 
skedde med hjälp av subjektivt urval som innebar att urvalet handplockades efter deras 
relevans för det aktuella ämnet och deras kunskap och erfarenhet. Jag använde mig även 
av snöbollsurval som innebar att urvalet växte fram med hjälp av att en person 
hänvisade till en annan (Denscombe 2016). Utifrån detta framkom fyra intervjuer med 
legitimerade förskollärare som fått fiktiva namn och en fiktiv ålder för att undvika 
identifiering:  

1. Sara är 60 och arbetar på en mångkulturell förskola i södra Sverige. Hon arbetar 
med åldrarna 3-6 år och har varit yrkesverksam i över 30 år. 

2. Åsa är 51 år och arbetar på en mångkulturell förskola i södra Sverige. Hon 
arbetar med åldrarna 1-3 år och har varit yrkesverksam i ungefär 20 år. 

3. Jenny är 30 år och arbetar på en förskola i södra Sverige. Hon arbetar med 
åldrarna 3-5 år och har varit yrkesverksam i ungefär 10 år. 

4. Birgitta är 58 år och arbetar på en förskola i södra Sverige. Hon arbetar både 
med åldrarna 1-3 år och 3-5 år och har varit yrkesverksam i ungefär 30 år.  
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5.4 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte. Det var då av vikt att intervjuerna 
genomfördes på en ostörd plats som gav möjlighet till avskildhet och som var relativt 
tyst (Denscombe 2016). Alla intervjuerna skedde individuellt. Två av dem genomfördes 
på respondenternas arbetsplats och två stycken genomfördes i respondenternas hem. 
Med respondentens samtycke spelades intervjuerna in med en diktafon för att kunna ge 
en permanent och fullständig dokumentation av vad som sades under intervjun 
(Denscombe 2016). För säkerhets skull användes även en mobiltelefon med kodlås, men 
då diktafonen fungerade under hela intervjun raderades dessa direkt. Intervjun inleddes 
med att respondenten fick veta om syftet med intervjun och användandet av 
inspelningsmaterialet. Intervjun avslutades med att respondenten hade möjlighet att 
göra tillägg eller om hen hade något mer att säga, en fråga om hur respondenten 
upplevde intervjun samt en avrundning kring de viktigaste aspekterna från intervjun 
(Denscombe 2016).  
  
5.5 Bearbetning av data 
När intervjuerna var färdiga, så transkriberades de och avlyssnades ytterligare en gång 
för att säkerställa att allt hade kommit med i transkriptionen, innan de slutligen skrevs ut 
för analys. Genom att intervjuerna transkriberas menar Denscombe (2016) att det blir 
lättare att söka och att göra jämförelser i data. Det är en värdefull del av forskningen då 
forskaren kommer nära datan och samtalet väcks till liv igen genom utskriftsarbetet. Det 
är även lättare att analysera intervjuerna på papper än att analysera ljudupptagningarna i 
dess ljudform (Denscombe 2016). 
 
Analysen skedde med hjälp av en fenomenografisk analysmodell, som av Fejes och 
Thornblad (2015) beskriver är  som en modell som består av sju olika steg. Detta 
innebar att jag i första hand bekantade sig med materialet och läste de transkriberade 
intervjuerna om och om igen. Efter det skiljdes de mest betydelsefulla uttalandena ut, 
genom att jag klippte ut stycken från intervjuerna. Dessa jämfördes sedan och likheter 
samt skillnader hittades. Dessa likheter och skillnader grupperades sedan för att jag 
skulle kunna relatera dessa till varandra. Sedan artikulerar jag kategorierna vilket 
innebar att jag försökte hitta kärnan i dessa, sedan namngavs de och granskades. Efter 
att resultatet sammanställts relaterades detta sedan till studiens teoretiska begrepp och 
tidigare forskning (Fejes & Thornblad 2015). 
  
5.6 Etiska överväganden 
Forskare har ett särskilt ansvar gentemot de som medverkar i forskningen enligt 
Vetenskapsrådet (2017). Som forskare måste man stå fri från yttre påverkan och 
manipulering och ska inte heller gå in på privata ärenden. Det är även viktigt att vara 
ärlig och objektiv, att vara tillförlitlig, oberoende och rättvis. I min studie kan temat 
beröring vara ett känsligt ämne och därmed var det viktigt att inte lägga någon värdering 
i det som respondenterna berättade under intervjuerna. Vetenskapsrådet betonar att det 
är av vikt att ha en moral som visar sig i beteendet mot respondenterna. I arbetet med 
studien tog jag även hänsyn till de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) 
belyser. Dessa är informationskravet, som innebar att deltagarna fick information om 
uppsatsens syfte. Samtyckeskravet som är det andra, innebar att deltagarna själva fick 
bestämma över sin medverkan, att de hade möjlighet att avbryta sin medverkan om de 
ville och att det kunde även göras under intervjun utan att respondenterna behövde ange 
anledning. Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, som dels innebar att 
information om deltagarna och personuppgifter förvarades på ett sätt där ingen annan 
kunde få tag i dem och att deltagarna avidentifierades. Nyttjandekravet är det fjärde och 
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innebar att informationen som framkom om de enskilda personerna endast användes för 
forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjuerna fick respondenterna 
ett missivbrev med mer information om studien, om att deltagandet var frivilligt och om 
deras möjlighet till att avbryta sitt deltagande om de ville. Respondenterna fick även 
information om att inspelningarna endast skulle hanteras av mig och att dessa kommer 
att raderas när uppsatsen var betygsatt, samt att de i uppsatsen har fått fiktiva namn och 
ålder.  
 
5.7 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden valdes då det med hjälp av intervjuer går att fördjupa sig i och 
följa upp ämnet samt att ställa följdfrågor, jämfört med en kvantitativ metod via 
svarsenkäter där det inte går att ställa följdfrågor och få ett förtydligande av vad 
respondenten menar (Denscombe 2016). Däremot kan tolkningsprocessen av den 
kvalitativa metoden vara mer mödosam till skillnad från den kvantitativa där materialet 
snabbt kan analyseras och forskaren kan få del av resultatet ganska snabbt (Denscombe 
2016). Fördelar med den kvalitativa metoden är att den är mer naturalistisk och att bland 
annatord används som data (Allwood och Eriksson 2017). Vidare menar Denscombe 
(2016) att metoden passar till småskalig forskning som syftar åt mer täta beskrivningar 
och som handlar om komplexa sociala situationer. Vid kvantitativ forskning sker oftast 
inte något fysisk möte med respondenterna, vilket också var en av anledningarna till att 
metoden valdes bort (Denscombe 2016). 
 
Deltagande observation hade varit en fördel att använda för att få se förskollärarna när 
de praktiskt använder sig av beröring i sin yrkesroll och det leder till en bra redogörelse 
om man kan vara i händelsernas centrum under en längre tidsperiod (Denscombe 2016). 
Detta valdes bort på grund av tidsbrist och etiska anledningar, då beröring kan upplevas 
vara ett känsligt ämne. Vid deltagande observationer kan man som forskare hamna i 
situationer som handlar om huruvida materialet ska användas och i så fall hur det ska 
användas (Denscome 2016). 
 
5.7.1 Överförbarhet 
Den kvantitativa generaliserbarheten inom den kvalitativa metoden är låg då denna 
studien endast innefattade ett få antal respondenter. Forskning som är gjord på ett 
mindre antal enheter behövs angripas på ett annat sätt, menar Denscombe (2016), 
nämligen genom överförbarhet. Då handlar det om huruvida resultaten skulle kunna 
överföras på flera och andra fall. Min studie skulle i viss mån kunna överföras, men då 
det pedagogiska syftet med beröring kan vara väldigt individuellt tror jag ändå att det 
kan skilja sig åt en del från fall till fall och mellan olika personer.  
  
5.7.2 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Inom den kvalitativa forskningen är det, enligt Denscombe (2016), inte lika enkelt som i 
den kvantitativa då det gäller att mäta trovärdigheten. Inom den kvantitativa forskningen 
kan forskningen upprepas, vilket är i princip omöjligt inom den kvalitativa metoden. 
Detta beror bland annat på att tiden förändras och att det är svårt att hitta en likadan 
sammansättning av människor. För att öka trovärdigheten i denna studie använde jag 
mig av citat i presentationen av resultatet (Kihlström (2007). Tillförlitligt innebär då att 
man kan tro på de slutsatser som dras. Genom att jag har fått träna på att intervjua flera 
gånger under förskollärarprogrammet kan trovärdigheten också öka. Tillförlitligheten 
ökar exempelvis därutöver också genom att studien, som Denscombe (2016) skriver, har 
en tydlig redogörelse för metod, analys, beslutsfattande samt en tydlig redogörelse av 
metod och procedurer som tydligt visar läsaren vad särskilda slutsatser beror på. 
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6 Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna som har genomförts i 
undersökningens syfte, genom att visa på likheter och skillnader i förskollärarnas syn på 
och  förhållningssätt till fysisk beröring. 
 
6.1 Förskollärarnas förhållningssätt till beröring 
Gemensamt för alla förskollärare var att de alla fyra tyckte att beröring är viktigt och att 
människan mår bra av fysisk beröring. Jenny berättade att hon anser att om barnen 
redan från början får lära sig vad normal fysisk beröring innebär, så är det kanske även 
lättare att säga nej till den beröring som inte är okej, och att barnen lär sig vad som är 
okej och inte okej. Beröring sågs även som en viktig del då man ska skapa en relation 
till barnen samt att det ingår i själva omsorgsbiten på förskolan. Sara berättade: 
 

Jag tycker att det är själva grundstenen för barnen behov. Man föds ju och då är det mycket 
med kärlek och beröring, att man känner att man är älskad och det handlar mycket om att 
barnens emotionella känsla utvecklas.  

 
Beröring sågs som något som finns i förskolan hela tiden, att man rör vid varandra. 
Förskollärarna var eniga om att det är något som sker varje dag mellan barn och vuxna i 
förskolan. De olika former av beröring som framkom var kramar, klapp, touch, hålla om 
barnen, sitta i knät samt att bära barnen. Två av förskollärarna berättade att de själva 
som personer är väldigt mycket för beröring och att de ser det som något naturligt med 
kramar och klappar. En av dem menade att det ligger i ens ”ryggsäck” och att det inte är 
något som man går och tänker på utan att det kommer “automatiskt”. En annan 
förskollärare berättade att hon som person inte är så mycket för beröring och att hon inte 
brukar kramas, men samtidigt anser hon att det ska erbjudas i förskolan och att 
människor överlag mår bra av beröring.   
 
Sara berättade att hon arbetat på barnhem i ett östeuropeiskt land för ungefär 25 år 
sedan, där det fanns barn som tuggade längs med kanten på sängen i brist på fysisk 
beröring och hon tror att att många av barnen där låg långt bak i utvecklingen på grund 
av att de inte blev berörda. Sara berättade: 
 

Det är jätteskrämmande för jag hade aldrig tänkt att det hade så stor betydelse, så det är verkligen 
något som jag har tagit med mig. 

 

6.2 Beröring som ett pedagogiskt verktyg 
I resultatet framkom det att alla förskollärarna använde sig av beröring i arbetet med 
barnen på förskolan, men på lite olika sätt. Gemensamt för alla var att beröring används 
som tröst när barnen var ledsna och de pratade om tillfällen då de tar upp barnen i knät 
om de har skadat sig eller ger dem en klapp eller kram för att trösta. Birgitta berättade: 
 

Beröring är en form av smärtlindring, exempelvis om någon slår sig och man blåser, ger en 
kram eller klapp, då känns det ju bättre. 

 
Förutom detta kom flera olika aspekter av fysisk beröring fram. Tre av förskollärarna 
berättade att de använder sig av beröring i bemötandet av barnen under morgonen när de 
kommer till förskolan. Birgitta berättade: 
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När jag kommer till förskolan går jag alltid runt till varje barn och tar de på huvudet och säger 
hej eller god morgon [...] Att se alla barn, att känna på alla barn, de som vill, det tycker jag är 
så värdefullt.  

 
Beröring används av förskollärarna som ett sätt att uppmärksamma barnen, se dem och 
stärka deras självkänsla, självförtroende och bekräfta barnet. Beröring används även för 
att skapa trygghet, samhörighet och tillit. Åsa berättade: 
 

Syftet är att skapa ett vi, att vi hör ihop, att man tycker om varandra. Att lära sig hur det känns 
när du tar i mig och när jag tar i dig. 

 
Beröring används av en av förskollärarna som ett verktyg för att skapa små stunder eller 
som en hjälp för att koncentrera sig då barnet lägger pussel. Åsa beskrev det som “ett 
sätt att skapa tillfällen när man kan koncentrera sig om man sitter bredvid, att man håller 
om barnet.” En av förskollärarna berättade att det skapar ett lugn att röra vid barnen 
eller att man tar upp dem till sig. 
 
Att få barnen att bli bekväma med sig själva och sin självkänsla, menade Birgitta, är ett 
av de syften som hon har med att använda beröring i det dagliga arbetet. Genom detta 
menade hon att barnen kan utvecklas att berätta när de inte vill saker, men också som en 
del i att känna sig trygg med att ha andra människor runt omkring och visa att man mår 
bra av att vara tillsammans med andra.   
 

6.3 Skillnader mellan kvinnor och män  
Alla fyra förskollärarna pratade om att det fanns skillnader mellan kvinnor och män i 
arbetet med beröring i förskolan. Alla hade inte erfarenhet av att ha arbetat nära med en 
manlig kollega, men de tyckte sig ändå kunna se en förändring i förskolan som skett de 
senaste åren. Tre av dem pratade om medias påverkan kring detta och pratade om hur 
det skrivs om pedofili och övergrepp i tidningar och att det tas upp i TV när något sker 
på förskolor runt om i landet. Samtidigt menade Birgitta att det är viktigt för barnen att 
det finns manliga förebilder i förskolan. Hon berättade: 
 

För att de i sin tur, med sina förebilder, det är jätteviktigt att ha en, för det är ju inte ett 
normalt beteende tycker jag, av manliga kollegor att inte ta på barnen utan det är något som 
har hindrat dem [...] och det är ju synd, för dom här pojkarna behöver också en förebild. 

 
En av förskollärarna berättade om hennes upplevelse, att män ofta behöver vara mer 
observanta och uppmärksamma på sin beröring av barnen då de exempelvis ska hjälpa 
dem vid toalettsituationer eller om barnen vill sitta i deras knä. Hon berättade även om 
vikten av att barnen får se att även män kan vara “kramiga” och inte bara kvinnor för att 
barnen ska få hjälp med att hitta sin roll. Hon menade att pojkar behöver få bekräftelse 
även av män när de är ledsna. Män som kan berätta att ledsna är något som även de kan 
vara och att det då kan kännas skönt med en kram. Detta för att visa pojkar att det är 
okej att vara mysig och kramig och inte bara “macho” som det visas mycket av på TV 
idag. Hon menade även att det behövs mer diskussioner om detta på utbildningarna för 
att kunna bemöta alla barn på förskolan. Jenny berättade att de vid något tillfälle hade 
diskussioner om beröring under förskollärarutbildningen där en av männen berättade att 
han upplevde att han behöver vara på sin vakt: 
 

Han vill ju gärna inte kramas för mycket med barnen utan han vill gärna hålla avstånd hela 
tiden och just toaletten och alla sånna här saker. Jag tror att man måste vara på sin vakt för att 

15



  
 

 16 

man som förälder dömer lite snabbare när det är en kille, att man ser att killen kanske kramar 
lite för länge eller lite för hårt jämfört med en kvinna som man inte ens hade reagerat på.  

 
Sara och Åsa pratade också lite om att en del vårdnadshavare kan göra skillnad på 
beröring av kvinnor och män i förskolan och att det finns vårdnadshavare som inte vill 
att manlig personal hjälper deras barn vid toalettsituationer. Sara pratade om medias 
inverkan på detta: 
 

Vissa föräldrar är mer reserverade mot män, inte alla, men vissa. De känner en oro och det 
har ju förstärkts lite av det som har hänt ute i samhället och just när det kommer väldigt 
många fall samtidigt så blir det väldiga diskussioner, men sen lägger det sig igen. 

 
I dessa fall berättade Sara att de pratar mycket med föräldrarna om att särskilt vikarier 
aldrig är själva med barnen på toaletten med mera. Samtidigt uttryckte hon en förståelse 
för att det måste vara svårt för män i förskolan och särskilt med avseende på att möta 
den påtryckning av vårdnadshavarna som finns idag. Alla förskollärarna uttryckte dock 
att de själva aldrig hade oroat sig över sitt användande av fysisk beröring gentemot 
barnen. 
 
 
6.4 Massage som beröring 
Tre av förskollärarna nämnde massage som en del av arbetet med beröring. En av dem 
brukar inte direkt arbeta med det, men nämnde det som “en sån sak som många tar som 
fysisk beröring”.  Åsa använde sig inte av massagestunder på så sätt, men använder sig 
av andra lekar som påminner om massage där man tar i varandra och barnen får hålla 
varandra i hand. Sara berättade att hon arrangerar massagestunder och brukar då ibland 
ha massagesagor under vilan då barnen får göra sagor på varandras ryggar. Ibland 
används även piggboll då hon berättar att alla barn inte vill att man tar direkt på dem. 
Hon berättade att ett av de syftena med massagestunder är att de har en lugnande effekt 
på barnen, men menar även att: 
 

Många gånger då man har sånna här moment eller taktila lekar eller samarbetslekar, så är man 
ju nära varandra och är man mer van vid det och har samarbetslekar så blir det oftast snällare 
händer. 
  

Sara berättade att då barnen är mer vana vid att ge och ta till varandra så är man inte lika 
hårdhänt vid denna personen sedan i leken. Hon menade även att många sociala 
kontakter skapas via massagestunder då barnen efterhand rör vid andra barn än de som 
de alltid brukar leka med. På så sätt får man kontakt på ett annat sätt och har kanske haft 
en rolig stund tillsammans, vilket kan leda till nya konstellationer bland barnen. 
Svårigheter med att bli berörd kom också på tal och vid massagesagorna berättade hon 
att detta är något som man får respektera och något som man får arbeta successivt med. 
Dessa barn brukar få titta på avstånd om de inte vill delta. Om de inte vill att andra barn 
rör vid dem brukar de få göra sagan på eller tillsammans med en vuxen. De brukar även 
använda sig av piggboll istället för händer. Sara berättade att dessa barn ofta vill titta ett 
tag och sedan vara med.  
 
 
6.5 Beröring på barnens villkor 
Alla fyra förskollärarna pratade om att det är viktigt att aldrig tvinga barnen till 
beröring. Jenny berättade:  
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Jag är väldigt så här, jag vill inte tvinga. Vi har haft uppe det här tidigare att när man säger hej 
då så har det varit väldigt mycket att man måste krama hej då och föräldrar säger gå och 
krama henne nu. Men vill man inte så behöver man inte och jag vill ju själv aldrig “åh kan 
man få en kram” utan barnen kommer för barn är så olika. Vissa gillar att sitta i knät och bli 
kramade medan andra gillar det inte, utan det får man ju se till barnets signaler. 

 
Även Birgitta pratade om att det förr var mer påtvingat att barnen skulle krama 
pedagogerna, men ser idag att det är barnen som ska komma till pedagogerna och att 
dessa ska vara öppna för det och känna av vad barnen vill. Sara berättade att hennes 
upplevelse är ofta att de barn som inte vill bli kramade eller berörda många gånger 
kommer sakta, men att de kanske endast vill ha en hand på ryggen eller armen. Hon sa 
att “vi är ju olika och det ska vi respektera och det är barnen som står i centrum för vad 
de behöver”. Sara fortsatte att berätta att hon anser att detta också har mycket att göra 
med vilken relation man har till barnet och menar att har man ingen relation till barnet, 
så blir arbetet med beröring svårare. Desto mer man jobbar med relationen efterhand 
kommer även barnen närmare och till slut vill även de barn som tidigare inte ville bli 
berörda sitta i knät.  
 
Birgitta berättade att de på hennes arbete även arbetat med beröring barnen emellan och 
att det är okej att säga nej till kramar även från andra barn. Hon berättade att de har 
arbetat med materialet ”Stopp! Min kropp!” och att det är viktigt att barnen får känna av 
om de vill bli kramade eller inte, och om de inte vill så är det okej. De belyser att barnen 
bestämmer över sin kropp och vill jag inte så behöver jag inte.  
 
6.6 Beröring i relation till ålder 
Under intervjuerna framkom det att alla förskollärarna är eniga om att i arbetet med de 
yngre barnen är det mer beröring i samband med omsorg i form av blöjbyte, tvättning 
och tröst än i arbetet med de äldre barnen. Trots detta är de i stort sett överens om att 
barnen behöver lika mycket beröring oavsett ålder, men att barnen visar det på olika sätt. 
Flera av dem uttryckte att de yngre barnen mer spontant kryper upp i knät eller kommer 
nära än de äldre barnen, men att de äldre barnen är mer verbala och kan berätta när de 
vill ha eller behöver närhet. Sara berättade: 
 

Större barn kan ju mer uttrycka och ta för sig på ett annat sätt, men små barn, så som våra här 
är ju ändå mycket att när man sitter på golvet så kommer de och tankar. De kommer och ger 
en kram och sen går de vidare igen. 

 
En av förskollärarna berättade att i arbetet med de äldre barnen så brukar hon tänka sig 
för lite extra, exempelvis vid toalettsituationer och att man visar respekt för hur barnen 
vill ha det. Även när hon kramar barnen brukar hon hålla sig till “neutrala” kroppsdelar 
såsom arm eller rygg för att det inte ska missförstås om barnen berättar hemma. Jenny 
berättade att det kan vara skillnad vid tröstande och menar att när mindre barn blir 
ledsna så bär man upp dem i famnen, medan de äldre barnen brukar få sitta bredvid 
istället. Det som också kan skilja sig i beröring mellan de olika åldersgrupperna var 
enligt två av respondenterna att de äldre barnen ofta verbalt kan uttrycka då de inte vill 
bli berörda medan de yngre barnen protesterar på ett annat sätt och visar eller klappar då 
de exempelvis vill sitta i knät. Birgitta berättade: 
 

Jag tycker att det är rätt så lika, bara för att man har blivit stor, visst man har fått andra 
värderingar, man har en annan erfarenhet och man har varit med om andra saker och då kan 
ju dom ibland vara mer “nä jag vill inte” de kan ju säga det, med de små barnen måste man 
titta mycket på. 
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6.7 En förändring i synen på beröring 
De tre förskollärarna som hade arbetat under en längre tid i förskolan kunde se en 
förändring av synen på beröring under den tid som de har varit yrkesverksamma. Jenny 
som inte har arbetat lika länge trodde att det har skett en förändring, och då främst i 
synen på beröringen av män och kvinnor i förskolan. Hon menade också att beröring har 
kommit med i läroplanen i form av omsorgsaspekten och menar att denna handlar 
mycket om att ta hand om barnen, att finnas där och att ta vid barnen. Även Sara pratade 
om att synen mellan män och kvinnor har förändrats under åren och att det idag är 
tuffare att vara man på förskolan än exempelvis på 80-talet. Åsa pratade om att man idag 
diskuterar beröring utifrån pedofilifallen jämfört med förr, men nämner även massage 
som en del som har förändrats: 
 

Ja det har den ju gjort, dels för att man från början inte jobbade så mycket med massage som 
man har gjort sen det har kommit massagesagor och sånt där. 

 
Birgitta pratade om att det har förändrats på så sätt att personalen pratar med varandra 
på ett annat sätt idag än förr och vågar berätta vad man upplever som jobbigt. Hon 
nämner som exempel att det finns pedagoger som tycker att det är jobbigt att krama 
barnen. Hon berättade: 
 

Jag tror att det är en annan öppenhet idag, att vi pratar mer om saker som vi tycker är jobbiga 
än vad det var förr. Jag tror att det beror öppenheten i samhället med allt med beröring och 
man ser idag på ett annat sätt att män är kära i varandra och går och håller varandra i handen. 
Att även män kan tycka om någon av samma kön och att det är okej är något som barnen får 
med sig, den här öppenheten och det gör det lättare för förskolan också.   

 

6.8 Sammanfattning av resultat  
Samtliga förskollärare menar att fysisk beröring är viktigt i arbetet med barnen på 
förskolan. Beröring kan enligt förskollärarna användas på en mängd olika sätt och i 
flera olika situationer under dagen. Det kan användas oplanerat i form av att ett barn 
spontant kommer och vill ha en kram och tanka närhet eller planerat i form av 
massagestunder eller lekar där barnen är nära varandra. Resultatet visar på att beröring, 
oavsett om den är planerad eller inte, har en lugnande effekt på barnen och att den 
används som ett sätt att skapa en relation, samhörighet och tillit. Förskollärarna är eniga 
om att alla barn behöver fysisk beröring, äldre och yngre, men att de yngre barnen i 
förskolan får mer beröring på grund av omsorgsarbetet och att de inte är lika verbala 
som de äldre barnen. Samtliga förskollärare är överens om att synen på beröring i 
förskolan har förändrats under de senaste åren och detta främst med avseende på 
pedagogens könstillhörighet. Idag upplevs männen ha svårare att röra vid barnen i 
förskolan på grund av oron att anklagas för pedofili eller sexuella övergrepp. Samtliga 
förskollärare menar att media har en stor inverkan till detta, bland annat på grund av att 
det skapar en oro och misstanke hos vårdnadshavarna.  
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7 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån det teoretiska perspektivet och de 
teoretiska begrepp i relation till den tidigare forskning och litteratur som jag har läst. 
Analysen presenteras utifrån två teman som berör mina frågeställningar. Dessa är 
Förskollärarnas beröring gentemot barnen och Fysisk beröring som ett pedagogiskt 
verktyg. 
 
7.1 Förskollärarnas beröring gentemot barnen 
 
7.1.1 Förskollärarnas förhållningssätt till beröring 
Resultatet visade att fysisk beröring var något som alla förskollärarna ansåg var viktigt 
och något som de alla använde gentemot barnen. De beskrev beröring som något som 
människan mår bra av och som används som ett sätt att visa barnen att de är omtyckta. 
Förskollärarna beskrev hur fysisk beröring är något som de använder som ett sätt att 
visa att de bryr sig om barnen. De medverkande i den här studien ansåg vidare att den 
fysiska beröringen bidrar till att utveckla barnens emotionella känsla. En av 
förskollärarna såg just den emotionella känslan som en grundsten i barnens utveckling. I 
sin studie fann även Owen och Gillentine (2011) att lärarna ansåg att fysisk beröring 
främjar barnens fysiska utveckling och hälsa. 
 
Beröringen nämndes även av förskollärarna i resultatet som en del av omsorgsarbetet 
gentemot barnen i form av hjälp, tröst och toalett- och matsituationer. Detta kan kopplas 
till den hjälpande beröring som Bergnehr och Cekaite (2017) nämner i sin studie, där 
pedagogerna använde sig av kroppskontakt då de hjälpte barnen vid matsituationer, på- 
och avklädning samt tvätt och hygien.  
 
I resultatet framkom det att förskollärarna använde olika former av beröring gentemot 
barnen, såsom att ha dem i knät, klappa dem, krama dem eller bara genom att ha en 
hand på ryggen. Beröring användes som ett sätt att trösta och hjälpa barnen och 
beskrevs som en form av smärtlindring. I Owen och Gillentines (2011) studie berörde 
lärarna barnen främst genom en klapp på axeln, ryggen eller handen, men endast en 
femtedel av lärarna använde kramar som tröst då barnen skadat sig. Detta berodde 
främst på rädslan av att bli anklagad för sexuella övergrepp. Förskollärarna i min studie 
hade själva aldrig oroat sig för att bli anklagade för övergrepp, men en av dem tänkte 
sig ibland lite extra för innan hon berörde de äldre barnen. Dock var de alla fyra överens 
om att det finns skillnader mellan hur kvinnor och män kan använda fysisk beröring i 
förskolan. Detta kan kopplas till Munk m.fl. (2013) och Eidevald m.fl. (2018) studier 
som båda kunde se att män i förskolan upplever fysisk beröring som mer riskabelt och 
att detta är något som gör att många av männen i förskolan undviker kroppskontakt med 
barnen. De känner att de inte alltid kan vara professionella i sin yrkesroll, vilket kan 
liknas med en av de förskollärarna som jag intervjuades tankar om att det idag kan vara 
svårt att vara man i förskolan. Detta bland annat på grund av den oro som en del 
vårdnadshavare kan uppleva med avseende på risken för pedofili. Hos några av 
förskollärarna i resultatet användes fysisk beröring även som ett sätt att skapa kunskap 
hos barnen om vilken beröring som är okej och inte okej. En av förskollärarna berättade 
att “barnen bestämmer över sin kropp och vill jag inte så behöver jag inte”. Detta kan 
liknas med det som från början var syftet med ”no touch policyn”, att skydda barnen. 
Men många av de regler som från början var till för att skydda barnen har idag istället 
blivit ett sätt att skydda lärarna från falska anklagelser (Munk m.fl. 2013). 
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7.1.2 Beröring på barnens villkor 
Alla fyra förskollärarna var överens om att det var viktigt att beröringen mellan barn 
och vuxna i förskolan sker på barnens villkor. De menade att det är viktigt att aldrig 
tvinga barnen att kramas eller att sitta i knät. I både Owen och Gillentines (2011) och 
Munk m.fl. (2013) studier tas snarare skyddet för lärarna upp och att beröring sker på 
lärarnas villkor istället för att som förskollärarna i resultatet menar, att den sker på 
barnens villkor. I Munk’s m.fl. (2013) studie tycktes lärarna ha påverkats av ”no touch 
policyn” som kan ha gjort att beröring idag ses som något farligt. Rädslan har lett till att 
barnen inte längre får sitta i knät samt att lärarna har svårt att trösta barnen då de är 
ledsna på grund av det fysiska avståndet. Detta var inget som visades i min studie utan 
förskollärarna pratade mer om att det snarare var barnen som inte alltid ville vara nära 
dem, men att det då var av vikt att ge dessa barn tid och efterhand upplevde 
förskollärarna att barnen oftast kom dem nära.  
 
7.2 Fysisk beröring som ett pedagogiskt verktyg 
 
7.2.1 Förskollärarnas syfte med fysisk beröring 
Utifrån resultatet gick det att se att förskollärarna använde beröring som ett pedagogiskt 
verktyg på ett flertal olika sätt. Det nämndes som ett sätt att se varje barn och bemöta 
barnen på morgonen när de kommer till förskolan, med antingen med en kram eller en 
klapp. De intervjuade förskollärarna berättade även att beröring används som ett sätt att 
få barnen att känna sig bekväma med sig själva och öka självkänslan. Att använda 
beröring som en del av barnens kroppskännedom, välbefinnande och hälsa är något som 
även Uvnäs Moberg (2009); Ardeby (2005); Field (2014) lyfter. Författarna ser även 
beröring som ett sätt att skapa trygghet, nära samspel och tillit. Även hos förskollärarna 
i resultatet beskrevs beröring som ett sätt att skapa samspel och tillhörighet och en av 
dem berättade att “syftet är att skapa ett vi, att vi hör ihop”. Råsmark m.fl. (2014) kunde 
i sin studie se att beröring används som ett sätt att skapa och fördjupa en relation mellan 
vuxna och barn. Fysisk och emotionell kontakt sågs som ett hjälpmedel att komma 
varandra nära. Majoriteten av förskollärarna i resultatet såg även de beröring som en del 
i det relationsskapande arbetet med barnen och en av dem berättade även att genom att 
barnen rör vid varandra, så skapas nya sociala konstellationer hos barnen. Samtidigt 
sågs det som svårare att arbeta med beröring med barn om förskolläraren inte har någon 
relation till barnet. 
 
7.2.2 Massage som beröring 
Förskollärarna beskrev beröring som ett sätt att skapa lugn och att barn kan bli lugnade 
av att få komma nära förskollärarna. Lärarna i Owen och Gillentine (2011) studie ansåg 
även de att beröring kan användas som ett verktyg för att reducera stress, men trots detta 
använde endast en tredjedel av lärarna sig av beröring gentemot barnen då de visade 
tecken på stress. Majoriteten av förskollärarna i resultatet beskrev massage som ett 
arbetsverktyg för att skapa en lugnande effekt hos barnen. En av förskollärarna 
berättade även om andra fördelar med massage, så som att barnen kommer mer nära 
varandra och sa “är man mer van vid det och har samarbetslekar så blir det oftast 
snällare händer”. Även Ellneby (2007) beskriver massage som ett sätt att skapa lugn och 
att massage leder till minskade konflikter i barngruppen. Hon kunde även se att massage 
leder till ökad koncentration. Även en av förskollärarna i resultatet beskrev beröring 
som ett redskap för att hjälpa barnen med koncentrationen, men i form av en arm runt 
axlarna, “beröring är ett sätt att skapa tillfällen när man kan koncentrera sig om man 
sitter bredvid, att man håller om barnet”.  
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7.2.3 Beröring i relation till ålder 
Förskollärarna uppgav att alla barn behöver lika mycket beröring oavsett ålder, men att 
det är mer beröring i arbetet med de yngre barnen än med de äldre i form av bland annat 
tröst och omsorg. Även Fleck och Chavajay (2008) och Bergnehr och Cekaite (2017) 
kunde i sina studier se att i förskolan blir de yngre barnen oftare berörda än de äldre 
barnen. Fleck och Chavajay (2008) menade att då de äldre barnen har tillägnat sig andra 
kunskaper använder de sig av mer verbal än fysisk kontakt. Även två av förskollärarna i 
resultatet pratade om att den verbala kommunikationen skiljer sig åt mellan de yngre 
och de äldre barnen i förskolan. De menade att de äldre barnen verbalt kan uttrycka om 
de inte vill att pedagogerna ska röra vid dem, medan de yngre barnen använder sig 
mycket mer av kroppsspråk, “de små barnen måste man titta mycket på”. 
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8 Diskussion 
 
I både studiens resultat samt litteratur och tidigare forskning framkommer det att fysisk 
beröring är något som är viktigt för människan. Alla människor behöver beröring för att 
må bra och då jag har letat efter relevant litteratur till denna studie har jag upptäckt att 
detta gäller både barn och äldre människor. Beröring kan vara livsavgörande för det lilla 
barnet och då människan blir berörd skapas en känsla av välbefinnande och lugn och ro 
(Uvnäs Moberg 2009). Många lärare tror att barnen blir mindre stressade då de får 
beröring och att det främjar den känslomässiga utvecklingen (Owen & Gillentine 2011). 
Det är dock av vikt att inte glömma bort att beröringen alltid bör ske på barnens villkor. 
Förskollärarna som jag intervjuade pratade om att det är viktigt att aldrig tvinga, 
respektera våra olikheter, att lära barnen om rätten att bestämma över sin egen kropp 
och att ha en förståelse för att alla barn inte vill bli berörda. I samband med detta talades 
det även om massage och hur detta kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Även här 
kom barnens rätt att bestämma över sin egen kropp upp, något som även Ellneby (2007) 
belyser. En av förskollärarna som jag intervjuade pratade om att använda piggbollar 
som komplement till händerna, och att detta är något som man får arbeta successivt 
med. De flesta förskollärarna hade erfarenhet av barn som inte vill bli berörda, men att 
dessa barn ofta kommer efter ett tag då de har fått tid på sig och utan något tvång. Lind 
(1994) lyfter vikten av att som vuxen vara medveten om den nära kontaktens betydelse. 
I arbetet med denna studien har tankar väckts hos mig om att den nära kontakten med 
barnen både kan vara fysisk och psykisk. Genom att vara psykiskt närvarande gentemot 
barnen skapas en tillit och ett förtroende som gör det möjligt att även kunna ha en fysisk 
kontakt med barnen på förskolan. 
 
Förskollärarna i min studie berättar om sin inställning till att använda beröring som ett 
pedagogiskt verktyg och det framkommer en mängd olika alternativ. Trots detta tycks 
beröring ha blivit en väldigt laddat ämne inom förskolan, främst för män. Rädslan för 
att bli anklagad för övergrepp har lett till att många män går runt med en oro och håller 
istället ett fysisk avstånd till barnen, trots att även de anser att beröring är en viktig del i 
det professionella arbetet (Munk m.fl. 2013). Förskollärarna i min studie anser att media 
har en stor inverkan på detta och att media främjar en oro hos dagens vårdnadshavare, 
vilket leder till att en del vårdnadshavare inte vill att deras barn ska få omsorg av de 
manliga förskollärarna. Owen och Gillentine (2011) tror att ”no touch policyn” har 
påverkat lärarna i deras arbete med beröring gentemot barnen och att detta nu gör att de 
istället väljer att låta bli att röra vid barnen. I min studie intervjuade jag endast kvinnliga 
förskollärare, men det hade varit intressant att utföra samma studie på manliga 
förskollärare och se vilka likheter och skillnader som kommit fram. Oavsett vilket, så 
tror jag att arbetet med beröring är lika viktigt oavsett om det sker av en man eller 
kvinna. De effekterna det kan få kan också innebära ett problem och det borde också 
talas om. Detta är något som även Ellneby (1994) belyser, nämligen “om du inte rör mig 
så dör jag”.   
 
8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Svårigheterna med att hitta tidigare forskning som ställs emot och som bekräftar det 
som jag hittat i min studie, visar på att det behövs mer forskning om fysisk beröring i 
förskolan. I denna studie hade det också varit intressant att kombinera intervjuer med 
observation. På så sätt hade det kunnat undersökas hur förskollärarnas uppfattningar 
speglats i den praktiska verksamheten. Då hade det kanske även gått att se fler av de 
olika formerna av beröring som Bergnehr och Cekaite (2017) har funnit i sin studie. Det 
hade även varit intressant att se om det finns någon genusaspekt i beröring mellan 
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pojkar och flickor i förskolan. Då förskolan är en kvinnodominerad verksamhet skulle 
man kunna ställa frågan om pedagogerna rör främst vid flickorna eller får pojkar och 
flickor uppleva samma och likartad beröring? Det hade även varit intressant att titta på 
om det finns några kulturella skillnader i arbetet med beröring på förskolorna och 
innebörden av en sådan vinkling i en undersökning.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 
Hej! 
 
Jag heter Andrea Lundberg och arbetar som pedagog på en förskola i östra Malmö. Jag 
läser förskollärarprogrammet på distans på Linnéuniversitet i Växjö och håller just nu 
på att skriva mitt självständiga arbete. Studien är ett examensarbete på grundnivå där 
syftet är att belysa förskollärares inställning till fysisk beröring som ett pedagogiskt 
verktyg. Studien är dels baserad på intervjuer med yrkesverksamma legitimerade 
förskollärare och därför vänder jag mig till dig. Intervjun kommer att beröra din 
uppfattning och erfarenhet av fysisk beröring och beräknas att ta cirka 30-40 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text. 
 
Den information som du lämnar kommer att behandlas efter Vetenskapsrådets etiska 
principer och redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras som ett självständigt arbete och när det 
är färdigt kommer det att finnas i databasen Diva. Inspelningarna och den utskrivna 
texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Om du vill kommer du ha 
möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av det. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering. 
 
Jag frågar härmed dig om du vill delta i denna studie? Vänligen meddela mig detta via 
telefon, sms eller mail. 
 
Har du frågor eller funderingar angående studien är du välkommen att kontakta mig 
eller min handledare! 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Andrea Lundberg 
 
Handledare: Lena Glaés-Coutts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 II 

Bilaga B Intervjufrågor 
 
1. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
2. Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? Har du arbetet med andra åldersgrupper 
tidigare? 
3. Min studie handlar om de olika aspekterna av hur fysisk beröring mellan vuxna och 
barn är del av det dagliga arbetet i förskolan, hur skulle du vilja beskriva fysisk 
beröring? 
4. Berätta lite om hur du använder beröring som en del av ditt arbete. 
5. Vad ser du att fysisk beröring har för syfte i ditt dagliga arbete? 
6. Utifrån din erfarenhet, vem tycker du det är som brukar ta initiativet till beröring? 
7. Har du någon gång känt en osäkerhet med att beröra barnen? Berätta mer 
8. Kan du berätta huruvida du anser att det finns någon skillnad på beröring i arbetet 
med äldre eller yngre barnen i förskolan?  
9. Kan du prata lite om huruvida du ser någon skillnad i användandet av beröring 
mellan manliga och kvinnliga kollegor. 
10. Kan du beskriva lite om huruvida du anser att synen på beröring inom förskolan har 
förändrats under den tid som du arbetat?  
11. Är det något mer som du känner att du vill berätta om ämnet? 
 
Om respondenten inte använder sig av beröring i sitt arbete kommer dessa frågor 
efter fråga 4: 
Hur tänker du kring detta? 
Vad skulle kunna få dig att börja använda dig av beröring i ditt arbete? 
Hur upplevs detta av barnen? 
Hur talas det om beröring i arbetslaget? 
Kan du prata lite om huruvida du ser någon skillnad i användandet av beröring mellan 
manliga och kvinnliga kollegor. 
Kan du beskriva lite om huruvida du anser att synen på beröring inom förskolan har 
förändrats under den tid som du arbetat?  
Är det något mer som du känner att du vill berätta om ämnet? 
 
 


