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BAKGRUND: 
 
Förskolan skall lägga grunden för barns möjligheter till ett livslångt lärande. Den pedago-
giska kontexten och personalens medvetenhet om de lärandemöjligheter som kan tillvaratas i 
vardagen är därför en viktig förutsättning för den holistiska synen inom förskoleverksamhe-
ten. 
 
SYFTE: 
 
Syftet med min undersökning är att ta reda på hur tre förskollärare resonerar kring omsorg 
och den fysiska beröringens betydelse för barns lärande och utveckling. 
 



 
 
 
 

Studien avser att besvara frågeställningarna: Hur beskriver förskollärarna relationen mellan 
omsorg och lärande? Hur uttrycker sig förskollärarna ifråga om hur de använder sig av fy-
sisk beröring i barngruppen? 
 
METOD: 
 
Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer. Undersökningen omfattar tre för-
skollärare som är yrkesverksamma inom två kommunala förskolor i en kommun i Hallands 
län. Urvalet är gjort utifrån principen för tillgänglighet. 
 
RESULTAT: 
 
Det resultat som resovisas i denna studie tyder på att förskollärarna använder beröring rela-
terat till såväl omsorg som lärande. Omsorg och lärande uppfattas i princip enligt educare-
modellen i vilken omsorg och lärande är förenade med varandra. Av resultatet i denna studie 
framgår att nyckelfaktorer som rör relationen mellan omsorg och lärande utgörs av den 
psykosociala miljön barnen och de vuxna vistas i på förskolan, personalens medvetenhet om 
och förmåga att ta tillvara på lärandesituationer i vardagsrutiner, samt förmåga att stimulera 
barns intresse och föra över kunskap till barnen.  
 
Bredvid planerade aktiviteter används också, enligt de intervjuade förskollärarna, den fysis-
ka beröringen i relativt hög grad beträffande barns träning i empati, social förmåga och 
självkänsla samt självförtroende. Vardagliga rutinsituationer i vilka matematik och svenska 
är involverade utnyttjas om än i mindre utsträckning, till barns lärande. Fysisk beröring ses 
som en adekvat form för kommunikation med barn med behov av särskilt stöd. 
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Kapitel 1 Inledning 
I läroplanen för förskolan (Lpfö-98) står det att förskolans verksamhet skall anpassas till 
barns olika behov och sätt att lära. Förskolans personal skall stäva efter att erbjuda barnen 
möjligheter till lärande i olika lärandesituationer i vilka omsorg, fostran och lärande ses som 
en helhet. Till förskolans uppdrag hör att med en god pedagogisk verksamhet lägga grunden 
för barns livslånga lärande. 
 
Mitt intresse för denna studie väcktes av mötet med olika pedagoger ute i verksamheten un-
der min verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Jag la märke till att synen ifråga om barns 
lärande och utveckling kunde variera. Av pedagoger lades olika stor betydelse vid lärandet 
som styrdes av deras förhållningssätt. Ibland var det viktigare att ”hinna med” alla vårdande 
moment i barngruppen, framför att se och tillvarata eventuella lärandemöjligheter i dessa. 
Därför ser jag det som intressant att ta reda på hur tre förskollärare resonerar kring relatio-
nen mellan omsorg och den fysiska beröringens betydelse för barns lärande och utveckling. 
 
Av utredningen Allmänna råd för kvalitet i förskolan - kvalitetsområden, Dnr 2004:37  
framgår att synen på lärande kan variera, men att förskolepersonalen oftast uppfattar sitt 
uppdrag efter educare-modellen i vilken omsorg, fostran och lärande förutsätter varandra 
(Skolverket, 2004). 
 
Ett ökande tempo i det moderna samhället ställer nya krav på såväl barn som vuxna. Genom 
att vi tvingas tillbringa allt mindre tid med vår familj och allt mer tid på vårt arbete ökar vår 
stressnivå med de ständigt ökande kraven på flexibilitet som arbetet ställer. Barnen stressas 
och påverkas negativt av den allt mer flexibla livsstil som arbetet medför för deras föräldrar. 
Samhällets alltmer ökade tempo kan göra barnen mycket mer stressade och oroliga än barn 
var för exempelvis tio år sedan. Då är pedagogens förhållningssätt ett viktigt hjälpmedel när 
det gäller att skapa lugn och ro i barnomsorg och skola. För att barn skall må bra måste det 
finnas en balans mellan stress och lugn och ro i deras vardag (Uvnäs Moberg, 2000). 
 
Enligt Meads teori är det grundläggande att delta i den andra vid all sorts kommunikation 
människor emellan. I samspelet antar vi varandras attityder liksom vi framkallar attityder 
hos den vi samspelar med (Mead, 1976). Den fysiska kontakten har en central roll för män-
niskans förmåga att samspela med andra genom hela livet. Beröringen ger en känsla av väl-
befinnande och underlättar kommunikationen (Ardeby, 2007). Fysiska sinnesintryck är ett 
grundläggande behov för välbefinnande och trygghet hos barn och vuxna (Ayres, 1983).  
 
Självförtroendet och tilliten till andra människor stärks av känslan att bli sedd och bekräftad, 
medan frånvaron av beröring kan ha en direkt skadlig inverkan. Således är människans be-
hov av beröring ett basalt behov, som kompletteras av de möjligheter vi har av att tolka det 
som uttrycks med kroppen och rösten i interaktion med andra. Genom att uttrycka sympati 
och vara lyhört bemötande kan ett ömsesidigt samspel ske i relationen mellan människor. 
Återkoppling till samspelet är nödvändig för såväl trygghet som omvårdnad (Ardeby, 2007). 
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Av Skolverkets Allmänna råd för kvalitet i förskolan, SKOLFS 2005:10 framgår att det är 
särskilt viktigt för förskolepersonalen att reflektera över hur verksamheten är organiserad 
utifrån en helhetssyn med utgångspunkt i barns lärande och utveckling. Personalens förhåll-
ningssätt som styrs av personliga handlingar påverkar barn på olika sätt i vardagliga situa-
tioner. Det bemötande barnet får, formar barnets lärande och utveckling såväl som fostran 
och värderingar. Läroplanen och läroplanens intentioner skall därför ligga till grund för per-
sonalens yrkessocialisering genom ständiga reflektioner över sitt förhållningssätt till barn 
och vuxna samt yrkesrollen (Skolverket, 2005). 
 
Den känsla av uppmärksamhet, trygghet och kontakt som byggs upp mellan människor kan 
upplevas som varmt och stödjande. Särskilt för personal inom barnomsorgen och vården har 
arbetet med beröring betydelse då trygghet och förtroende byggs upp. Beröringen bidrar till 
att skapa känslomässiga band mellan människor i goda relationer, genom exempelvis upple-
velse av trygghet, stöd och värme som en vuxen kan förmedla (Uvnäs Moberg, 2000). Enligt 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, skall alla 
som arbetar inom skolans verksamhet arbeta för att utveckla elevens känsla för samhörighet, 
trygghet samt bidra till en harmonisk utveckling (Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
1.1  Syfte  
 
Studien syftar till att undersöka hur tre förskollärare resonerar kring omsorg och den fysiska 
beröringens betydelse för barns lärande och utveckling. 
 
1.2  Frågeställningar 
 

 Hur beskriver förskollärarna relationen mellan omsorg och lärande 
 Hur uttrycker sig förskollärarna ifråga om hur de använder sig av fysisk beröring i 

barngruppen? 
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 Kapitel 2  Del 1. Bakgrund 

2.1  Den svenska förskoleverksamheten 

I detta kapitel presenteras rapporter med anknytning till den svenska förskoleverksamheten 
och ett urval av svenska och internationella undersökningar inom det aktuella forskningsom-
rådet. 

2.1.1  Den svenska förskolan 

Av rapporten Starting Strong II, Early Childhood Education and Care, framgår att Sverige 
tillsammans med Österrike, Checkiska Republiken, Finland och Ungern har en ledande plats 
bland de 5 främsta OECD-länderna i pedagogiska sammanhang. Sverige har en ledande roll 
även då det gäller utbyggnad av förskolan, med en stabil finansiering av staten, låga avgifter 
och en relativt välutbildad personal i en jämförelse med andra OECD-länder. Också när det 
gäller förskolornas personaltäthet och barngruppsstorlek placerar sig Sverige bland de 
främsta enligt samma rapport (OECD, 2006). 
 
Ett synsätt som har anammats i Sverige är att se på barnet med respekt för barnet och för 
barndomen. Enligt detta synsätt har barndomen ett egenvärde i sig och är inte enbart en för-
beredelse för livet som vuxen (OECD, 2006). Detta synsätt förutsätter att omsorg, fostran 
och lärande sätts i fokus av den verksamma pedagogen: 
 

 “The pedagogue sets out to address the whole child: the child with body, mind, 
emotions, creativity, history and social identity. This is not the child only of emo-
tions, the psychotherapeutic approach; not only of the body, the medical ap-
proach; nor only of the mind, the traditional teaching approach” (Moss and Petrie, 
2002 i OECD-rapporten s 162). 

 
Implementering av det livslånga lärandet redan med början i förskoleåldern, stöds av Nobel-
pristagarna i ekonomi Cunha och Heckman. Enligt Cunha och Heckman innebär principen 
om lärande att människan lär under hela sin livslängd. Cunha och Heckman resonerar i fråga 
om det livslånga lärandet: om barnet lär i tidig ålder, så kommer det sannolikt att vilja fort-
sätta att lära också senare i livet (OECD, 2006). 
 
Skolverket har av den svenska regeringen fått i uppdrag att föreslå förändringar som skall 
syfta till att förstärka förskolans pedagogiska uppdrag och leda till en förbättrad verksamhet. 
Den pedagogiska verksamheten skall främja barns utveckling och bygga på en holistisk syn. 
Barnets olika kompetenser skall stödjas med utgångspunkt i ett synsätt som utgår ifrån att 
barn lär hela tiden med alla sinnen och i interaktion med sin omgivning. Lek och barnets 
eget utforskande skall stå i fokus för många lärandetillfällen i vardagliga situationer där frå-
gor, initiativ och intressen stimuleras av förskolepersonalen (Skolverket, 2009). 
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2.1.2  Förskolans uppdrag och måluppfyllelse 
Läroplanen för förskola och förskoleklass vilar på tre ben inom vilket omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet. Läroplanen har sin utgångspunkt i modellen som internationellt 
kallas för educare. Förskolans läroplan innehåller endast mål att sträva mot och anger inrikt-
ningen för förskolans arbete. Barns egna individuella förmågor skall inte bedömas och inte 
heller utvärderas. Det är istället förskolans verksamhet som skall utvärderas i förhållande till 
måluppfyllelsen av givna ramar och förutsättningar (Skolverket, 2008).  
 
Begreppet educare betyder att ”ta sig an” eller att ”ha omsorg för” någon eller något. Educa-
re kan härledas till engelskans och franskans education/éducation, vilket på svenska motsva-
ras av såväl (upp)fostran som av långvarig omsorg. Detta tolkas ofta som att det finns ett 
bildnings- och utbildningsideal som uttrycker människors potential och vilja att ömsesidigt 
växa, lära och utvecklas (Educare1, 2007). 
 
Resultatet från olika fallstudier som ingår i den nationella utvärderingen av förskolan i rap-
porten Tio år efter förskolereformen visar att ledningsansvariga, rektorer och pedagoger inte 
kan se några svårigheter med att arbeta efter modellen educare. Bland över hälften av de 
intervjuade respondenterna återfinns en medvetenhet om de ökade kraven på barns lärande. 
Av resultatet framgår också att många har, fått upp förståelse för den betydelse den pedago-
giska dokumentationen har samt dess huvudsyfte, att synliggöra barns lärande i olika situa-
tioner (Skolverket, 2008).  
 
I rapporten ”Möten för lärande Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan” 
(Johansson, 2003) karaktäriseras målen för förskoleverksamheten av trygghet, harmoni, om-
sorg och att verksamheten skall vara stimulerande för barnen. Viktigt visar studien är att 
barnen möts individuellt och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. De relationella må-
len som har att göra med barns sociala utveckling omfattar omsorgssituationer, etiska och 
kommunikativa samspel samt atmosfären i barngruppen.  

2.1.3  Synen på barn 

Den svenska läroplanen utgår från en kunskapssyn där barns utveckling ses som en helhet. 
Läroplanen betonar olika aspekter av barns utveckling som förutsätter varandra (Utbild-
ningsdepartementet, 1998). Men det är hur förskolepersonalen bemöter och förhåller sig till 
barn som personer, som avspeglar sig i dess barnsyn. Enligt Eva Johansson (2003) är strävan 
att försöka förstå barn som meningsskapande människor en förutsättning för att möten som 
bygger på interaktion och intersubjektivitet skall ske. Av studien ”Möten för lärande - peda-
gogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan” framförd på uppdrag av Skolverket 
framgår det att det ytterst handlar om pedagogers människosyn och respekt. I studiens resul-
tat framträder tre teman: Barn är medmänniskor, Vuxna vet bäst och Barn är irrationella 
(Johansson, 2003). 
 

                                                           
1  Definitionen är  hämtad från försättsbladet till Educare 2007:2, p 1. EDUCARE - Vetenskapliga skrifter, är 
en sakkunniggranskad skriftserie. EDUCARE är också ett forum för nyare forskning, aktuella perspektiv på 
lärarutbildningens ämnen samt utvecklingsarbeten. 
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I temat: ”Barn som medmänniskor” betraktas barnet som en kompetent och meningsskapan-
de person med egna intentioner, behov och intressen samt önskningar. Temat: ”Vuxna vet 
bäst” utgörs av en syn på barnet där de vuxnas förhållningssätt har utgångspunkt i ett ”Barns 
rätt att välja” - utifrån ”Vuxnas struktur” respektive ”Barns bästa” - ovanifrån-perspektiv. I 
detta deltema agerar de vuxna med hänvisning till barns förståelse men prioriterar oftast sina 
egna idéer om vad som är rätt för barnen och situationen - över huvudet på barnet. Det sista 
och tredje temat: ”Barn är irrationella” ser pedagogerna på barn med glasögon färgade av en 
naivitet i vilken barn framstår som irrationella, utan intentioner eller förmåga att erfara och 
skapa mening. Tolkningar av barns strävanden görs i negativa termer och begränsas på så 
sätt av de vuxna (Johansson, 2003). 

2.1.4  Bemötande och förhållningssätt 

Bemötande är ett begrepp som vi möts av i det dagliga livet och sällan reflekterar över, men 
begreppet kräver dock sin förklaring. I Nationalencyklopedin förklaras begreppet som att 
”uppträda mot” någon. Det måste finnas en motpart att uppträda mot, någon att bemöta. 
Bemötandet kan av mottagaren uppfattas som trevligt eller otrevligt (Nationalencyklopedin, 
2009).  
 
Enligt Croona (2003) är det mottagaren som äger tolkningsföreträdet av känslan som mottas 
när någon uppträder mot någon. Det goda bemötandet kan uppfattas som en omsorgsfull 
handling som i det fallet omfattar bekräftelse och stöd för den som behöver det, men kan 
också upplevas som kränkande om det uteblir. I den pedagogiska praktiken kan de båda par-
terna utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt. De kan vidga varandras perspektiv som 
oberoende deltagare i samma interaktionsprocess. Att förstå den andres situation bidrar till 
emotionellt lärande genom lyhördhet för olika känslor hos den andra personen. Det emotio-
nella lärandet präglas då exempelvis av omsorg, värme, medkänsla och engagemang. 
Hon sammanfattar det goda bemötandet som mänskliga och samhälleliga förhoppningar och 
krav som relateras till kompetens inom professionen och bland människor i professionella 
relationer. Att vara professionell innebär enligt Croona att förhålla sig till professionens vär-
degrund och kunskapsbas. Det är samtidigt väsentligt för lärare att förhålla sig till det peda-
gogiska handlandet, som till sin professionella identitet. 
 

2.1.5  Omsorg i förskoleverksamheten 

Med läroplanen som utkom 1998 fick förskoleverksamheten en helhetssyn på lärandet. För-
ändringarna berörde områden som pedagogik, omvårdnad, omsorg och fostran. Pedagogiken 
som växte fram rymde en syn på lärandet som kan beskrivas som en kontinuerlig process 
påverkad av de upplevelser och erfarenheter barnet skapar  
sig i interaktion med andra. Arbetssättet förändrades till att i praktiken innebära en integre-
ring av omsorg och pedagogik (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001; Utbildningsdepar-
tementet, 1998). Utgångspunkten var alltså att rikta verksamhetens fokus mot att utnyttja 
olika situationer i barnens vardag. 
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Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver omsorgen som inte vilken som helst, 
utan som rymmer både omtanke, omsorg med noggrannhet om någon eller något. Av den 
nationella utvärderingen av förskolan framgår att cirka 75 % av de deltagande i studien an-
ser att de lever upp till målen för förskolans uppdrag 25 % av de deltagande respondenterna 
anser att bland annat barngruppernas storlek försvårar måluppfyllelsen (Skolverket, 2008). 

Del 2 Tidigare forskning  

2.2  Omsorgen - central aspekt av förskolepedagogiken 

I ”Omsorg - en central aspekt av förskolepedagogiken” av Eva Johansson och Ingrid Pram-
ling Samuelsson (2001), analyseras två måltidssituationer i förskolekontext. Analysen är 
gjort på observationer genomförda i projektet ”Pedagogers förhållningssätt och små barns 
lärande”.  
 
I undersökningen deltog förskolan Apelsinen och Bananen med två småbarnsavdelningar. 
Från förskolan Apelsinen deltog 13 barn och bemanningen bestod av 2,85 tjänster, varav 1 
tjänst var förskollärartjänst. På förskolan Bananen fanns det 13 barn, 2 förskollärare och 1 
barnskötare. Fokus för observationerna har riktats mot en rad vardagliga situationer i vilket 
samspelet i gruppen och mellan pedagoger och vissa barn har varit centrala. Två vanliga 
måltidssituationer har legat till grund för analys. Till undersökningen användes enkäter och 
intervjuer samt videoinspelning vid insamling av material. Studien syftar till att besvara frå-
geställningen: vilken betydelse har omsorg i pedagogers förhållningssätt under en måltidssi-
tuation? (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).  
 
Mellan förskolorna framträder en tydlig skillnad som visar sig i engagemanget mellan barn 
och vuxna. Studiens resultat visar att personalen vid förskolan Apelsinen har ett förhåll-
ningssätt som kan tolkas som vuxenorienterat, begränsande och fördömande. Trots detta kan 
det förkomma inslag av glädje och vänlig samtalston i en lugn atmosfär. Det samspel som 
sker är främst mellan pedagoger och är indirekt styrt av strukturen. De vuxnas fokus är riktat 
till omsorg om kollegor och personalens arbetssituation. Barn och vuxna möts därför inte i 
ett ömsesidigt samspel vid måltiden. Samspelet barn emellan avbryts dock inte i onödan 
vilket forskarna tolkar som ett uttryck för respekt för barns delade världar (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2001). 
 
På förskolan Bananen finns en ömsesidig gemenskap mellan barn och pedagoger. Barnen 
bekräftas och deras förmåga att utveckla egna uppfattningar och färdigheter stimuleras. Stu-
diens utsagor och det insamlade materialet från videoinspelningar visar samstämmigt att 
pedagogernas förhållningssätt är stödjande och att barnen uppmuntras till egna initiativ. De 
strategier som används vid förskolan Bananen är således uppmuntrande och ömsesidighet. 
Omsorg om banen visas genom det engagemang som ägnas åt varje enskilt barns erfarenhe-
ter och för den gemensamma samvaron mellan vuxna och barn. Resultatet visar att barnen 
får göra erfarenheter av att de är respekterade som barn med rättigheter (Johansson & Pram-
ling Samuelsson, 2001). 
 
Slutsatsen Johansson och Pramling Samuelsson (2001) drar är att pedagoger behöver reflek-
tera över omsorgsbegreppet och sin syn på relationen mellan omsorg och pedagogik. Peda-
gogernas syn på omsorg menar de bör utmynna i att omsorg och lärande inte kan ses utan 
varandra, utan snarare som en helhet ingående i den pedagogik som präglar verksamheten. 
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2.2.1  Barns relationsskapande 

I en forskningsöversikt av Docent Sven Persson vid Malmö högskola, på uppdrag av Utbild-
ningsvetenskapliga kommittén sammanställdes forskningsresultat om villkor för yngre barns 
lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. I forskningsöversikten beskriver Persson, 
Pia Williams studie i vilken hon presenterar exempel på tre former av samlärande. Dessa 
former är: peer tutoring, cooperative learning och peer collaboration. Peer tutoring innebär 
att barn lär av varandra, det vill säga att ett barn som kan mer om något hjälper ett annat 
barn. Cooperative learning innebär att barngruppen har olika förkunskaper om problem som 
ska lösas och peer collaboration innebär att barnen har lika förkunskaper eller är lika okun-
niga om arbetsuppgiften. Williams menar att barn i förskolan förväntar sig att bli hjälpta av 
sina kamrater oavsett ålder. Barnen hjälper gärna varandra och har behov av att känna sig 
behövda och delaktiga genom att lära någon något. Samlärande sker inte automatiskt enligt 
Williams. Barnen behöver den vuxnes hjälp och styrning för att samlärande skall komma 
igång (Williams i Persson, 2008). 
 
Sheridan och Williams har i studien: ”Dimensioner av konstruktiv konkurrens” forskat kring 
hur konkurrens påverkar barns lärande. Den konstruktiva konkurrensen innebär enligt förfat-
tarna att det i en lärandesituation kan uppstå en kreativitet och dynamik som motiverar barn 
att lära sig. I en sådan lärandesituation kan barn utveckla sina egna och andras prestationer 
genom de två faktorer som samverkar: samarbete och konkurrens. Barnen speglar sig i var-
andra, de observerar, imiterar, jämför kompetenser med varandra i individuella och kollabo-
rativa lärandesituationer. Enligt Sheridan och Williams betraktas kunskapen som en obe-
gränsad resurs. Interaktionen spelar en stor roll då människor lär av varandra i ett socialt 
samspel som kännetecknas av samarbete och konstruktiv konkurrens. Den konstruktiva kon-
kurrensen menar forskarna bidrar till att motivera barnen att prestera samtidigt som de lär av 
varandra (Sheridan & Williams i Persson, 2008).  
 
Gunvor Løkken beskriver ett- och tvååringars sociala samspel i ett Norskt barnehage i bo-
ken, Toddlarkultur. Løkken beskriver hur kroppen och dess uttryck är av intresse för sam-
spel och relationer barn emellan. Det mest typiska för småbarns samspel menar Løkken, är 
hur barnen ger uttryck för sin gemenskap med andra barn genom sina kroppar. Toddlarkul-
turen skapas menar Løkken genom glädjefyllda lekar i vilka barnen hoppar, skakar på huvu-
det, springer och använder det som finns i rummet till sina lekar. Det som är mest glädjande 
och utvecklande för småbarn är lek i små barngrupper. Samspelet menar hon mellan de små 
jämnåriga barnen gynnar en lärandesituation där närhet till andra barn bidrar till barns själv-
uppfattning och identitetsutveckling, men också social kompetens och tillhörighet (Løkken i 
Persson, 2008). 
 
Elin Michélsen har studerat samspelet mellan små barn. Hennes studie handlar om hur sam-
spel uppstår mellan barn på småbarnsavdelningar och hur detta samspel bejakas och domi-
neras av intresse och glädje mellan barnen. Michélsen konstaterar att de typiska dragen i 
barnens kultur utgörs av barnens påhittighet i lekar, ordlöst samförstånd, positiva känslor 
och kroppslig kommunikation. Men det konfliktsamspel som förekommer mellan barn me-
nar Michélsen, är en förutsättning för att barn skall socialiseras in i kulturen för allt mänsk-
ligt samspel. Hon menar att barnen måste lära sig ta varandras perspektiv. Det är viktigt att 
komma överens och lära sig grundläggande förutsättningar för socialt samspel om inte sam-
spelet skall upphöra. Michélsen betonar att barn socialiserar varandra och skapar sin kultur. 
De vuxnas agerande är av betydelse, genom att vara lyhörda i interaktionen med barnen och 
skapa många möjligheter till samspel kan de uppmuntra och stimulera barns kulturskapande 
(Michélsen i Persson, 2008). 
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2.2.2  Fysisk beröring i relation till lärande 

I en studie2 genomförd under ledning av forskarna Panagiotis J Stamatis och Anastasios Th. 
Kontakos vid University of the Aegean, Rhodes undersöktes, under år 2003, fysiskt berör-
ingsbeteende bland verksamma förskollärare. 111 verksamma förskollärare från området 
Aegean deltog i studien (Stamatis & Kontakos, 2003). Respondenterna fick besvara en enkät 
kring fysiskt beröringsbeteende i relation till det dagliga pedagogiska arbetet med barn i 
förskolan. Syftet med studien var att kartlägga fysiska beröringsbeteende vanor samt att ta 
reda på hur medvetenheten bland förskolläraren var när det gäller de pedagogiska vinsterna 
med den fysiska kommunikationsformen. 
 
Observationer genomfördes på förskolor i Rhodesområdet bland 10 förskollärare och 144 
förskolebarn. Observationerna skedde i en pedagogisk kontext och det som observerades var 
förskolebarnens samspel med pedagogerna under ett tiotal halvtimmeslånga aktiviteter av 
estetisk undervisning bland barn i tidig ålder. Till denna del av undersökningen har 3 obero-
ende observatörer validerat den insamlade empiriska datan efter verktyget, ”Systemic Ana-
lysis of Touching Behaviours” (S.A.T.B) (Stamatis & Kontakos, 2003).  
 
Studiens resultat visar på att ett minimum av fysiska kontakter förekommer mellan förskol-
lärare och förskolebarn och att de flesta beröringar som råkar uppkomma också är av 
slumpmässig karaktär. Av de genomförda observationerna framgick att det förekom berör-
ing under endast ett kort ögonblick, det vill säga mellan 1-3 sekunder och att beröringen då 
oftast var koncentrerad till barnets huvud, rygg-axel parti eller händer (Stamatis & Konta-
kos, 2003).  
 
Forskarna Stamatis & Kontakos (2003) konstaterar att förskollärarnas svårigheter att avgöra 
beröringens varaktighet beror på: rädsla för att väcka ogillande 42 %, beröring används i 
kommunikativt syfte 35 %, som ledarskapstrategi med strävan efter kontroll i barngruppen 
17 %, och slutligen omvårdnad och skötsel av barnen 6 %. Forskarna konstaterade vidare att 
fysisk beröring skapade en känslomässig distans, på grund av användningsområdet, trots att 
den anses vara en pedagogiskt väl användbar strategi. Fysisk beröring används i olika situa-
tioner för att visa känslor, få uppmärksamhet och tillrättavisa barn.  
 
Forskarna Stamatis & Kontakos (2003) konstaterade att den fysiska kontakten bidrog till att 
kommunikationen underlättades särskilt då dialogen ökade mellan barn och förskollärare 
och barn. Samtidigt noterades att fysisk beröring ökade den känslomässiga distansen då be-
röringen användes i disciplinära syften. Resultatet visar att förskollärare oftast rör vid bar-
nets huvud/hår och rygg eller axlar, medan barnen föredrar att röra vid förskollärarens hän-
der. Vidare rapporterar forskarna att barnen använde fysisk kontakt i syfte att söka förskollä-
rarens uppmärksamhet. Forskarna menar att förskollärarnas förhållningssätt är av stor bety-
delse för barnets jagkänsla och det positiva pedagogiska klimatet på förskolan  
 
Studien visar hur det fysiska beröringsbeteendet yttrar sig och utgör ett pedagogiskt hand-
lingssätt som oftast återfinns i familjära, interpersonella och spontana beteenden. Den fysis-
ka beröringen underlättar kommunikationen och bidrar till att främja ett positivt pedagogiskt 
klimat. Forskarna Stamatis och Kontakos påpekar att fysisk beröring som uppfattas positivt 
av bägge parter är en viktig faktor att ta hänsyn till i den pedagogiska kontexten avseende 
emotionella och interpersonella relationer (Stamatis & Kontakos, 2003). 

                                                           
2 ”Tactile Behavior of Greek Preschool Teachers.”  
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Kapitel 3 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel avser att beskriva vissa aspekter av Meads teori, som kommer att ligga till 
grund för tolkningen av det insamlade intervjumaterialet. 
 
Den amerikanska filosofen och socialpsykologen, George Herbert Mead levde mellan 1863 
och 1931 och var en viktig förgrundsgestalt inom den symboliska interaktionismen. Till-
sammans med kollegorna James H. Tafts och John Dewey gjorde Mead, University of Chi-
cago känt för att vara den nya amerikanska pragmatismens centrum. Mead verkade som pro-
fessor vid University of Chicago, Institutionen för psykologi från 1894 fram till sin bortgång 
1931 (Mead, 1976).  
 
Meads teori är pragmatisk och handlar om hur det mänskliga medvetandet utvecklas. Mead 
(1976) ser handlingen som grunden för hur människan utvecklar sin förståelse av världen. 
Interaktionen människor emellan är enligt Mead drivkraften för all mänsklig kunskapspro-
duktion och utveckling. Mead hävdar att det för all kommunikation är grundläggande att 
delta i den andra. När vi samspelar med varandra antar vi den andras attityd såväl som vi 
själva framkallar den hos de vi kommunicerar med. Vår medverkan i sociala erfarenhets- 
och beteendeprocesser har således stor betydelse för hur vår sociala förmåga utvecklas och 
hur väl vi lyckas samverka i grupp. Mead menar att det är genom användandet av signifikan-
ta symboler som människan överför mening med medvetet innehåll. Genom att tolka symbo-
lers betydelse kan människan tolka den andres handling, det vill säga överta den andres roll. 
Det är i rollövertagandet mellan individer som självbilden skapas. Den medvetna personen 
är således en produkt av sina egna sociala förhållanden, eftersom hon i bedömandet av sig 
själv utgår ifrån de bedömningar hon uppfattat att andra människor har om henne. 

3.1  Social kommunikation 

När vi har att göra med kommunikation menar Mead (1976) att vi först måste konstatera 
kommunikationens tidigare ursprung i den omedvetna konversationen med gester. Medveten 
kommunikation - medveten konversation med gester - uppstår när gester blir tecken. Dessa 
tecken kommer att bära bestämda betydelser eller minnen i form av det efterföljande beteen-
det hos individerna som besvarar dem. Enlig Mead finns det oändligt många tecken och 
symboler som människan kan kommunicera med.  
 
Bara genom att iaktta andra människors handlingar och kroppshållning kan vi bedöma situa-
tionen rätt. Ibland kan det till och med vara svårt att översätta det vi uppfattar till tal. Exem-
pelvis kan vi ibland känna på oss att allt inte står rätt till men utan att egentligen kunna sätta 
fingret på vad det är för fel. I detta samspel kan en viss attityd hos en människa framkalla en 
reaktion hos en annan. Denna fysiska växelverkan av attitydöverförande och reaktion mellan 
de deltagande i interaktionen har som syfte att tolka andra människors känslor och tankar, 
syften och mål (Mead, 1976). 
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3.1.2  Jagmedvetenhet 

Mead (1976) beskriver barnets identitetsutveckling som en social process ur vilken jaget 
växer fram. Barnet upptäcker sig själv i samspelet med andra människor. Det agerar men har 
egentligen inte någon syn på sig själv. Men genom att samspela med andra signifikanta kan 
barnet anta deras attityder och det är i detta samspel som barnet kan se sig som själv som 
människa. På detta sätt kan barnet ge innehåll och mening åt sin tillvaro och det är så alla 
barnets relationer är uppbyggda. 
 
Den signifikante andre och den generaliserande andre har stor betygelse för barnet i sociali-
seringsprocessen. I lekstadiet får barnet många möjligheter att pröva ut olika roller och iden-
titeter. Exempelvis kan familjens olika problem, genom mamma-pappa-barn leken spelas 
och befästas av barnet. När barnet senare vidgar sin repertoar av lekar är barnet framme vid 
den generaliserande andre. När barnet kan abstrahera, det vill säga se det som kännetecknar 
olika aktörer i leken och senare även konstruera relationer mellan dem har barnets person-
lighet utvecklat den generaliserande andre (Mead, 1976).  
 
En viktig komponent i barnets socialiseringsprocess är språket eftersom barnet interagerar 
med omvärlden genom sitt språk. Språket ger således upphov till att barnet börjar utveckla 
sin symboliseringsförmåga. När barnet har tränat upp sin förmåga att använda sig av språket 
som symboler för meningsbärande budskap utvecklas barnets jagmedvetande. Jagmedvetan-
det utvecklar därefter ett ”me” hos barnet som representerar samhällets normer och värde-
ringar men även språkliga regelverk (Mead, 1976).  

3.1.3  Identifikationsprocess 

Enligt Mead (1976) innebär barnets socialiseringsprocess att barnet speglar sig i de närmaste 
vuxna och övertar deras värderingar och normer. Socialisationsprocessen bygger på ett sam-
spel mellan föräldrarnas och omgivningens synsätt, vilket Mead har valt att kalla objektsjag, 
och barnets egen identifikation, subjektsjag. Dessa utvecklas parallellt, genom att barnet tar 
omgivningens regler, normer och värderingar och gör dem till sina egna. 
 
Först är barnet ett ”I”, en människa som agerar men inte ser sig själv. Därefter utvecklas ett 
”me” som representerar den samhällsordning barnet möter i våra föreställningar om hur sa-
ker och ting skall vara. I ett samspel med de människor barnet möter kan barnet skapa sig en 
förmåga att känna empati, sätta sig in i andras situation och ta över andras perspektiv (Mead, 
1976).  
 
Barnet speglar sig i den andre och upptäcker sig själv genom den medinteragerandes per-
spektiv. Enligt Mead sker detta genom rollövertagande. I rollövertagandet mellan den signi-
fikanta andra och barnet skapas barnets självbild. I socialiseringsprocessen sker en interak-
tion i vilket barnet ser på sig själv och granskar sig själv med omgivningens ögon (Mead, 
1976).  
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3.1.4  Attitydövertagande 

Utifrån Meads teori sker attitydövertagandet när barnets egen kropp sätts i relation till de 
andra i de interaktioner som barnet medverkar i. Barnets beteende utvecklas genom konver-
sation mellan ”I” och ”me”, som utgör jaget. I den sociala processen med dess olika inne-
börder tas barnets erfarenhet upp så att det som pågår sker mer effektivt därför att barnet i 
viss mening har erfarenhet av det sedan tidigare. Barnet inte bara spelar sin roll bättre under 
dessa omständigheter utan reagerar också tillbaka mot sammanhanget i vilket det är den del 
av (Mead, 1976). 
 
Processen innebär, menar Mead (1976) att barnet skapar sig ett eget jag genom att uppfatta 
gruppens, samhällets normer och värderingar som en enhet. Det är resultatet av den genera-
liserande andre och ett generaliserat rollövertagande. Mead anser att rollövertagande är en 
föreställning om hur vi människor tolkar en konkret situation. Det innebär att barnet måste 
kunna föreställa sig hur andra människor känner, tänker samt relaterar till en viss bestämd 
situation. 
 
Barnet kan påverka gruppens attityd gentemot sig själv, reagera på den och genom respons 
också därefter förändra gruppens attityd. Det är en process i vilken barnet ständigt anpassar 
sig själv i förväg till den situation hon tillhör och reagerar tillbaka på. På så sätt blir ”I” och 
”me” detta tänkande, denna medvetna anpassning alltså en del av den sociala processen och 
gör ett mycket högre organiserat samhälle möjligt (Mead, 1976). 

Kapitel 4 Metod 
Datainsamlingsmetod relateras i det följande till den teoretiska ramen. I detta kapitel kom-
mer jag att redovisa hur jag som forskare har gått tillväga när jag har planerat, genomfört 
och analyserat materialet till min undersökning, för att försöka få svar på mitt syfte och mina 
frågeställningar. 

4.1 Kvalitativ metod 

I den kvalitativt inriktade forskningen är verbala analysmetoder användbara. Den avsikt 
forskaren har med att använda sig av en kvalitativ ansats är att försöka uttolka och förstå 
olika fenomen. Den kvalitativa forskningsansatsen besvarar frågor som Vem, Hur/På vilket 
sätt och Varför. Svaren på denna typ av frågor uttrycks verbalt med ord och satser. Dessa 
svar kan sedan sorteras i klasser eller kategorier (Nyberg, 2000). Detta textmaterial blir då 
föremål för en kvalitativ bearbetning. Målsättningen med den kvalitativa analysen av text-
materialet är att hitta mönster, teman och kategorier. Upprepade genomläsningar av textma-
terialet och egna anteckningar från genomläsningen fångar förekommande mönster, teman 
och kategorier (Patel & Davidsson, 2006). 
 
I min studie om relationen mellan omsorg och lärande har jag undersökt hur tre förskollärare 
resonerar kring omsorg och den fysiska beröringens betydelse för barns lärande och utveck-
ling i den dagliga verksamheten. För att nå fram till de mål som jag har ställt upp för min 
undersökning, har jag valt att göra en kvalitativ analys av insamlad data. Det resultat som 
redovisas i analysen handlar exempelvis om hur de deltagande i studien resonerar kring om-
sorg och lärande. Genom den kvalitativa analysen av intervjuerna har insamlad data beskri-
vits i kategorier som växte fram ur resultaten. 
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4.2  Intervju 

I min studie har jag använt mig av en intervjuguide (bilaga 1) som jag har tagit fram för att 
besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Jag provade ut intervjuguiden mot en verksam 
förskollärare som har erfarenhet från pedagogiskt arbete med barn i samma åldersgrupp som 
respondenterna i denna studie. Provintervjun gjordes på förskolan där förskolläraren var 
verksam (Patel & Davidsson, 2006). 
 
Utprovningen av intervjuguiden gjordes i syfte att säkerställa intervjufrågornas utformning 
och ordning. Jag ville också försäkra mig om att jag lämnade utrymme för att respondenter-
na skulle kunna tolka frågorna utifrån sina personliga preferenser och sin erfarenhet. Jag 
använde mig av intervjufrågor av en relativt låg grad av standardisering för att lämna ut-
rymme och möjlighet för respondenterna att fritt associera till den diskussion de helst ville 
föra med mig. Jag kunde härigenom också öka möjligheten att ställa följdfrågor vilket hjälp-
te till att öka validiteten (Patel & Davidsson, 2006).  
 
Intervjuerna har skett genom personliga besök på de berörda förskolorna och intervjuernas 
varaktighet sträckte sig mellan 35 till 60 minuter i enlighet med rekommenderade normer.  
Samtliga intervjuer hölls i planerings-rummet på respektive förskola och det var responden-
terna själva som valde lämplig lokal för intervjusamtalet. En nackdel med intervjun är att jag 
som forskare är hänvisad till respondentens villighet att besvara mina frågor. Särskilt viktigt 
är det då att ge intervjun en ram. För att respondenten skall känna sig bekväm har jag förkla-
rat syftet med intervjun och gått igenom de forskningsetiska reglerna som jag följer. Jag har 
också frågat respondenten om medgivande att få lov att använda bandspelare för att doku-
mentera intervjun. Som forskare anser jag att det är viktigt att såväl respondenten som jag 
som intervjuare känner oss bekväma i intervjusituationen och att stämningen är lätt och posi-
tiv. Samtliga intervjuer har bandats och transkriberats ordagrant omedelbart vid hemkomsten 
(Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2006). 

4.3  Bearbetning och analys 

Det material som jag har fått fram från de transkriberade intervjuerna ligger till grund för 
analysen till denna studie. Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar har detta 
material bearbetats i form av en lista med relevanta data för det fortsatta analysarbetet. Jag 
har utifrån de sammanställda uppgifterna tolkat och kategoriserat materialet för att skriva 
fram resultatet. Detta material har därefter legat till grund för resultatredovisningen och re-
sultatdiskussionen. I slutfasen analyserades resultatet från vilket ett mönster framgick och 
som speglade respondenternas syn på relationen mellan fysisk beröring i relation till omsorg 
och lärande (Nyberg, 2000). 

4.4  Urval 

Studien är avgränsad till två förskolor i en kommun i Hallands län. För att undersöka hur tre 
förskollärare resonerar kring relationen mellan omsorg och den fysiska beröringens betydel-
se för barns lärande och utveckling har jag intervjuat 3 förskollärare. Förskollärarna är verk-
samma vid två kommunala förskolor i Hallands län, förskolan Blombacken och Smörkullen.  
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4.4.1  Förskolan Smörkullen 

Inom förskolan Smörkullen finns det 5 avdelningar: Blåklint, Ringblomman, Smörblomman, 
Gullvivan och Förgätmigej. Förskolans målsättning är att erbjuda en god pedagogisk verk-
samhet i vilken barn kan känna trygghet och glädje. Förskolan arbetar för att skapa ett öppet 
och nära föräldrasamarbete. Blåklint tar emot barn i åldrarna 1 till 3 år. På Blåklint, Ring-
blomman, Smörblomman och Gullvivan finns det 52 barn. Barnen i åldrarna 3 till 6 år är 
jämnt fördelade på avdelningarna Ringblomman, Smörblomman och Gullvivan. På avdel-
ningen Förgätmigej arbetar 2 förskollärare och 5 barnskötare. Mary-Louise (38 år) arbetar 
som förskollärare vid Smörkullen på avdelningen Förgätmigej och har blivit tillfrågad om 
sin medverkan i denna studie. Avdelningen Förgätmigej tar sammanlagt emot 28 barn i åld-
rarna 1-12 år.  

4.4.2  Förskolan Blombacken 

Förskolan Blombacken är en centrumnära förskola och ligger i en kommun i Hallands län. 
Blombacken har 3 avdelningar med sammanlagt 47 barn: Prästkrage, Liljekonvalj och Nej-
lika. Avdelningen Prästkrage är till för barn i åldrarna 1 - 3 år, Liljekonvalj för barn i åldrar-
na  3 - 6 år och Nejlika för barn i åldrarna 2 - 5 år. Avdelningen, Nejlika tar emot 14 barn. 
Nejlika som är en kvinnodominerad arbetsplats, har 3 heltidsanställda förskollärare och 3 
deltidsanställda barnskötare. Mary-Jo (35 år) och Terry (40 år) har blivit tillfrågade om 
medverkan i denna studie. De är båda förskollärare på avdelningen Nejlika. 

4.5  Etik 

All forskning ställer krav på forskningsetik. Enligt Humanistisk- och samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) innebär dessa krav att ansvar och hänsyn visas mot dem som ingår i 
undersökningen och att deras integritet respekteras. Forskningen ska dessutom vara etiskt 
försvarbar. Forskningskravet innebär att forskning måste bedrivas om väsentliga frågor och 
om bland annat för att bidra till hur människor på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resur-
ser. Individskyddskravet innebär att forskaren inför varje undersökning måste ta ställning till 
om kunskapstillskottet är tillräckligt stort för att uppväga de eventuella risker eller negativa 
konsekvenser forskningen kan få för de medverkande. Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidenskravet och nyttjandekravet är underordnade individskyddskravet. Helt enligt in-
formationskravet har de deltagande i studien informerats om den  undersökningsmetod jag 
använder och syftet med studien. För att uppfylla samtyckeskravet har ett missivbrev (bilaga 
2) delats ut till samtliga respondenter som har tillfrågas om deltagande i studien. I missivb-
revet ber jag om förskollärarnas medgivande att medverka i undersökningen samt lämnar 
löfte om fullständig anonymitet till alla medverkande, förskollärare, förskola, ort och kom-
mun (Nyberg, 2000; Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Jag har informerat samtliga deltagande respondenter om att deras deltagande är frivilligt och 
att de kan välja att avstå från att besvara vissa frågor under intervjun. De deltagande respon-
denterna har också informerats om att de kan avbryta intervjun när som helst. Med fullstän-
dig anonymitet avses att de deltagande i undersökningen inte ska kunna identifieras i min 
slutrapport, arbetsmaterial eller spridas på annat otillbörligt sätt. Allt inspelat material under 
intervjun raderas från bandspelarens minnesenhet direkt efter överföring till datorn. Nyttjan-
dekravet innebär att alla uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får utnyttjas 
för forskningsändamål i denna studie (Nyberg, 2000; Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.6  Datainsamling/Genomförande 

Jag etablerade en personlig kontakt med förskollärare på de utvalda förskolorna i anledning 
av deras deltagande i studien. I god tid skickades ett exemplar av intervjuguiden ut till re-
spondenterna för att dessa skulle få tid till att titta igenom intervjufrågorna för att på så sätt 
underlätta intervjusituationen. En provintervju genomfördes veckan innan de planerade in-
tervjuerna med de medverkande respondenterna för att säkerställa intervjuguidens validitet 
och reliabilitet (Patel & Davidsson, 2006).  
 
Intervjuguidens validitet säkerställdes genom det att jag provade ut den mot en verksam för-
skollärare med motsvarande erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn i åldrarna två till 
fem år. Förskollärarens sätt att uppfatta intervjufrågornas formulering låg till grund för min 
bedömning om intervjuguiden skulle kunna besvara min frågeställning (Patel & Davidsson, 
2006). 
 
Förskolläraren som deltog i provintervjun var verksam vid den kommunala förskolan Kapri-
fol i samma kommun i Hallands län. Övriga respondenter är verksamma förskollärare i 
kommunala förskolor och har sin tjänsteplacering vid förskolan Smörkullen (en förskollära-
re) och Blombacken (två förskollärare). Respondenterna har samma erfarenhet av pedago-
giskt arbete med barn i åldrarna 2-5 år. Kontakten mellan mig och respondenterna skedde 
via personliga besök, telefon och e-post på respektive förskola. (Patel & Davidsson, 2006).  

4.6.1  Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel & Davidsson (2006) är två viktiga faktorer vid datainsamling validitet och relia-
bilitet. Validitet innebär att det som undersöks är det avsedda. För att säkerställa validiteten 
har jag prövat min intervjuguide i god tid före de förbokade intervjuerna med de deltagande 
förskollärarna i studien. Intervjuguiden prövades mot en verksam förskollärare som endast 
har varit behjälplig vid provintervjun, men inte deltagit i undersökningen.  

Kapitel 5 Resultat 
I det följande kommer resultatet från undersökningen att redovisas utifrån det insamlade 
underlaget med analys av undersökningens data. Jag kommer att redovisa resultatet av för-
skollärarnas utsagor kring hur de uppfattar relationen mellan den fysiska beröringens bety-
delse för barns lärande och utveckling 

5.1  Relationen mellan omsorg och lärande 

Av intervjun med Mary-Jo framgår att hon ser på relationen omsorg och lärande som något 
som går hand-i-hand och är beroende av varandra. Hon uppfattar omsorg som en miljö i 
vilken olika mellanmänskliga möten ligger till grund för och också formar den pedagogiska 
kontexten. 
 

Jag tycker att det går hand i hand och att de är beroende av varandra, för man lär 
igenom lek och omsorg på förskolan. Utan en trygg och go miljö där barnen kän-
ner sig trygga med oss och andra barn, så kommer de ju aldrig att lära sig någon-
ting. (Mary-Jo) 

 
För att lärande skall ske förutsätts det att barnen känner sig trygga med de vuxna såväl som 
med andra barn på förskolan.  



 

   21

Utsagan tyder på att relationen mellan omsorg och lärande uppfattas som beroende av den 
psykosociala miljön barnen och de vuxna vistas i på förskolan och respondenternas förmåga 
att skapa mening och sammanhang i olika lärandesituationer. Med hänsyn till det enskilda 
barnets förutsättningar bidrar dessa komponenter över tid till barnets självständighet och 
oberoende. Därmed möjliggörs också barns förmåga till lärande och utveckling. 
 

Allt, allting är ju omsorg. Så det går ju egentligen hand i hand med lärandet, men 
det är klart att omsorgen om man skall skilja på dem så är omsorg någonting som 
du gör. Det är en sån handling. Men omsorg kan ju också vara att man förstår och 
att man lyssnar. Att man med ögonkontakt visar att man tar kontakt, lägger en 
klapp på axeln. (Terry) 

 
Av Terrys uttalande framgår att hon ser på omsorg som något pragmatiskt. Hon ser på om-
sorg som en handling, något som i handling ges till barnen. Omsorg innebär enligt henne 
också att hon som vuxen lyssnar, förstår men även kommunicerar med ögonkontakt och 
fysisk beröring. 

5.1.1  Goda förebilder  

Följande utsaga visar hur respondenten ser på goda förebilder och på dess betydelse för 
barns lärande. De vuxnas förhållningssätt framhålls som något som gör intryck på barn. Ge-
nom goda förebilder kan barn spegla sig i de vuxnas sätt att förhålla sig till varandra, men 
också lära sig tekniker eller få empatiträning genom att delta i olika aktiviteter tillsammans 
med vuxna och barn. 
 

Ja, vi är förebilder helt enkelt [...] som när vi ger massage att de ser hur vi gör så 
att de kan göra liknande på sina kompisar, få empatiträningen. [...] Vi har ju bar-
nen som hjälper barn med behov av särskilt stöd - att de visar empati genom att 
hjälpa till att hämta vantar och jag tror på förebilder helt enkelt och att man hjälps 
åt. (Mary-Jo) 

 
Citatet ovan är ett exempel på respondentens syn om hur goda förebilder gör intryck på barn 
och bidrar till barns lärande. Kunskap om olika tekniker, sociala uppförandekoder och för-
måga att sätta sig in i andras situation kan över tid befästas hos barnet. Barn tränar sitt för-
hållningssätt i olika situationer genom att spegla sig i sina förebilder. Genom att exempelvis 
visa empati gentemot andra barn har de lärt sig att ta hänsyn till och visa omsorg om andra. 
Detta sker genom kontinuerliga möten med goda förebilder både bland barn och vuxna på 
förskolan. 
 
Mary-Louise utsaga i citatet nedan talar för att de vuxnas sätt att förhålla sig till sin profes-
sion har stor betydelse för de lärandemöjligheter som skapas för barnen på förskolan. För-
hållningssättet de vuxna emellan har stor betydelse för hur barn uppfattar att de skall förhål-
la sig till andra människor.  
 

Vi är ju förebilder hela tiden. [...] Man pratar mycket om sitt förhållningssätt mel-
lan vuxna. [...] Och det kan man komma in som pedagog och stödja att man ser det 
han gjorde, så bra att han gjorde det. Att lära det till nästa gång att han gjorde det 
på ett bra sätt. Sen ser ju barn också hur andra gör, men jag tror att det blir dubbelt 
bemärkt om man liksom lyfter upp det också så att man påvisar på barnen att så 
här är det. (Mary-Louise) 

 
Av citatet ovan går det att förstå att konstruktiv kritik ger barnet de förutsättningar barnet 
behöver för att få sina föreställningar bekräftade. Den konstruktiva kritiken stärker barnets 
förmåga att förstå sammanhang och i förlängningen också förmågan att föra över kunskap 
från en situation till en annan. Barnets möjligheter till empatiträning är viktiga för barnets 
förmåga att föreställa sig och förstå andra människors tankar.  
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Att ta andras perspektiv och senare också kunna se sig själv med andras ögon är viktigt för 
barnets socialisering i förskolemiljön, inkludering i barngruppen och sociala samspel med 
andra i och utanför förskolan. 

5.1.2  Den fysiska beröringens betydelse 

Av nedanstående utsaga framgår att Mary-Jo anser att den fysiska beröringen har stor bety-
delse för människans upplevelse av trygghet och samhörighet. Enligt hennes syn har den 
fysiska beröringen också betydelse för hur vuxna och barn kommunicerar omsorg gentemot 
varandra. Eftersom alla barn inte har samma förutsättningar är det särskilt viktigt att kom-
municera omsorg på rätt sätt då det kan vara en ny erfarenhet för barnet.  
 

Forskning säger ju också hur viktigt det är. Just för trygghet och samhörighet och 
empati och även det livsviktiga att även bli berörd och alla barn har ju inte samma 
förutsättningar som man själv var uppväxt med och då är det ändå viktigare [...] 
Och som våran tjej här [...] det är ju nästan det enda sätt vi kan kommunicera or-
dentligt med henne, så är det ju med beröring. Ja, det är superviktigt jag tror att det 
är A och O. (Mary-Jo) 

 
Den fysiska beröringen har som kommunikationsform särskilt stor betydelse när det gäller 
kommunikation med barn i behov av särskilt stöd. Ovanstående utsaga tyder på att den fy-
siska beröringen ses som en viktig och kanske enda välfungerande kommunikationskanal för 
barn som har begränsade kommunikationsmöjligheter. 
 
Av Terrys uttalande nedan framgår hur vuxna kan vara goda förebilder för barnet när det 
gäller att visa omsorg om någon annan. Citatet i exemplet nedan visar på en situation i vilket 
ett barn kan lära av en vuxen. Terry menar att barn kan få empatiträning genom att spegla 
sig i henne vid olika tillfällen när hon visar omsorg om andra barn. Om barn ges tillräckligt 
många tillfällen till empatiträning kan det på sikt väcka empati hos barnet. Barn kan då lära 
sig att hjälpa, trösta och inkludera andra barn. 
 

Vi säger så här, att jag tar ett annat barn i knät och tröstar det om det är ledset och 
så står andra barn och tittar på det, då ser ju de och jag tror att det väcker empati 
om man gör det mycket. (Terry) 

 
Enligt Mary-Louise utsaga nedan framgår det att det är viktigt att träna barnet genom att 
aktivt stötta det i olika lärande aktiviteter. Eftersom barnet i exemplet nedan inte hade åkt 
rutschkana tidigare var det en främmande aktivitet för henne och hon vågade inte åka 
rutschkana själv. Av citatet framgår hur flickan successivt har stärkts när det gäller att våga 
själv. Hon stöttade flickan aktivt genom att själv delta i aktiviteten tillsammans med henne. 
Från att inte våga åka rutschkana alls har flickan successivt visat att det vågar mer och mer 
med Mary-Louise hjälp.  

 
Det är någonting man jobbar mycket med, att barn skall känna sig trygg för att det 
skall ske lärande och utveckling. [...] Vi har jobbat mycket med självkänslan i höst 
och då har vi ju det här att våga. Vi åkte en jätte-rutschkana och en flicka som inte 
vågade fick sitta i mitt knä och då vågade hon åka. Och sedan gick jag bredvid och 
höll henne i handen och då vågade hon åka. (Mary-Louise) 

 
Citatet ovan visar hur Mary-Louise deltog i aktiviteten och med hjälp av den fysiska kontak-
ten fick flickans förtroende. Detta förtroende resulterade i att flickan vågade åka ner i 
rutschkanan tillsammans med Mary-Louise. Flickan gavs större frihet när det kände sig säk-
rare och vågade mer. I nästa fas kunde Mary-Louise gå bredvid rutschkanan och hålla barnet 
i handen som också då vågade åka ner i rutschkanan med hennes stöd. I bägge fallen visade 
barnet att det vågade när det fick stöd av henne.  
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Den fysiska kontakten som var relaterad till en lärandesituation och socialiseringsprocess för 
barnet hade en viss betydelse för utfallet. Trygghet innebär enligt Mary-Louise utsaga att 
barnet upplever de vuxnas närvaro och engagemang. Barnet får möjlighet att se goda före-
bilder i vardagens olika lärande situationer. Av utsagan framgår att barn kan uppleva fysisk 
beröring positivt stärkande för självkänslan.  

5.1.3  Lärandesituationer i vardagen 

I nedanstående utsaga visar Mary-Jo ett exempel på en lärandesituation i vardagliga rutiner. 
Hon anser att ämnen som matematik och språk är lätta att involvera i olika vardagsrutiner. I 
en helt vanlig vardagsrutin sker ett samspel mellan vuxen och barn. Och i detta samspel ska-
pas det olika möjligheter där exempelvis matematik och språkträning kan involveras. Mate-
matiken kan exempelvis avdramatiseras för barnet genom att barnet tränar sig i att räkna 
sina egna fingrar i vanten.   
 
Barnet får en extra stund med den vuxne som kan hjälpa barnet med att utveckla det sociala 
samspelet samtidigt som barnet får ett nytt tillfälle till språkträning och ett tillfälle att räkna 
tillsammans med den vuxne eller med stöd av den vuxne. 
  

På varje situation, kan du alltid hitta olika delar, som på påklädning kan du ju få in 
matte och språk och allting. Du kan räkna fingrarna på vantarna: hur många fingrar 
har du nu inne i vanten till exempel så får du in matte, alltså det gäller ju egentli-
gen att vi i förskolan använder vår fantasi och att vi utnyttjar situationerna istället 
för att på, på, på kläder tjof ut, att man ger sig tid [...] Så tror jag att du kan få in 
alla möjliga aspekter av lärande i varje situation. (Mary-Jo) 

 
Mary-Jos utsaga tyder på att hon anser att vinsterna med att ge barn några minuter extra vid 
påklädningsrutiner överväger det som hon skulle spara in i att snabbt klä på barnet för att 
kunna hjälpa nästa barn med påklädningen. Att tillvarata olika situationer i vardagen tycks 
vara ett konstruktivt sätt att utnyttja rutinsituationer till barns lärande. Avgörande för hur 
mycket de vardagliga situationerna används i lärandet och hur många olika lärandeaspekter 
som tas upp handlar om den vuxnes förhållningssätt. 
 
En grundläggande förutsättning för en positiv utveckling när det gäller barns socialiserings-
process är att de vuxna kan bilda sig en övergripande bild av vilka kompetenser barn behö-
ver stärka. För ett gott samspel krävs det att barn ges konstruktiv kritik, stöttas i kommuni-
kationen med andra och tränar sin empatiska förmåga, men även att kunna hantera konflikter 
och komma fram med egna lösningar för att utveckla sociala färdigheter. 

 
För det första så tycker jag att det är viktigt att få konflikter. Man kan inte leva i ett 
konfliktlöst samhälle det finns inte. Man lär ju sig av själva konflikten med att 
kunna samarbeta med andra, att kunna ge och ta. Och det vet man ju bland dem 
små, de vill bara ha sina grejor men det pratar man ju man om hela tiden, att man 
måste kunna dela med sig av alla saker. (Mary-Lousie) 

 
Av Mary-Louise utsaga framgår att konflikter är goda lärandesituationer som barn bör träna 
sig i att hantera. Barn tränar sin empatiska förmåga, lär sig samarbete och turtagning men 
också att dela med sig av sina saker. Barns empatiska förmåga kan också stärkas genom att 
barn lär sig hantera konflikter med den vuxnes stöd i form av konstruktiv kritik. 
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5.1.4  Utveckling - I möten med andra människor 

Av nedanstående citat framgår att Mary-Jo har en syn på sitt yrke som förskollärare i vilket 
hon kontinuerligt arbetar för att söka upp sin kunskap och fördjupa sig. Det är viktigt att 
utveckla tidigare kunskaper för att kunna följa med i utvecklingen. Hon menar att det är vik-
tigt att utveckla sig kunskapsmässigt för att kunna möta det varierande behov som barn kan 
ha. Det är också viktigt att reflektera över vilka lärandeaspekter den pedagogiska verksam-
heten erbjuder barnen träning i. 
 

Alltså vad du än skall göra, så måste du ha ett förhållningssätt och tanke och ut-
veckla dig själv och söka mer information. Alltså inte bara nöja sig med det man 
lärde sig för 20 år sedan och det är det som gäller. För utmaningen är ju att du som 
pedagog faktiskt ska göra ett bra jobb och att du då skall ha tid för reflektion till att 
göra det. (Mary-Jo) 
 

Av Mary-Jos utsaga framgår att en öppen och positiv attityd också är en fördel för den pe-
dagogiska verksamhetens kvalitet. Att fördjupa och utveckla sig själv på olika sätt för att 
kunna fylla eventuella kunskapsluckor är ett måste för att möta barns olika omsorgs- och 
lärandebehov. Men det är samtidigt lika viktigt att tänka efter och att ta sig tid till reflektion 
för att kunna göra ett bra jobb. 
 
Av Mary-Louise utsaga nedan framgår att omsorg och lärande förutsätter varandra, men 
också är en viktig källa till många kompetenser som barn har att utveckla. Särskilt när det 
gäller den sociala förmågan och förmågan att kommunicera tankar, viljor och avsikter behö-
ver barn goda förebilder. Detta stöd är framför allt viktigt för barnets träning i att förhålla sig 
till sin omgivning då det utvecklar sin syn på människan och hennes omvärld. 

 
Ja, alltså jag förordar här att man måste ha från grunden, veta och vara rädd om 
andra människor eller också att kunna ge och att man säger förlåt och visar respekt 
för alla människor. Det står i läroplanen att vi skall respektera olika kulturer, 
mångfald och det är väl det man vill. Man vill ge barnen allt detta så att de får en 
grund i det. Man respekterar varandra hur de än är och att man tar med också det 
här att man är empatisk. Man vill ju få dem att värna om, helst som det ser ut i 
samhället. Det är många som förstör. De är inte rädda om andras grejor (...) och 
man måste vara rädd om sin miljö för att kunna leva kvar i den. Det är också nå-
gon slags omsorg. (Mary-Louise) 

 
Förskollärarens uppdrag är att lära barn att visa respekt för alla människor oavsett personliga 
olikheter. Personlig bakgrund får inte avgöra det bemötande någon får. Alla skall behandlas 
lika oavsett personliga olikheter. Utsagan visar också på hur de vuxnas synsätt präglar den 
pedagogiska verksamheten då respondenten kan se sig själv som inspirationskälla och före-
bild för barnen. Att vara en god förebild är också viktigt för barn då de kan imitera de vux-
nas färdigheter i olika lärande situationer. Förskollärarens förhållningssätt stöttar barn i det 
sociala samspelet med andra barn och vuxna. Barns empatiska förmåga och förmågan att 
värna om miljön är lärandeaspekter som barn skall tränas i för att kunna möta dagens och 
framtidens samhälle. 
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Kapitel 6 Diskussion och slutsats 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i tidigare forskning och den 
teoretiska ramen.  

6.1  Relationen mellan omsorg och lärande 

Min utgångspunkt för detta problemområde bottnar i intresset för den variation som finns i 
synen på relationen mellan omsorg och lärande i praktiken. Med denna undersökning vill jag 
ta reda på hur tre förskollärare resonerar kring omsorg och den fysiska beröringens betydelse 
för barns lärande och utveckling. Min uppfattning är att förskollärare och arbetslag bör re-
flektera över sin syn på relationen mellan omsorg och lärande för att stärka förskolans upp-
drag med utgångspunkt i de pedagogiska principer som uttrycks i läroplanen. 
 
Det resultat som redovisas i detta arbete tyder på att undersökningen i sin nuvarande form 
inte kan ge några tydliga svar. Men det framgår dock att det finns vissa tendenser som tyder 
på att respondenterna i denna undersökning uppfattar relationen mellan omsorg och lärande 
som beroende av följande nyckelfaktorer: den psykosociala miljön barnen och de vuxna vis-
tas i på förskolan, personalens medvetenhet om och förmåga att ta tillvara på lärandesitua-
tioner i vardagsrutiner, samt förmåga att stimulera barns intresse och föra över kunskap till 
barnen.  
 
Det framgår också att respondenternas förmåga att skapa mening och sammanhang i olika 
lärandesituationer med hänsyn till det enskilda barnets förutsättningar, över tid bidrar till 
barnets självständighet och oberoende och därmed också till lärande och utveckling. Liksom 
Johansson beskriver respondenterna barnet i denna studie som en kompetent och menings-
skapande varelse med egna intentioner, behov, intressen och önskningar (Johansson, 2003). 
Enligt Meads teori är det avgörande för barnet att se sig själv i signifikanta andra genom det 
samspel som möjliggörs med exempelvis barn och vuxna på förskolan. Genom detta sam-
spel kan barnet överta sina förebilders attityder och förhållningssätt, vilket är viktigt för bar-
nets erfarenheter och socialisation. I processen skapar sig barnet ett eget jag mot bakgrund 
av de erfarenheter barnet har gjort i tidigare samspel. Genom att interagera med signifikanta 
andra kan barnet skapa sig en bild av hur människor kan reagera i olika situationer och 
handla utifrån sina tidigare erfarenheter (Mead, 1976). 
 
Hur relationen mellan omsorg och lärande ses, undersöks av många. Det framgår bland an-
nat av den statliga utredningen, allmänna råd för kvalitet i förskolan - kvalitetsområden, Dnr 
2004:37 att synen på lärande kan variera (Skolverket, 2004). Denna slutsats kommer också 
Johansson och Pramling Samuelsson fram till i sin studie ”Omsorg - en central aspekt av 
förskolepedagogiken”. Slutsatsen forskarna drar är att det finns anledning för pedagogerna 
att reflektera över relationen mellan omsorg och pedagogik. Synen bör mogna, menar de till 
en holistisk syn på en sorts ny pedagogik som präglar hela verksamheten och inte bara ses 
som en relation mellan omsorg och pedagogik (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). 
 
Till följd av variationen inom förskoleverksamheten har Skolverket, av den svenska reger-
ingen fått i uppdrag att ta fram en ny och förbättrad läroplan som skall utgå ifrån en holistisk 
syn för den pedagogiska verksamheten. Förändringarna som föreslås skall leda till en ny och 
förbättrad verksamhet som syftar till att stödja synsättet som innebär att barn lär hela tiden 
med alla sina sinnen. Lärandet sker i interaktion med andra barn och vuxna.  
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Enligt förslaget skall lek och möjligheter för barnet att fritt kunna utforska olika lärandesitu-
ationer i vardagliga rutiner stå i fokus. Och en engagerad och kompetent personal skall sti-
mulera barnets lust att lära (Skolverket, 2009). 

6.1.1  Goda förebilder 

Resultatet av min studie visar hur respondenternas utsagor talar för att de vuxnas sätt att 
förhålla sig till sin profession har betydelse för de lärandemöjligheter som skapas för barnen 
på förskolan. Croona beskriver bemötandet som en central företeelse för den bekräftelse och 
de möjligheter människan får och kan utvecklas genom, kunskapsmässigt såväl som socialt. 
Den pedagogiska praktiken är avgörande för hur dem som vistas i den blir formade av den 
(Croona, 2003). 
 
Av resultatet i denna studie framgår att respondenternas utsagor visar att barn sannolikt kan 
befästa kunskap om tekniker, sociala uppförandekoder och förmåga att sätta sig in i andras 
situation genom kontinuerliga möten i vardagliga lärandesituationer med goda förebilder 
bland både barn och vuxna på förskolan.  
 
Pia Williams talar om olika samlärandeformer (Persson, 2008). Jag anser att resultatet från 
min studie pekar på att respondenterna tar upp exempel på samlärandeformen peer tutoring i 
de citat i vilka de beskriver de barn som tar hand om och på olika sätt hjälper barn i behov 
av särskilt stöd. Barnen tränar sin empatiska förmåga när de hjälper och stöder en kamrat 
som behöver hjälp med något som det tycker är för svårt. Det barn som kan lite mer kan då 
hjälpa och stödja det andra barnet i aktiviteten, så att det efter hand kan utveckla egna fär-
digheter och lära sig. Min studie visar också på hur förskolläraren (i exemplet med flickan 
som inte vågade åka rutschkana) med sitt stöd kunde bygga upp barnets självkänsla genom 
att aktivt delta och stödja flickan i aktiviteten. Precis som Williams menar jag att barn behö-
ver den vuxnes stöd när det gäller att socialisera in barn i nya lärandesituationer. Den vuxnes 
stöd är viktigt för utvecklingen av barnets självkänsla och lärande. 
 
Av respondenternas utsagor i denna studie framgår att konstruktiv kritik kan ge barnet de 
förutsättningar barnet behöver för att få sina föreställningar bekräftade. Sheridan och Willi-
ams redovisar sina resultat i studien ”Dimensioner av konstruktiv konkurrens”.  Den kon-
struktiva konkurrensen innebär att det i en lärandesituation kan uppstå en kreativitet och 
dynamik som motiverar barn att lära sig. De två nyckelfaktorer som samverkar för att barn 
skall utveckla sig själv och andra är: samarbete och konkurrens. Barnen speglar sig i var-
andra, de observerar, imiterar, jämför kompetenser med varandra i individuella och kollabo-
rativa lärandesituationer. Kunskapen skall enligt Sheridan och Williams betraktas som en 
obegränsad resurs. Den konstruktiva konkurrensen menar de båda forskarna är det som mo-
tiverar barnen att prestera samtidigt som de lär av varandra (Sheridan & Williams i Persson, 
2008).  
 
Mead beskriver attitydövertagandet som barnets sätt att reagera på sin omgivning och om-
givningens interaktion med barnet som en medveten anpassning till den sociala processen. 
När barnet reagerar på omgivningen anpassar det sig till den sociala processen och kan för 
varje gång tolka en konkret situation bättre och mer förfinat. Barnet kan alltså känna, tänka 
och relatera till en viss bestämd situation från tidigare erfarenheter och handla därefter 
(Mead, 1976). Av studiens resultat framgår exempelvis att barn kan uppleva en känsla av 
empati då det ser ett annat barn gråta och kanske inte våga delta i en aktivitet för att det kän-
ner sig rädd och liten. De uttryck för empati som barn uppvisar i en sådan situation är att 
visa omtanke om, vilja inkludera och stötta sin kompis på olika sätt.  
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De möjligheter ett barn får att träna empati är viktiga för barnets förmåga att föreställa sig 
och förstå andra människors tankar. Lika viktigt är det att barnet får träning i att se andras 
behov och uppfatta sina egna och andras känslor för dess sociala och emotionella utveck-
ling. 

6.1.2  Den fysiska beröringens betydelse 

Utifrån resultatet av denna studie finns det en syn som övervägande tyder på att den fysiska 
beröringen har betydelse för hur vuxna och barn kommunicerar omsorg gentemot varandra 
via fysisk beröring. Jag anser att det finns vissa likheter i min studie om den fysiska berör-
ingens betydelse och det forskarna Stamatis och Kontakos diskuterar. Forskarna menar att 
förskollärarnas förhållningssätt är väsentlig för barnets jagkänsla och det positiva pedago-
giska klimatet på förskolan (Stamatis & Kontakos, 2003). Respondenterna i min studie är 
överens om att trygghet är en grundläggande förutsättning för allt lärande. Det är viktigt för 
alla barn att blir sedd och hörd, men det finns också ett krav på att uppfylla en grundläggan-
de förutsättning för en konstruktiv utveckling när det gäller barns socialiseringsprocess. 
Barnet behöver många och rika tillfällen att spegla sig i den signifikante andre och i dess 
stöd och ledning.  
 
Ardeby (2007) talar om hur självförtroendet och tilliten kan stärkas av känslan att bli sedd 
och bekräftad. För ett barn som aldrig får tillfälle att uppleva att bli berörd kan det exempel-
vis vara svårare att bygga upp såväl självförtroende som tillit till andra människor. Just där-
för menar hon, är behovet av beröring viktigt för alla, särskilt när välmående och livskvalitet 
påverkas direkt. Detta behov kompenseras av de möjligheter människan har av att kunna 
tolka andras kroppsspråk och röstens tonfall och tonläge i interaktionen med andra. Bara 
genom att uttrycka sympati för någon och vara lyhörd och bemötande kan ett varmt och öm-
sesidigt samspel komma att ske i relationen mellan människor. En återkoppling till samspe-
let är enligt Ardeby nödvändigt för såväl trygghet som omvårdnad.  
 
Jag anser att min studie visar att mötet mellan barn och vuxna har stor betydelse för barns 
upplevelse av att bli sedd och hörd. I resultatet av min undersökning återfinns utsagor som 
tydligt visar hur respondenterna uttalar sig om att barns empatiförmåga har stärkts av på 
olika sätt. Resultatet visar hur förskollärare uttrycker att barn har socialiseras in i olika situa-
tioner av de vuxna genom att följa de vuxnas exempel. Respondenterna talar om barn som 
skyndar fram till ett annat barn för att hjälpa, trösta och inkludera i olika sammanhang när de 
ser att ett barn på något sätt är rädd och ledsen. 
 
Forskarna Stamatis och Kontakos konstaterade att kommunikationen kunde underlättas av 
den fysiska kontakten mellan barn och förskollärare och barn. Samtidigt noterade forskarna 
att fysisk beröring ökade den känslomässiga distansen då beröringen användes i disciplinära 
syften. Fysisk beröring har alltså olika effekt på barn beroende i vilket syfte den används, 
fysisk beröring som kommunikationsform eller disciplinär åtgärd (Stamatis & Kontakos, 
2003). 
 
Språket är en viktig faktor i socialisationsprocessen. Språket är det som barnet använder när 
det interagerar med omvärlden och detta ger upphov till symboliseringsförmågan. Orden är 
således de första symbolerna vi använder oss av. I de sociala relationerna utvecklas språket 
som symbol för meningsbärande budskap. För ett gott samspel krävs det således att barn ges 
konstruktiv kritik, stöttas i kommunikationen med andra och tränar sin empatiska förmåga, 
men även att kunna hantera konflikter och komma fram med egna lösningar för att utveckla 
sociala färdigheter (Mead, 1976). 
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Genom olika och återkommande samspel kan barnet således vidga sin repertoar av erfaren-
heter. Barnet kan abstrahera, se vad som kännetecknar olika personer och hur de interagerar 
med barnet i olika situationer. Därefter kan barnet konstruera egna relationer med signifi-
kanta andra, barn och vuxna. Förutsättningen är att barnet är känslomässigt bundet till dessa 
personer i den meningen att det bryr sig om eller vill efterlikna dem. Beroende av hur denna 
spegling avlöper kommer barnets jagföreställning att utvecklas (Mead, 1976). 
 
Barnet kan antigen utveckla ett gott eller ett sviktande självförtroende. Jag anser att det just 
av den orsaken är viktigt att barn omges av goda förebilder som aktivt och på olika sätt sti-
mulerar barns lärande och utveckling. I förskolan finns det exempelvis barn med olika so-
cioekonomiska och sociokulturella bakgrunder för vilka behovet av goda förebilder kan vara 
av betydande karaktär. Den generaliserande andre utvecklas ur ett återkommande samspel 
och innebär att barnet kommer att behandla alla personer på liknande sätt utifrån den reper-
toar barnet har av alla handlingar i sitt liv. När barnet har utvecklat förmågan att skapa egna 
relationer till andra människor har det utvecklat den generaliserande andre (Mead, 1976). 

6.1.3  Lärandesituationer i vardagen 

Av resultatet i denna studie framgår att det finns exempel på flera lärandesituationer att fin-
na i de vardagliga rutinerna. En respondent i denna studie uttrycker att det är lätt att introdu-
cera ämnen som exempelvis matematik och språk i olika lärandesituationer i helt vanliga 
vardagsrutiner. I en vanlig vardagsrutin samspelar de vuxna med barnet och det skapas sam-
tidigt olika möjligheter där exempelvis matematik och språkträning kan involveras. Ämnen 
som normalt kan uppfattas som svårare av barn i grundskoleåldern kan på detta sätt avdra-
matiseras i ett tidigt stadium genom att de vuxna socialiserar in barnet i lärandesituationer i 
vardagsrutiner. Jag anser att lärandet kan sättas i olika meningsfulla kontexter genom att 
vardagsrutiner utnyttjas aktivt och relaterar till de pedagogiska principer som stöds av läro-
planen (Utbildningsdepartementet, 1998). Om lärandet kan göras meningsfullt och lustfyllt 
för barnet ifråga blir också övergången till skolan lättare. Barnet får en extra stund med den 
vuxne som kan hjälpa barnet med att utveckla det sociala samspelet samtidigt som barnet får 
ett nytt tillfälle till språkträning och ett tillfälle att räkna tillsammans med eller med stöd av 
den vuxne. Jag anser att barnet med regelbunden träning av denna karaktär kan befästa olika 
begrepp som det senare får användning för i skolan. 
 
I enlighet med Meads teori antar vi i interaktionen med varandra, varandras attityder liksom 
vi framkallar attityder hos den vi interagerar med. Genom att låta barnet få vara med i olika 
aktiviteter och interaktioner kommer barnet så småningom att lära sig att dessa följer vissa 
mönster. Barnet kommer att lära sig att människorna som deltar i genomförandet av en akti-
vitet har olika funktioner eller roller och att olika personer kan turas om att ha en viss roll i 
en aktivitet eller en lek (Mead, 1976). 
 
Mead (1976) beskriver barnets socialiseringsprocess som barnets identitetsutveckling, ur 
vilket jaget växer fram ur en social process. Det första barnet utvecklar är ett I, en varelse 
som agerar men inte har någon syn på sig själv. Barnet upptäcker sig självt som varelse med 
egna initiativ, åsikter och idéer genom att interagera med andra människor och genom att 
anta deras attityder. Den signifikante andre och den generaliserande andre har stor betydelse 
för barnet i socialiseringsprocessen. Men det är i kontrast till oss vuxna som barnet klarar av 
att se sig själv som barn. Genom att barnet abstraherar och generaliserar fler och fler roller 
mellan de deltagande aktörerna i olika lekar och aktiviteter och konstruerar relationer dem 
emellan utvecklar barnet den generaliserande andre. 
 



 

   29

Respondenterna i denna studie ser tydliga vinster med att ge barn några minuter extra för 
samspel i olika vardagsrutiner, till vilka lärande kan kopplas på olika sätt. Utifrån resultatet 
tolkar jag att dessa vinster innebär att barnet kan lära sig olika tekniker och att samspela med 
både vuxna och barn mycket snabbare om förskolepersonalen lyckas skapa många lärandesi-
tuationer som är relaterade till vardagsrutinerna. En grundläggande förutsättning för en posi-
tiv utveckling när det gäller barns socialiseringsprocess är att de vuxna kan bilda sig en 
övergripande bild av vilka kompetenser barn behöver stärka. Jag anser att det för ett gott 
samspel krävs att barns olika behov möts på ett medvetet och adekvat sätt, att barn stöttas i 
kommunikationen med andra och ges tillfälle att träna sin empatiska förmåga. Men att barn 
även ges möjlighet att med stöd av den vuxne lära sig att hantera konflikter och komma fram 
med egna lösningar för att utveckla sociala färdigheter. 

6.1.4  Utveckling - I möten med andra människor 

Av respondenternas utsagor framgår att en öppen och positiv attityd är en fördel för den pe-
dagogiska verksamhetens kvalitet. Att studera vidare, fördjupa och utveckla sig själv på oli-
ka sätt är viktigt för att kunna fylla eventuella kunskapsluckor. Det är även ett måste för att 
möta barns olika omsorgs- och lärandebehov inom förskolans verksamhet. Samtidigt är det 
lika viktigt att tänka efter och att ta sig tid till reflektion för att kunna göra ett bra jobb. 
 
Människan speglar sig i den andre och upptäcker sig själv genom den medinteragerandes 
perspektiv. Mead (1976) hävdar att detta sker genom ett ständigt rollövertagande. Den mest 
avancerade nivån är utvecklingen av den generaliserade andre. Den generaliserade andre är 
en abstraktion från situationsbundet rolltagande till generella roller, som man kan förhålla 
sig till. Enligt Meads teori står denna nivå för samhällets normsystem, alltså även språkets 
regelsystem. Min uppfattning är att barnen får en bättre pedagogisk verksamhet av en kom-
petent personal som ser och möter barns olika behov på ett medvetet sätt. Personalens för-
hållningssätt kan påverka barnen så att de blir självständiga individer med tillit till sin egen 
förmåga att lära och samspela med andra (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Men av resultatet i denna studie framgår också att omsorg och lärande förutsätter varandra, 
samtidigt som det är en viktig källa till många kompetenser som barn har att utveckla. Sär-
skilt när det gäller den sociala förmågan och förmågan att kommunicera tankar, viljor och 
avsikter behöver barn goda förebilder. Detta stöd är framför allt viktigt för barnets träning i 
att förhålla sig till sin omgivning då det utvecklar sin syn på människan och hennes omvärld. 
  
Av respondenternas utsagor framgår att förskollärarens uppdrag är att lära barn att visa re-
spekt för alla människor oavsett personliga preferenser. Personliga förutsättningar får inte 
avgöra vilket bemötande någon skall få. Alla skall behandlas lika oavsett personliga olikhe-
ter. Det finns tydliga tecken på hur de vuxnas synsätt präglar den pedagogiska verksamheten 
då respondenten kan se sig själv som inspirationskälla och förebild för barnen. Att vara en 
god förebild är också viktigt för barn då de kan imitera de vuxnas färdigheter i olika läran-
desituationer. Av resultatet framgår också att förskollärarens förhållningssätt stöttar barn i 
det sociala samspelet med andra barn och vuxna. Respondenterna anser att barns empatiska 
förmåga och förmågan att värna om miljön är lärandeaspekter som barn skall tränas i för att 
kunna möta och leva i dagens och framtidens samhälle. 
 



 

   30

Michélsen har studerat konfliktsamspel som kan förekomma mellan barn. Enligt Michélsen 
är konfliktsamspelet en förutsättning för att barn skall kunna socialiseras in i kulturen för allt 
mänskligt samspel. Hon menar att barnen måste lära sig ta andras perspektiv. Barn behöver 
förstå och lära sig grundläggande förutsättningar för socialt samspel. Det barnet måste förstå 
menar Michélsen är att det måste komma överens med varandra för att det sociala samspelet 
inte skall ta slut. Enligt Michélsen är det barnen själva som socialiserar varandra och skapar 
sin egen kultur (Michélsen i Persson, 2008). De vuxnas agerande är således av betydelse 
eftersom barnen speglar sig i oss. Genom att exempelvis vara lyhörda i interaktionen med 
barnen och skapa många möjligheter till samspel kan förskolepersonalen uppmuntra och 
stimulera barns socialisering och förmåga att komma på egna lösningar i olika konfliktsitua-
tioner. 

6.2  Didaktiska konsekvenser 

I detta avsnitt diskuteras didaktiska konsekvenser med utgångspunkt i den betydelse den 
ökade förförståelsen kring problemområdet har för min kommande yrkespraktik. 
 
Utifrån resultatet från min studie kan jag se att det finns vissa tendenser ifråga om, med vil-
ken grad av medvetenhet barn stöds i lärandesituationer med utgångspunkt i vanliga var-
dagsrutiner. Graden av medvetenhet hos respondenterna tycks vara relaterad till läroplanen 
och hur läroplanen är skriven. Medvetenheten kring de arbetsområden som respondenterna 
har haft fokus på i sitt arbete är relativt hög när det gäller barns träning i empati, social för-
måga och självkänsla samt självförtroende. Av respondenternas utsagor framgår att det läggs 
stor vikt vid att utveckla dessa lärandeaspekter hos barnet. Bredvid planerade, allsidiga akti-
viteter används också den fysiska beröringen i varierande grad medvetet i vardagliga rutiner. 
 
För mig har denna undersökning bidragit till att jag har fått högre förståelse för hur mycket 
plats den didaktiska framförhållningen tas upp i vardagsrutiner. Jag anser att det för min 
personliga del är viktigt att reflektera över hur barn lär bäst och i vilka sammanhang lärandet 
kan stimuleras så att lärandet i vardagsrutiner väcker entusiasm och intresse hos varje enskilt 
barn. Hur kan jag utnyttja vanliga vardagsrutiner till att stimulera barns fantasi, intresse och 
kreativitet på bästa sätt? Det är en utmaning att planera den pedagogiska verksamheten för 
att främja barns utveckling som bygger på en holistisk syn (Skolverket, 2009). 
 
Jag förstår betydelsen av att föra pedagogisk dokumentation och reflektera över barns läran-
de i rutinsituationer. Lika viktigt är det för mig att reflektera över mitt eget förhållningssätt 
för att på bästa sätt kunna möta och stimulera barns intresse för lärande. De lärandesituatio-
ner som jag kan hitta i vardagsrutiner och sammanbinda med exempelvis matematik och 
svenska har stor betydelse för barns lärande och utveckling, men också för hur barn befäster 
sitt förhållningssätt till det livslånga lärandet. Men jag anser liksom respondenterna i min 
studie, att det är lika viktigt att barn utvecklas, växer och lär för att bli självständiga indivi-
der. Den träning de får i empati, socialt samspel med signifikanta andra och att utveckla 
självkänsla och självförtroende är förutsättningen för att lärande och utveckling skall ske 
(Mead, 1976). 
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6.3  Metodreflektion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera den metod jag har använt för att få svar på mitt syfte 
och mina frågeställningar.  
 
Metoden jag har använt i denna studie är kvalitativ analys. Som underlag för den kvalitativa 
analysen har intervjun fått vara det verktyg jag använde för att få svar på mitt syfte och mina 
frågeställningar. En fördel med att använda intervju är att jag kan få svaret på mina frågor i 
muntlig form. Intervjufrågorna var konstruerade med relativt låg grad av standardisering för 
att ge respondenterna det utrymme de behövde för att kunna diskutera det de själva föredrog 
utifrån sina egna erfarenheter och förförståelse ifråga om problemområdet. Jag fick på detta 
sätt också möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna (Patel & Davidsson, 2006).  
 
Att använda en digital bandspelare för att spela in intervjuer är en klar fördel, då jag kunde 
lyssna av det inspelade samtalet med mina respondenter i lugn och ro. Jag hade möjlighet att 
spola tillbaka och lyssna på det inspelade samtalet flera gånger för att undvika felkällor vid 
transkriberingen (Nyberg, 2000). 
 
Jag började med att pröva ut min intervjuguide mot en verksam förskollärare för att säker-
ställa intervjufrågornas utformning, relevans och eventuella ordning i intervjuguiden. För-
skolläraren som ställde upp för en provintervju är verksam vid förskolan Kaprifol i en kom-
mun i Hallands län. Resultatet av provintervjun visade att frågorna i intervjuguiden uppfat-
tades som välformulerade, men att det fanns en svårighet som förelåg i det att frågorna var 
nära relaterade till varandra. Vid ett spontant svar under intervjun kunde det hända att nästa 
fråga i intervjuguiden blev besvarad innan frågan blev uttalad. Ett förslag från den medver-
kande förskolläraren var att jag skulle lämna ut intervjuguiden innan intervjun till de delta-
gande i studien för att de skulle få en möjlighet att sätta sig in i intervjufrågornas struktur. 
 
Det var en fördel att pröva intervjuguiden i god tid inför de planerade intervjuerna, då det 
finns möjlighet att göra eventuella justeringar för att bättre nå fram till de målsättningar jag 
har med min studie. Vinsterna med att pröva ut intervjuguiden tidigare är att skapa förutsätt-
ningar för ett tryggt och stimulerande samspel med respondenten under intervjun. Ytterliga-
re en fördel med att använda intervju som undersökningsmetod är att jag kan fånga förskol-
lärarnas sätt att resonera kring sitt arbetssätt i relation till problemområdet (Patel & Davids-
son, 2006; Kvale, 2006). 
 
Att använda observation som undersökningsmetod till denna undersökning skulle vara 
mycket mer tidskrävande. För en sådan studie krävs det att jag som forskare kan fånga för-
skollärarnas och barnens beteenden i spontana sammanhang. Det svåra är att avgöra när det 
kommer att inträffa och om det finns tid inom ramen för studien att följa barnens utveckling. 
Det innebär att jag som forskare dagligen och över en längre tid måste följa förskollärarnas 
arbete och barnens lärande- och utvecklingsprocess för att samla ihop data för analys. Jag 
anser att observation som metod lämpar sig för en större studie kring detta problemområde. 
Samtidigt är metoden lämplig för att samla data inom områden som rör mänskligt beteende, 
i vilka relationer mellan förskollärare och barn kan studeras på olika sätt (Patel & Davids-
son, 2006).  
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6.4  Framtida forskning 

Som utbildad IT-pedagog och förskollärare anser jag att det är särskilt intressant att under-
söka hur barns lärande redan i tidig ålder kan stimuleras på olika sätt i vardagen. I läropla-
nen beskrivs det exempelvis hur förskolans verksamhet skall lägga grunden för barns livs-
långa lärande. Av betydelse är att barnen får de förutsättningar redan i förskolan för att i 
grundskoleålder kunna nå upp till de mål som är uppställda i skolans läroplan. En stor per-
sonalgrupp inom förskoleverksamheten består av barnskötare. Barnskötarna har ofta ett stort 
ansvar och delar arbetsuppgifter med utbildade förskollärare. Med utgångspunkt i detta an-
ser jag att det är intressant att undersöka hur barnskötarnas syn ser ut, kring relationen mel-
lan omsorg och lärande i förskolans vardag. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide    (Bilaga 1) 
      
 

1. Kan du beskriva hur du ser på att omsorg och lärande kan förenas? 
 

2. Hur går du tillväga när du arbetar med lärande i omsorgssituationer med några kon-
kreta exempel? 

 
3. Kan du beskriva vilka aspekter av lärande du ser i olika omsorgssituationer? 

 
4. Kan du beskriva några situationer i vilka du använder dig av fysisk beröring i barn-

gruppen där omsorg och lärande är förenat? 
 

5. Kan du beskriva vad du tror att barn lär sig av det? 
 
6. Kan du beskriva några sådana situationer där barn lär av varandra 

 
7. Kan du beskriva några sådana situationer där barn lär av vuxna? 
 
8. Hur anser du att barn bäst kan inspireras att lära av situationer där omsorg och läran-

de är förenade? 
 

9. Kan du beskriva de lärandeaspekter som du anser att man kan hitta i olika omsorgssi-
tuationer du jobbar med? 

  
10. Kan du ge något konkret exempel på en sådan omsorgssituation och vad barn lär av 

den? 
 
11. Vilken betydelse tror du att fysisk beröring har för barns lärande och utveckling? 

 
12. Kan du ge några konkreta exempel på hur man skulle kunna utvidga den typen av lä-

randesituationer i barngruppen? 
 

13. Kan du se några utmaningar i den typen av lärandesituationer? 
  
14. Vad anser du är viktigt att reflektera över i relationen mellan omsorg och lärande? 

 
15. Hur tycker du att din syn på lärande i omsorgssituationer har ändrat sig över tid? 

 
16. Kan du beskriva hur det har påverkat ditt sätt att arbeta praktiskt i barngrupp med 

den typen av lärandesituationer? 
 
17. Anser du att det finns tid att engagera sig i att utveckla lärande situationer i relation 

till omsorg? 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Bilaga 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!      
 
Jag heter Ljubica Simic och studerar vid Högskolan i Borås. Jag studerar på Pedagogiska 
Institutionen och skriver mitt examensarbete. I mitt examensarbete är jag intresserad av att 
försöka fånga er syn på hur omsorg och lärande kan förenas.  
 
Jag vill gärna besöka er förskola och intervjua er. Medverkan i undersökningen är helt frivil-
lig och kan avbrytas när som helst. Jag beräknar att intervjun kommer att ta 30 till 60 minu-
ter. Jag skulle vara tacksam för om ni ville delta i min undersökning. 
 
Jag följer de forskningsetiska principerna för att skydda den enskilda individens rättigheter. 
De insamlade uppgifterna kommer enbart att användas till denna rapport. Samtliga deltaga-
res identitet är skyddade i redovisningen, vilket innebär att det enskilda barnet, förskollärare 
och barnskötare eller uppgifter om dessa inte kan kopplas till någon individ, förskola, ort 
eller kommun. 
 
 
 
Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig! 
 
Tack på förhand! 
 
Ljubica Simic   
s023360@utb.hb.se 
Mobilnummer: xxx-xx xxx xx  


