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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om relationen mellan omsorg och lärande i förskolan samt 

förskollärares syn på och förhållningssätt till de båda begreppen. Insamlandet av data skedde 

genom strukturerade observationer samt fokuserade intervjuer med utbildade förskollärare. 

Observationerna skedde i två förskolors, således fyra avdelningars hallar vid in- och 

utgångssituationer och intervjuerna användes som komplement till observationerna och 

genomfördes med fyra stycken förskollärare. Studien grundas i Maurice Merleau-Pontys 

teorier om intersubjektivitet samt om livsvärldar.  Studiens resultat pekade inledningsvis på 

att förskollärarna ansåg att omsorgen och lärandet var integrerade med varandra, dock 

indikerade analysen av resultatet att förskollärarna hade annorlunda omsorgs- samt 

lärandeinriktat arbetssätt kontra deras egna uppfattning. Förskollärarna hade även skilda 

åsikter om de båda begreppens prioriteringsgrad samt om deras respektive definitioner.  

 

 

 

 

Nyckelord: Omsorg, lärande, educare, livsvärld, intersubjektivitet, förskollärare 

  



 

2 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning ............................................................................................................................. 1 

Inledning ......................................................................................................................................... 3 

Bakgrund ........................................................................................................................................ 4 

Forskningsläge ............................................................................................................................... 6 

Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................. 9 

Livsvärld ..................................................................................................................................... 9 

Intersubjektivitet ......................................................................................................................... 9 

Begrepp .................................................................................................................................... 10 

Syfte och frågeställningar ............................................................................................................. 11 

Metod ........................................................................................................................................... 11 

Metod för datainsamling .......................................................................................................... 11 

Urval och genomförande .......................................................................................................... 11 

Material, kontexter och deltagare ............................................................................................. 12 

Databearbetning och analysmetod ............................................................................................ 13 

Metodologiska överväganden ................................................................................................... 13 

Metodkritik ............................................................................................................................... 14 

Etiska hänsynstaganden ............................................................................................................ 14 

Resultat och analys ....................................................................................................................... 15 

Observationer från hallarna på avdelningarna Rosa, Grön, Blå och Orange ............................ 15 

Omsorgs- och lärandetillfällen ................................................................................................. 15 

Exempel där intersubjektivitet och möte i barns livsvärldar uteblev ....................................... 16 

Exempel där intersubjektivitet och möte i barns livsvärldar inträffade .................................... 18 

Intervjuerna med förskollärarna från Rosa, Grön, Blå och Orange .......................................... 20 

Omsorg ..................................................................................................................................... 20 

Lärande ..................................................................................................................................... 21 

Relationen mellan omsorg och lärande .................................................................................... 22 

Omsorgen, lärandet och målen i hallsituationer ....................................................................... 23 

Diskussion .................................................................................................................................... 24 

Diskussion av exemplen 1–2, 5–8 ............................................................................................ 26 

Diskussion av exemplen 3 & 4 ................................................................................................. 27 

Omsorgsfullt bemötande .......................................................................................................... 29 

Lärandet som mål i hallen ........................................................................................................ 29 

Slutsats ..................................................................................................................................... 30 

Referenslista ................................................................................................................................. 31 

Bilagor .......................................................................................................................................... 33 

Bilaga 1: Observationsmatris ................................................................................................... 33 

Bilaga 2: Intervjufrågor ............................................................................................................ 34 

 

  



 

3 

 

Inledning 

Under mina år som heltidsanställd och som vikarie i förskolan har jag märkt att det finns ett 

flertal olika sätt att se på omsorg och lärande i den svenska förskolans verksamhet. När jag 

själv arbetade hade jag svårt att se poängen med ett utökat fokus på lärande och för mig såg 

det ut som att omsorgen försvann alltmer, i och med att lärandet fick större plats i den 

pedagogiska verksamheten. Min inställning var att barn ska få vara barn och inte behöva gå 

i skolan när de är så unga. Efter att ha påbörjat mina studier till att bli förskollärare och ett 

par VFU-perioder senare, insåg jag att mina erfarenheter av lärande varit förvånansvärt 

negativt laddade. Min tidigare inställning var att antingen prioriterades lärandet i förskolan 

eller så prioriterades omsorgen. Omsorg som synonym till att vara fysiskt nära barnen, att 

prata med dem samt att lära känna dem. Inte endast att känna dem baserat på meriter och var 

de ligger till i utvecklingen, utan att känna dem personligen. Denna åsikt förändrades dock 

efter min första VFU gjorts då det uppdagades att den förskolans småbarnsavdelnings enda 

prioritering var omsorg. Omsorg som betraktades som en synonym till omvårdnad då det 

enda pedagogerna fokuserade på var toalettbesök, måltider samt vilan. Lärandet sparades 

tills barnen blev äldre och gick över till storbarnsavdelningen. Detta gjorde mig frustrerad 

och fundersam, hur kunde lärandet ignoreras så totalt med de yngre barnen och hur kunde 

pedagogerna vara nöjda med att ha ett sådant arbetssätt? Ett arbetssätt som i mina ögon var 

lika med barnpassning och utan planerat pedagogiskt lärande.  

    Dock skulle senare VFU-perioder synliggöra att ett arbetssätt som främjar både omsorg 

och lärande, utan att det ena prioriteras över det andra, var högst möjligt. Då bevittnades 

pedagogers arbetssätt där både lärande och omsorg kombinerades på ett framgångsrikt sätt, 

och där de yngsta barnens ålder inte användes som en ursäkt för att ignorera möjliga 

lärandetillfällen. Därmed väcktes tanken om denna uppsats, hur ser förskollärare på omsorg 

och lärande rent teoretiskt och hur arbetar de med dessa båda begrepp i praktiken? Är detta 

något som förskollärarna själva har reflekterat över? Jag ville även analysera hur det kommer 

sig att det kan vara sådan stor skillnad mellan förskolor och avdelningar, handlar det om 

förskollärarnas inställning eller ork till själva yrket eller kan det bero på hur de tolkar olika 

styrdokument eller har det något att göra med statusen på förskolläraryrket? En förskollärare 

är inte en förälder eller vårdnadshavare till barnen i förskolan men hen är inte heller endast 

barnets utbildare. Barn lever sina liv i förskolan och spenderar en stor del av sina första 

levnadsår där, det är inte helt orimligt att tänka att deras liv där borde kunna bestå av en 

kombination av både lärande och omsorg. Och beroende på vad dessa två begrepp anses 

innefatta, kan det få konsekvenser för hur verksamheten ser ut gällande omsorg och lärande 

i förskolan. Detta då omsorg och lärande kan ha olika innebörd för olika uttolkare. 
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Bakgrund 

Ett ämne som det konstant debatteras om i Sverige är förskolan. Politiker, forskare, 

pedagoger, media samt övriga yrkesverksamma inom förskolan är aktiva inom debatten. 

Debattens fokus skiftar, exempelvis har den handlat om storleken på barngrupper, 

tillämpning av styrdokument och statusen på förskolläraryrket, och ett ämne som dykt upp 

på senare år är huruvida vi går mot en mer skolförberedande förskola och om det därmed 

leder till att omsorgen alltmer försvinner, i och med att synen på barn och lärande förändras. 

Ingrid Lindahl och Annika Månsson hävdar att omsorgen som nämns i Läroplan för 

förskolan 98 (rev. 2010) har en underordnad ställning till lärandet, trots att omsorgen är en 

viktig och bidragande faktor till speciellt små barns personliga utveckling (Lindahl & 

Månsson, 2016). I en debattartikel i ”Pedagogiska magasinet” är en person med signaturen 

”lärare och förälder” kritisk till att lärandet tagit över en för stor del av förskolans 

verksamhet, hon uttrycker även sin oro att hennes barn inte ska få den omsorg hen behöver. 

Vidare poängterar föräldern att barn inte ska behöva gå i skola vid tre års ålder utan att i 

förskolan ska barn få leka, känna omsorg och få möjligheter att utveckla sin fantasi (Moberg 

Israelsson, 2011). 

    Biträdande professorn i utbildningsvetenskap Barbro Bruce menar att alla barn känner om 

de blir bemötta med omsorg och kan i och med det ty sig mer till vissa vuxna än till andra 

(Weman Thornell, 2016). Bruce problematiserar det faktum att under samtal hon haft med 

pedagoger där diskussionen om begreppet omsorg tagits upp, har flera av dem oroligt 

ifrågasatt tanken på att gå tillbaka till en förskola där barnpassning återigen blir det 

prioriterade fokuset. Exempelvis har kommentarer som ”när vi nu äntligen har en ordentlig 

läroplan för förskolan – ska vi då gå tillbaka till det där flummiga pratet om barnpassning nu 

igen!?” förekommit (Weman Thornell, 2016). Pedagogerna som Bruce beskriver ger sken 

av att inte se möjligheter att koppla samman begreppen omsorg och lärande, utan att det ena 

måste utesluta eller vara dominerande över det andra (Weman Thornell, 2016). Bruces åsikt 

om detta är:  

Jag menar att många har missuppfattat uppdraget inom förskolan när de låter tyngdpunkten 

ligga på ren kunskapsförmedling och utlärning av siffror och bokstäver. I själva verket är det 

omsorgen, att möta barnet och lyssna till det, som gör skillnad. De stunder då relation går före 

prestation. […] Vi måste bara ge omsorgen en tydlig plats på utbildningen. Sätta ord på den 

och låta den ingå i förskolans professionella språk. Omsorg har länge blivit avfärdad, eller 

likställd med barnpassning. […] (Weman Thornell, 2016). 

Ovannämnda pedagoger ställer sig kritiska till ett arbete där omsorgen återigen hamnar i 

fokus, genom att hänvisa till att det ju nu finns en ”ordentlig läroplan” (Weman Thornell, 

2016). Trots att det i läroplanen uttryckligen står att ”Förskolans verksamhet ska präglas av 

en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö98, 2016, 

s. 9). Mie Josefson menar dock att det inte finns någon tydlig definition i Lpfö98 rev. 2016 

av vad omsorg innebär. Vidare hävdar Josefson att det i läroplanen endast finns ett ställe där 

en kort beskrivning av vad förskollärarens ansvar är angående omsorg: ”Förskolläraren ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: /…/ erbjuda en god omsorg 

med en väl avvägd dagsrytm” (2018, s. 3; Lpfö98, 2016, s. 11). Enligt Josefson är denna 

beskrivning av den omsorg som tar sig uttryck i förskolan inte tillräcklig (2018, s. 3).  
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    Att det inte finns någon tydlig definition av begreppet omsorg var något som den 

nuvarande regeringen även ansåg, och under våren 2017 meddelade den att Skolverket fått i 

uppdrag att revidera Lpfö98/16 samt att den nya versionen förväntas publiceras under våren 

2018. I regeringsbeslutet står det angående omsorg och lärande: 

Förskolan ska uppfylla både sitt omsorgsuppdrag och sitt lärandeuppdrag. Enligt skollagen 

ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg (8 

kap. 2 §). Det saknas dock en närmare definition av vad begreppet omsorg innebär. […] 

Begreppet omsorg är även viktigt att klargöra i förhållande till begreppet undervisning som 

definieras i skollagen (1 kap. 3 §). (Regeringskansliet, 2017, s. 5).  

Skolverket har åtagit sig uppdraget och hörsammat regeringens beslut genom att de under 

2017 i samråd med bland andra myndigheter, organisationer, förskollärare, barn och 

huvudmän, har öppnat upp för att alla som är verksamma inom förskolan ska få möjlighet 

att påverka revideringen (2018). Därmed har det alltså erbjudits en möjlighet för 

förskollärare och pedagoger att vara med och påverka den nya läroplanens upplägg och 

fokusområden. På Lärarförbundets hemsida finns det redan nu möjlighet att se Skolverkets 

två utkast till den nya läroplanen. I utkasten är antalet gånger ordet omsorg står med lika 

många som det är med i Lpfö98/16: nio gånger (utkast Lpfö98/18, 2017, s. 1–8, s. 1–10; 

Lpfö98, 2016, s. 4–16). En förändring från tidigare läroplaner är att majoriteten av de 

meningar där ordet omsorg står med även inkluderar, antingen ordet utbildning eller lärande. 

Exempelvis står det i utkast 1, under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet”: 

”Utbildningen ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (utkast, 

2017, s. 1). Detta citat påvisar en strävan efter att förtydliga kombinationen av lärandet och 

omsorgen med utgångspunkt i barnens välbefinnande. Detta citat kan även ses i enlighet med 

författarna Jönsson et als syn på omsorg och lärande. Det finns ett samlat begrepp och ett 

arbetssätt som enligt författarna innebär en kombination av de båda begreppen, omsorg och 

lärande, nämligen educare. Enligt Ingrid Jönsson, Anna Sandell och Ingegerd Tallberg-

Broman är educare när god omsorg och lärande kombineras i en balanserad mix (2012, s. 

47).  

    Enligt pressmeddelandet från regeringen där revideringen tillkännagavs, fanns det även 

en annan anledning till varför Läroplan för förskolan 98 (rev. 2016) skulle revideras. 

Nämligen att den pedagogiska kvaliteten som förskolorna erbjuder sett alltför olika ut från 

förskola till förskola och detta, menar regeringen, kan leda till ”konsekvenser för 

likvärdigheten i barnens utbildning” (Regeringskansliet, 2017). Det är förskollärarna och 

andra pedagoger som har i uppdrag att tolka och tillämpa läroplanens mål och riktlinjer i 

förskolan, och med grund i regeringens anledningar till revideringen leder all denna 

problematisering till basen för den här uppsatsen. Denna uppsatssträvan är därmed att ta reda 

på hur förskollärare ser på omsorg och lärande samt att även se hur de arbetar med dessa 

begrepp rent konkret i deras pedagogiska verksamheter.  
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Forskningsläge 

Det finns forskning som problematiserar lärandets och omsorgens plats i förskolan, likväl 

finns det även forskning som menar att de båda begreppens relevans inte borde ifrågasättas, 

tvärtom att de en naturlig och given del av den svenska förskolan. Exempelvis finns de med 

i Skollagens allmänna bestämmelser (2010:800): 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (8 kap. 2 §).   

I anslutning till detta finns det en myriad av tolkningar, definitioner och arbetssätt angående 

både omsorg och lärande som förskollärare och andra som är yrkesverksamma inom 

förskolan gör och har (se t ex Riddersporre & Bruce antologi, 2016). Mie Josefson diskuterar 

det dubbla uppdraget som finns angående de båda begreppen i förskolan ”där ansvaret för 

omsorgen om barnen förenas med ansvaret att erbjuda barnen rika tillfällen till lärande […]” 

(cit. i Riddersporre et al, 2016, s. 241).  

    Flera författare diskuterar relationen mellan lärande och omsorg (Se t ex Johansson & 

Pramling Samuelsson 2001, Halldén 2007; 2016, Löfdahl & Folke-Fichtelius 2014). Eva 

Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson diskuterar de hierarkiskillnader som verkar 

finnas mellan begreppen omsorg och pedagogik (2001, s. 86). Genom tiderna har 

pedagogiken värderats högst och har varit den högutbildades, ofta förskollärarens, 

ansvarsområde medan omsorgen har förknippats med de som har lägre utbildning, 

exempelvis barnskötare (Johansson et al, 2001, s. 85). Josefson lyfter fram att under mitten 

av nittiotalet, när förberedelserna till Lpfö98 sattes i verket, anseddes omsorgen vara 

underordnad lärandet. Detta menar författaren också att begreppet educare även förstärker: 

edu/utbildning och care/omsorg (2018, s. 43). Josefson hänvisar till Gunilla Halldén som i 

sin tur menar att omsorg tidigare endast beskrivits som en del utav lärandet, samt att 

omsorgsbegreppet inte fått stå på egna ben utan att det alltid kopplats samman med lärandet 

(2018, s. 44; 2007, s. 60–61).  

    Halldén lyfter fram den första utvärderingen som gjordes av Lpfö98, av Skolverket år 

2004, och enligt den hade förskolan blivit betydligt mer lik skolan än vad som var den 

ursprungliga intentionen med läroplanen (2007, s. 61). Likväl diskuterar Jönsson et al hur 

fokuset i den svenska förskolan på senare år, sedan Lpfö98 kom till, har skiftat och att det 

nu läggs på skol-liknande aktiviteter samt det livslånga lärandet. Författarna menar även att 

förskolan numera ofta diskuteras i relation till skolan (2012, s. 51). Jönsson et al har 

undersökt två utvärderingsrapporter som gjorts fem, respektive tio år efter att Lpfö98 sattes 

i bruk. Läroplanen från 1998 är enligt författarna grundad i educare, där omsorg och lärande 

kombineras samt där även barns sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling 

kombineras. Enligt de intervjuade förskollärarna var både omsorg och pedagogiskt lärande 

en del av verksamheten. Dock uttryckte förskollärarna en oro för att förskolan skulle bli 

alltför lik skolan i och med att skol-liknande mått används även i förskolan, exempelvis då 

det ska skapas individuella utvecklingsplaner för alla barn, något som inte är ett formellt 

krav men som ändå görs (Jönsson et al, 2012, s. 54–55).  

    Jönsson et al har även genomfört en egen studie där förskollärare samt föräldrar från två 

olika förskolor fick svara på frågor angående hur det dagliga livet i förskolan ser ut och kan 
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påverkas. Föräldrarna tolkades som kluvna mellan deras förståelse för vikten av att låta barn 

vara barn genom att de exempelvis får leka, samtidigt som de ser en poäng i att deras barn 

är delaktiga i planerade aktiviteter. Alla föräldrar som deltog i studien var ense om att 

definiera lärande som vad som lärs ut i skolor samt vad som lärs ut i planerade former 

(Jönsson et al, 2012, s. 55). Författarna hävdar att deras resultat av utvärderingsrapporterna 

samt deras egen studie visar på att förskollärare är aktsamma mot att det ska bli ett alltför 

stort fokus på det skolförberedande, samt att de även värderar sådant som främst främjar 

barns sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling (Jönsson et al, 2012, s. 57).  

    Omsorg och lärande har därmed inte alltid setts som sammanlänkade utan snarare som två 

delar av förskolans verksamhet som inte har något med varandra att göra. Annica Löfdahl 

och Maria Folke-Fichtelius har forskat i förändringar som skett i förskollärarprofessionen i 

den svenska förskolan och lyfter i sin studie, funderingar om huruvida lärande och omsorg 

borde anses vara en dikotomi, där de två begreppen är uppdelade och där omsorg inte har 

något med lärande att göra (2014, s. 3). Enligt studiens resultat var synen på omsorg och 

lärande som en dikotomi ett faktum, men författarna menar att se de två som detta är att göra 

förskolan en otjänst. Vidare hävdar Löfdahl et al att det är relevant att diskutera kvalitet i 

förskolan med utgångspunkt i omsorgen och inte endast med utgångspunkt i lärandet (2014, 

s. 12). Johansson et al är också av åsikten att om inte omsorg och pedagogik sammanförs, 

utan anses vara en dikotomi, förblir pedagogiken endast instrumentell och omsorgen i sin 

tur blir utan riktning om den inte sammanvävs med lärandet (2001, s. 88).  

    Mie Josefson lyfter den diskussion som pågått i förskolan: att omsorgen alltmer försvinner 

i och med att fokus skiftar till endast lärandet och det kompetenta barnet. I sin avhandling är 

Josefson tydlig med att en av utgångspunkterna till hennes studie är att lärande och omsorg 

är varandras förutsättningar och inte motsatta perspektiv. Vidare menar Josefson att det kan 

vara komplicerat att avgöra vad som exakt tillhör omsorg och vad som exakt tillhör lärande, 

men som exempel lyfter hon påklädningen som sker i samband med utevistelsen och 

måltidsituationer som två olika tillfällen då de båda begreppen kan bevittnas (2018, s. 41). 

    En del av Löfdahl et als studie handlar om begreppet omsorg i relation till dokumentation 

och grundar sig i att tidigare studier visat att när omsorg använts i styrdokument, har det 

varit otydligt vad det begreppet rent konkret inneburit (2014, s. 1). Löfdahl et al menar att 

det finns främst två sätt att tolka omsorg. Det första sättet är att se det som verksamhet eller 

aktivitet, där barn eller andra sköts om och som att det har en kroppslig såväl som en själslig 

sida. Den kroppsliga kan innebära att sköta om rent fysiskt, i form av att mata eller tvätta, 

medan den själsliga kan innebära att bekräfta och stötta barnet i dennes utveckling (2014, s. 

2). Det andra sättet är att se det som förhållningssätt eller kvalitet, där det är av betydelse att 

bry sig om andra, att vara engagerad i det barnet gör samt att trösta, erbjuda trygghet och ge 

kärlek (Löfdahl et al, 2014, s. 2). Vidare hävdar författarna att omsorg på senare år har 

kommit att behandlas som ett pedagogiskt redskap snarare än som ett serviceuppdrag 

(Löfdahl et al, 2014, s. 4–5).  

    I en rapport från Nätverk för Barnomsorgsforskning beskriver Birgitta Lidholt hur den 

svenska förskolan karaktäriseras utifrån synen på relationen mellan omsorg och pedagogik. 

Lidholt beskriver de båda begreppen som oskiljaktiga och vidareutvecklar genom att hävda 

att det finns ett pedagogiskt värde i omvårdnad, då barn därigenom kan få uppleva nya 

erfarenheter eller bekräfta redan tillägnad kunskap (2000, s. 62). I samma rapport beskriver 
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Anne-Li Lindgren hur omsorgsbegreppet har tolkats och använts under sjuttio-, åttio- samt 

nittiotalet. Författaren beskriver hur omsorg gått från att ha associerats som ett negativt och 

passivt begrepp till att bli ett centralt begrepp i diskussioner om barnomsorg och barns 

utveckling (2000, s. 25, 27). I mitten av nittiotalet skrev Socialstyrelsen att: 

Omvårdnad är av central betydelse inom barnomsorgen. En god omvårdnad är en förutsättning 

för att barnen ska må bra, vilket i sin tur är en förutsättning för deras inlärning och positiva 

utveckling. Men omvårdnaden har också ett pedagogiskt innehåll, särskilt för de yngre barnen. 

När barnen ska äta och vila, när de vuxna hjälper barnen med på- och avklädning osv, får 

barnen upplevelser, erfarenheter och kunskaper både om sig själva och om andra och om 

tillvaron i sig. (cit. i Lindgren, 2000, s. 25).  

Detta citat påvisar att det år 1995 fanns en tydlig länk mellan omsorg och lärande, fastän 

ordet som används är omvårdnad och lärandet beskrivs som ett pedagogiskt innehåll med 

understöd av exempelvis måltids- och vilostunder. Lindgren och Halldén har sexton år 

mellan sina studier men båda är ense om att omsorg är relevant för barns psykiska behov 

och för deras interna utveckling. Författarna anser vidare att genom att visa och låta barnen 

bli mottagare för omsorg kan barnen i sin tur själva utveckla förmågan att bli givare av 

omsorg (2000, s. 27; ref. i Riddersporre et al, 2016, s. 40).    

    Katrien Van Laere och Michel Vandenbroeck har genomfört en studie där de intervjuat 

lärare med olika utbildning, bland annat förskollärare och lärarassistenter, med syfte att ta 

reda på hur olika lärare ser på utbildning, omsorg och educare. Educare är, som tidigare 

nämnt, ett arbetssätt där lärande och omsorg kombineras i en balanserad mix (Jönsson et al, 

2012, s. 47). Van Laere et al lyfter de skilda åsikter som finns hos forskare runt om i Europa 

där en del ser på utbildning och omsorg som två oskiljaktiga begrepp, medan andra stöttar 

skolsystem där omsorgsfulla miljöer skapas endast för de yngre barnen och för de äldre 

barnen är det endast fokus på utbildning och framtida lärande (2016, s. 4–5). Van Laere et 

als studie har genomförts i Flandern, i Belgien - ett område som har ett karaktäristiskt 

uppdelat skolsystem, genom att childcare services finns till för barn från noll till tre års ålder 

medan preschool/förskola är till för barn från två och ett halvt till sex års ålder (2016, s. 6). 

Forskarna upptäckte att det fanns en hierarki mellan utbildning och omsorg och flera av de 

intervjuade lärarna uppgav att de inte ansåg att ta hand om barnens känslomässiga och 

fysiska behov ingick i deras arbetsuppgifter (Van Laere et al, 2016, s. 10–11). En 

förskollärare uttryckte att det är familjens, och främst mammans, ansvar att visa barnen 

omsorg: ”When you work with the young ones, it is like people expect you to hug the 

children. I don’t think this is my task. They already have a mother. I am not the mother.” 

(Van Laere et al, 2016, s. 11). Van Laere et als studies resultat visar att det finns en hierarki 

där omsorg är underordnad lärande samt att lärarnas utbildning och status genererar olika 

nivåer av omsorgsgivande. Även fast ett flertal lärare uttryckte förståelse för vikten av att ge 

barnen känslomässig och fysisk omsorg kunde de inte agera på denna förståelse, då det 

istället väckte obekväma och tveksamma känslor hos dem. Studien synliggjorde att omsorg 

betraktades som något privat som sker i hemmet istället för i offentliga-, professionella- eller 

lärandemiljöer (2016, s. 12 och 14–15).  
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Teoretiska utgångspunkter  

Livsvärld 

En teori som tillämpas i denna studie är teorin om livsvärldar. Enligt Maurice Merleau-Ponty 

är livsvärlden en teori som grundar sig i ett filosofiskt perspektiv som utgår från att 

människan och världen är odelbara. Merleau-Ponty ansåg att livsvärlden är den värld där 

alla erfarenheter samlas, där ämnen såsom kultur, natur och samhälle förenas samt att den är 

konstant närvarande i människors upplevelser (ref. i Johansson et al, 2001, s. 82). 

Livsvärlden är alltid en del av människan och enligt denna teori är det genom den levda 

kroppen och sinnena som hon erfar, upptäcker och upplever världen (ref. i Johansson et al, 

2001, s. 82). Med den levda kroppen menas inte en biologisk kropp där kroppen endast ses 

som ett objekt, utan snarare en levd kropp som ses som ett subjekt där kropp och själ är 

sammanflätade i en helhet (Bengtsson, 2005, s. 24). Då den levda kroppens erfarenheter är 

subjektiva och därför alltid utgår från en människas personliga upplevelser kan den, enligt 

Merleau-Pontys livsvärldsteori, aldrig betraktas som endast ett objekt (Bengtsson, 2005, s. 

24). Jan Bengtsson menar att genom den levda kroppen har vi ett interaktivt förhållande till 

allt vi möter och att den är människans tillgång till världen (2005, s. 25).  

    Monica Vikner Stafberg skriver i sin avhandling att ”individers existens blir med 

livsvärlden en förutsättning för lärande” samt att det är när lärandet betraktas genom 

livvärldsperspektivet som människans existens hamnar i centrum (2017, s. 31). Livsvärlden 

finns med hos människan under hela livet och är inte något hon kan undkomma (Bengtsson, 

2005, s. 18). När människan strävar efter att skapa förståelse för någon annan genom att 

exempelvis tolka de reaktioner, gester, ansiktsuttryck och ord som uttrycks är det, enligt 

Merleau-Pontys teori en strävan efter att förstå en annan människas livsvärld (ref. i 

Johansson et al, 2001, s. 83).  

Intersubjektivitet 

Då relationen mellan förskollärare och barn är en del av denna uppsats kommer det teoretiska 

perspektivet intersubjektivitet att utforskas och tillämpas i studien. Artin Göncü har gjort en 

studie om intersubjektivitetens utveckling i leken mellan förskolebarn, där intersubjektivitet 

förklaras som ömsesidig förståelse mellan en aktivitets deltagare (1993, s. 99). Enligt 

Johansson et al ansåg filosofen Merleau-Ponty att människan är naturligt intersubjektiv med 

grund i att vi, från och med vi föds, påbörjar kommunikationen med omvärlden och när vi 

interagerar med andra genom livet ingår vi i varandras världar och har ett kontinuerligt utbyte 

av information (2001, s. 82). Interaktionen kan leda till såväl förståelse för, som till 

avståndstagande av andra människor (Johansson et al, 2001, s. 82–83). Enligt Vikner 

Stafberg kan intersubjektivitet även förknippas med empati, genom att en person använder 

sin kropp och sina sinnen för att försöka förstå en annan persons handlingar och intentioner. 

Vidare menar Vikner Stafberg att uttrycken ”att gå i någon annans skor” även kan kopplas 

samman med, samt användas för att förklara intersubjektivitet (2017, s. 59–60).  
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Begrepp  

I denna uppsats är begreppet omsorg förekommande. Till det begreppet finns det en del 

synonymer och andra ord som anses tillhöra omsorg, exempelvis omvårdnad, omtanke, 

kärlek, uppmärksamhet, välbefinnande, medkänsla, hänsynstagande, trygghet och 

noggrannhet (ref. i Riddersporre et al, 2016, s. 15, 26, 35). Gunilla Halldén beskriver omsorg 

som ett begrepp som är förenat med kärlek och omtänksamhet samt att det kan innebära 

såväl känslomässiga handlingar, såsom uppmärksamhet eller tillsyn, som kroppsliga 

handlingar, såsom hjälp med påklädning eller mat. Vidare hävdar Halldén att omsorg även 

avser att respekt visas och att den som till en början tar emot omsorgen en dag kan vara 

kapabel till att ge omsorg till någon annan (ref. i Riddersporre & Bruce, 2016, s. 35, s. 40). 

Nel Noddings beskriver omsorg som att kliva ut ur ens egen referensram och in i någon 

annans samt att visa omsorg innebär att det görs utifrån tillgivenhet och hänsyn till en annan 

person, inte utifrån bestämda regler (2013, s. 43–44). Johansson et al diskuterar hur 

ömsesidighet är en viktig aspekt av omsorgen, att den som ger omsorg behöver ha förståelse 

för vad den som tar emot omsorgen behöver (2001, s. 93, 95). Enligt Lars H Gustafsson kan 

omsorg även betyda att ”ha omsorg för en uppgift, att utföra den noga, utan att slarva eller 

jäkta” (ref. i Riddersporre, 2016, s. 27).  

    Denna uppsats kommer även att behandla lärande och Per-Erik Ellström definierar två 

skillnader på lärande, informellt och formellt lärande. Det informella lärandet sker i 

vardagen och kan vara planerat i form av erfarenhetsbaserat lärande, men det sker oftast 

spontant och är då omedvetet. Det formella lärandet grundar sig däremot i planerat lärande, 

som exempelvis sker i skolan. (ref. i Ellström et al, 1996, s. 147–149). När lärande diskuteras 

och observeras i denna studie kommer fokuset att ligga på det formella, och därmed i förväg 

planerade, lärandet. Informellt lärande är något som är vanligt förekommande i förskolan 

men då denna studies fokus är att ta reda på förskollärares syn på omsorg och lärande, samt 

att se hur de arbetar utifrån dessa begrepp i praktiken så kommer formellt lärande att 

observeras och analyseras.  

    Ett relevant begrepp i denna kontext är educare. Malmö högskola är ansvariga utgivare 

för den vetenskapliga tidskriften ”EDUCARE” där begreppet educare definieras utifrån dess 

latinska innebörd, ”ta sig an” eller ”ha omsorg för” (2010, s. 1). Enligt Löfdahl et al är 

educare kombinationen av lärande och utbildning (edu) och omsorg (care), och mer specifikt 

är det när de båda begreppen kombineras på ett välfungerande och framgångsrikt sätt (2014, 

s. 3). Van Laere et al och Jönsson et al lyfter fram att Sverige och andra nordiska länder 

anses som de mest framstående länder när det kommer till att använda educare, således att 

kombinera omsorg och lärande för barn i unga åldrar (2016, s. 4; 2012, s. 47).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera hur förskollärare ser på relationen 

mellan omsorg och lärande i förskolan. Utgångspunkten är följande frågeställningar: 

1. Vad är förskollärares syn på omsorg och lärande? 

2. Hur arbetar förskollärare med omsorg och lärande i praktiken?  

3. Hur ser förskollärares bemötande mot barn ut, med utgångpunkt i omsorg och 

lärande? 

 

 

 

Metod  

Metod för datainsamling 

Observationer samt intervjuer, mer specifikt strukturerade observationer och fokuserade 

intervjuer har använts som metod (Løkken et al, 1995, s. 43; Bell & Waters, 2016, s. 194). 

Karaktäriserande för den strukturerade observationen är att det i förväg är bestämt vad som 

ska observeras (Løkken et al, 1995, s. 43). Intervjuerna var fokuserade vilket innebär att en 

viss struktur tillämpades då intervjuerna skedde utifrån ett förbestämt tema, men 

intervjupersonerna gavs utrymme att diskutera även andra ämnen utifrån de tankar som 

väcktes under intervjuernas gång (Bell et al, 2016, s. 194).  

    Kvalitativ intervju användes vilket innebär att intervjuernas syfte var att fokusera på 

förskollärares egna perspektiv och i samband med observationerna ha skapat ett större 

helhetsperspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). Kvale et al menar att forskaren som 

initierat den kvalitativa intervjun även kliver in intervjupersonens livsvärld och målet är att 

tillägna sig kunskap om hur och varför denne upplever och handlar som hen gör (2014, s. 

46–47). Det var med detta i åtanke som intervjufrågorna utformades och det var därför 

samtalet även tilläts sträva iväg från den ursprungliga frågan, om intervjupersonens tankar 

och resonemang ledde hen någon annanstans. 

Urval och genomförande 

Observationernas samt intervjuernas fokus i denna studie var med utgångspunkt i 

förskollärares syn på omsorg och lärande, deras praktiska arbetssätt samt deras bemötande 

gentemot barnen med grund i omsorgen och lärandet. Ovannämnda datainsamlingsmetoder 

användes för att kunna belysa och konkretisera vad förskollärarnas uppfattning av vad som 

skedde i hallen var. Observationerna skedde vid sammanlagt åtta tillfällen, fyra på två olika 

storbarnsavdelningar där barnen var 3–5 år samt fyra på två olika småbarnsavdelningar där 

barnen var 1–3 år. Tre av fyra observationer skedde på förmiddagen då barnen gick ut efter 

frukost och den fjärde skedde på eftermiddagen direkt efter att barnen ätit lunch. Intervjuerna 

ägde rum efter att båda observationstillfällena gjorts och beräknades ta som mest 30 minuter 

att genomföra. Intervjumetoden valdes med önskan om att kunna fördjupa studien, att svara 
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på uppsatsen syfte samt för att komplettera observationernas resultat och därmed öka 

reliabiliteten (Kylén, 2004, s. 13). 

    Observationerna utfördes i en situation där det kunde tänkas finnas spelrum för både 

omsorg och lärande, i förskolans hall vid in- och utgångar. Inspirationen för att välja just 

denna situation hittades i Johansson och Pramling Samuelssons artikel (2001) om hur 

omsorg framträder i förskolans miljö sett utifrån en måltidssituation. Johansson et al hävdar 

att det under måltiden krävs en del kommunikativa inslag, att det utmanar barnens 

färdigheter samt att det är en situation som har potential för både omsorg och lärande (2001, 

s. 88–89). Då just måltidssituationen är objektet för ett flertal studier, avhandlingar och 

artiklar valdes hallsituationen istället som fokusområde, då detta område inte är lika vanligt 

förekommande i studier vars fokus delvis eller till fullo handlar om omsorg.  

 

Material, kontexter och deltagare 

Observationer 

För att observationerna skulle bli så varierade men ändå så tillförlitliga som möjligt 

observerades två förskolor som hade olika pedagogiska inriktningar, en Montessoriförskola 

och en med traditionell pedagogisk inriktning. Materialet som användes under 

observationerna var ett löpande protokoll samt en observationsmatris (se i bilaga 1). Det 

löpande protokollet användes som komplement till observationsmatrisen (Løkken et al, 

1995, s. 51). Observationsmatrisen var egengjord med stöd i Johansson et als definition av 

”tre former av dialoger som tydliggör omsorgens position i pedagogiken” (2001, s. 86–87). 

Detta för att kunna utgå från och fokusera på möten i livsvärldar samt intersubjektivitet. Den 

första dialogen är den emotionella dialogen där intim dialog, glädje, bekräftelse av barnet 

och den fysiska kontakten är centrala. Den andra dialogen är den meningsskapande och 

utvidgande dialogen där gemensamt intressefokus, engagemang och förklaringar utöver det 

som syns är centralt. Den tredje dialogen är den avgränsande dialogen som är mer 

kontrollerande och reglerande men inte utifrån ett negativt förhållningssätt utan i form av 

stödja, leda och hjälpa barnen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 86–87). 

Rubrikerna i observationsmatrisen var: omsorgstillfällen, gränssättning, instruktioner, 

förklaringar, hjälp samt lärandetillfällen. Kategorin lärandetillfällen baserades på delar av 

Förskolans uppdrag i Lpfö98/16 (2016, s. 7). Utformandet av observationsmatrisen samt 

valet av vad som skulle observeras var grundat i Judith Bell och Stephen Waters forskning 

(2016, s. 227–233). Se observationsmatrisen i Bilaga 1.  

Intervjuer 

Intervjuerna skedde i form av parintervjuer (Kylén, 2004, s. 26), där en förskollärare i taget 

intervjuades. Sammanlagt deltog fyra förskollärare, en förskollärare från varje avdelning 

som observerats. Intervjupersonerna valdes ut baserat på deras utbildning, att de var 

utbildade förskollärare var centralt för denna studie. Förskollärarnas arbetslivserfarenhet 

inom barnomsorgen skiljde sig från fyra år upp till trettio år. Intervjuerna ägde rum efter 

observationerna gjorts och frågor som ställdes var exempelvis ”vad innebär omsorg för dig 

som förskollärare?” och ”upplever du att det finns några svårigheter i att kombinera 

omsorg och lärande för barn i förskolan?”. Se alla frågor i Bilaga 2. Vid formuleringen av 
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intervjufrågorna har Bell et als forskning om hur frågor ska formuleras i största möjliga mån 

använts. Exempelvis att antaganden undviks, att en fråga i taget ställs samt att inga ledande 

eller värderande frågor ställs (2016, s. 173–178). Intervjuerna spelades in med 

ljudupptagning för att säkerhetsställa att informationen som kom fram sedan transkriberats 

och dokumenterats på ett så fullständigt och korrekt sätt som möjligt (Bjørndal, 2005, s. 98).  

Databearbetning och analysmetod 

Observationerna bearbetades utifrån materialet som insamlats på observationsmatrisen (se i 

bilaga 1) samt det löpande protokollet, medan intervjuerna sedan transkriberats och 

analyserats i relation till främst Johansson & Pramling Samuelssons artikel och Merleau-

Pontys teorier (2001). Efter att observationerna gjorts var det första steget att analysera 

resultaten av observationsmatrisen, det löpande protokollet samt det jag själv mindes från 

observationerna. All uppsamlad information dokumenterades även direkt efter att 

observationerna var genomförda. Det andra steget var att transkribera intervjuerna samt att 

sammanställa resultaten i varsitt dokument. Det tredje steget var att intervjusvaren kodades 

utifrån nyckelord i det transkriberade materialet och samlades sedan ihop i olika kategorier. 

Även de kategorier som användes i observationsmatrisen användes vid kodningen av det 

insamlade materialet (se i bilaga 1) (Kvale, 2014, s. 241–242).   

Metodologiska överväganden 

En fundering vid fastställandet av metod var huruvida studien skulle baseras på endast en 

förskola, och därmed två avdelningar, och att då utöka antalet observationer från åtta till 

sexton stycken. Dock fanns det då möjlighet att intervjuantalet skulle sjunka till endast två 

intervjuer, då det inte fanns några garantier för att det skulle finnas två eller flera, eller ens 

en, förskollärare på varje avdelning. Det andra alternativet var att genomföra empirin på två 

förskolor och på fyra avdelningar. Det alternativet skulle även ha inneburit att antalet 

observationstillfällen på varje avdelning blivit färre men däremot skulle representativiteten 

och reliabiliteten öka, i och med att det då går att jämföra avdelningarna med varandra. 

Denna metod var att föredra då frågeställningarna i denna uppsats hade större möjlighet att 

besvaras eftersom det då fanns flera förskollärares arbetssätt och åsikter att utgå ifrån. Därför 

utfördes empirin på två förskolor samt med fyra förskollärare. 

    Under observationerna var det min uppfattning som styrde hur det hela dokumenterades 

vilket kunde leda till en eventuell omedveten vinkling av resultaten. Följaktligen användes 

observationsmatrisen, för att försöka undvika att observationsresultaten blev alltför 

subjektiva samt för att minimera risken för att resultatet blivit bias (Bell et al, 2016, s. 199–

200, 227–228).  

    En av frågorna, fråga 8, var medvetet en fråga där endast ja eller nej kunde vara möjliga 

svarsalternativ. Detta för att den nya läroplanens mål bland annat är, som ovannämnt i 

bakgrunden, att tydliggöra begreppet omsorg samt att förtydliga utbildningen som en del av 

förskolans verksamhet och då förskollärare ska sträva efter att följa läroplanens mål och 

riktlinjer kändes denna fråga relevant.  
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Metodkritik 

När det var tillfälle att observera på förskolorna visade det sig att barngruppernas storlekar 

skiljde sig åt mer än vad som var förväntat från början. På avdelning Grön var det markant 

färre barn än det brukar vara, fem av femton barn var på plats, detta på grund utav sjukdom. 

På avdelning Rosa var det dock full barngrupp på elva barn. På avdelning Orange var det 

tjugofyra av tjugoåtta barn närvarande och på avdelning Blå var det tio av tjugo barn 

närvarande, även detta på grund utav sjukdom. Detta kunde leda till att resultaten av 

observationerna påverkats samt att det skulle bli svårare att jämföra avdelningarna med 

varandra. Dock blev detta inte fallet, då det faktum att det var mer variation mellan 

avdelningarna än vad som planerats för ledde till att resultatet kunde tolkas från flera 

aspekter, såsom om skillnaden på barngruppsstorlek påverkade förskollärarnas möjligheter 

till intersubjektivitet samt möten i livsvärldar.  

Etiska hänsynstaganden  

Eftersom anonymitet premierats fick avdelningarna fiktiva namn. Blå och Orange är 

storbarnsavdelningarna, Rosa och Grön är småbarnsavdelningarna. De kom även att heta så 

i alla anteckningar och även i analysdelen. Alla förskollärare, övriga pedagoger och barn 

benämndes i alla anteckningar som F, P, P2 och B, samt med det könsneutrala pronomenet 

hen. Blå och Grön var avdelningar från en förskola med traditionell pedagogik och Orange 

och Rosa var avdelningar från en Montessoriförskola. Förskollärarna gavs fiktiva namn för 

att skapa ett bättre flöde i texten: Kim (Rosa), Charlie (Grön), Love (Orange) och Alexis 

(Blå). Övriga pedagoger benämns som ”Po” samt ”Pe” i texten. Barnens namn ersattes med 

bokstäver i alfabetisk ordning med start vid bokstaven A. 

    Bell et al anser att en forskare ska vara väl insatt i ”etiska och moraliska dimensioner” 

som tillhör genomförandet av en forskningsstudie (2016, s. 59). I enlighet med det användes 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som utgångspunkt i kontakten med 

förskolorna och förskollärarna. Observationsmetod och intervjumetod utformades även med 

de fyra huvudkraven i åtanke. De fyra huvudkraven som konkretiserats är; 

informationskravet: deltagande i studien ska informeras om villkoren som berör deras 

medverkan samt att de har möjlighet att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

Samtyckeskravet: samtycke till studien ska inhämtas av forskaren, olika former av samtycke 

kan förekomma beroende på studiens karaktär. Konfidentialitetskravet: alla uppgifter som 

samlas in under studiens gång ska förvaras så att deltagande inte ska kunna identifieras samt 

att obehöriga ej har åtkomst till dem. Nyttjandekravet: alla insamlade uppgifter får endast 

användas till den överenskomna studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14).  

    I enlighet med dessa krav har alla förskollärare som deltagit i studien informerats om deras 

rättigheter, via mail eller via telefonsamtal. Vårdnadshavare har informerats via mail eller 

via veckobrev av avdelningens personal att en student skulle komma och observera och 

besöka avdelningen. Även barnen förbereddes genom att jag var med på avdelningarna en 

stund innan observationerna påbörjades. Där fick jag presentera mig själv och förklara varför 

jag var där och vad det var jag skulle göra. Då observationernas fokus riktar sig till 

förskollärares förhållnings- och arbetssätt har jag inte utformat eller samlat in något formellt 

samtycke från barnen.   
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Resultat och analys 

Situationerna i hallarna varierade med olika personalstyrka och olika storlek på 

barngrupperna. Alla kategorier på observationsmatrisen kunde fyllas i under observationerna 

och flera lärande- och omsorgstillfällen observerades på samtliga avdelningar: Rosa, Grön, 

Blå och Orange. Det fanns tillfällen för individuella möten samtidigt som hela 

barngruppernas behov försökte tillgodoses. Fastän barngruppernas storlek skiljde sig åt, 

liknade avdelningarna varandra på ett flertal sätt. Exempelvis gavs åtskilliga instruktioner, 

hjälp erbjöds oftare än det hann efterfrågas samt förklaringar som gick utöver det som kunde 

ses och som jämfördes med andra situationer observerades i alla hallsituationer. På Grön och 

Blå fanns det fler tillfällen för pedagogerna att sitta ned och ha nära kontakt med barnen 

individuellt, jämfört med på Rosa och Orange där pedagogerna hade kontakt och 

konversationer med cirka två till tre barn samtidigt. Intervjuerna tog mellan 15–25 minuter 

med varje förskollärare och genomfördes oavbrutna i ett privat rum som fanns i anslutning 

till varje avdelning.   

Observationer från hallarna på avdelningarna Rosa, Grön, Blå och Orange 

Omsorgs- och lärandetillfällen 

I hallen på avdelningen Rosa var det som mest elva barn och två pedagoger. I hallen rådde 

det en genomgående känsla av intersubjektivitet fastän det, enligt Merleau-Pontys teorier, 

inte blev många möten i barnens livsvärldar (ref. i Johansson, 2001, s. 82–83). Pedagogerna 

samspelade med barnen och visade ömsesidig förståelse, alla verkade veta precis vad som 

gällde och vad som förväntades av dem när de var i hallen. Instruktioner, förklaringar, 

omsorgstillfällen, lärandetillfällen, hjälp och gränssättning observerades under den tiden de 

var i hallen. Omsorgstillfällen observerades i och med att pedagogerna hela tiden var nere 

på barnens nivå, de hade nära och intima dialoger, visade glädje, bekräftade barnen och hade 

fysisk kontakt med dem (Johansson et al, 2001, s. 86–87). De lärandetillfällen som 

observerades var främst språkliga, praktiska och sinnliga (Lpfö98, 2016, s. 7). 

    I hallen på avdelningen Grön var det fem barn och två pedagoger. Barnen delades upp så 

det blev två till tre barn med varje pedagog. Även i denna hall fylldes alla kategorier på 

observationsmatrisen i direkt. Lärandetillfällen som observerades var främst praktiska och 

sinnliga (Lpfö98, 2016, s. 7). Ett flertal omsorgstillfällen observerades, exempelvis 

bekräftades barnen flera gånger med uppmuntringar såsom ”heja!” och ”vad du kan själv!”. 

De vuxna hade även fysisk kontakt och flera intima dialoger med barnen (Johansson et al, 

2001, s. 86–87).  

    I hallen på avdelning Blå var det tio barn och två pedagoger, vid korta stunder fanns det 

tre stycken pedagoger i hallen men då endast för att en av pedagogerna skulle klä på sig och 

gå direkt ut för att kunna ta emot barnen. På observationsmatrisen fylldes samtliga 

kategorier, omsorgstillfällen, instruktioner, förklaringar, lärandetillfällen, gränssättning 

och hjälp, i. De omsorgstillfällen som framträdde under observationerna var att det fanns 

uttryck för glädje, barnen bekräftades och det fanns en fysisk kontakt mellan barn och vuxen 

(Johansson et al, 2001, s. 86–87). De flesta barnen var väldigt självgående och visste precis 

vad de skulle göra på egen hand. De lärandetillfällen som observerades var främst praktiska 



 

16 

 

(Lpfö98, 2016, s. 7). I denna hall erbjöd och gav pedagogerna hjälp påfallande oftare än det 

efterfrågades av barnen. Då ett barn pausade sin av- eller påklädning och tittade på några 

bilder eller pratade med en kompis blev de direkt påminda om att fortsätta klä av- eller på 

sig, och pedagogerna gick även fram och gjorde saker åt barnen för att de skulle fortsätta, 

exempelvis tog av dem skorna i skoknekten. 

    I hallen på Orange var det en förskollärare, Love, och som mest ca 16 barn samtidigt. Vid 

ett kortare tillfälle fick Love hjälp av en annan pedagog. På observationsmatrisen fylldes 

samtliga sex kategorier i. Det fanns omsorgstillfällen då det fanns en intim dialog, glädje, 

bekräftelse av barnet samt fysisk kontakt mellan barn och den vuxna (Johansson et al, 2001, 

s. 86–87). De lärandetillfällen som observerades var främst språkliga, praktiska, sinnliga och 

etiska (Lpfö98, 2016, s. 7). Love frågade varje barn som kom fram till hen, som antingen 

bara ställde sig tysta framför hen eller inte uttryckligen sa vad de vill ha hjälp med: ”Vill du 

ha hjälp?” eller ”Vad vill du ha hjälp med?”. När barnet sagt vad hen ville ha hjälp med, 

exempelvis att dra upp dragkedjan, hjälpte Love hen. Ett av barnen, G, hade svårt att komma 

igång på egen hand och Love spenderade merparten av tiden de var i hallen med att hjälpa 

G att klä på sig, med olika former av förklaringar, hjälp, instruktioner samt gränssättningar. 

Exempel där intersubjektivitet och möte i barns livsvärldar uteblev 

Det första exemplet är ett av de tillfällen som observerats på avdelning Rosa.  

    Exempel 1, Rosa: Barngruppen var i hallen, på väg ut. Ett barn, A, tog på sig vantarna på 

fötterna istället för på händerna. A tittade på vantarna som satt på fötterna och när Kim såg 

det sa hen att barnet borde ta på sig skorna istället och sa att snart skulle alla andra barn vara 

klara. A tog då av vantarna från fötterna och gick bort till sina skor. Då satte sig ett annat 

barn, B, ned och tog också på sig vantarna på fötterna. B tittade bort mot A men då sa Kim 

att nu fick B skynda sig, då alla andra kompisar var klara. Även det här barnet tog av vantarna 

från fötterna och fortsatte att klä på sig ytterkläderna.  

    I denna situation, i enlighet med Merleau-Pontys teorier, försökte B möta A i hens 

livsvärld genom att också ta på sig vantarna på fötterna, men innan vidare samspel hann 

utvecklas klev Kim in och påminde barnen om vad de skulle göra och intersubjektiviteten 

bröts (Johansson et al, 2001, s. 82–82, 93). Genom att påminna barnen om att det var dags 

att klä på sig och att de behövde komma ikapp de andra barnen som nästan var färdiga, blev 

det inget möte i barnens livsvärld och anledningen till att vantarna hamnade på fötterna 

istället för på händerna förblev oförklarad. 

    Exempel 2, Grön: Ett barn, C, hade tagit av sig alla ytterkläder i hallen. Charlie pratade 

med flera barn samtidigt och gav instruktioner och erbjöd hjälp till de som behövde det. C 

gick fram till Charlie och pekade på sina knän och följande interaktion utspelade sig:  

C: ”Kolla.”. Charlie: ”Du kan ta av dig den andra strumpan och lägga den på hyllan”. C: 

”Kolla.”. Charlie kände på Cs knän: ”Ja, du är varm här också”. C: ”Kolla.”. Charlie: 

”Vadå? Är du blöt?”. C: ”Kolla.” Charlie: ”Har du ont i knäna?”. C nickade. Charlie: ”Vi 

får titta på dem sen.”. C pekade på sitt bakhuvud och sa ”Här också”, men fick inte något 

svar. Då gick C, på Charlies uppmaning om att de skulle titta på Cs knän när de var inne på 

toaletten, in på toaletten för att kissa. Väl inne på toaletten, som var i anslutning till hallen, 

visade C sina knän. Charlie bekräftade att C fått ett blåmärke på knät men att det inte syntes 

något på huvudet då hjälmen tagit emot.  
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    Med utgångspunkt i Merleau-Pontys teorier blev det i denna situation inte till något möte 

i barnets livsvärld (Johansson et al, 2001, s. 82–83). C försökte vid flera tillfällen påkalla 

förskollärarens uppmärksamhet till att hen hade ont i knäna efter att ha ramlat och slagit i 

dem ute i pulkabacken. För att det skulle ha blivit ett möte i barnets livsvärld hade 

förskolläraren bland annat behövt försöka förstå barnets ansiktsuttryck och gester 

(Johansson et al, 2001, s. 83). Intersubjektiviteten mellan Charlie och C bröts och Charlie 

missförstod vad C behövde för typ av omsorg. Därmed fanns det, till en början, inte den 

ömsesidiga aspekt som Johansson et al menar är grunden till omsorg (2001, s. 93).  

    Exempel 3, Blå: Ett barn, D, var i hallen och skulle klä på sig för att gå ut. D tog sina 

täckbyxor och frågade om jag, Sanna, kunde hjälpa hen att ta på dem. Alexis satt precis 

bredvid och svarade D, att D kunde ju faktiskt själv. D svarade att hen inte kunde själv och 

att det enda hen kunde var att ramla på golvet. Alexis och D skojade om att D visst kunde 

fler saker än att bara ramla på golvet. D satte sig sedan ner på golvet och försökte ta på sig 

täckbyxorna. Alexis sa, till synes inte till någon särskild men troligen till den andra 

pedagogen, Pe, som också var i hallen: ”Nu skulle man ha varit i Dubai istället”. Samtidigt 

satte sig Alexis ner och började hjälpa D ta på täckbyxorna. Ingen verbal kommunikation 

skedde mellan Alexis och D, utan D drog i midjan på byxorna medan Alexis drog ut fötterna 

ur byxbenen. Alexis och Pe fortsatte att prata om kollegan som var på semester i Dubai 

medan D, som fått på sig täckbyxorna, ställde sig upp och gjorde ett gnällande ljud. Alexis 

gav då D sin fulla uppmärksamhet och sa: ”Men titta! Du kunde ju själv!”. D log och gav 

sin jacka till Alexis som utan att säga något tog på D jackan. Alexis och Pe fortsatte att prata 

om kollegans semester och om andra semestermål. När D fått på sig jackan sa Alexis 

uppmuntrande: ”Titta vad du kan, D!”.  

    De vuxna, Alexis och Pe, delade sina livsvärldar och fastän det fanns drag av 

intersubjektivitet mellan Alexis och D i början av interaktionen, skickades det en del dubbla 

budskap till barnet varpå ömsesidigheten gick förlorad och intersubjektiviteten bröts 

(Johansson et al, 2001, s. 92–93). De dubbla budskapen gavs när Alexis sa till D att hen 

kunde klä på sig själv, men sedan hjälpte ändå Alexis D på med alla kläderna och därefter 

berömde Alexis D för sin självständighet. 

    Exempel 4, Blå: När D fått på sig jackan hämtade Alexis hens halskrage. Alexis tittade 

på halskragen och frågade D om hen hade några husdjur hemma och följande interaktion 

utspelade sig:  

D hann inte svara då Pe klev in i konversationen och sa att hen trodde att D hade katter hemma. 

D tittade på Pe och sa: ”Nä”. Varpå Alexis frågade D: ”Har du en katt hemma?” och Pe sa 

direkt efter Alexis: ”Visst har du två katter hemma?”. D: ”Nä.”. Pe: ”Men en hund har du 

ju!”. D:”Nä…Ja!”. Pe frågade vad hunden hette. D sa någonting som lät som: ”Huppe”. Pe 

hörde inte och bad D att upprepa sig. D upprepade ordet flera gånger och både Alexis och Pe 

försökte utan framgång förstå vilket ord D sa. Till slut skrek D: ”HUBPE!”. Pe: ”Hubbe?”. 

D nickade och Alexis och Pe vände sig till varandra och pratade om hundar och hundhår. Pe 

berättade att hen hade sett Ds hund någon gång när D blivit hämtad av sin mamma. D försökte 

under tiden prata med Alexis som satt på knä framför hen och tog på D halskragen: ”Mormor 

hämtar mig idag”. Pedagogerna verkade inte höra då de pratade vidare med varandra om vad 

det kunde vara för hundras som D hade hemma. Efter en stund vände sig Alexis till D och 

frågade om hunden var snäll. Varpå D svarade och berättade att hunden kunde vara snäll men 
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att den blev arg om man slog på den. Alexis och D kom överens om att man måste vara snäll 

och klappa hunden fint, sedan gick D ut på gården.  

    Här skedde, enligt Merleau-Pontys teorier, inget möte i barnets livsvärld (Johansson et al, 

2001, s. 82–83). Pedagogerna var fokuserade på sina egna delade livsvärldar och 

intersubjektiviteten bröts då de vuxna vände sig ifrån barnets livsvärld (Johansson et al, 

2001, s. 93). Barnet försökte bryta in och prata om att hens mormor skulle hämta idag, men 

pedagogerna var koncentrerade på sitt egna samtalsämne och tycktes inte höra vad D sa. 

    Exempel 5, Orange: Ett barn, E, var påklädd och på väg ut men stannade till vid Love 

och följande interaktion utspelade sig:  

E: ”Fröken, vet du vad jag glömde ta med mig?”. Love: ”Nej?”. E: ”Min medicin”. Love: 

”Fast behövde du den idag då?”. E nickar. Love: ”Aa… fast det är ju mammas och pappas 

ansvar.”. Sedan vände sig Love till ett annat barn som ville ha hjälp och E gick ut.  

    Med utgångpunkt i Merleau-Pontys teorier blev det här inte till något möte i barnets 

livsvärld och istället bröts intersubjektiviteten (ref. i Johansson et al, 2001, s. 82–83). Love 

lyssnade in barnets fundering men vände sig nästan direkt till sin egen värld, där fokuset just 

då låg på att hjälpa alla barnen att få på sig kläderna (Johansson et al, 2001, s. 93). Love 

visade inte på någon ömsesidig förståelse för vad E behövde och strävade inte efter att möta 

barnet i hens livsvärld (Johansson et al, 2001, s. 93).  

Exempel där intersubjektivitet och möte i barns livsvärldar inträffade 

Exempel 6, Rosa: Ett barn, F, försökte ta på sig tumvantar men hade svårt att få fingrarna 

på rätt plats i vanten, tummen var extra svår. F bad Kim om hjälp, som satt ned nära barnet, 

och Kim började hjälpa till med vanten:  

Kim sa till F: ”Tummen. Vet du vilken tummen är? Den är här.” Kim tog tag i barnets tumme 

och skakade lite försiktigt på den. ”Den spretar man ut och sen kan man ta i saker”. F sa 

leendes: ”Tummen”. Varpå Kim svarade, sjungandes och leendes: ”Ja, tummen.”  

    I det här exemplet hade barnet och Kim en intim dialog, Kim benämnde begrepp som F 

upprepade vilket ledde till ett språkligt lärande. Kim gav även förklaringar utöver det man 

ser, exempelvis när hen sa att med hjälp av tummen går det att greppa tag i saker (Johansson 

et al, 2001, s. 87). Att Kim hjälpte F ta på vantarna var ett exempel på ett omsorgstillfälle, 

då det ledde till att hen inte skulle behöva frysa om händerna ute på gården. Med hjälp av 

det löpande protokollet kunde det fastställas att det fanns ett tillfälle i hallen på Rosa då 

förskolläraren, enligt Merleau-Pontys teorier, mötte barnet i hens livsvärld och där 

intersubjektiviteten var ett faktum (Johansson et al, 2001, s. 82–83). Kims förhållningssätt 

till F var uppmuntrande och en ömsesidighet mellan barn och förskollärare visade sig.  

    Exempel 7, Grön: Ett av barnen hade kommit in efter att ha suttit stilla utomhus, enligt 

pedagogerna, en ovanligt lång stund. Charlie kände på barnets kinder för att se om de var 

kalla och diskuterade sedan med sin kollega om barnets hälsotillstånd, de kom överens om 

att ha ett öga på barnet under lunchen. Ett annat barn, G, klev in och sa att hen var kall om 

handen. Charlie var snabbt där för att känna på handen för att se om den var kall. Det visade 

sig att handen egentligen var varm och G skrattade nöjt medan Charlie log uppskattande åt 
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Gs bus. Därefter påminde sedan Charlie G att hen behövde börja försöka ta av sig skorna, 

vilket G gjorde.  

    Charlie var omsorgsfull genom att hen hade en intim dialog, visade glädje, bekräftade och 

hade en fysisk kontakt med barnen (Johansson et al, 2001, s. 86–87). Enligt Merleau-Pontys 

teorier strävade förskolläraren i detta exempel efter att möta G i hens livsvärld och fastän det 

var en kort interaktion, visade Charlie på en tydlig närvaro i situationen samt en ömsesidig 

förståelse – därmed uppstod intersubjektivitet mellan barn och vuxen (Johansson et al, 2001, 

s. 82–83, 95; Göncü, 1993, s. 99). Det fanns flera liknande tillfällen då samspelet mellan 

pedagog och barn uppmuntrades, även gemenskap och ömsesidighet var genomgående 

under den tiden de var i hallen vid både in- och utgång. 

    Exempel 8, Orange: Love satt på en stol ungefär i mitten av hallen och hjälpte de barn 

som såg ut att behöva det och som bad om hjälp. Barnet H var bland de första som kom ut i 

hallen, hen var också kvar i hallen utan att ha klätt på sig när majoriteten av barngruppen var 

färdiga. H flyttade sig runt i hallen och efter en stund, med Loves hjälp, fick hen på sig en 

tjocktröja. Därefter sa Love att H fick välja mellan overallen eller regnjackan och 

galonbyxorna innan hen vände sig om för att hjälpa ett annat barn. H gick då iväg och ställde 

sig på andra sidan hallen och följande interaktion utspelade sig: 

Love frågade: ”H, vill du ha hjälp? Det är bättre att sitta kvar [vid sin plats] om man vill ha 

hjälp. Springer man iväg blir det svårt för fröken att hjälpa till”. Love ledde H tillbaka till sin 

plats och frågade igen: ”Ville du ha hjälp?”. H nickade. Love: ”Då får man säga det”. Andra 

barn pockade på Loves uppmärksamhet och efter en stund hördes H vara arg och skrika borta 

vid ytterdörren. Love vände sig till H och sa: ”H, jag förstår inte när du skriker sådär. Vad är 

det som blev tokigt?”. H, ledsen och frustrerad, sa: ”Den vill inte!”. Love: ”Nä vet du, jag ser 

vad som är fel. Får jag hjälpa dig?”. H hade tagit på sig jackan uppochner så Love hjälpte till 

så den hamnade åt rätt håll igen.  

Love fortsatte sedan att hjälpa de andra barnen i hallen och efter en stund kom en annan 

pedagog, Po, och erbjöd sin hjälp varpå Love pekade på H och Po gick fram och erbjöd sig 

att hjälpa H med ytterkläderna men H ställde sig istället bakom Love och lutade sig emot 

hen och skakade bara på huvudet. Po försökte övertala H men sa till sist: ”Ska Love hjälpa 

dig? Men kan inte jag hjälpa dig?”. H skakade på huvudet och pekade tyst på Love, varpå 

Po sa att då fick H vänta tills Love var ledig. Ett par minuter gick och H stod bakom Love 

och väntade. Efter en stund började H att klappa och stryka Love över armen. Love vände 

sig mot H och sa leendes: 

 ”Klappar du på mig kompis?”. H log tillbaka och fortsatte stryka Loves arm. Love sa glatt: 

”Nämen! Vad vill du ha hjälp med?”. Interaktionen fortsatte en stund och H blev ledsen och 

arg en gång till innan de kom fram till att de skulle försöka ta på fleecebyxorna tillsammans. 

Love gav instruktioner och hjälpte till att dra lite här och var där det behövdes, men H gjorde 

det mesta själv. Love: ”Får du fram någon fot? Titta vad bra du kan! Där kom den ju! Tittut!”. 

H skrattade nöjt och ställde sig upp varpå Love sa: ”Bra H! Härligt! Jag visste att du kunde!”.  

Interaktionen mellan Love och H pågick även en stund efter att fleecebyxorna tagits på och 

H blev ledsen och arg ett par gånger till, bland annat när Love insisterade på att H skulle ha 

galonbyxor på sig utomhus: ”annars blir du blöt och kall”. Love uppmanade H flera gånger 

att hen skulle be om hjälp och att H måste prata med Love så att hen kunde förstå vad H 
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ville. Love frågade till slut om H ville sitta i hens knä och om H var trött. H svarade ja på 

båda frågorna och de kom överens om att H skulle få ligga i vagnen en stund när de var klara 

och hade kommit ut.  

    Med utgångspunkt i Merleau-Pontys teorier försökte Love vid detta tillfälle möta barnets 

livsvärld och hen strävade efter att skapa förståelse för vad H tänkte, kände och behövde 

(Johansson et al, 2001, s. 82–83, 93). Intersubjektiviteten var också genomgående under 

detta möte, Loves förhållningssätt gentemot H var omsorgsfullt och ömsesidigt. Love visade 

på ömsesidighet genom att hen var lyhörd för vad H behövde, och förändrade sitt 

förhållningssätt till H utifrån de reaktioner Love fick på omsorgen hen erbjöd (Johansson et 

al, 2001, s. 93). Även de gränssättningar som skedde var med en stödjande ton och med syfte 

att stötta barnets påklädning (Johansson et al, 2001, s. 97).  

Intervjuerna med förskollärarna från Rosa, Grön, Blå och Orange 

Alla förskollärare nämnde i sina intervjuer trygghet som ett centralt begrepp i association till 

omsorg och lärande. Några nämnde tiden som en bov till varför det kan vara svårt att 

kombinera de båda begreppen, och alla fyra var initialt ense om att omsorg och lärande hör 

ihop och att de i hallen blir en naturlig del av varandra, att det inte går att utesluta någon av 

dem.  

Omsorg 

För Kim, på Rosa, innebar omsorg att bry sig om barnen, att kunna ge barnen den omsorg 

de behöver samt att kunna ta hand om barnen på ett respektfullt sätt. Till omsorg förknippade 

Kim begrepp såsom integritet, omhändertagande, tillit samt att lyssna. För Charlie på Grön 

innebar omsorg att finnas till hands, att ge barnen kroppskontakt, att trösta och prata med 

barnen och framförallt att vara en trygghet för barnen. Både Alexis på Blå och Love på 

Orange var överens om att begreppet trygghet främst hör till omsorgen. Alexis menade att 

omsorg innebär att skapa trygghet för barnen, såväl som att skapa relationer med barnen. För 

Love innebar omsorg att se till att barnet får det den behöver samt att det känner sig tryggt. 

(Se fråga 3, i bilaga 2). 

    På frågan om hur förskollärarna ser på att visa och ge barnen fysisk omsorg som går utöver 

det som krävs av dem som pedagoger, var alla fyra tydliga med att det är största vikt att ge 

det. Exempelvis sa Charlie: ”Det är ju det jag tycker ingår i mitt jobb. Även om jag själv inte 

är så kramig privat. Det ingår i mitt jobb, att vara kramig med barnen, att ta dem i knät 

[…]”. Charlie var även tydlig med att det endast var lämpligt att krama och vara nära de 

barn som vill och tycker om det. Barn som inte tycker om det måste respekteras och Charlie 

sa att då fick pedagogerna kanske klappa lite på dem när de fick tillfälle. Charlie uttryckte 

även glädje efter att ha gett exempel på ett barn som absolut inte varit intresserad av att sitta 

i knät hos pedagogerna och som även varit lite hetsig och aggressiv, men som plötsligt en 

dag mer än gärna ville sitta i pedagogernas knä. Charlie menade att sådana situationer gjorde 

att ”Det värmer i hjärtat, då känner man: nu har jag gjort någonting för det här barnet”. 

Kims svar på samma fråga löd: 
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”Åh, slösa så mycket jag kan. Vi har mycket kramar, mycket beröringar och det är också 

mycket som vi pratar om i arbetslaget, eller överlag på småbarnsavdelningarna, att man berör 

när barnet kommer på morgonen.”.  

Kim gav som exempel att kramar och beröring är viktigt, att barnen i hallen på morgonen 

tas emot med ett ”god morgon” och ”hur mår du?” samtidigt som man stryker dem över 

axeln eller ryggen, eller kramar de barn som vill bli kramade. Kim var också tydlig med att 

barnens integritet behöver respekteras samt att om barnen inte ville bli rörda så respekterade 

pedagogerna det. En kombination av kommunikation och den fysiska rörelsen menade Kim 

är viktig. Kim såg också till det faktum att hen har en relation med barnen och att hen därför 

måste erbjuda att finnas där för dem, med ”en öppen och varm famn. Så att de känner sig 

trygga i situationen”. Alexis sa att det ju inte finns något skrivet i hens arbetsuppgifter eller 

mål exakt hur mycket omsorg hen ska ge barnen. Dock tyckte hen att:  

”…det är jätteviktigt att ge barnen, alltså att ge barnen mycket av mig. För att jag ställer ju 

samtidigt krav på dem och jag… nu ska vi inte säga uppfostrar dem men… jag ställer ju krav 

och jag måste ju säga ifrån och jag måste konflikthantera om de blir osams, de kan ju bli arga 

på mig och jag på dem och då är det ju jätteviktigt åt andra hållet. Att jag samtidigt ger dem 

liksom av min glädje och av min… att jag tröstar och ger lite kärlek liksom. Jo, jag tycker att 

det är jätteviktigt och jag känner att jag måste ge, ge mycket av mig själv och jag gör gärna 

det. För då får man så mycket tillbaka också.”.  

Love sa att hen alltid försöker fråga barnen innan hen kramar dem, för att visa respekt, men 

att det såklart finns tillfällen då detta glöms bort i stunden och att hen kramar barnen ändå. 

Enligt Love hade de inte så mycket fysisk kontakt med barnen förutom att sitta i knät, pussar 

var inte tillåtna på förskolan och barnens integritet respekterades. Love beskrev sig själv som 

en fysisk person och poängterade också att det var viktigt att erbjuda alla barnen kramar, 

även om hen inte klickade lika väl med alla barn. (Se fråga 13, i bilaga 2).  

Lärande 

Lärande var för Kim något som skedde dagligen och innebar att låta barnen prova på saker 

och att presentera livet för dem. Kim sa att allt ifrån matematik till språk till motorik även är 

lärande: ”genom görandet så lär man sig och får erfarenheter”. För Charlie innebar lärande 

att se hur barnen utvecklas, att hen själv vet vart barnen är i utvecklingen samt att Charlie 

vet vad hen kan förvänta sig av barnen. Även att barnen själva samarbetar med varandra var 

lärande för Charlie. Hen gav exempel på att lärande kan vara när barnen klarar av någonting 

på egen hand och att Charlies känslor då kan vara positiva, i formen att: ”Titta! Nu klarar de 

det här!”. Alexis tyckte det var svårt att definiera lärande, men kom fram till att det är 

någonting som sker hela tiden i vardagen och hen kunde inte komma på en enda situation 

som inte var en lärandesituation. Även Love menade att lärande är något som sker hela tiden, 

alltifrån ”hallsituationen, att jobba med pussel, eller räkna matematik eller hälla vatten eller 

gå på toaletten. Allt är lärande. När barnet lär sig ny kunskap, eller söker ny kunskap eller 

får ny kunskap […]”. (Se fråga 4, i bilaga 2). 

    Ingen av förskollärarna hade läst utkastet till den nya läroplanen men alla var medvetna 

om att den var under revidering. Kim hade lite koll på att det funnits möjlighet att lämna 

förslag till revideringen i höstas och Love sa att de skulle diskutera den på kommande 
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arbetslagsmöte. Charlie och Alexis hade inte sett något av utkasten eller kommit med egna 

förslag till revideringen. (Se fråga 8, i bilaga 2). 

Relationen mellan omsorg och lärande 

Alla fyra förskollärarna var överens om att de såg på relationen mellan omsorg och lärande 

som sammanhängande, att de båda begreppen hörde ihop. Charlie gav exempel på när de är 

i hallen och hen hjälper ett barn att klä på sig, vilket blir ett omsorgstillfälle, så kan hen 

samtidigt benämna föremål och använda matematiska begrepp, vilket blir ett lärandetillfälle. 

Kim sa att man måste se båda aspekterna för att kunna skapa lärande- och omsorgstillfällen. 

Om barnen inte känner någon omsorg kan de ha svårt att lära, men är det endast omsorg om 

barnen från pedagogernas sida så når man inget lärande. Kim menade att ” […] man måste 

ha en bra bas för att vilja lära sig och det gör man om man trivs och mår bra, och där 

kommer väl omsorgen in”. Jag frågade för att förtydliga om Kim menade att det är när barnen 

mår bra? Kim svarade: ”Ja, för att nå till lärandet…”. Alexis ansåg att det var viktigt att det 

ena inte fick ta över för det andra och att pedagogerna måste tänka att de går hand i hand. 

Love menade att om barnet inte känner sig tryggt och känner sig hemma på förskolan, kan 

hen inte ta in något lärande och att de två begreppen därmed är sammanflätade. (Se fråga 5, 

i bilaga 2).  

    Vid frågan om något av begreppen, omsorg och lärande, har en högre prioriteringsgrad än 

den andra var förskollärarna av olika åsikter. Charlie ansåg att det periodvis behöver 

prioriteras olika mellan omsorg och lärande. I början av höstterminen när det är många nya 

barn blir prioriteringen att alla ska in i gruppen och att alla ska känna sig trygga, något som 

Charlie då specifikt associerade med omsorg. Charlie sa även att mot vårterminen när barnen 

uppvisar att de har en högre kompetens än de hade på höstterminen, sätts det lite mera press 

på lärandet och barnens egna kompetens. Loves svar liknade Charlies, då hen sa att under 

inskolningen kan det lätt bli så att omsorgen prioriterades ”men sen kan det nog gärna 

övergå till lärande. Men som sagt i och med att de är sammanflätade så tycker jag att det är 

svårt att särskilja det.”. Vidare sa Love att när barnen blivit lite äldre utökas förväntningarna 

på ansvarstagandet medan de yngre barnen behöver mer fysisk omvårdnad och där är 

förväntningarna lägre.  Kim ville prioritera lärandet, fastän hen menade att det finns 

situationer då omsorg och att barnet mår bra blir den viktigaste grunden: exempelvis barnens 

mottagande av pedagoger i hallen på morgonen. Kim menade vidare att omsorg behövs för 

att barnet ska kunna ta till lärandet, samt att lärandet är det som hela förskolan är byggd på 

och att ”det är dit vi vill nå”. Alexis sa först att hen inte tyckte att något av begreppen skulle 

prioriteras. Sedan ändrade hen sig och sa att: ”om man ska rangordna dem, så först kommer 

omsorgen. Först måste du ha en relation och trygghet...” hen funderar en stund och avslutar 

sedan: ”ja, skulle jag behöva välja så säger jag omsorg…”. (Se fråga 6, i bilaga 2).  

    På frågan om förskollärarna ansåg att det kan finnas svårigheter i att kombinera omsorg 

och lärande svarade de olika. Charlie såg inga direkta problem med att kombinera dem två, 

även fast de prioriterades olika mycket under olika perioder under året. Kim menade att det 

emellanåt kunde kännas svårt att kombinera dem, och att det kunde kännas som att ”lärandet 

får stå tillbaka” om vissa barn behövde mer omsorg. Hen sa att det då gäller att vara säker 

på sin roll som pedagog och att försöka se till att lärandet, i form av språklig eller social 
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träning, ändå blir en del av situationen. Även Love ansåg att det kunde vara svårt att 

kombinera dem båda. Hen gav då utomstående faktorer, såsom tiden, att inte räcka till eller 

för lite personalstyrka som anledningar till uppkomsten av en sådan situation. Love 

hänvisade till de tillfällen som till denna studie observerades i hallen och menade att i en 

sådan situation, där det var 24 barn som skulle klä på sig ungefär samtidigt, kunde det bli 

svårt att uppnå en bra balans mellan omsorg och lärande. Även Alexis hänvisade till 

utomstående faktorer som en anledning till att omsorg och lärande kunde vara svåra att 

kombinera. Hen nämnde de krav och mål som förskollärare förväntas uppfylla och uppnå 

och menade att de kan skapa situationer där det blir svårt att kombinera omsorg och lärande. 

Dock avslutade Alexis med att förtydliga att för egen del ser hen inga problem med att 

kombinera de båda begreppen. (Se fråga 7, i bilaga 2).  

Omsorgen, lärandet och målen i hallsituationerna 

Vid frågan om vad de hade som mål vid in- och utgångssituationer i hallen svarade två av 

förskollärarna, Kim och Charlie, att det skulle vara en lugn situation (se fråga 9, i bilaga 2). 

De tyckte även lika i att barnen skulle lära sig att ta på kläderna själva och att det stora målet 

var att skapa självständiga barn. Kim sa även att målet för dem var att hallen skulle vara ”en 

behaglig situation och ett inlärningstillfälle”, att det blir ett tillfälle för samtal och ett 

språkligt lärande med benämningar och nya begrepp. Kim och Love sa båda två att hallen 

blev ett bra tillfälle då barnen kunde lära sig av och hjälpa varandra. Love och Alexis var 

båda ense om att hallsituationens främsta mål var att barnen skulle komma in i och gå ut ur 

hallen. Alexis sa att i perioder var målet att barnen skulle lära sig klä på sig kläderna, 

exempelvis tidigt på hösten då det fanns nya barn på avdelningen, samt att hallsituationen 

kan vara en ”stärkande situation när det gäller lärande”. Love ansåg även att deras mål var 

att barnen skulle bli så självständiga som möjligt samt att det var viktigt att de vuxna försökte 

lägga tid på att fråga barnen ”ville du ha hjälp med någonting?”, så att de fick chansen att 

försöka själva och därmed bli mer självständiga.  

    Förskollärarna tillfrågades om de kunde komma på situationer i hallen som endast var 

omsorgsrelaterade och tre av dem svarade att hallen är ett tillfälle för samtal och där det finns 

tid att prata med och att se barnen (se fråga 10, i bilaga 2). Love sa att ett omsorgstillfälle 

kan vara om ett barn är ledset och behöver en kram eller sitta i knät samt att även när 

pedagogerna hjälper barnen blir till ett omsorgstillfälle. De fick sedan samma fråga fast 

ombads då att tänka på ett tillfälle som endast var läranderelaterat (se fråga 11, i bilaga 2). 

Charlie och Love sa båda två att hur barnen klär på sig kläder, i vilken ordning, är lärande. 

Kim, och även Charlie, sa att det blir lärande när de, barn och vuxna, benämner sakers namn, 

exempelvis höger, vänster, en, två stycken och så vidare. Alexis pratade om att lärandet var 

det rent tekniska som skedde, att dra upp en dragkedja eller knäppa en knapp samt även det 

faktum att barnen behöver vara fokuserade och koncentrerade på sin uppgift är ett 

lärandetillfälle.  
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Diskussion 

Studiens resultat indikerade att de intervjuade förskollärarna hade både lika men också olika 

syn på omsorg och lärande och speciellt på relationen mellan de båda begreppen. Deras 

förhållnings- och arbetssätt skiljde sig, för vissa av dem, åt från deras egna beskrivningar 

och de hade olika åsikter om hur de båda begreppen skulle prioriteras i förskolan.  

    Som tidigare nämnt är det flera forskare som de senaste tjugo åren diskuterat omsorg i 

relation till lärande (se exempelvis Johansson et al, 2001; Jönsson et al, 2012; Lindgren, 

2000; Riddersporre & Bruce, red, 2016). I och med deras forskning har det framkommit att 

det finns många olika sätt att uppleva de två begreppen: som sammanhängande, som 

beroende av varandra, som dikotomier, som att den ena är överordnad den andra och så 

vidare. Ett intresseväckande faktum för denna studie är att det under dessa år har uppstått ett 

tydligt skifte i synen på förskolan samt därmed på omsorgen och lärandet, som är en del av 

denna. Enligt Jönsson et al var förskollärarna år 2008 oroliga för att förskolan skulle bli 

alltför lik skolan i och med det förhöjda fokuset på det livslånga lärandet, samt faktumet att 

förskolan fått ett utökat språkligt fokus, något som ansågs som specifikt skolförberedande 

(2012, s. 54–55).  Åtta år senare var däremot de pedagoger som Barbro Bruce mött, oroliga 

för att den ”ordentliga läroplan” (Weman Thornell, 2016) de nu äntligen kunnat arbeta 

utifrån, återigen skulle ersättas och denna gång med ett omsorgsinriktat arbetssätt: något som 

enligt dem var lika med barnpassning. Oron om en skolförberedande förskola hade 

följaktligen övergått till en oro om en förskola som kunde komma att endast handla om 

barnpassning. 

    Realiteten att det i dagens läge, i Lpfö98 (rev. 2016), inte finns någon tydlig definition av 

vad omsorg egentligen innebär skulle rimligen kunna betyda att förskollärares syn på och 

arbetssätt angående det begreppet skiljer sig markant åt (Josefson, 2018, s. 3). De 

förskollärare som intervjuats i min studie hade dock inga svårigheter med att förklara hur de 

ser på omsorg, vad deras definition är, samt hur de arbetar med omsorg i förskolan. Likaså 

med lärande, alla utom en av förskollärarna, Alexis, gav konkreta exempel på 

lärandetillfällen som sker i den dagliga verksamheten.  

    Johansson et al hävdar att för att det ska bli ett produktivt möte mellan lärande och omsorg 

behöver pedagoger diskutera och analysera vad omsorg är samt hur det tar sig uttryck i 

lärandet. Författarna menar att om detta inte görs kan lärande och omsorg komma att ses 

som dikotomier, vilket enligt dem inte är önskvärt (2001, s. 99). Johansson et al menar även 

att ”det handlar om att se omsorg och lärande som sammanvävda aspekter i det pedagogiska 

arbetet med barn” (2001, s. 99). De fyra förskollärarna var i början av intervjuerna överens 

om, och tydliga med, att relationen mellan de båda begreppen är absolut, att de tveklöst går 

hand i hand och att varken omsorg eller lärande får ta överhanden i förskolan. Däremot 

framkom det under intervjuernas gång att det inte var lika enkelt att kombinera omsorg och 

lärande som förskollärarna från början gav intrycket av att det var. I intervjuerna beskrev de 

vad de ansåg att de hade för arbetssätt gentemot barnen med utgångpunkt i omsorg och 

lärande samt relationen däremellan. Dock kan det utifrån observationerna diskuteras att 

förskollärarnas faktiska arbetssätt skiljde sig från deras egen uppfattning. Det framkom även 

under intervjuerna att förskollärarna likväl hade olika prioriteringar när det kommer till just 

omsorg och lärande, fastän de alla inledningsvis hävdade att de två begreppen hör ihop och 
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att de därmed inte ansåg att de skulle betraktas som en dikotomi. Exempelvis hade Kim och 

Charlie olika syn på omsorg och lärande, enligt Kims perspektiv var omsorg relaterat 

mestadels till det omvårdande omhändertagandet samt innebar att ge barnen vård på ett 

respektfullt sätt. Charlie underströk däremot att omsorg innebar att vara tryggheten för 

barnen. Stunder såsom mat och vila hörde, enligt Charlie, också till omsorg men främst var 

det att finnas till hands för barnen och att se dem som var mest grundläggande. Vid frågan 

om ett av begreppen, omsorg eller lärande, har en högre prioriteringsgrad än den andra (se 

fråga 6, i bilaga 2) svarade Kim och Charlie helt olika. Kim såg på omsorgen som ett medel 

för att nå till lärandet och lärandet var det som Kim ville prioritera. Charlie däremot ville 

inte att det skulle finnas någon skillnad på prioriteringsgraderna mellan de båda begreppen, 

men vidkändes att det fanns situationer i förskolan, exempelvis vid inskolningen, då det var 

ofrånkomligt att de prioriterades lite olika så att alla barn skulle få möjlighet att bli trygga i 

barngruppen. Charlie var noga med att poängtera att det dock endast är vid sådana tillfällen 

som det ena begreppet behöver prioriteras över det andra. Alexis valde också ett av 

begreppen, men hen valde att prioritera omsorg jämfört med Kim som valde att prioritera 

lärandet. Love stod fast vid att omsorg och lärande går hand i hand och att det ena inte kan 

prioriteras över det andra, fastän hen precis som Charlie medgav att det finns tillfällen i 

förskolan då de behöver prioriteras lite olika. 

    I och med förskollärarnas åsikter är det min tolkning att alla fyra ser på dessa två begrepp 

till viss del såsom Halldén beskrivit dem: att omsorgen beskrivs och ses som en del utav 

lärandet (2007, s. 60–61). Alla fyra förskollärare kunde dock även ge exempel på situationer 

som skedde i hallen som endast var omsorgsrelaterade och som de underströk var minst lika 

nödvändiga som lärandetillfällena, vilket visade på att de inte endast var av åsikten att 

omsorg alltid ska kopplas samman med lärandet utan att omsorgen i sig också kan vara ett 

viktigt syfte (Halldén, 2007, s. 60–61).  

    Det märktes under kodningen av intervjumaterialet att Kim och Love hörde till samma 

arbetsplats. De gav flera liknande svar under sina intervjuer och använde sig av liknande 

begrepp som exempel för att beskriva deras tankar angående omsorg och lärande. 

Exempelvis nämnde båda förskollärarna respekt, självständighet samt att barnen hjälper 

varandra som viktiga element i en verksamhet där omsorg och lärande kombineras. Just att 

visa barn respekt samt att uppmuntra barnen till att hjälpa varandra är i linje med det Halldén 

beskriver angående omsorg, att respekt visas och att ge någon omsorg kan i sin tur leda till 

att denne har möjlighet att ge omsorg till någon annan (ref. i Riddersporre et al, 2016, s. 35, 

s. 40). Båda uttryckte även att lärandet gärna fick vara det slutgiltiga målet för barnen i 

förskolan och att omsorgen, som enligt dem dock var minst lika viktigt, kan ha högre prioritet 

i början av barnets tid i förskolan, men att verksamheten sedan ska sträva efter att bli mer 

lärandeinriktat. Love valde dock inte mellan lärande och omsorg som svar på fråga 6 (se i 

bilaga 2) på samma sätt som Kim gjorde, utan hen står fast vid att de båda begreppen går 

hand i hand hela tiden. Detta var den största skillnaden mellan dessa två förskollärare, och 

det var intresseväckande att det var förskolläraren från småbarnsavdelningen som valde 

mellan de båda begreppen. Även att Kim valde just lärande framför omsorg, då omsorg 

vanligtvis förknippas med de yngre barnen i förskolan. Det kan argumenteras för att de 

behöver mer omsorg på grund utav deras ålder och deras kompetensnivå. 
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Diskussion av exemplen 1–2, 5–8 

Denna delen av diskussionen genomförs med stöd i Merleau-Pontys teorier om livsvärldar 

samt intersubjektivitet (ref. i Johansson et al, 2001, s. 82–83). Se fullständig version av alla 

exemplen i Resultat och Analys-delen.  

    I exempel 1 hade förskolläraren möjlighet att möta både barnet A och barnet B i deras 

livsvärldar. Kim varken ifrågasatte eller diskuterade barnens handlande utan ledde deras 

fokus och uppmärksamhet tillbaka till påklädningen. Varför två barn valde att pausa 

påklädningen och istället sätta sig ned på golvet för att ta på sig vantarna på fötterna, istället 

för på händerna, var ingen som frågade eller diskuterade med barnen. Barnet B gjorde ett 

försök att gå in och dela barnet As livsvärld genom att intersubjektivt också ta på vantarna 

på fötterna och därefter söka kontakt med A (Vikner-Stafberg, 2017, s. 59–60). Innan ett 

utbyte mellan barnen hann ske stoppade emellertid Kim barnen och påminde dem att de 

måste skynda sig ut och komma ikapp de andra barnen. Här är det min tolkning att lärandet 

hade prioritet då förskolläraren försökte få barnen att återgå till påklädandet och de påmindes 

om detta, genom att de påmindes om vad som kom härnäst i påklädningsturordningen.  

    I exempel 2 fanns det inte heller någon intersubjektivitet mellan förskollärare och barn 

och det blev inte heller till något möte i barnets livsvärld. Charlie läste inte av Cs 

ansiktsuttryck eller gester när C försökte förklara att hens knän gjorde ont, och det fanns 

ingen ömsesidig förståelse, intersubjektivitet, mellan de båda (Göncü, 1993, s. 99). Min 

tolkning av den här situationen är att detta kunde ha blivit ett omsorgstillfälle om Charlie 

hade tolkat och bekräftat C direkt i hallen, istället för att hen gjorde det senare i badrummet 

och då endast som en kompromiss för att barnet skulle gå på toaletten.  

    Exempel 5 var ett exempel på en kort interaktion där förskolläraren inte tog tillvara på ett 

potentiellt omsorgstillfälle. Enligt Merleau-Pontys livsvärldsteori kan det uttryckas att 

pedagogen vände sig bort från barnets livsvärld och intersubjektiviteten bröts (Johansson et 

al, 2001, s. 82–83, 93). Barnet hade glömt sin medicin hemma och delade med sig av sin oro 

till Love som snabbt avfärdade den genom att lägga över det ansvaret på Es föräldrar. Love 

var inte engagerad i barnets oro och varken tröstade eller erbjöd trygghet till hen och hade 

således inte ett omsorgsfullt förhållningssätt (Löfdahl et al, 2014, s. 2). En annan aspekt att 

se det ifrån är dock att Love skapade ett intellektuellt lärandetillfälle och en gränssättning, 

då hen förmedlade att det är Es föräldrar som har det yttersta ansvaret för mediciner och 

därmed försöka få barnet att förstå och få grepp om skillnaden mellan förskolan och hemmet. 

    Det observerades även tillfällen då Merleau-Pontys teorier om livsvärldar och 

intersubjektivitet ägde rum. Detta kan ses i exempel 6, som även är ett exempel på en 

situation där omsorg och lärande kombineras. Detta tillfälle inkluderade alla kategorier från 

observationsmatrisen förutom gränssättning. Dialogen mellan barnet och Kim var intim, 

glad och de hade en fysisk kontakt, något som Johansson et al menar utgör en stor del av 

pedagogisk omsorg (2001, s. 86–87). Kim gav även förklaringar som gick utöver det som 

syntes och när barnet bad om hjälp var Kims syfte att strukturera upp påtagandet av vanten, 

samtidigt som hen förklarade för F vilket finger som var tummen och vilken funktion 

tummen kan ha. Kim strävade efter och lyckades möta barnet i hens livsvärld, enligt 

Merleau-Pontys teori, genom kommunikation, ömsesidighet och närvaro (Johansson et al, 

2001, s. 95).  
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    I exempel 7 var förskolläraren Charlie också intersubjektiv med barnen och enligt 

Merleau-Pontys teorier strävade hen efter att möta barnet G i hens livsvärld (Johansson et 

al, 2001, s. 82–83). Förskolläraren visade på en ömsesidig förståelse till barnet när hen först 

var snabb med att se om barnet var kall om fingrarna, ett tydligt omsorgstillfälle, och sedan 

när det visade sig vara på skoj var Charlie glad och visade uppskattning åt Gs bus (Johansson 

et al, 2001, s. 97). (Se hela exemplet i Resultat och analysdelen). 

    I exempel 8 demonstrerades flera lärande- och omsorgstillfällen och hela interaktionen 

med barnet påvisade intersubjektivitet samt att Love, enligt Merleau-Pontys teori, trädde in 

i barnets livsvärld (ref. i Johansson et al, 2001, s. 82–83). Loves gränssättningar var 

stödjande och hen var hela tiden tydlig med vad H kunde och behövde göra för att förbättra 

situationen som H upplevde som frustrerande. I denna situation respekterades barnet H hela 

tiden, Love lyssnade in vad det var H ville och behövde och detta är enligt Johansson et al 

viktigt i såväl lärande som i omsorg (2001, s. 99). Love var intersubjektiv gentemot H då 

hen försökte vara empatisk under Hs kamp med att klä på sig och hen försökte även förstå 

Hs handlingar och intentioner vid varje nederlag, exempelvis när jackan togs på uppochner 

(Vikner Stafberg, 2017, s. 60).  

Diskussion av exemplen 3 & 4 

Exemplen 3 och 4 får en egen del i min diskussion då mitt intresse fastnade lite extra för att 

Alexis var den enda av förskollärarna som uttryckligen sa att hen skulle välja att prioritera 

omsorgen över lärandet. Alexis var också den enda av förskollärarna som under intervjun 

pratade om att ge barnen kärlek: detta som svar på fråga 13 (se i bilaga 2). Intrycket av 

Alexis var att hen såg på sin relation till barnen på förskolan på ett lite annorlunda sätt än de 

andra förskollärarna. De andra tre gav definitivt intrycket av att vilja erbjuda barnen närhet 

och omsorg men att de ville hålla det på en professionell nivå, medan Alexis gav intrycket 

av att vilja ha en personlig relation till barnen också. Alexis sa i sin intervju att hen menade 

att det är viktigt att ta tillvara på de omsorgs- och lärandetillfällen som hallsituationen 

presenterar, exempelvis de en och en-situationer som uppstår där det finns tid att låta barnen 

känna sig sedda och hörda. Alexis framstod i intervjun som en förskollärare som ville möta 

barnen i deras livsvärldar och som insåg vikten av handlingarna att försöka tolka barnens 

reaktioner, gester, ansiktsuttryck, ord som uttrycks samt att hen gav intrycket av att ha ett 

genuint intresse för att skapa förståelse för barnen: vilket är en del av definitionen av mötet 

i Merleau-Pontys livsvärldsteori (ref. i Johansson et al, 2001, s. 83). Med stöd av det 

insamlade materialet från observationerna synliggjordes det dock att Alexis var den enda av 

de intervjuade förskollärarna som inte fick till något möte med barnen i deras livsvärldar 

medan de var i hallen. Likväl bröts intersubjektiviteten upprepade gånger under Alexis 

interaktioner med barnen (Johansson et al, 2001, s. 93). I synnerhet under interaktionen med 

barnet D, se efterföljande exemplen (se fullständig version av exempel 3 och 4 i Resultat 

och Analys-delen): 

    I exempel 3 klädde Alexis på D alla hens kläder medan Alexis samtalade med en av sina 

kollegor, Pe. Detta kan tolkas som ett exempel på när ett omsorgstillfälle tar över för ett 

lärandetillfälle. Exempelvis kunde Alexis handlande komma från prioriteringen att D skulle 

få på sig varma kläder på rätt sätt som passade årstiden, istället för att se till att D övade på 
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och lärde sig ta på ytterkläderna på egen hand. Intersubjektiviteten bröts när Alexis slutade 

kommunicera, och började skicka dubbla budskap till D (Johansson et al, 2001, s. 92–93). 

Johansson et al beskriver hur omsorgen kan framträda när pedagogen är engagerad i barnets 

livsvärld och hen samtidigt strävar efter att barnets kompetens ska utvecklas (2001, s. 87). 

Utifrån Johansson et als syn på omsorg finns det även möjlighet att tolka Alexis 

förhållningssätt gentemot D som icke omsorgsfullt, då Alexis inte gav intrycket av att hens 

syfte med hela situationen var att Ds kompetens skulle vidgas eftersom hen gjorde allt åt D 

(2001, s. 87).  

    I exempel 4 fanns det, som tidigare nämnt, en strävan av både Alexis och Pe att vilja 

interagera och dela Ds livsvärld, när de försökte prata om Ds husdjur, men när samtalet väl 

kom igång var pedagogerna fokuserade på sina egna intressen och det styrde hela samtalet. 

D inbjöds efter en stund att delta, dock på de vuxnas premisser. Pedagogerna var även 

fokuserade på sina egna delade världar och fastän D försökte ta sig in i deras värld, genom 

att hen berättade om sin mormor, fick hen inte möjlighet till det då Alexis istället vände sig 

mot och mötte sin kollega i deras delade livsvärldar (Johansson et al, 2001, s. 93). I denna 

situation kan det dock tolkas att omsorgstillfällen tog sig uttryck genom att den vuxne 

initierade att hjälpa barnet samt att det fanns en fysisk kontakt mellan de båda (Johansson et 

al, 2001, s. 86–87). För att det skulle blivit ett intersubjektivt möte mellan barn och vuxen i 

livsvärlden hade det krävts att förskolläraren exempelvis visade på ömsesidighet, emotionell 

närvaro eller att konversationen var riktad mot D, men ingen av dem inträffade (Johansson 

et al, 2001, s. 87).  

    Under sin intervju, som ovannämnt, beskrev Alexis precis ett sådant tillfälle som skedde 

med D i hallen i exempel 3 och 4: en ansikte-mot-ansikte situation, där barnet kunde få känna 

att den vuxne har tid för den samt att de samtidigt kunde träna på att exempelvis dra upp 

dragkedjan på jackan och därmed skapa ett lärandetillfälle. Denna beskrivning som Alexis 

gav var hens svar på frågan om det finns några situationer där både omsorg och lärande kan 

kombineras (se fråga 12, i bilaga 2). Detta svar blir anmärkningsvärt då Alexis initialt 

uppmanade D att försöka själv och sa att D visst kan på egen hand när D bad om hjälp, något 

som hade kunnat leda till ett lärandetillfälle. Strax därefter tog dock Alexis ändå över 

påklädningen och det slutade med att Alexis helt och hållet klädde på D alla ytterkläder. En 

förklaring till detta kan vara att Alexis kände D så pass väl att hen visste att just denna 

situation var extra svår och att hen därför valde att prioritera omsorg över lärandet genom 

att hjälpa D direkt över detta hinder. Alexis sa även, som svar på fråga 9 (se i bilaga 2) att 

det inte var ett av deras mål just nu att lära barnen klä på sig ytterkläderna. Perioder då 

påklädningen var målet skedde enligt Alexis, tidigt på hösten eller när det kom nya barn till 

avdelningen. Vid denna tid på året, februari/mars, var målet främst att barnen skulle komma 

ut. Detta mål kan vara ytterligare en förklaring till att situationerna som beskrivs i exempel 

3 och 4 blev som de blev. Med utgångspunkt i Löfdahl et als studie kan Alexis arbetssätt 

tolkas som att hen har en kroppslig tolkning till begreppet omsorg, eftersom hen sköter om 

och hjälper D rent fysiskt på med kläderna i hallen (2014, s. 2), trots att D gav mig intrycket 

av att hen hade behövt mer stöttning för att kunna utveckla de kunskaper som krävs för att 

kunna klä på sig på egen hand i hallen.  
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Omsorgsfullt bemötande 

Till skillnad från förskollärarna i Van Laere et als studie (2016), ansåg de fyra intervjuade 

förskollärarna att det var av största vikt att erbjuda barnen närhet och de var övertygade om 

att krama barnen och göra sådant som går utöver deras roll som förskollärare var 

grundläggande för barnens välmående. Förskollärarna i Belgien var av motsatt åsikt, de 

ansåg inte att det ingick i deras arbetsuppgifter att ta hand om barnens känslomässiga behov 

och flera uttryckte även att det väckte känslor av obehag och tveksamhet inför att eventuellt 

visa de små barnen fysisk omsorg (2016, s. 10–12). En av förskollärarna från min studie, 

Kim, var tydlig med att hen själv ville slösa så mycket omsorg som hen kunde och att det 

var barnens behov av omsorg som kom först. Kim sa dock att sådant kunde bero på hur man 

är som person men att för hen var det viktigt att finnas där för barnen, eftersom hen ju också 

har en egen relation till barnen. Det är min tolkning att Kim hade förståelse för de eventuella 

pedagoger som inte har lika enkelt att visa barnen fysisk omsorg, genom kramar exempelvis, 

som Kim själv hade och att det då fick lov att vara så. En annan av förskollärarna, Charlie, 

beskrev sig själv som ”inte så kramig privat” men var tydlig med att det ingick i hens jobb 

att vara kramig med barnen. Charlies åsikt om att vara professionell skiljer sig markant åt 

från förskollärarna i Van Laere et als studie. Detta med grund i att Charlie inte ansåg sig vara 

kramig privat men däremot var hen mer än gärna kramig på jobbet tillsammans med barnen, 

medan de i Belgien ansåg att kramar samt vara nära barnen var något väldigt personligt och 

att det är förälderns uppgift, inte förskollärarens. Ingen av de intervjuade förskollärarna 

nämner vårdnadshavare eller föräldrar under intervjuerna, och de jämför inte sin egen roll i 

barnets liv med föräldrarnas utan de är alla tydliga med att de är villiga att gå utöver det som 

krävs av dem rent formellt i deras arbetsuppgifter och deras anställningsavtal för att skapa 

en så trygg och stabil vardag för barnen som möjligt.  

    Van Laere et als studie visar även ett tydligt exempel på förskolor där omsorg och lärande 

blivit en dikotomi och där det finns en tydlig hierarki mellan omsorg och lärande, där 

lärandet är överordnad omsorgen (2016). Detta går tvärtemot det de svenska forskare och 

författare som har studerats i min egen studie, har att säga angående omsorg och lärande. 

Johansson et al samt Löfdahl et al är några av de forskare som bestämt hävdar att de båda 

begreppen ska höra ihop och att det inte leder till något gott att de ses som en dikotomi (2001, 

s. 88; 2014, s. 12). Även resultaten av min egna studie visar på att de intervjuade 

förskollärarna går emot tanken på att omsorg och lärande skulle delas upp. Fastän det rådde 

delade meningar angående prioriteringsgrad av de båda begreppen är alla fyra förskollärare 

eniga om att båda begreppen är minst lika viktiga för barns välbefinnande och utveckling i 

förskolan. De ansåg inte att det ena ska utesluta det andra, att de ska bli en dikotomi eller 

uppmuntrar till en hierarki mellan de båda begreppen. Förskollärarna menar att omsorg och 

lärande behöver varandra för att skapa en bra vardag för barnen.  

Lärandet som mål i hallen 

I intervjuerna med förskollärarna om deras mål med hallen framkom det att dessa situationer 

handlade främst om att skapa lärandetillfällen. Detta i sig är inte särskilt anmärkningsvärt då 

frågan innehåller just begreppet mål, ett ord som ofta används i relation till lärandet. Kim 

och Charlie hade förvisso även som mål att det skulle vara en lugn miljö, och ur ett 
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omsorgsperspektiv var förskollärarna måna om att hallsituationen inte endast ska ses som en 

på- eller avklädningsverkstad utan det skulle vara en plats där barnen inte behövde stressa 

eller skyndas på i onödan. Målet att skapa en lugn situation för barnen blir intersubjektiv, då 

förskollärarna har skapat förståelse för att det kan bli en stressig situation för barnen och har 

agerat därefter (Göncü, 1993, s. 99). Om samma mål ses ur ett lärandeperspektiv är det min 

tolkning att skapandet av en lugn miljö är till för att barnen lättare ska kunna ta till sig 

lärandet. En lugn miljö sprider sig och kan skapa ett lugn hos barnen som i sin tur får lättare 

att fokusera på sin uppgift: att klä på sig eller ta av sig ytterkläderna. Förskollärarnas svar på 

fråga 10 och 11 (se i bilaga 2) leder till min slutsats att de ser på lärandet som sker i hallen 

som någonting strukturellt. Där barnen lär sig hur de ska klä på sig samt att de ser på 

omsorgen som kan ske i hallen som någonting mer personligt, mer omvårdande och ett 

tillfälle där de upplever, enligt Kim och Alexis, att det finns möjlighet att prata med barnen 

och, med andra ord, att kliva in och möta dem i deras livsvärldar (Johansson et al, 2001, s. 

82–83). Med Löfdahl et als perspektiv på omsorg är förskollärarnas tillvägagångssätt i hallen 

både kroppsligt, själsligt samt kvalitativt (2014, s. 2). Fastän förskollärarna själva sagt att 

det är lärandet som är det större målet i hallen uppenbarar sig ändå ett arbetssätt som är en 

kombination av omsorg och lärande, vare sig den är medveten eller omedveten, vilket även 

går i linje med Löfdahl et als definition av educare (2014, s. 3).  Med utgångpunkt i resultaten 

av observationerna samt intervjuerna är det min tolkning att tre av fyra förskollärare nyttjar 

hallsituationen som medel för att använda omsorg som ett pedagogiskt redskap som i sin tur 

leder till flera lärandetillfällen (Löfdahl et al, 2014, s. 4–5). Alexis på Blå är den enda som 

ger intrycket av att behandla omsorg som, såsom Löfdahl et al beskriver det: ett 

serviceuppdrag (2014, s. 4).  

Slutsats 

Förskollärarna som deltagit i denna studie visar på komplexiteten som tillhör att praktisera 

ett omsorgsfullt och samtidigt ett lärandefrämjande arbetssätt i förskolan. Även om 

förskollärarnas teoretiska önskan var att se till att de båda begreppen alltid behandlas som 

sammanflätade, visade det sig att det inte var lika okomplicerat att genomföra i praktiken. 

Att de båda begreppen är en del av förskolans verksamhet och en central del av barnens 

vardag fanns det inga motsättningar till. Däremot var alla förskollärare ense om att omsorgen 

och lärandet emellanåt prioriteras olika, i vissa situationer var det ofrivilligt men i andra 

situationer var det något som förskollärarna frivilligt valde att göra.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsmatris  

Matris:  Datum:   Deltagare (barn/vuxna):  

   

Omsorgstillfällen (intim dialog, glädje, 

barnet bekräftas, fysisk kontakt) 
Gränssättning (varm atmosfär, ömsesidig 

respekt, överblick – barn - reflektera. förbud, 

hot, syndabock, begränsande, fördömande) 

Instruktioner (stödja, leda, strukturera, innan 

och under) 
Hjälp (syfte att strukturera, vuxen initierar, 

barn initierar) 

Förklaringar (går utöver det man ser, jämför 

med andra situationer, för att…) 
Lärandetillfällen (intellektuella, etiska, 

språkliga, praktiska, sinnliga, estetiska) 
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http://www.regeringen.se/4991f4/contentassets/fc4626cab51b4d06bd3d1a5b98aa798b/uppdrag-om-en-oversyn-av-laroplanen-for-forskolan.pdf
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Vad har du för utbildning?  

2. Hur länge har du varit förskollärare? 

3. Vad innebär omsorg för dig som förskollärare? 

4. Vad innebär lärande för dig som förskollärare?  

5. Hur ser du på relationen mellan de två begreppen?  

6. Tycker du att något av de båda begreppen, omsorg och lärande, har högre 

prioriteringsgrad än den andra? 

7. Upplever du att det finns några svårigheter i att kombinera omsorg och lärande för 

barn i förskolan?  

- På vilket sätt? /Hur då? 

8. Har du hunnit se utkastet eller hört något om den nya läroplanen som kommer nu i 

mars? 

- Om ja: Vad känner du inför den? 

9. Vad är ert mål vid in- och utgångssituationer i hallen 

- vad kan vara viktigt att göra eller tänka på eller se till att det händer? 

10. Om du tänker på ett tillfälle då du/ni är i hallen, kan du komma på någon eller 

några situationer som uppstår som har att göra med omsorg?  

11. Om du tänker på ett tillfälle då du/ni är i hallen, kan du komma på någon eller 

några situationer som uppstår som har att göra med lärande?  

12. Om du tänker på ett tillfälle då du/ni är i hallen, kan du komma på någon eller 

några situationer som uppstår där både omsorg och lärande kombineras? 

13. Hur ser du på att visa barnen här i förskolan fysisk omsorg som går utöver det som 

krävs av dig som pedagog (t.ex. byta blöjor, torka rinnande näsor), exempelvis 

genom kramar?  


