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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet omsorg, både som förstått 

begrepp samt utifrån deras egen praktik. Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien 

är: Hur uppfattas begreppet omsorg av förskollärare? Hur tänker förskollärare kring 

omsorgen i deras egen praktik? Hur tänker förskollärare kring omsorgens plats i förskolan? 

Studien är kvalitativ, och med åtta semistrukturerade intervjuer ämnar den besvara samtliga 

forskningsfrågor. Studiens teoretiska bakgrund är fenomenologi, med fenomenologisk 

design som analytiskt tillvägagångssätt.  

Resultatet visade hur omsorgen går att förstås på många olika sätt, beroende på ens egna 

erfarenheter. Tryggheten stod som central, och närhet samt relationer lyftes fram som viktiga 

aspekter av omsorg. God omsorg beskrevs som sådan där barnet utvecklades i någon form. 

Det räckte alltså inte enligt förskollärarna att vara omsorgsfull, det krävdes också utveckling. 

Resultatet visade vidare hur omsorgen både är en fysisk handling där man tillgodoser barns 

behov, samtidigt som den också är mer än en praktisk handling. Att tänka omsorgsfullt, eller 

att ha en vilja att vara omsorgsfull visade förskollärarna också på som aspekter av omsorg.  

Resultatet visar dessutom hur omsorgen förstås som central i förskolan, och en naturlig 

del av den. Oavsett om förskollärarna ser på omsorgen som försummad, avgränsad, 

svårfångad eller utvidgad står dess centrala plats stadigt i deras utsagor. Däremot önskar 

flera informanter samtala mer kring omsorgen, synnerligen vad omsorgen innebär för dem. 

De belyser hur negligering av sådana samtal riskerar bidra till konflikter inom arbetslagen.  

 

Nyckelord: Omsorg, förskollärare, fenomenologi, närhet, relation, trygghet, förskola, 

intervju 
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Inledning 

Forskning kring omsorg har i Sverige varit mycket sparsam, även om den de senaste 20 åren 

fått viss uppmärksamhet. Synnerligen fokuserar forskningen däremot på lärandets relation 

till omsorg, snarare än omsorgen i sig. Omsorgen i sig och dess betydelse är det få studier 

som fokuserat på. Stor del av forskningen är även daterad till tidigt 2000 eller sent 1990-tal.   

Skolverket (2019) skriver att omsorgen i förskolan är en förutsättning för undervisning; 

undervisningen ska vara tätt sammanlänkad med omsorg, lek och fostran. I den reviderade 

läroplanen 2018 blev omsorgen förtydligad och begreppet lyftes till rubriknivå (Josefson, 

2020; Lpfö18). Orsaken till detta var bland annat att tydliggöra omsorgens plats i förskolan. 

I Utbildningsdepartementets regeringsbeslut från 2017 skrev de att det saknades en 

definition av omsorg i läroplanen. Vidare beskrevs hur de alltför allmänna beskrivningarna 

av omsorgen lett till att den tolkas på olika sätt, samt hur vikten av en god omsorg reducerats 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Omsorgen ska alltså ha en grundläggande position i 

förskolan, men trots det saknar läroplanen konkreta skrivningar kring vad omsorg är.  

Vi som skriver detta arbete har under vår VFU och arbetsliv upplevt att den tid som 

personal har för planering eller reflektion sällan används för att diskutera omsorgen. Det 

talas ofta om lärande: Vad ska barnen lära sig? Hur gör vi det? Hur vet vi det? Hur når vi 

målen? Hur skapar vi lärande-aktiviteter? Mer sällan frågades det huruvida barnen mådde 

bra, i vilken mån miljön skapade trygghet, eller vad pedagogerna ansåg att praktisk omsorg 

kan vara. Även i det vardagliga samtalet mellan pedagoger upplevde vi omsorgen som 

frånvarande. Specifika omsorgssituationer eller hur man praktiskt bör göra i en viss situation 

talades inte om. Utifrån detta väcktes frågan vad omsorg i en förskola egentligen är. 

Läroplanens beskrivningar av omsorgen kan ofta vara svårtydda. Därav menar vi att det kan 

finnas skillnader i hur förskollärare tolkar sitt uppdrag kopplat till begreppet och vilken plats 

det ges i verksamheten. Det är av dessa skäl vi önskar undersöka omsorgen och hur 

pedagoger förstår dess mening och praktik. 
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Bakgrund 

I detta kapitel ges en sammanfattning och bakgrund till omsorgens resa i svensk förskola. 

Kapitlet inleds med en kortare historisk tillbakablick för att sätta omsorgen i en samhällelig 

kontext. Vidare beskrivs några perspektiv på omsorg som framkommer i litteraturen. Detta 

för att ge en inblick i omsorgens mångfacetterade karaktär.  

Omsorgens historia till nutid 

Svensk förskola har genomgått ett flertal förändringar sedan den första barnkrubban på 

1850-talet. Den startades initialt med motivet att ta hand om barn vars föräldrar av olika skäl 

behövde stöd. Under mitten av 1800-talet fram till tidigt 1900-tal växte dock en annan 

verksamhet fram, nämligen kindergarten. Denna verksamhet öppnades för alla barn i Sverige 

redan 1904, bland annat med anledning att motverka klasskillnaderna i samhället (Josefson, 

2018). Ur dessa två skilda verksamheter, där barnkrubban fokuserade på omhändertagande 

och kindergarten på pedagogisk uppfostran, kom den senare förskoleverksamheten som 

utvecklades mellan 60-talet och 80-talet. Denna verksamhet kom att finansieras med statliga 

medel, och ledde således till ett av staten ökat intresse för kontroll (Josefson, 2018). 

Förskolan skulle vara en institution för alla barn, där barnen skulle socialiseras in i det 

ständigt föränderliga samhället.  

Det var inte förrän i Pedagogiskt program för förskolan (1987) som det skrevs vad 

förskolan som institution skulle vara, i relation till omsorg. Programmet utformades av 

Socialstyrelsen, i syfte att skapa ett gemensamt ramverk för vad förskolan i Sverige skulle 

vara. Detta var dock riktlinjer och enbart vägledande. Omsorgen beskrevs som fundamental, 

och ord som trygghet, grundläggande behov och stimulans användes (Pedagogisk program 

för förskolan, 1987). Där uppkom också lärandet som en viktig del av verksamheten, men 

beskrevs samtidigt som möjligen motstridig omsorgen (Josefson, 2018). Här synliggörs 

relationen mellan omsorg och lärande, som i senare läroplaner kom att försöka definieras 

och klarläggas. I Sveriges första läroplan för förskolan som utkom 1998 stod det att omsorg 

och lärande var varandras förutsättningar (Lpfö98). Josefson lyfter samtidigt att begreppen 

lärande och omsorg inte alltid varit självklart kombinerade. De beskrivs som varandras 

förutsättningar, likväl som olika. Till exempel så sades “mötet mellan omsorg och lärande” 

trots att begreppen beskrivs som oskiljaktiga (Josefson, 2018). Här finns alltså redan en 

motsägande separation i hur vi talar rörande omsorgen. 

2010 blev förskolan en del av skolväsendet, en produkt av en långvarig politisk kamp. En 

kamp som ämnade skapa en förskola för alla, och en förskola som självständig del av 

utbildningssystemet. I och med denna utveckling har fokus på lärandet stärkts, och möjligen 

har fokuset på omsorgen sänkts (Josefson, 2020). Förskolan har gått från en verksamhet med 

fokus på barnpassning till en egen verksamhet som skolform. Således också från en 

verksamhet som låg familjepolitiskt, till en utbildningspolitisk verksamhet. Med det menas 

att förskolans bestämmande organ gick från Socialstyrelsen, till Utbildningsdepartementet. 

Halldén menar att med denna förändring kunde omsorgen komma bli sekundär i förhållande 

till lärandet, samt att den starka betoningen på lärande riskerar osynliggöra barnets behov av 

omsorg (Halldén, 2007). Något hon även menar ligger i den nutida kontext vi lever i, med 
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ett starkt fokus på kompetens, kunnande och lärande (Halldén, 2016). Dock kom 

utbildningsdepartementet (2017) att kritisera läroplanen, och önskade klarhet kring 

omsorgens roll i förskolan. I ”Uppdrag om en översyn av läroplanen” togs beslutet att 

läroplanen för förskolan skulle revideras, och omsorgen skulle förtydligas 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Det ledde till att omsorgen klargjordes och upphöjdes i 

Lpfö18. Där kan vi idag bland annat läsa rubriken ”Omsorg, utveckling och lärande” 

(Lpfö18). Trots klargörandet och kritiken från utbildningsdepartementet är det emellertid 

fortfarande inte självklart vilken plats omsorgen bör ha i dagens förskola, eller vad begreppet 

kan innebära.  

I förskolans läroplan, lpfö18, talas det om omsorg, utveckling och lärande som en helhet. 

Vikten av den dagliga omsorgen och omsorgens signifikans för att skapa trygghet och 

välmående betonas (Lpfö18). Men hur detta ska omsättas i praktiken och exakt vad 

omsorgen inbegriper lämnas till egen tolkning. Därav är det av intresse att undersöka hur 

verksam personal i förskolan tolkar omsorgens betydelse och vilken plats den ges i 

verksamheten. Ses omsorg enbart som ett verktyg för att möjliggöra lärande eller är det mer 

än så? Vad inbegriper omsorgen, är det att tillfredsställa grundläggande behov som hygien, 

kost och vila eller innefattar det även mental hälsa och positiv utveckling? Begreppet omsorg 

kan tolkas på många olika sätt och därav kan dess betydelse och det utrymme omsorgen ges 

variera mellan olika förskolor. 

Hur begreppet omsorg beskrivs i litteraturen 

Omsorg är som sagt ett omstritt begrepp som går att tolka på flera sätt och vars innebörd kan 

ändras mellan olika tillfällen. Här nedan beskriver vi några av dessa som går att finna i 

litteratur om förskoleverksamheten. 

När man pratar om omsorg i förskolan är det svårt att undkomma ämnen som lärande, 

utveckling och pedagogik. Enligt Persson & Gustafsson (2016) vill vissa skilja begreppet 

pedagogik från omsorgen, men de hävdar i stället att omsorgen är en del av pedagogiken och 

pedagogiken är en del av omsorgen. Omsorgen lyfts ofta fram som en förutsättning för 

lärande, men det finns olika perspektiv på hur omsorg kan tolkas. Ett av dessa perspektiv på 

omsorg kan ses i Perssons tolkning av Van Manens syn på pedagogik, som är att pedagogik 

gentemot barn består av ansvar, kärlek och omsorg om barnet samt hopp för det. Detta kallar 

Persson för kärlek och omsorg som pedagogisk relation. Denna relation beskrivs som 

villkorslös och allomfattande. Barnen finns där och ska motta denna relation oavsett vad 

personalen tycker om dem eller hur barnen presterar. Denna pedagogiska kärlek beskrivs av 

Van Manen som en förutsättning för att en pedagogisk relation ska kunna växa. Denna kärlek 

tar sig uttryck i lärares förväntningar på och hopp om barnet och att se barnets potential. 

Kärleken, förväntningarna och hoppet finns där oavsett hur barnet beter sig eller presterar, 

och innebär även en tillit till barnet som ger dem möjlighet att utveckla en känsla av 

duglighet (Persson & Gustafsson, 2016). 

Persson & Gustafsson (2016) säger vidare att omsorg är något som inte kan planeras. 

Därav går det bortom utvärderingar och Skolverket framställer sällan omsorgen som en 

kvalitetsaspekt. Därav kan den synen på omsorg i förskolan ses som kritik mot ett 

kunskapseffektivt och skolförberedande utbildningssystem. Kärlek och omsorg beskrivs 
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som något som uppstår och får betydelse i mötet mellan pedagog och barn. Det uppstår 

spontant och är därav varken planerad eller målstyrd, utan en möjlighet och gemensam vilja 

att förstå varandra som uppstår i nuet (Persson & Gustafsson, 2016).  
Huruvida omsorg och kärlek verkligen kan vara villkorslös och allomfattande kan dock 

diskuteras. Till exempel så menar Josefson att någon begreppsbeskrivning som är 

allomfattande inte nödvändigtvis är det som blir väsentligt (2018). Hon lyfter att sökandet 

efter en ordboksdefinition riskerar att ta bort fokus från komplexiteten i omsorgen. Josefson 

menar vidare att en sådan definition inte nödvändigtvis säger något konkret om förståelsen 

kring omsorgens förstådda praktik (2018). I stället menar hon att det är i samtal med 

yrkesverksamma som själva betydelsen av omsorg kan synliggöras. En allomfattande 

definition menar Josefson snarare skulle kunna medföra att begreppet omsorg distanseras 

från de områden det har betydelse, och i stället bara tillskrivas enstaka delar av de områden 

det täcker (Josefson, 2018). Begreppet omsorg är fokuserat på handling, och knyter an till 

många andra begrepp som relationer, ansvar och närhet. Vidare kan utförandet och 

innebörden av omsorg ändra karaktär beroende på situation och sammanhang (Josefson, 

2018). Vilken del av omsorgen som är den viktigaste varierar mellan olika situationer och 

därav blir en ordboksdefinition opassande. Josefson menar vidare att omsorg är ett omstritt 

begrepp, på grund av dess värdeladdade prägel. Hur omsorg definieras och vad som anses 

viktigt varierar således från person till person (Josefson, 2018).  

Som synliggjorts här kan begreppet omsorg tolkas på olika sätt. Därav blir det av intresse 

att undersöka hur verksamma förskollärare tolkar begreppet i sin egen praktik. Är 

skillnaderna mellan hur olika pedagoger tolkar omsorgen stora eller finns det en likhet av 

hur begreppet tolkas och vilket utrymme den ges? 
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Syfte 

Studiens syfte är att få en inblick i det tolkande som sker av förskollärare i förhållande till 

omsorg. De forskningsfrågor som lägger grund för arbetet är: 

 

➢ Hur uppfattas begreppet omsorg av förskollärare? 

➢ Hur tänker förskollärare kring omsorgen i deras egen praktik? 

➢ Hur tänker förskollärare kring omsorgens plats i förskolan? 
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Forskningsläge 

I följande kapitel redogörs den tidigare forskningen som har relevans för vår studie. Vi har 

haft huvudfokus på svensk omsorgsforskning, men vi har även tagit med internationell 

forskning för att belysa likheter och skillnader som existerar.  Viss forskning liknar vår till 

frågeställning, och dessa valdes med orsaken att kunna reflektera över likheter och skillnader 

med vår studie. Vårt letande efter forskning skedde i synnerhet på Uppsala 

universitetsbiblioteks söktjänst. Några av de sökord som användes var: Omsorg, educare, 

care, lärande, undervisning, närhet, förskola, trygghet, preschool. Vidare uppsöktes också 

sådan litteratur som de andra forskarna använt sig av i sin forskning.  

Omsorg tolkad i forskning 

Åkerblom (2016) beskriver omsorg som något som alltid finns omkring oss men som man 

sällan pratar om. Omsorgen byggs av personligt erövrad kunnighet och kunskaper som inte 

riktigt går att beskriva och skapar en relation mellan människan och omvärlden. Utifrån 

dessa byggdelar ges omsorgen sedan många innebörder, dimensioner, aspekter och 

konnotationer, och dessa innebörder kan ändras beroende på individer och sammanhang. 

Inom perspektivet på omsorg som ett verktyg för människan att närma sig världen blir den 

etiska aspekten central. Denna etiska aspekt menar Åkerblom innebär ett ansvar. Detta 

ansvar handlar om kontakt med andra och att värna om människors okränkbarhet. Denna 

ansvarsfulla omsorg utvecklas i relationer mellan människor (2016). 

Aspelin (2016; 2018) beskriver något han benämner pedagogisk omsorg, som han anser 

uttrycker relationen mellan pedagog och barn. Han anser att omsorgen uppstår i denna 

relation och genomsyrar allt i förskolan, rentav skapar en omsorgskultur som bidrar till att 

barnen utvecklar en omsorgskänsla gentemot andra och världen (Aspelin, 2016). De 

relationer som omsorgen utgörs av benämns som omsorgsrelationer och dessa byggs upp av 

omsorgsmöten. För dessa möten krävs en omsorgsgivare, som i förskolans fall är en pedagog 

och en omsorgstagare, som i förskolan är ett barn. För att omsorg ska kunna äga rum krävs 

både att omsorgsgivaren initierar omsorg och att omsorgstagaren ger respons. Baserat på 

filosofen och pedagogen Nel Noddings omsorgsteori beskriver Aspelin vidare två typer av 

omsorg, naturlig och etisk. Naturlig omsorg beskrivs som ett ursprungligt sätt att vara. 

Naturlig omsorg finns i relationer till personer man bryr sig om och tar formen av spontant 

omsorgsutövande. Exempelvis när man hjälper någon utan att fundera över varför och hur 

handlingen ska utföras. Etisk omsorg kan sägas få utrymme när naturlig omsorg är 

otillräcklig. Exempelvis när omsorgsgivaren behöver fundera över vilken typ av omsorg som 

är rätt eller hur hen ska gå till väga för att förverkliga omsorg trots hinder (Aspelin, 2018). 

Halldén (2007) antar i sin forskning en viss barnsyn, nämligen det barndomssociologiska 

perspektivet, där hon menar att förskolan är den plats som barn befinner sig i en stor del av 

deras dagliga liv. Hon utgår då från att forskare och pedagoger måste försöka förstå den 

process som är barnens barndom, och menar att vi behöver leva oss in i barnens perspektiv. 

Halldén lyfter också konceptet av ”being” snarare än ”becoming”. Med det menas att barnen 

är medskapare i sitt sociala liv, och deras liv i förskolan är att förstås som viktigt i sig snarare 

än en förutsättning för livet framöver (Halldén, 2007). Forskningen visar att omsorgen får 
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en allt mindre plats i förskolan, ett resultat av både professionalisering av professionen, samt 

ett resultat av politiska poler. Verksamheten skulle inte ses som barnpassning. Vidare 

påpekar Halldén att man undviker att ge omsorgen utrymme i annat än som kopplat till 

lärande. Snarare än att bredda omsorgen önskar Halldén lyfta begreppet omsorg som viktigt 

i sig, samt låta omsorgen vara överordnat lärandet (2007). Samtidigt belyser hon hur 

socialisationsbegreppet innebär en dikotomi där vuxna är de mogna och sociala, medan 

barnen inte ännu är sociala eller mogna. Alltså en idé kring barnet som ofullkomligt 

(Halldén, 2007). Ur det barndomssociologiska perspektivet antar man snarare att både vuxna 

och barn lär sig av varandra, och är ömsesidigt beroende av varandra. Ingen kan bli ”färdig” 

i utveckling, utan barn och pedagoger är båda i konstant förändring.  

Vidare belyser Halldén (2016) hur omsorgen inte enbart innebär ett omhändertagande. 

Den innebär också ett för barnet växande och möjlighet för omsorgstagaren att också ge 

omsorg. Ytterligare menar hon att omsorg handlar mycket om bekräftelse, att man kan 

acceptera barnens känslor utan att man dras in i dem, samt att barnet alltid har rätt att uttrycka 

dessa känslor. Samtidigt finns det ett dilemma i att omsorg ska ta hänsyn till den enskilde 

individen samtidigt som den ska ta hänsyn till gemensamma regler och gemenskap. 

Dilemmat menar Halldén, ligger i att en både ska ha ett rättvisetänk samtidigt som en ska ge 

empatisk omsorg (2016). Alltså är omsorgen att förstås som både erkännande av en 

människas individualitet och rätten att förverkliga sina önskningar, och den större 

gemenskapens behov (Halldén, 2016).  

Omsorg som förstådd av förskollärare 

Jonsdottir & Paggetti (2016) utförde en kvalitativ intervjustudie där de utifrån resultatet 

menar att förskollärare i deras forskning lyfter fram omsorgen i förskolan som väldigt viktig. 

Den anses vara grunden för både trygghet, välmående, utveckling och lärande. Ordet omsorg 

förekommer dock inte, utan snarare talas det om att möta barnens behov. Detta bemötande 

ses både som nutidsorienterad, att barnens behov skall bemötas när barnen uttrycker att de 

har behov av det. Men den ges även ett framtidsorienterat perspektiv där bemötandet av 

behov syftar till att utveckla barnen till empatiska och omsorgsfulla individer. Här läggs 

mycket fokus på socialt samspel medan aspekter som att möta barnens fysiska 

omsorgsbehov knappt nämns. En fråga de ställer sig är huruvida detta beror på att de fysiska 

behoven tas för givet och därav inte uppmärksammas. Ifall omsorgen baseras på barnens 

uttryckta behov eller vad vuxna antar är barns behov diskuteras även. För att undvika det 

sistnämnda betonas vikten av att hålla en dialog med barnen (Jonsdottir & Paggetti, 2016). 

Löfdahl & Folke-Fichtelius (2015) har i sin forskning studerat hur yrkesverksamma inom 

förskolan samtalar kring omsorgen i möten och samtal. Resultatet av deras studie visar på 

att begreppet omsorg omnämns mycket sparsamt i diskussion kring kvalitetsarbetet i 

förskolan. Bland annat sägs det av en rektor att omsorgen är en så pass central aspekt av 

förskolan att det blir själva essensen, det yttersta, av barnens tillvaro i förskolan. Löfdahl & 

Folke-Fichtelius tolkar detta som att informanterna syftar till omsorgen som aktivitet eller 

förstått begrepp där samtal kring det knappast krävs eftersom den tas förgivet (2015). Det 

självklaraste i ens omgivning menas alltså vara klurigt att beskriva eller samtala kring, då 

det i stor utsträckning sker oreflekterat eller per automatik.  
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Genomgående i studien är den särskilt positiva ställningen informanterna hade kring 

omsorgen. Men trots den positiva inställningen menade de att dokumentation av 

omsorgsfyllda situationer sällan förekom. En informant påpekade att ingen ens frågar efter 

dokumentation kring omsorg, förutom frekvensen av blöjbyte (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 

2015). Vidare beskrevs lärande i mycket högre utsträckning, och i synnerhet som en typ av 

process. Forskarna tolkar detta som att omsorg i informanternas ögon således inte är en 

process, utan en statisk aktivitet; ett görande i en viss situation och kontext obunden till 

någon annan kontext eller situation. De menar vidare att, i informanternas ögon, omsorgen 

inte kan vara målstyrd. Detta då den är något annat än planerade aktiviteter (Löfdahl & 

Folke-Fichtelius, 2015; vår kursivering). 

Studien visar även att sådana skeenden där omsorgen synliggjordes; exempelvis lunch, 

mellanmål, av och påklädning eller olika hygienrelaterade situationer, ofta omvandlades till 

lärandesituationer. Detta då pedagogerna enklare kunde klarlägga ett synligt mål i 

dokumentationen. Lärandeobjekten i omsorgssituationerna blev det som samtalades kring 

och dokumenterades. Genomgående i studien hamnade alltså samtalen om sådant som direkt 

kunde styras mot mål, evalueras eller visa på att barnen utvecklades rent inlärningsmässigt 

(Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015).  
Josefson (2018) har i sin avhandling undersökt hur förskollärare tänker kring begreppet 

omsorg, och för sin analys utifrån ett närhetsetiskt perspektiv. Närhetsetiken har sitt fokus i 

den mellanmänskliga praktiken, hur människor i grunden är sårbara i olika utsträckning, 

samt hur olikheten kan innebära en asymmetrisk relation. I barn-pedagog relationen blir 

denna asymmetri synlig. Ju högre sårbarhet desto högre grad av ansvar har omsorgsgivaren 

till den konkrete andre, i fallet av studien förskolebarn. Det är ett perspektiv som hamnar i 

moraliska avgöranden i konkreta situationer med barn.  

Josefson gjorde en sekundäranalys över material insamlat under sent 90-tal och tidigt 

2000-tal. Hon finner bland annat hur två centrala begrepp som den intervjuade 

förskolepersonalen använder sig av, kontroll och trygghet, blir aspekter av fysisk och 

emotionell närhet. Hon menar att nära kroppslighet och omsorg som vårdar kroppar försäkrar 

för barnen en fysisk trygghet. Skapande av trygghet menar pedagogerna blir centralt för en 

fungerande verksamhet. Josefson finner vidare hur ansvar blir ett centralt begrepp i 

studerande av omsorgsbegreppet (2018). Ansvaret synliggörs genom känslighet för andras 

behov, samt på ens egen moraliska kompass. En del av detta ansvar är erkännande att 

relationen är asymmetrisk, och upphävande av en sådan maktbalans och ge omsorgstagaren 

en högre grad av självständighet. Alltså blir omsorg en relationell etisk praktik som innebär 

att värna om barnets sårbarhet, utan att låta det stå emot barnets autonomi. Dessutom menar 

hon att makt och ansvar är två nära besläktade begrepp, att ha ansvar över någon annan 

innebär i sin tur en makt över den. Hon citerar Bauman (1995) som säger:  

… Det finns bara en svag skiljelinje mellan omsorg och förtryck, och likgiltighetensfälla väntar dem 

som vet om det och går försiktigt vidare medan de aktar sig för att trampa över … (Bauman, 1995, s. 

116–117 i Josefson, 2018, s. 60).  

Citatet visar på hur denna maktbalans krävs samtalas om och bearbetas, eftersom med 

makt kommer stort ansvar, och med en alltför stor obalans riskeras förtryck. Omsorgen i sig 

bör alltså delvis, som tidigare nämnt, beröra människans autonomi.  
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Avslutningsvis menar Josefson att omsorg innebär att ta ansvar, detta ansvar är i sin tur 

sökandet efter en djupare förståelse för den sociala och etiska dimensionen av 

förskolläraryrket (Josefson, 2018).   

Omsorgen internationellt och educare 

Van Laere & Vandenbroeck (2016) beskriver att educare är ett begrepp som används till och 

från i diskussioner kring omsorg i förskolan. Detta begrepp syftar på undervisning där 

lärande och omsorg kombineras, vanligt förekommande i de skandinaviska länderna och 

Tyskland. Detta system anses av vissa vara hotat av en skolifiering som kan innebära att 

kroppen underordnas hjärnan, det vill säga att mer skollika undervisningsformer värderas 

högre. Detta resulterar i att lärande genom lek, utforskande och rörelse får mindre utrymme, 

trots att dessa ofta beskrivs som barns naturliga sätt att lära. Detta medför även en risk för 

minskat fokus på känslor, relationer och solidaritet samt en syn på förskollärares uppdrag 

som att se till att barnen lär och utvecklas inför en framtida skolgång (Van Laere & 

Vandenbroeck, 2016). 

Van Laere & Vandenbroeck (2016) genomförde en studie baserad på gruppintervjuer i 

syfte att undersöka kopplingen mellan omsorg och undervisning i belgiska förskolor. 

Förskoleverksamheter som arbetar utifrån educare skiljer sig mycket från länder som till 

exempel Belgien, där omsorgen är skild från undervisningen. Dessa är i Belgien separerade 

i barnomsorg som riktar sig till barn i åldrarna 1-3 år och förskola som riktar sig till barn 

mellan 2.5-6 år. Dessa verksamheter följer olika läroplaner och yrkesprofessioner, och 

antalet pedagoger per barn skiljer sig. I de belgiska förskolorna består en barngrupp ofta av 

20-25 barn och en förskollärare. Förskolläraren får ofta hjälp av en eller flera lärarassistenter 

som ansvarar för omsorgsmomenten i verksamheten, som till exempel toalettbesök och 

måltider. Ur Van Laere & Vandenbroecks (2016) undersökning som genomfördes i 

studiegrupper i sex belgiska städer framkom det att omsorg sågs som något väldigt viktigt 

men också som ett hinder i verksamheten. Då omsorg och lärande sågs som separata från 

varandra fanns en farhåga bland vissa förskollärare att omsorgen skulle ta upp för mycket 

av lärandets plats. Dessa förskollärare ansåg att det fanns svårigheter kring att en person 

ansvarade för både lärande och omsorg. En del av förskolepersonalen ansåg dock att 

omsorgen var minst lika viktig som lärandet, men även enligt dessa individer sågs omsorgen 

och lärandet som frånskilda. Flera utryckte även en osäkerhet kring att utöva omsorg, eller 

en upplevelse av barnens omsorgsbehov som överväldigande. En känsla av att 

omsorgsutövandet behövde begränsas i förmån för lärande var prevalent. Här finns en tydlig 

hierarki där lärande ofta ses som överordnat (Van Laere & Vandenbroeck, 2016). 

Warin (2014) har i sin forskning fokuserat på hur genus och omsorg kan förstås i relation 

till varandra. Hon antar ett feministiskt perspektiv, och ställer frågan hur man kan förstå 

avsaknaden av män i förskolor i Storbritannien. Hon menar att fler män i förskolan har 

potentialen att motverka patriarkala strukturer. Vidare diskuterar Warin relationen mellan 

omsorg och lärande. Ett omsorgsfullt lärande som behandlar barnets fysiska, emotionella 

och sociala behov existerar tillsammans med, och möjligen i konflikt med, en undervisande 

agenda (Warin, 2014). En agenda som enbart pekar mot barnets kunskapsutveckling. I 

kontrast till detta lyfter hon begreppet educare, och menar att detta begrepp är en förening 
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av lärande och omsorg. Begreppet är nordiskt, och även om det idag förs en dialog i 

Storbritannien kring syftet med skola och förskola, är educare frånvarande i diskussionen.  

Educare menar hon kan vara det begrepp som planar ut fördelningen mellan män och kvinnor 

i arbetet, eftersom den poängterar vikten av omsorgen. Omsorgen kan alltså komma att ses 

som lika viktig som undervisningen. Begreppet ger det engelska språket ett nytt koncept, 

och möjliggör för att demontera idén kring undervisningen som högst i hierarkin. Det är 

alltså, menar hon ett konceptuellt begrepp som kan förändra synen på undervisningen, och 

sociala strukturer (Warin, 2014).  

Lidholt (1999) har i sin avhandling fokuserat på hur personal inom förskolan handskas 

med de förändringar som skett inom svensk förskola. Hon gjorde en empirisk studie med 

intervjuer, observationer och dokumentanalys. Det är utifrån den avhandlingen hon baserar 

sin rapport från 2001 på. Lidholt (2001) diskuterar synen på omsorg och pedagogik, och 

menar att de sedan Barnstugeutredningen (SOU: 1972:26) betonats som oskiljaktiga. Även 

om begreppet educare inte alltid nämns, var bilden kring föreningen av omsorg och lärande 

tydlig. Hon lyfter även hur det i Lpfö98 står beskrivet hur omsorgen och lärande ska bilda 

en helhet (Lpfö98). Samtidigt synliggör Lidholt hur de intervjuade pedagogerna tvingas 

separera omsorgsmomenten från lärandemomenten. En pragmatisk lösning menar hon, som 

härstammar i personal- eller tidsbrist (Lidholt, 2001). Snarare än omsorgen och lärandet som 

en del av varandra, delas de alltså upp. En kontrast till idén kring educare. Bristen på tid eller 

personal gör att vissa förskollärare upplever att de behöver sänka sina pedagogiska krav och 

övergå till mer barnpassning än pedagogisk verksamhet. Snarare än educare skapades alltså 

pedagogiska aktiviteter under vissa tider på dagen, medan omsorgen fick ta plats resterande 

tid. Denna synvända menar hon härstammar ur de reella villkor pedagogerna tampas med, 

och dessa villkor har bidragit till att tyngdpunkten lagts vid omsorg snarare än lärande 

(Lidholt, 2001).  
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Teori 

I kapitlet nedan beskriver vi vår huvudsakliga teoretiska bas, fenomenologin. Vi ger en kort 

historia och vad fenomenologi kan vara, samt varför det blir relevant för vår studie med 

fenomenologi. Ytterligare redogörs några perspektiv på omsorg som lägger grund för 

arbetets analytiska process.   

Fenomenologi 

Studien antar en fenomenologisk utgångspunkt. Fenomenologi betyder ”läran om det som 

visar sig”, och grundades av filosofen Edmund Husserl. Fenomenologin var en motreaktion 

till positivismen och dess tankar kring att det vi erfar kan behålla en fullt ut neutral ställning 

(Brinkkjær & Høyen, 2020). Husserl menade snarare att det vi erfar måste beskrivas så som 

det visar sig för medvetandet, innan det sätts i ett begreppsligt system. Alltså är syftet att se 

bortom de förstahandsintryck vi får av ett fenomen, och snarare se fenomenet från olika 

infallsvinklar. Husserl tar exemplet trädet, där han menar att vid första åskådning kanske vi 

bara ser en sida av trädet, men vi vet sedan tidigare förnimmelser av sagda träd kan se olika 

ut beroende på vinkel, årstid och trädslag. Alltså kan samma fenomen beskrivas på olika sätt. 

Vår upplevelse av trädet blir en subjektiv sådan, och bygger på tidigare erfarenheter samt 

den redan existerande värld och människor vi växt upp i och med. Inom fenomenologin 

innebär detta att subjektet (människor, du och jag) konstruerar objektet (trädet, omsorgen) 

(Brinkkjær & Høyen, 2020). En handling som alltså varken är fri från egna tolkningar, eller 

tidigare förnimmelser av andra människor.  

Sociologen Alfred Schütz menade att alla människor föds in i en redan existerande värld, 

där människor redan har förnummit den, och därmed tillskrivit världen mening. Meningen 

förs vidare till andra människor, och bidrar till deras om/tillskrivande av ny mening. Han 

kallar det ”common-sense” värld. I våra common-sense världar existerar grundläggande 

förståelser och förgivettaganden, och vi utgår från att andra människor också befinner sig i 

den. Mötet mellan människor och deras förståelse sinsemellan kallas då för 

intersubjektivitet; vi kan förstå varandra eftersom vi båda lever i en common-sense värld 

(Brinkkjær & Høyen, 2020).  

I denna studie av begreppet omsorg blir det alltså intressant att anta detta tankesätt. Även 

ifall omsorg är ett begrepp som alla förskollärare hört, innebär det inte att deras förståelse är 

densamma. I fenomenologin när vi tänker kring ett objekt (fenomen) görs det utifrån vårt 

medvetande och vår subjektivitet. Vi har upplevt olika saker och växt upp bland olika 

människor, vilket bidrar till att vårt tänkande kring ett fenomen kan vara olika. I studiens fall 

är det intressanta upplevelsen av omsorg, och vi kan se på vår data så som Husserl såg på 

trädet. På vilka olika sätt kan vi vrida och vända samt anta olika infallsvinklar för att se 

bakom det rent språkliga och därav synliggöra fenomenet omsorg så som det uppfattas av 

förskollärarna.  

Den fenomenologiska ansatsen i denna studie utgår alltså i synnerhet från tre antaganden; 

samma fenomen kan beskrivas på olika sätt, och tolkas olika beroende på infallsvinkel; vår 

verklighet konstrueras av människor, och i denna verklighet (eller common-sense värld) 
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finns förgivettaganden som lägger bas för vår förståelse och tänkande; det finns något bakom 

det språkliga, detta något kan man nå. 

Försummat, svårfångat, utvidgat och avgränsat 

Eftersom vi önskar ha någon form av ramverk bestämde vi oss för att utgå från Josefsons 

(2018) analys av svensk omsorgsforskning. Fenomenologin passar sig väl för öppet och fritt 

tolkande, men kan också bli för stort eller för fritt. Den fria tolkningen kan resultera i att 

delstudierna får för olika fokus, och därav blir svåra att jämföra med varandra. Därav togs 

dessa nedanstående begrepp som komplement till vår fenomenologiska studie. 

Denna studie utgår alltså också delvis från Josefsons begreppsliga tolkning av omsorgen. 

Hon menar att det utifrån tidigare forskning går att förstå på fyra olika sätt; som försummad, 

svårfångad, utvidgad och som avgränsad (Josefson, 2018). Dessa blir i sig fyra fristående 

begrepp, som i diskussion kring omsorg får en viss innebörd. De används som ett sätt att 

angripa och förstå vår rådata, som ett visst par vetenskapliga ”glasögon” vi för vårt tolkande 

genom.  

Med försummat menas omsorgens alltmer låga position i förskolekontexter, att den glöms 

bort i diskussioner i ljuset av lärandet och undervisning. Fraser som ”det kompetenta barnet”, 

och ”det livslånga lärandet” är idag vanligt, och innebär en klar hierarki mellan lärande och 

omsorg (Josefson, 2018). Det är noterbart att försummelsen i denna mening inte 

nödvändigtvis pekar mot dess praktiska applicering, utan snarare hur omsorgen samtalas 

kring i forskning, styr/måldokument och inom utveckling av skolväsende eller dialog 

pedagoger sinsemellan. Den försummelse vi här avser kan dock skapa reella effekter i 

praktiken.  

Svårfångat avser hur omsorgen inte enkelt kan ges någon definition, eller klarlagd praktik 

som går att följa punkt till punkt. Lärandet uppfattas som mer tydligt, och omsorgen som 

svårare att klarlägga inom bland annat dokumentation. Med omsorgen som svårfångad 

menas också att pedagoger undviker begreppet, eller i stället ger begreppet en ny innebörd 

(Josefson, 2018). Även detta är något som inte avser dess praktiska applikation, snarare dess 

svårfångade karaktär i samtal kring vad som sker i förskolan, i till exempel 

dokumentationssamtal. Ett sådant exempel när en pedagog visar dess svårfångade karaktär, 

är ifall de i tal omvandlar omsorgssituationer till lärandesituationer, för att undvika 

konfrontera omsorgens dualitet.  

Ett utvidgat omsorgsbegrepp innebär att lärande och omsorg blir en del av samma mynt, 

i synnerhet i dess praktiska mening. I mötet mellan omsorg och pedagogik krävs en dialog, 

analys och reflektion, endast då menas här kan omsorg, pedagogik och lärande bli fastställda 

som varandras förutsättningar och delar av samma moment (Josefson, 2018). Det är i själva 

görandet vi kan se att det kan bli både omsorg och lärande i alla moment. De är tätt 

sammanvävda i den verkliga praktiken, och i reflektionen synliggörs detta.  

Som avgränsat begrepp blir omsorgen i sig fruktbar, inte enbart som en förutsättning för 

något annat. Det innebär att låta omsorgen vara överordnad lärandet, snarare än tvärtom 

(Josefson, 2018). Den nära relationen mellan pedagog och barn blir den kontext som lärande 

sker i, och således överordnat. Här ställs frågan vad det blir för lärande om inte den goda 
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relationen existerar, är sådant lärande önskvärt? Relation, mötet mellan barn-pedagog måste 

ställas först, lärandet kommer naturligt i dess följe då barnen växer och ges goda förebilder.  

Dessa begrepp används på så vis att vi först analyserar materialet fritt i fenomenologisk 

anda, medan vi sedan övergår och tar dessa begrepp som en vägledning till förståelse av 

empirin. Det blir alltså en avgränsning, eller en specificering av vad vi kommer tolka som 

relevant i vårt material.   
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Metod 

Nedan följer studiens metodologi, våra etiska hänsynstaganden och studiens reliabilitet och 

validitet. Vi presenterar även en beskrivning av intervjuernas tillvägagångsätt, samt var 

delstudies analytiska utförande. Studien är en kvalitativ sådan, med semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod.  

Datainsamling 

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts. Eftersom syftet med 

studien är att få en inblick i förskollärares tänkande, känslor och uppfattning kring begreppet 

omsorg börs det ges adekvat med utrymme för informanterna att berätta med egna ord. 

Känslor och tankar är subjektiva, och sociala fenomen är komplexa i sin natur, därav blir det 

lämpligt i fallet av denna studie att använda intervju som insamlingsmetod (Christoffersen 

& Johannesen, 2012). Informanterna får, med viss strukturering, möjlighet att reflektera och 

tala om det studien intresserar sig för. Vi håller ramen för vad som är av intresse, och för 

dialogen framåt, men informanten väljer själv vad hen önskar delge. När informanten får 

friheten att bestämma sådant själv framkommer enklare uppfattningar och tänkande. I 

intervjun möjliggörs det komplexa att hamna på tal, som känslor och upplevelser. Detta är 

svårare att finna i kvantitativa metoder. I samtalet människor sinsemellan kan vi synliggöra 

tänkandet, vilket också faller i linje med våra forskningsfrågor. I den semistrukturerade 

intervjun faller det även naturligt att ställa följdfrågor, för att ytterligare synliggöra känslor, 

tänkande eller uppmuntra till reflektion (Christoffersen & Johannesen, 2012). Vi kan även 

be informanten rekonstruera skeenden, något annars mycket svårt med andra metoder.   

Eftersom insamlingsmetoden är semistrukturerad innebär det viss standardisering i 

frågeformuläret, vilka sedan kan jämföras med andras svar (Christoffersen & Johannesen, 

2012). De svarar alltså på liknande frågor, men antagligen på olika sätt. Vi möjliggör även 

för relativt fylliga svar, eftersom frågorna inte har förbestämda svarsalternativ, informanten 

måste själv formulera svaret. Vi är även relativt flexibla att följa med informanten dit hen 

önskar att dialogen ska gå, dock inom ramen för vårt tema och syfte med studien.  

Tillvägagångssätt  

Vi började med att mejla fyra rektorer på olika förskolor som vi sedan tidigare haft kontakt 

med, för att se om de kunde delge vår information till förskollärarna. Vi framförde önskemål 

om att vi huvudsakligen sökte förskollärare. Vi poängterade även i mejlet att medverkande 

var helt frivilligt. Efter det hörde några av informanterna av sig till oss via mejl. Några 

informanter kände vi dock sedan tidigare. Kontakten med dessa fördes över Messenger eller 

SMS. De informanter som någon av oss kände sedan tidigare intervjuades av den andra 

personen. Detta med anledning att vi inte ville att relationen till någon vi känner skulle 

påverka de svar som ges eller vår tolkning av dem. 

Efter denna initiala kontakt meddelade informanterna vilka tider de kunde medverka. 

Därefter bokades dem. Nästan alla intervjuer fördes på plats i deras förskola. En, som bodde 

i Stockholm, intervjuades över zoom. En intervju ägde rum på Blåsenhus. Centralt för oss i 
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detta läge var att informanterna kände sig trygga och bekväma på den plats intervjun 

genomfördes. Intervjuerna började med allmän information kring samtycke samt 

information kring datahantering. Sedan skrevs samtyckesblankett på av informanten. Vi 

meddelade även ungefär hur lång tid intervjun skulle ta, samt att inspelning skulle ge. 

Därefter sattes inspelningen i gång via våra telefoner. Samtliga intervjuer följde vår 

intervjuguide, med viss variation. Ibland kunde en informant redan besvarat en fråga, eller 

så var en fråga irrelevant. Vissa följdfrågor avvek från frågeformuläret. Intervjuerna varade 

mellan 20-45 minuter.  

Analysmetod 

Analysmetoden som studien använder sig av är fenomenologisk design. Detta är en 

tolkningsansats, och ett sätt att försöka närma sig vår data. Med den fenomenologiska 

designen kan vår data avgränsas till att hantera sådant som är av intresse för studien. Vi 

intresserar oss för innehållet, och söker mening i empirin. För att åstadkomma detta bedrivs 

en innehållsanalys, som består av fyra delmoment.  

Steg ett handlar om att forskaren ska skapa en helhetsuppfattning av det material hen har 

att tillgå, och söka efter teman (Christoffersen & Johannesen, 2012). Det blir väsentligt att 

inte fastna i detaljer, och studiens syfte och forskningsfrågor ska alltid lägga grund till vad 

forskaren noterar som viktigt. Sådant som ej faller i denna kategori av väsentlighet tas 

preliminärt bort. Det söks efter det centrala, och långa utdrag komprimeras. Att komprimera 

det transkriberade materialet gör att vår data kan bli överskådlig, och det kan skapas en 

helhetsuppfattning. Detta första steg lägger grunden till resterande, och är kanske det 

viktigaste. I detta skede blir det även av vikt för forskaren att notera sina egna 

tolkningsmönster, och betänka dem: ”varför tolkar jag det här som centralt?” (Christoffersen 

& Johannesen, 2012). 

Steg två innebär att söka efter koder. Forskaren utför systematiskt en genomgång av 

materialet och finner textelement som säger något om syftet med studien. Sådana textrader 

kodas med ett eller två ord, beroende på vilken typ av information texten ger. Vi namnger 

alltså olika textelement, och för detta arbete systematiskt genom all det material som kvarstår 

efter föregående steg. På så vis kan den meningsbärande informationen synliggöras, och 

ytterligare irrelevant information kan bortses. Syftet med detta steg är att ytterligare förenkla 

det empiriska materialet till en hanterbar och överskådlig mängd (Christoffersen & 

Johannesen, 2012). Denna process ska inte ske övergripande eller automatiskt. I första skede 

visas kanske deskriptiva koder, men ju mer materialet tolkas, ju fler tolkande koder kan 

uppkomma. Det handlar om att finns ett djup i materialet, och en hög abstraktionsnivå 

existerar. Sådana abstrakta tolkande koder kan exempelvis vara perspektiv, begrepp eller 

sammanhang (Christoffersen & Johannesen, 2012).  

Det tredje steget i analysprocessen kallas för kondensering, och innebär en reducering i 

materialet. Olika koder kan slås samman, eller så kan huvudteman, huvudkoder och 

underkoder synliggöras. Syftet med kondenseringen är att skapa abstrakta kategorier, och 

identifiera mönster samt sammanhang.  

I det fjärde steget ska forskaren rekontextualisera materialet. Håller kategorierna, koderna 

och temana ihop med syftet för studien? Hänger steg ett och tre ihop? I sådana fall där steg 
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ett och tre förhåller sig markant skilda, bör forskaren gå tillbaka till steg ett och processa 

materialet igen (Christoffersen & Johannesen, 2012). Forskaren står ensam som bedömare 

ifall studien håller ihop. Ny kunskap kan ha uppkommit, vilket gör att steg ett kanske hade 

gjorts annorlunda, då behövs arbetet rekontextualiseras, och omarbetas (Christoffersen & 

Johannesen, 2012).  

Utförande delstudie 1 

I delstudie 1 som genomfördes av Niklas Springe följdes den fenomenologiska designen till 

stor del, med viss variation. Initialt bestod arbetet av att läsa igenom det transkriberade 

materialet flera gånger för att få en inblick i vad empirin kunde säga. Det som ansågs som 

viktigt markerades i gult, medan sådant mindre viktigt fick stå kvar i svart. Detta moment 

gjordes flera gånger, och omarbetades. De intressanta gulmarkerade delarna togs sedan ut ur 

texten, och lades i ett eget dokument. Nästa steg bestod av att söka efter koder, några sådana 

koder var; vad är omsorg, fysisk omsorg, emotionell omsorg, dålig omsorg, omsorg som 

komplex. Några abstrakta kategorier som fanns var; Omsorg som undervisning, omsorgens 

begränsningar, omsorg som något annat än snällhet. Dessa koder och kategorier 

sammanställdes, och arbetet bestod av att leta efter teman. Dessa teman skulle relatera till 

forskningsfrågorna, och sådant i empirin som inte besvarade dem på något sätt togs bort. Sist 

gicks materialet igenom med forskningsfrågorna i åtanke, samt huruvida teori och de olika 

kategorierna, koderna och temana sammanföll och hängde ihop. Här fann jag ingen 

inkonsekvens.  

Utförande delstudie 2 

Under utförandet av delstudie 2 som genomfördes av Aurora Hellström Orlov inleddes 

analysprocessen med att transkriptioner från intervjuerna lästes igenom ett antal gånger. 

Under denna process genomfördes en kodning genom att stycken färgmarkerades i texten 

som antydde en beskrivning av antingen hur förskollärarna definierade omsorg eller beskrev 

den plats som omsorgen tycktes ha. Därefter flyttades koderna till ett separat där de först 

placerades under rubrikerna Omsorgens plats och Vad är omsorg. Under dessa rubriker 

placerades koderna intill stycken som beskrev liknande ting, och dessa grupperingar fick 

även passande rubriker baserade på vad som uttrycktes som viktigt i sammanhanget. Till 

delen Omsorgens plats utgick jag från Josefsons perspektiv på omsorg som försummat, 

svårfångat, utvidgat och avgränsat (2018). Men då informanternas beskrivningar av 

omsorgens plats inte helt passade in i dessa rubriker bestämde jag mig för att skapa egna, 

snarlika rubriker som inbegriper betydelsen av Josefsons begrepp men även ger utrymme för 

andra definitioner. Under rubriken ”Vad är omsorg” fokuserade jag på vad informanterna 

uttryckte att omsorg var för dem. Här togs både hänsyn till saker som nämndes ofta men 

även vissa ting som bara nämndes en enstaka gång om det av informanten framfördes som 

något av stor betydelse. En del koder passade inte riktigt in under någon rubrik och i dessa 

fall gjordes ev. övervägning om dessa koder ändå skulle ingå i något tema eller presenteras 

självständigt. Mitt beslut blev att baka ihop några av dessa teman och helt avlägsna några 

som inte bidrog till studiens syfte. Ett tema som uppkom i kodningen var Dilemman inom 
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omsorg men få koder passade in under detta så jag valde att i stället presentera dessa 

kortfattat under andra teman 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är ett begrepp som Christoffersen & Johannesen (2012) lyfter i förhållande till 

forskning. Reliabilitet innebär hur exakt och noggrann den insamlade data är, hur den 

bearbetats och vilken data som använts. I vår studie användes empiri från intervjuer med 

förskollärare, vilket var relevant eftersom forskningsfrågorna intresserade sig för just den 

yrkesgruppen. Vår data har sedan analyserats systematiskt med ett redan existerande system, 

den fenomenologiska designen. Vi har även varit transparenta med vårt genomförande av 

sagda analys. I resultatet delges alltså citat från transkriptionerna, så att läsaren själv får tolka 

informantens utsaga. Dock menar Kvale & Brinkmann (2014) att en transkription av en 

intervju aldrig kan bli identisk med originalet. De diskuterar hur man kan förstå validitet i 

relation till transkriberat material. I stället för att fråga hur identisk till originalet den är bör 

forskaren fråga sig om transkriptionen lämpar sig för forskningssyftet. Att se till att samtalet 

återges ordagrant och förmedlar sådant som pauser och upprepningar innebär att det 

informanten känner enklare kan förmedlas. När relevant togs den typ av återgivelser med i 

våra transkriptioner. En fördel med att återge en intervju i skriftlig form är att det ger 

möjlighet att belysa väsentliga detaljer i berättelsen för att underlätta förmedlingen av det 

relevanta i innehållet. De poängterar vidare hur noggrannhet är viktigt. Ett felplacerat 

komma eller att man inte förmedlar hela meningar eller ord kan ändra innebörden av det 

informanten sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför har vi i våra citat och transkriptioner 

i den möjligaste skrivit ut hela meningar och noggrant skrivit ut det informanternas 

uttalanden.   

Etiska hänsynstaganden 

Arbetet har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i förhållande till 

individskyddet (2002). Skyddet sammanfattas i fyra huvudkrav; informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Vi följde dessa genom att vi 

meddelande vårt syfte och mål till samtliga informanter, där vi förklarade vad vi ville 

åstadkomma med deras medverkande. Det vi däremot inte delade med oss var våra 

intervjufrågor, detta då vi ville ha en neutral initial inställning, samt att inte informanterna 

besvarade frågorna innan intervjun. Det intressanta låg i deras svar just när intervjun skedde. 

Kravet på samtycke följde vi genom att vi både skrev i mejl samt i informationsblad att 

deltagande var helt frivilligt, samt att dra sig ur arbetet var möjligt precis när som helst under 

arbetets gång. Detta lyftes återigen under början av intervjun innan medgivandeblanketten 

skrevs på. Detta medgivande skrevs ner i form av underskrift i person. Även på denna 

blankett tydliggjordes deras frivillighet att delta. Kravet på konfidentialitet följdes genom att 

vi sparade allt som kunde identifiera personerna på platser där ingen obehörig kunde ta del 

av dem. Ingen information skickades över internet, annat än i mejlkontakt med vissa 

informanter. Vi samtalade heller inte varken med varandra eller andra utomstående personer 

vilka vi intervjuat, vart vi intervjuat dem eller deras kön, ålder eller namn. Ingen identifierbar 
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information delgavs utöver deras yrkesprofession. Efter godkänt arbete raderas allt inspelat 

material, samt transkriberat material. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, följdes genom att 

vår insamlade empiri endast användes till detta arbete, ingen information har delgivits utöver 

det som beskrivs här. Informationen lämnade aldrig Uppsala universitet, och alltså inte delats 

till andra skolor, institutioner, förskolor, forskare eller myndigheter.  
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Resultat & analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av delstudie 1 och 2. Den första är genomförd av Niklas 

Springe, och den andra av Aurora Hellström Orlov. Sammantaget intervjuades åtta 

förskollärare, fyra av Niklas och fyra av Aurora. Detta innebär en bredd i empirin, och båda 

delstudierna ämnar besvara samtliga forskningsfrågor. Vi gjorde enskilda intervjuer för att 

täcka en så stor grupp som möjligt. Eftersom varje informant är olik den andre, innebär detta 

att de kan besvara frågorna olika. Vårt analytiska arbete kommer också skilja sig, då vi är 

olika personer med olika erfarenheter. Det innebär att även om delstudierna liknar varandra 

i form av genomförande och val av informanter, så kommer den skilja sig i exakt 

tillvägagångssätt, analysprocess, val av intressant empiri samt resultat. Vidare används 

samma intervjuguide, men potentiellt med olika följdfrågor. Även dessa följdfrågor ger 

vidare bredd i empirin, och innebär att delstudierna kommer skilja sig i sin data. 

Delstudie 1 

I följande kapitel redovisas resultatet av analysarbetet, vars empiriska bas legat på fyra 

kvalitativa intervjuer med förskollärare. I intervjuerna och analysarbetet har fenomenet 

omsorg legat i fokus. Resultatet presenteras inledningsvis med vilka ord som förskollärarna 

beskrev omsorgen med, för att sedan övergå till de teman som uppkom under kodningen. 

Sist går jag över till de analytiska begreppsliga redskap studien också fokuserat på; omsorg 

som försummad, avgränsad, svårfångad och utvidgad. Resultatet presenteras utifrån den 

kodning som nämnts ovan. Informanterna benämns i studien som informant 1, 2, 3 och 4.  

Förskollärares tolkning av begreppet omsorg 

För att besvara hur begreppet omsorg tolkas av pedagoger innebär det delvis att belysa vilka 

ord som förekom i informanternas beskrivningar av omsorgen. I analysarbetet visade det sig 

vara en mängd olika ord som användes, där de mest förekommande var hjälp, stöttning, 

trygghet, relation och närhet. De två första som beskrivs nedan, hjälp och stöttning, är det i 

synnerhet informant 1 och 2 som reflekterar över.  

Alltså dels blir det fysiskt att man är där att man, liksom, hjälper till… hämtar vantar, hjälper till med 

skorna, kläder; byter blöjor, toaletter… det är ju liksom ganska intim situation att få vara med och hjälpa 

till med det allra mest privata. (Informant 1) 

[…] sånt som barn inte kan riktigt själv. Begreppet mer hjälpa liksom. Nappen, sovvila. Basic saker 

liksom. Toaletten, trösta, vara nära tillhands. (Informant 2) 

Det räcker inte bara att vara omsorgsfull. För jag ska ju också utmana barnet vidare, vart är du nu, vad 

är nästa steg. Det här med stöttning tänker jag, det är ju inte hjälp. Men jag kan också vara där och stötta 

så barnet kan utföra det själv till slut. Då tänker jag att det inte räcker att bara vara omsorgsfull, och 

tänka ”Åh nu är jag snäll”, det kan bli motsatt effekt, att barnet inte får de här strategierna. (informant 

1) 

Omsorg är lika med stöttning… Det är luddigt… men man kan nog koppla omsorg till stöttning 

(Informant 2) 

Ovan reflekterar informant 1 och 2 hur hjälp och stöttning är en del av omsorgen, samt 

funderar kring relationen dem emellan. Jag tolkar deras uttalanden här som att en fysisk 

handling mot en annan som inte fullt ut kan någonting blir en form av omsorg. Det kan alltså 
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ta formen av hjälp, eller formen av stöttning. Det förefaller inte självklart utifrån empirin hur 

distinktionen mellan dem kan förstås. En informant menar dock hur utmaning och stöttning 

blir något annat än hjälp, eftersom stöttningen gör barnet kapabelt att göra något själv. Det 

innebär att ingiva barnet autonomi. Citaten visar initialt hur omsorg beskrivs av 

informanterna. Omsorg kan vara en fysisk handling som syftar till att på olika sätt assistera 

barnet med något. Ett annat ord som lyftes var trygghet.  

De vill ju att, precis som vi, att barnen ska vara trygga, det är det här ”basic”; har de sovit, ätit, bajsat? 

Det är ungefär det som de (föräldrarna) vill veta. Det är ju liksom grunden till omsorgen, och tryggheten, 

som är ju jätteviktig för oss. Har man inte tryggheten kan man inte göra någonting. (Informant 3) 

Omsorg för mig är ju att alla barn i gruppen ska känna sig trygga. (Informant 2) 

I ovan citat reflekterar informant 3 och 2 kring tryggheten i förskolan. De beskriver 

tryggheten i relation till omsorgen, och en menar att utan tryggheten kan man inte göra 

någonting med barnen. Tryggheten beskrivs som grunden till omsorgen, och informanten 

menar hur den är viktig för hen. Vidare belyses hur en del av omsorg blir att alla barn ska 

känna sig trygga.  

Ja men vi vill va nära dom, vi ska vara mycket på golvet. Dom ska vara trygga här, aktiviteter kommer 

faktiskt nästan i andra hand, för det är tryggheten som är viktigast, för har vi inte den, då kommer de 

inte ta till sig någon undervisning, eller något lärande. Utan det är det (tryggheten) som är viktigt. Och 

det märker man när de kommer dom barn som vi haft nu en termin liksom, ”åh (namn på förskollärare) 

kommer!” – Och då, då har vi ju lyckats. De är det vi är ute efter, att de är trygga och vill vara här. 

(Informant 3) 

Beskrivningen ovan visar hur informant 3 reflekterar över tryggheten, som hen menar 

lägger grunden för förskolans arbete. Lärande och utveckling hamnar i andra hand. Jag tolkar 

uttalandet som att barns glädje är tecken på trygghet, och att denna glädje innebär ett lyckat 

omsorgsarbete. Med detta som bas kan alltså ett senare lärande ske. Att arbeta aktivt med 

trygghet blir alltså en bas för omsorgsarbetet.  

I empirin synliggjordes också två andra aspekter kring omsorg, närhet och relationen. 

Samtliga informanter belyste dessa på olika sätt. De var två begrepp som i analysen visade 

sig ofta hamna i samtal samtidigt.  

[…] Alltså relation och relationskapande. Att barnet liksom kan känna att hon vill förstå mig, och får 

hjälp och de ser mig. Så det tänker jag är en viktig bit, att det skapar någon form av närhet. För även 

om det inte är en privat relation är det ändå personlig/professionell, för du använder dig själv som 

verktyg. (Informant 1) 

[…] men även få sitta i knä, få bli tröstade, eller sitta nära och leka, eller man (barnet) får gå i väg och 

sedan komma tillbaka. Så att vi sitter mycket på golvet och är nära, för att.. det hör ju också liksom till 

omsorgen. (Informant 3) 

Barnen måste få känna sig trygga man måste ta hand om dem och bygga relation, och omsorg betyder 

att ta hand om, att vara med, att prata och få förtroende mellan oss. (Informant 2) 

[…] så mycket är sitta i knät, eller sitta nära eller få det här samtalet, liksom anknyta och så. Det är det 

jag tänker främst på att vara nära barnen. (Informant 4) 

Som resultatet visar benämns relation och närhet som två viktiga delar i omsorgsarbetet. 

Förskollärarna beskriver hur deras roll bygger på relationen mellan barn och vuxen, samt att 

denna relation kan byggas med närhet. Att sitta på golvet, på barnets nivå, menar en 

förskollärare blir en typ av närhet som tillhör en del av omsorgsarbetet. Närheten som talas 

om här tolkar jag som mer än en generell fysisk närhet, utan det handlar också om en 

emotionell närhet. Att visa barnet att man intresserar sig för det dem gör, samt är på deras 
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nivå. Vidare menar en pedagog att relationsskapande skapar ”någon form av närhet”. Även 

här tolkar jag uttalandet som mer än fysisk närhet, alltså närheten mellan två individer som 

mer än deras plats i en specifik kontext. Vidare benämns det verktyg en pedagog har tillgång 

till i relationsskapande som sin egen kropp. Alltså blir vår kropp det medium vi behandlar 

relationsskapandet igenom.  

Vi har absolut pratat om relationer, vilket såklart kan komma in i det. Men jag tänker att förskolan är 

just det, att allt hänger ihop. Det kan vara omsorg att man vill ha goda relationer. (Informant 1) 

Ja... alltså det jag framförallt får upp först är att hålla handen med någon och visa att jag är här för dig. 

(Informant 4) 

[…] för han blev väldigt ledsen och även om inte… jag vet inte hur ont det gjorde, mer än att det kändes 

väldigt jobbigt för honom att ramla, mitt i det roliga. Och att det där bemötandet fick honom att snabbt 

repa sig och kunna gå vidare. Och att det här barnet är ett sånt barn som ofta hamnar i negativa 

situationer, och man ofta hamnar i en relation där man säger så här ”nej men jag vill inte att du gör så” 

men nu kände jag att vi fick den andra relationen, nu var det en fin stund. (Informant 1) 

I resultatet illustreras också hur det kan existera olika typer av relationer, även sådana av 

mer negativ karaktär. Jag tolkar uttalandet som att omsorgsarbetet inte bara handlar om att 

ha en relation, det handlar om att ha en god relation. Även själva viljan att skapa goda 

relationer visar resultatet på som en del av omsorgsarbetet. Att vara där, sannerligen, i närhet 

med önskan om gott relationsbyggande blir således en del av omsorgsarbetet. Närheten och 

relationen blir därav två praktiska begrepp som lever i symbios, där de bygger på varandra 

och blir varandras styrka och förutsättning. En tolkning är, utifrån citaten ovan, att närhet 

skapar goda relationer, och goda relationer bygger vidare på den fina närheten.  

Som visat här utifrån analysarbetet och den tillgångna empirin ser förskollärarna i 

synnerhet på omsorg utifrån fem begrepp; hjälp, stöttning, trygghet, relation och närhet. 

Som också belysts i resultatet är distinktionen mellan hjälp och stöttning oklar, medan 

symbiosen mellan relation och närhet kunde synliggöras. Tryggheten står som en viktig del 

för informanterna.  

Vad är god omsorg? 

Ett tema som uppkom under kodningen var konceptet kring god omsorg. Tre av 

informanterna lyfte på olika sätt fenomenet.  

[…] där måste man prata, vad är egentligen omsorg för oss? Och hur mycket? […] men det är farligt att 

hamna för mycket i omsorg, det får vara en lagom balans. […] dålig omsorg kan ge längre 

inskolningsperiod […] är det inte bra för kvalitet att ha för mycket omsorg? (Informant 2) 

För under introduktionen kan man bli barnets trygga punkt, men sen kanske det... som ankmamman, att 

putta barnet iväg lite och skapa relationer till andra barn eller vuxna. (Informant 1) 

Här belyses hur en av informanterna lyfter vad hen kallar dålig omsorg. Även något som 

hen kallar för mycket omsorg. Alltså existerar det en tanke om att omsorg är något som kan 

ges i en specifik mängd. Det framgår inte i detalj vad som skulle innefattas av ”för mycket” 

omsorg. Denna balans informanten framlägger tolkar jag som en balans mellan utveckling 

och omsorg. Hen tar exemplet inskolning, och menar att det måste finnas något mer än bara 

omsorg för en lyckad inskolning. En annan beskriver också omsorgsarbetet, och tar exemplet 

med en ankmamma som behöver putta i väg barnet lite för att denne ska utveckla andra 

relationer. Exemplet tas i relation till introduktion av barn till förskola, eller inskolning, där 
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jag tolkar uttalandet som att det inte bara kan vara omsorg, utan att det också krävs något 

mer för barnets välmående. Detta mer beskrivs i citaten ovan som ett försök att få barnet att 

skapa relationer till andra barn och vuxna. 

Det räcker inte bara att vara omsorgsfull. För jag ska ju också utmana barnet vidare, vart är du nu, vad 

är nästa steg. Det här med stöttning tänker jag, det är ju inte hjälp. (Informant 1) 

Liknande föregående citat illustreras här konceptet kring vidare utmaning, det räcker inte 

att vara omsorgsfull menar informanten. Att agera omsorgsfullt utan att försöka utmana 

barnet vidare tolkar jag således som en typ av omsorg som kan uppfattas som negativ.  

[…] då tänker jag att det inte räcker att bara vara omsorgsfull, och tänka ”Åh nu är jag snäll”, det kan 

bli motsatt effekt, att barnet inte får de här strategierna. Tex. när man ska trösta någon som har ramlat, 

det skulle ju kunna bli att man nästan bekräftar att det är lite farligt att vara här (på förskolan), man 

kanske säger ”åh det är ingen fara” så fort barnet låter (gråter) svarar man genom ”åh kom” (bebisröst). 

Och sen så har man inte märkt att man bekräftar barnet i det här. I stället för att ”äsch, kom så kommer 

vi och leker” man kan ju försöka… Där tror jag man kan hamna. Man tänker jag är ju bara snäll och vill 

barnets bästa. (Informant 1) 

Ytterligare klarlägger här informanten att det inte räcker att vara snäll mot barn, eller 

önska deras bästa för att det ska handla om omsorg. Ens agerande kan enligt citatet ovan 

bekräfta barnet i dess emotionella ställe, och sådant bekräftande kan påverka barnet negativt. 

Det råder oklarhet i exakt vad för strategier det är informanten talar om i citatet ovan, men 

en tolkning är sådana strategier för att hantera sina känslor på ett rimligt vis. Informanten 

menade tidigare i intervjun att:  

Men då kan man väl tänka att en omsorgsfull del i det är väl att hjälpa barnen härbärgera sina känslor; 

att försöka hjälpa dem liksom att hantera dem på något sätt. (Informant 1) 

Att ha en god omsorg menar informanten alltså bygger på att lära barnen hantera och 

kanske sätta ord på sina känslor.   

Jag tänker också att en del av våran omsorg går ut på att göra barnen självständiga, och förstå egna och 

andras känslor också! (Informant 4) 

[…] men jag har en kollega som kallade det för att vara långsiktigt snäll, och jag tycker det är ganska 

vettigt.. att sätta gränser för barn är också omsorg… (Informant 4) 

Vidare belyses i citatet ovan att det är en del av omsorgsarbetet att skapa självständiga 

individer, samt att det ligger på pedagogerna att sätta gränser för att sådan utveckling kan 

ske. Omsorg ligger också i barns utveckling och framtida självständighet samt goda framtida 

samhällsmedborgare. Sådan omsorg som utvecklar, utmanar, tillförser strategier eller 

utvecklar barnens emotionella kompetens tolkar jag utifrån empirin som god. 

Omsorg som mer än praktisk handling 

Det andra temat, som tre av informanterna talade om, var hur omsorg kunde vara något mer, 

eller något annat, än en praktisk handling till ett barn. Två av informanterna berättar. 

Men ibland kan också omsorg vara att man blir arg på en förälder. (Informant 2) 

Jag tänker också att allt utanför barngruppen, alla möten vi har i sin tur blir en omsorgsdel, för barnens 

skull. Alltså planering av aktiviteter, utvärdering och allting. (Informant 4) 

”För barnens skull”, så beskriver en informant vad omsorg kan tänkas vara, och beskriver 

det utifrån sådant som sker utanför barngruppen. Omsorgen tolkar jag här som själva tanken 

om välmenande från pedagogens sida, att de möten man har ska peka mot barnens väl och 
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för deras skull. Dessa handlingar som då utförs i sådana kontexter kan tolkas som 

omsorgshandlingar. En informant beskriver även hur att bli arg på en förälder är en 

omsorgshandling. Tänket om barnets väl, oavsett kontext, blir en del av omsorgsarbetet. 

Även att när du planerar som pedagog och har tänket kring barnets eller gruppens väl, blir 

det också en del av omsorgsarbetet.  

Nää... Det måste sitta ihop litegrann, för att du bygger ju undervisning didaktiskt utifrån din barngrupp, 

och barngruppen behöver viss typ av omsorg i vissa skeenden, så man får ha en gnutta omsorg också i 

planeringen. (Informant 2) 

Jag tror inte man tänker medvetet på själva begreppet (omsorg), men jag tror man tänker på att… hur 

ska vi få den här aktiviteten att funka för alla? Behöver vi vara mindre grupp, för att de här ska lyckas? 

(Informant 3) 

Citaten ovan belyser vidare hur omsorg är mer än en praktisk handling. Det är också 

önskan, samt aktivt arbete mot barnens väl. Hur pedagogen tänker kring gruppdynamik, hur 

den bygger sin planering, eller hur den arbetar för att alla barn ska lyckas tolkar jag som 

omsorgsarbete. Det tänkande som sker som på något sätt behandlar arbete mot välmående, 

eller som bidrar till att barn lyckas i sin vistelse i förskolan, kan som resultatet visar vara en 

omsorgshandling. Det är, snarare än en praktisk handling, en teoretisk sådan. Själva 

tänkandet i sig blir omsorgen.  

[…] jag är nyfiken på dom också, att vilja lära känna barnen tycker jag är att visa omsorg för dom, att 

liksom ”ja.. jag tycker om dig”. Och jag är verkligen så att jag tycker det är så himla roligt att träffa 

barn här. Och jag sörjer varje gång jag måste släppa iväg barnen, för dom blir mina kompisar! Och jag 

kallar dom för mina kompisar, det är ju dom jag träffar mest... liksom. Jag tycker det är spännande att 

se dom utvecklas och jag tycker det är roligt att vara en del av det, och jag tänker omsorgen är en del 

av det. Jag bryr mig om dem, det är ju omsorg. (Informant 4) 

[…] men jag tycker det säger nånting, det här att jag bryr mig, liksom jag bryr mig om dig, och jag vill 

ditt bästa! (Informant 4) 

Utöver omsorgens plats i planering, eller i sådana skeenden utanför barngrupp, belyser 

en informant här vad omsorgen också kan vara. Jag tolkar hennes uttalanden som att 

omsorgen är själva viljan om väl, ”jag vill ditt bästa”. Hen tycker arbetet är roligt och bryr 

sig om barnen. Dessa faller utom kategorin av tidigare förankrade omsorgsdelar. Den belyser 

något mer, en ”kärlek” eller menande om väl och faktiskt legitim vilja att befinna sig i 

förskolan med barn. Hen gör inte bara omsorgshandlingar, hen tycker också om barnen. Att 

tycka om samtliga barn, villkorslöst, tolkar jag som en del av omsorgsarbetet.  

Sammantaget utifrån det empiriska materialet tolkar jag alltså omsorg som mer än 

praktisk handling, det kan också handla om planering, föräldrakontakt, möten, kärlek, att 

tycka om barnen, att vilja vara på förskolan och vilja göra väl. Dessa delar krävs inte göras 

i en specifik handling eller kontext för att det ska tolkas som omsorg, utan det är ett 

omsorgsfullt tänkande.  

Nästkommande kapitel beskriver resultatet från analysen som baserades på de 

begreppsliga analytiska redskapen försummat, avgränsat, svårfångat och utvidgat. 

Försummat 

Omsorgens försummelse, alltså dess alltmer låga position, är något som tre av informanterna 

beskriver på olika sätt. Denna försummelse syns i synnerhet inom arbete utanför 
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barngruppen, och litet kan sägas om dess praktiska signifikans. Försummelsen synliggjordes 

på två olika sätt: Samtalet kring omsorg, samt regler. 

[…] men det skulle vara intressant att prata om det mer, för att då blir det annorlunda kanske, för att det 

kan bli att man värderar den lågt ”det här är bara omsorg”. (Informant 1) 

I arbetslaget har vi faktiskt inte gjort det nu, men vi har tagit upp begreppet omsorg mera i stort på 

förskolan… Men nu var det nog ganska länge sen, vi hade en hel studiedag om omsorg. För att jag tror 

det kommer från när man skrev om läroplanen, redan vid revideringen 2011 att undervisningen fick ta 

mer plats, då kan det bli att man diskuterar det väldigt mycket så då kanske man glömde att prata om 

vissa bitar, och att man delade upp det. Så omsorg är här (pekar med handen), och här är undervisning 

och utbildning. […] men vi har inte pratat så mycket nu. (Informant 1) 

Men när jag tänker nu när du frågar… jag vet inte hur ofta vi faktiskt pratar om den biten, vad som är 

omsorg och inte… Vi pratar ju ganska ofta om tex, blöjbyte. (Informant 4) 

I citaten ovan belyses hur informant 1 och 4 samtalar kring omsorg i möten, mellan 

pedagoger eller med föräldrar. Jag tolkar försummelsen på så sätt att omsorgen faktiskt inte 

talas om, mer än i dess mest ytliga karaktär av tex. blöjbyte eller andra fysiska 

omsorgshandlingar. Förskollärarna önskar att det samtalades mer om, potentiellt vad omsorg 

faktiskt är. En poängterar att negligering av samtal kring omsorg riskerar resultera i att de 

värderar den lågt. Det nämns även att styrdokumenten påverkar vad som tolkas som viktigt; 

”då kanske man glömde att prata om vissa bitar” menar informant 1.  

Vad gör man då när man ser att… det här barnet behöver verkligen klättra, den liksom behöver få ut 

någon energi liksom! Och så tillåter jag barnet klättra där jag vet att man inte får, vad händer då? Och 

då kommer man fram till…  jo! Regler kan faktiskt vara motverkande mot omsorg! Titta du ser! 

(Informant 4) 

Här beskriver en informant hur regler sätts upp på hens förskola, och kommer i samtalet 

fram till att regler kan motverka omsorgen. Jag tolkar uttalandet på så vis att försummelsen 

visar sig genom arbiträra uppsatta regler som inte innefattas av läroplanens mål. Omsorgens 

plats läggs på en lägre nivå för att barnen inte ska göra sig illa. Informanten fortsätter: 

[…] för liksom varför har vi satt upp den regeln? Att man inte bara får gå ut i stövlarna? Om man nu 

vill testa det. Eller varför får inte det här barnet hjälp att klä på sig? Om det är det enda som behövs för 

att den ska orka komma ut? Eller varför får inte det här barnet följa med på den här promenaden för att 

den var arg på någon nyss? (Informant 4) 

Här samtalar informanten kring några av de regler som kan sättas upp, men frågar sig 

varför de över huvud taget existerar. Jag tolkar uttalandet som att sådana regler motsätter sig 

hens sätt att tänka kring omsorgen. Arbete för att skydda barnen, eller lära dem en moralisk 

läxa genom att de inte får följa med på promenaden, eller lärande i form av eget ansvar att 

klä på sig, ställs överordnat omsorgen. Försummelsen återigen visas här genom att reglerna 

som kan existera i förskolan, om de går emot den barnsyn eller syn på omsorg pedagogen 

har, hämmar omsorgsarbetet. Alltså visar resultatet att det är något annat som blir viktigare, 

snarare än omsorg, i ovan nämnda fall moral, lärande eller beskyddande.  

Resultatet visar alltså sammantaget på hur omsorgens plats i förskolan går att se som 

försummad. Resultatet visar hur den är försummad i samtal mellan pedagoger, samt hur 

regler kan motverka omsorgen. 
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Avgränsat 

Omsorgens avgränsade karaktär, alltså omsorgen som viktig i sig och överordnat lärandet, 

inte bara en förutsättning för något annat, visas endast i några få delar av empirin. Två 

informanter, 3 och 4, visar tecken på att se omsorgen som avgränsad. 

Vi pratade mycket om det, och kom fram till att omsorgen är fortfarande förskolans främsta uppdrag! 

[…] omsorgen har ju liksom… måste väl sägas ligger högst prioritet hos oss, så är det bara. Det går inte 

att komma undan. Och den sker ju i grund och botten överallt. (Informant 4) 

Vi diskuterade faktiskt med mina två kollegor, och då sa vi det, kom fram till en samsyn att vi tycker 

att omsorgen är det här ”basen”. […] vi gör det hela tiden […] Det är det viktigaste, det pratar vi mycket 

om på APT, och på möten och så, för att just dom ska vara trygga, det är jätteviktigt. Och det genomsyrar 

hela arbetet. […] aktiviteter kommer faktiskt nästan i andra hand. (Informant 3) 

Så lyder två av informanternas tankar. Omsorgen beskrivs som en bas, och som det som 

har högst prioritet som genomsyrar allt i förskolan. Aktiviteter, som jag tolkar som de 

planerade målbaserade aktiviteterna, menar en informant hamnar nästan i andra hand. Båda 

informanterna beskriver hur de kom fram till att omsorgen är den viktigaste delen av 

förskolan, och att denna realisation kom ur samtal tillsammans med arbetslaget.   

Svårfångat 

Omsorgen som svårfångad, alltså hur omsorgen kan vara svår att sätta ord på samt dess 

mångfacetterade karaktär, visar sig bland annat genom att pedagoger kan omvandla 

omsorgsituationer till lärandesituationer. Dock syntes det endast en gång i empirin. 

Samtidigt är det i empirin ofta förekommande att omsorgen inkorporeras i nästan allt i 

förskolekontexten. Ett fenomen som både kan tolkas som tecken på dess svårfångade 

karaktär, samtidigt som det kan visa på dess utvidgade karaktär. En informant utbryter under 

intervjun att: ”Det är väldigt vad jag kopplar in allt i omsorg just nu!” och skrattar lite. En 

tolkning är att på grund av omsorgens tolkningsbara innebörd blir ett angreppssätt att 

inkorporera den i alla delar av förskolan; i såväl dokumentation, möten som samtal. Vidare 

belyser en informant hur dokumentation och omsorg är en knepig sammansättning. 

Ja vi ska dokumentera barnens utveckling och lärande, men ska vi också dokumentera deras omsorg? 

Det är ju spännande att tänka. Det gör vi ju på sätt och vis: har de ätit, bajsat, kissat? Men den andre 

delen? Den här att jag är närvarande, jag har lyssnat… den dokumenteras inte. (Informant 4) 

Citatet ovan pekar mot dess svårfångade prägel i dokumentationsarbetet, att lärande 

dokumenteras, medan omsorgen inte görs det. Informanten ställen frågan huruvida de ska 

dokumentera omsorgen, något som jag tolkar som att omsorgen i arbete utanför barngruppen 

potentiellt inte talas om i samma utsträckning som lärande och undervisning. Detta stärks av 

empirin nedan. 

Jo vi pratar ju mycket om omsorg så… mest kanske det här dagliga såhär… hur åt det här barnet idag? 

[…] Vi pratar alltså väldigt mycket praktiskt kring omsorg, men vi reflekterar kanske inte så mycket 

kring vad för omsorg vi ger och vad vi själva tänker kring begreppet omsorg (Informant 4) 

Vi pratar ganska dagligen om olika omsorgsbitar, men ibland negativt, utifrån att man beklagar föräldrar 

att de inte sköter sin omsorgsbit; Varför tar de inte med sig kläder osv. (Informant 2) 

Citaten ovan lyfter hur samtalet kring omsorgen oftare hamnar i de praktiska 

omsorgssysslorna, snarare än en reflektion tillsammans vad omsorg är för dem. Vidare visar 
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empirin endast ett fall där informanten omvandlar en omsorgsituation till lärande. Hen 

berättar: 

Jag tänker att, ja det tar tid med många blöjbyten till exempel, och man kan göra det omsorgsfullt, och 

man kan göra det undervisande och utbildande också […] utan omsorgen hindrar inte det andra, utan 

”jaa, nu är det tid för den här aktiviteten”, ”nu är det tid för det här blöjbytet” då kanske man har samtal 

med barnen eller killikillramsor alltså det finns med samtidigt som man kan få sin blöja bytt. (Informant 

1) 

Detta tolkar jag som en strategi för att hantera den svårfångade omsorgen, ett präglande 

av situationen till sådant som bygger ut den till något mer än bara omsorg. Hen menar att 

man kan göra situationen omsorgsfull, samtidigt som man kan göra den rolig och lärorik 

samt undervisande. Just att situationen i sig är i grunden en omsorgsfull sådan står inte i 

vägen för pedagogiken.  

Den kanske mest förekommande svårfångade karaktären inom omsorgen belyses genom 

samtal jämte kollegor. I synnerhet i frågan kring vad för konflikter som uppstår i 

omsorgsfrågan menar flera av informanterna att olika barnsyn, uppväxt eller tankar kring 

omsorg kan resultera i konflikter, och att man önskar göra olika.  

Vi har alla olika sätt att ge omsorg utifrån vad vi tänker är omsorg. Så hur vi gör… det är intressant för 

att vi gör på väldigt olika sätt tror jag, men jag tror ändå att målet är att kunna ge det vi tolkar är omsorg. 

Men när vi inte riktigt har en samsyn, som jag tror vi behöver prata mer om, då vet vi kanske inte att 

det är omsorg vi gör men vi gör det ändå. (Informant 2) 

Sen tycker jag det är alla som jobbar inom förskolans ansvar att alltid bearbeta sin barndom, och förstå.. 

”vad är det jag tar med mig in här, vad tycker jag är viktigt”. Så att ja.. vi det har funnits konflikter, jag 

har haft kollegor som tycker att jag skämmer bort barn till exempel, medan jag tycker då att jag bemöter 

dom korrekt. (Informant 4) 

Att göra olika men ändå mena väl och arbeta mot omsorg belyses i de ovanstående citaten. 

Omsorgens många ansikten blir synliga, och förståelse för vad som är omsorg för en själv är 

något som informanterna menar är centralt att bearbeta. Vi bör förstå varför vi anser att en 

sak är omsorg, medan en annan inte är det. Samtidig bör sådana diskussioner föras inom 

arbetslag för att konflikter inte ska uppstå.  

[…] men det är jättesvårt, för då måste man skilja på sin privata person och sin yrkesroll, och där tänker 

jag vi är olika på att ställa oss utanför. Jag har nog också varit en sån som liksom ba ”ja men jag menade 

ju bara.. jag ville ju bara väl, jag menade ingenting.” Men ju mer man pratar om det tror jag ju bättre 

blir man gissar jag! Men att jag tro det är jättebra att lyfta, personlig men inte privat, det där vi är inte 

en extra vårdnadshavare… det kan inte se ut som det gör i relation till hemmet eller sina egna barn, men 

inte heller någon robotsverksamhet… och den där balansgången är inte så himla lätt… och då kan man 

verkligen trampa på någons tår. (Informant 1) 

Här berättar en informant kring hur samtalen mellan pedagoger kan se ut, hur man kan 

mena väl men att det samtidigt kan bli fel i en annans ögon. Samma agerande kan alltså både 

vara omsorgsfullt som inte omsorgsfullt beroende på observatör. Detta belyser vidare 

omsorgens svårfångade art, samt vikten av samsyn i arbetslaget.  

Omsorgens svårfångade karaktär synliggörs alltså i detta kapitel genom att omsorgen 

inkorporeras i många delar av förskolan, samt att omsorgssituationer ges en lärande prägel. 

Även hur dokumentation och omsorg verkar vara en knepig sammansättning. Och sist hur 

samtal kring omsorgs mellan kollegor kan resultera i konflikter baserat på deras personliga 

erfarenheter.  
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Utvidgat 

Omsorgen som utvidgad innebär en tilläggning i dess begreppsliga innebörd, en förening av 

lärandet och omsorgen. Även att relationen sinsemellan blir en naturlig sådan som inte kan 

separeras i praktik eller teori. Som tidigare nämnt kan de analytiska begreppen svårfångat 

och utvidgat gå in i varandra, och empirin kan ibland tolkas som både och. Några av citaten 

nedan har använts sedan tidigare, och detta är avsiktligen. Samtliga informanter visar 

tendenser att se på omsorgen som utvidgad.  

[…] så omsorg är här, och här är undervisning och utbildning. Medan i förskolan hänger ju allt samman. 

Det kan kopplas ihop. Så jag tänker att det är ett jättestort begrepp. Och det skulle kunna vara att hela 

verksamheten är uppbyggd på omsorgen och att det aldrig fick ske något… utmanande kognitivt så… 

Men jag tycker inte att det är så, utan omsorgen hindrar inte det andra […] i läroplanen är det vi som är 

ansvariga, men att i själva praktiken tycker jag inte det ska skiljas åt, utan alla ska ha ett undervisande 

förhållningssätt. (Informant 1) 

I citatet ovan samtalar en informant kring relationen omsorg-lärande, och menar på att de 

inte är varandras hinder, samt att omsorgen är ett stort begrepp som kan kopplas ihop med 

lärande. ”Allt hänger samman” menar informant 1. Ytterligare lyfts något som hen kallar 

”undervisande förhållningssätt” och att samtliga ska arbeta på sådant sätt. Detta tolkar jag 

som vidare belyser dess utvidgade karaktär, där jag tolkar undervisande förhållningssätt som 

ett sätt att vara i hela förskoleverksamheten.  

[…] då växer omsorgen. Och då bygger möjligheten att barnen lär sig, och däri att man får bättre 

undervisningskvalitet tror jag. Så det är hand i hand. […] De måste sitta ihop litegrann […] alltså 

begreppet omsorg kanske är bredare än vad vi tror? Man kan ju dra in flera saker i det, vad är 

undervisning och inte i omsorg? Nää jag tror faktiskt omsorg går in i undervisningen. (Informant 2) 

Här talar en informant kring omsorg och lärandet, och menar att de går hand i hand, samt 

att de måste sitta ihop. Hen uttrycker samtidigt att det är möjligt att begreppet omsorg är 

bredare än man kanske först trott. Vidare frågar sig informanten vad som faktiskt är 

undervisning inom omsorgen, samtidigt som hen säkerställer att omsorgen faktiskt ingår i 

undervisning och lärande.  

Sen finns ju omsorgen med i allt. Även när vi gör en aktivitet finns omsorgen med där, att alla blir 

sedda, hörda, och alla får göra utifrån sina förutsättningar. Det tycker jag också är omsorg.  […] Och 

det genomsyrar hela arbetet. (Informant 3) 

Så berättar informant 3, som beskriver hur omsorgen i förskolan finns med överallt, bland 

annat inom aktiviteter. Att alla får lyckas i aktiviteten och att utföra aktiviteten så man ser 

och hör alla barn menar hen blir en typ av omsorg. Att alla ska få delta utifrån sina 

förutsättningar menar också informanten som en del av omsorgen. Alltså synliggörs här 

omsorgens utvidgade prägel.  

Sen är omsorgen oavsett åldersgrupp, tycker jag, grunden för svensk förskola… alltså tillsammans med 

undervisningen, det här begreppet educare… som det heter, det är ju liksom grunden. […] Jag tänker 

liksom att undervisning är också är omsorg i sig, och särskilt med de allra yngsta så blir omsorg i 

undervisning på något vis, och även med äldre, och att vi utgår från deras intressen det gör ju också att 

det blir omsorg. (Informant 4) 

Att omsorgen är grunden för svensk förskola belyses i citatet ovan. Även att educare som 

då blir undervisning och omsorg förenat, menar informanten som centralt. Informanten säger 

att omsorgen sker överallt, även när de utgår från barnens intresse. Alltså blir beaktande över 

barnens intresse en del av omsorgsarbetet. Vidare beskriver informanten att det särskilt blir 
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omsorg när man undervisar de allra yngsta. Hen belyser dock samtidigt att detta även är sant 

för de äldre.  

I denna del har det utifrån det empiriska materialet belysts hur omsorg och lärande hänger 

samman, samt hur begreppet omsorg har en bredd. Även hur omsorg blir en del av 

planeringsarbetet och aktiviteter, där barnens intresse och möjlighet att delta tas i beaktande. 

Detta beaktande blir enligt informanterna en del av omsorgsarbetet.  

Sammanfattning delstudie 1 

I denna delstudie har samtliga forskningsfrågor besvarats. Den första, hur förskollärare 

tolkar omsorgsbegreppet, besvaras i synnerhet i kapitlets första del (Se Förskollärares 

tolkning av begreppet omsorg). De två teman som uppkom besvarar delvis den andra 

forskningsfrågan, alltså hur förskollärare förstår omsorgen i relation till deras praktik. De 

fyra begreppen utvidgat, svårfångat, försummat och avgränsat besvarar särskilt den tredje 

forskningsfrågan; hur förskollärarna ser på omsorgens plats i förskolan. Dock är detta en 

förenklad förklaring, de olika kapitlen går in i varandra och visar ibland liknande resultat. 

Forskningsfrågorna besvaras alltså genomgående i hela delstudien. 

Resultatet visar att omsorgen tolkas genom fem begrepp; hjälp, stöttning, trygghet, 

relation och närhet. Vidare visar resultatet att god omsorg är sådan som utvecklar, utmanar, 

tillförser strategier eller utvecklar barnens emotionella kompetens. Vidare talade 

förskollärarna om att omsorg kan vara mer än en praktisk handling; möten, samtal, eller 

planeringar ingår även omsorgen. Resultatet visade hur försummelsen var i synnerhet genom 

frånvarandet av samtal kring omsorgen. Avgränsat genom poängtering att pedagogiska 

aktiviteter kommer i andra hand. Svårfångat och utvidgat genom att omsorgen inkorporeras 

i många olika delar av förskolan. Dess utvidgade prägel också hur omsorgen blev en del av 

pedagogiska aktiviteter. Slutligen sågs omsorgens plats som central, oavsett om 

förskollärarna såg på den om försummad, avgränsad, svårfångat eller utvidgad. 

Delstudie 2 

Empirin till den här delstudien bygger på intervjuer genomförda med fyra yrkesverksamma 

förskollärare i olika svenska stora till medelstora städer. Resultatet presenteras i två delar. 

Del ett redovisar förskollärarnas definitioner kring begreppet omsorg och del två presenterar 

den plats omsorgen har i verksamheten, tolkat med hjälp av Josefsons (2018) begrepp. Dessa 

begrepp innebär en tolkning av omsorgens plats i förhållande till lärande och undervisning i 

förskolan. Därav kommer jag i den här texten ställa omsorg i perspektiv till lärande och 

undervisning för att reflektera kring omsorgens plats. Alla informanter tog även självmant 

upp lärande, undervisning eller utveckling under intervjun flera gånger. Därav dras 

slutsatsen att dessa ämnen har en signifikans i relation till vad förskollärarna anser är omsorg. 

Därför kommer lärande och utveckling förekomma i båda studiens delar och utveckling i del 

2. Förskollärarna som har intervjuats till studien benämns i texten som Informant A, 

Informant B, Informant C och Informant D. För att värna om informanternas anonymitet 

kommer jag inte delge detaljer som var i Sverige informanterna är verksamma. 
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Förskollärares tolkning av begreppet omsorg 

[...] Jag tänker direkt på läroplanen, och det är väl för man har suttit och läst den så många gånger och 

försökt förnula just, (...) vad är omsorg, vi ska göra omsorg, men vad är omsorg? Och det står väl väldigt 

många gånger där, men det är väl det första som kommer, i huvudet. … ja och vad som finns för 

förväntningar på mig som förskollärare. Skulle jag jobba och det inte stod om omsorg eller om det bara 

stod en gång, jamen hur skulle jag tolka det då? Men jag tror att man trycker ju ganska hårt på, lek 

lärande omsorg, man kan ju inte ha det ena utan det andra. (Informant D) 

Citatet ovan är hur informant D svarar på frågan “hur skulle du definiera omsorg?”. 

Citatet beskriver den osäkerhet som kan uppstå i och med att begreppet omsorg är så frekvent 

förekommande i förskolans läroplan, trots att någon exakt definition av vad omsorg är eller 

vad omsorgen ska inbegripa inte förekommer. Därav är begreppet öppet för tolkning. 

Tolkningarna av vad omsorg faktiskt innebär kan vara skilda både inom forskningsfältet och 

inom förskolans verksamhet. Utifrån det som informanterna lyfte fram i intervjuerna och 

vilka ord som användes har jag gjort en tolkning av vad omsorg anses vara och sammanställt 

det 4 teman. Dessa teman är Tillgodose behov och fysiskt välmående, Trygghet och 

relationer, respekt och likabehandling samt Struktur och förutsättningar för utveckling och 

lärande. Här nedan presenteras dessa teman som beskriver vad som framstod som väsentligt 

i informanternas definitioner av omsorgsbegreppet. 

Tillgodose behov och fysiskt välmående 

Det första temat som framkom var att tillgodose barnens behov och se till att de mår bra 

fysiskt. Denna definition av omsorg var något som alla fyra informanter nämnde. Ett 

exempel som ofta förekom är att ta hand om eller hjälpa någon, exempelvis genom 

rutinsituationer såsom blöjbyten, handtvätt, måltider, vila och påklädning. Denna typ av 

omsorg kan helt enkelt beskrivas som att se till att barnens behov tillgodoses och att de mår 

bra fysiskt. En intressant faktor är dock att det fanns ett samband mellan när denna definition 

togs upp i intervjuerna. De informanter som sade sig inte hade reflekterat så mycket kring 

omsorg tog upp denna faktor tidigt i intervjun för att senare under intervjun komma med 

andra definitioner medan de informanter som sade sig ha reflekterat mycket kring omsorg i 

första hand nämnde andra aspekter och mer benämnde blöjbyten och matsituationer som 

”omsorg är ju också...” Att hjälpa och ta hand om barnen ansågs alltså av alla informanter 

vara en del av omsorgen, men Informant A och C lyfte att man behöver göra en bedömning 

av när det är lägligt att hjälpa och till vilken grad, då det i många lägen är omsorg att stötta 

barnen i stället för att hjälpa. Stöttning ger barnen större möjligheter att lära sig och 

utvecklas, och Informant C menar att man genom att göra för mycket åt barnen kan hämma 

deras utveckling. Att se till att förskolans miljö är trygg och säker lyfts också fram som en 

viktig aspekt av alla informanter. 

Trygghet och relationer 

De aspekter av omsorg som var mest frekvent förekommande i intervjuerna var vikten av 

trygghet och goda relationer. Just att barnen känner sig trygga i förskolan var något som alla 

informanter lyfte fram som något de ser som det mest centrala inom omsorgen. Den här 

tryggheten ansågs vara en väsentlig grund för både barnens välmående och förskolans 
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undervisning. Informanterna lyfter fram att utan trygghet blir barnen inte mottagliga för att 

utvecklas och ta till sig kunskap, och därav inget lärande. Den här tryggheten beskrivs som 

något som byggs av relationer och närhet. 

Jag tänker att mitt uppdrag är att skapa relationer till alla barn som vistas på förskolan, hos mig. Och att 

det är på det sättet jag skapar trygga relationer med mina barn, att det är en förutsättning för att omsorg 

ska kunna ske på ett tryggt sätt, men också på ett roligt sätt och att det finns, det uppdraget att skapa 

relationer det är ett sätt att visa omsorg. (Informant C) 

Här lyfter informant C fram en syn på relationsskapande som en av de viktigaste delarna 

av uppdraget som förskollärare. Relationerna mellan barn och pedagog beskrivs som 

nödvändigt för både omsorgen och barnens trygghet och välmående. Informant C lyfter även 

fram vikten av att låta barnen vara nära pedagoger de har en god relation till så att de kan 

bygga upp en trygghetskänsla i förskolan. Samtidigt lyfter Informant A att det även är viktigt 

att barnen får utveckla en tillit till alla i arbetslaget. Jag tolkar informanternas uttalanden 

som ett antagande att om barnen har en god relation till pedagoger trivs de bättre, mår bättre 

och känner sig tryggare i förskolan. Informant A anser att en god relation också skapar 

möjligheter för pedagogerna att kunna förstå även de barn som inte har ett utvecklat verbalt 

språk. Just den här förmågan att skapa goda relationer till både barn, kollegor och 

vårdnadshavare lyfts fram av Informant B, C och D som något väsentligt för att kunna arbeta 

i förskolan. En anledning till detta som Informant C och D förmedlar är att omsorg kräver 

närhet och närheten kräver att det finns en god relation så man vet vad varje barn vill ha och 

inte vill ha för typ av närhet. Med närhet kan här menas fysisk närhet såsom kramar och att 

sitta i knät men också saker som att bli sedd, bekräftad och få ett varmt bemötande. Här är 

det också viktigt att respektera barns integritet, att veta vilken typ av omsorg och närhet 

barnet uppskattar. Utan den här relationen och närheten menar alla informanter att omsorgen 

inte skulle kunna fungera. Informant A lyfter fram att det är väsentligt att känna barnet, veta 

vad hen tycker om att göra och vilka behov hen har för att kunna ge god omsorg.  

Likvärdighet och ett respektfullt förhållningssätt 

Ännu en framstående omsorgsaspekt som framkom var att ha ett respektfullt förhållningssätt 

och att behandla alla barn likvärdigt. Just respekten anses av Informant A och B vara något 

som krävs för att bygga den relation som ligger till grund för förskolans omsorg. Det lyfts 

fram att genom att möta barnen på ett respektfyllt sätt skapas ett respektfyllt förhållningssätt 

mellan barn och pedagoger, som i sin tur har effekt på relationerna sinsemellan. Informant 

A lyfter fram att viktiga sätt för hen att visa respekt är att tala med barnen på ett fint och 

snällt sätt, lyssna på dem och att fråga dem vad de vill. En annan form av respekt som 

informant B lyfter fram är vikten av att ge barnen inflytande genom att till exempel låta dem 

vara med och utforma regler på förskolan. Detta menar hen medför att barnen får en större 

förståelse för varför reglerna finns, får barnen att känna sig respekterade och delaktiga och 

höjer trivseln i gruppen. 

Att se till att inget barn blir bortglömt, utan att alla barn blir sedda, respekterade och får 

omsorg är en annan aspekt som tas upp av informant A, B och D. Att se till att alla barn, 

både de som syns och hörs mycket och de som leker lugnt för sig själva blir sedda och 

bekräftade. Alla barn har behov av omsorg och närhet och ett enskilt barns behov syns inte 



  

31 

 

alltid på dess beteende. Därav lyfter informanterna fram att det är viktigt att ta sig tid till att 

se alla barn så ingen går miste om något. Informant A betonar vikten av att man som pedagog 

inte visar någon favorisering utan behandlar alla barn lika omsorgs-och respektfullt, utifrån 

de omsorgsbehov varje enskilt barn har. 

Det är ju också någon slags omsorg då att också kanske se dem som inte tar för sig så mycket, så att de 

också får, får närhet och omsorg på något sätt. För den som skriker högst är inte alltid den som har mest 

ont, utan det kanske är någon annan. (Informant A) 

Bara för att ett barn står och gungar i tre timmar så är inte allt lugnt. Det kan ändå var hej här är jag, vad 

gör du? Vad vill du göra? Vad tänker du på och så... (Informant D) 

I citaten ovan ger Informant B och D exempel på det som delges i stycket ovan. Exemplen 

tydliggör hur informanterna tänker kring varför det är viktigt att alla barn delges omsorg, 

oavsett om de uttrycker ett behov eller ej. Utifrån dessa exempel ses en uppfattning att dessa 

barn uppfattas som lätta att missa, om man inte medvetet tänker på det. 

Struktur och rutiner 

Arbetet med att skapa strukturer i verksamheten och se till att alla rutiner flyter på lyfts fram 

som en typ av omsorg av informant B och C. Informant B belyser vikten av att sätta tydliga 

gränser för vad som är okej och inte, för att därigenom skapa förutsättningar i verksamheten 

för att alla ska må så bra som möjligt. Informant C gav även som exempel att skapa 

förutsättningar för att lämningen av ett barn på morgonen ska bli så tryggt och trevligt som 

möjligt.  

Om man har en grundstruktur, brukar se det som en låda, om man håller sig innanför lådan så är det helt 

okej, då kan man vara längst upp till vänster men också längst ner till höger. Men om för många börjar 

komma utanför lådan då kan det upplevas som kaos ibland. Sen tror jag upplevelsen av kaos är större 

hos oss vuxna än hos barn, jag tror inte barnen upplever det som kaos ibland. Men om det blir kaos i 

våra huvuden… det får inte bli för mycket kaos i våra huvuden. Så det gäller att hålla sig innanför rutan 

men rutan kan vara jättestor, tänker jag. (Informant B) 

I citatet ovan beskriver informant B hur hen ser på strukturen i förskolan. Hen menar att 

det måste finnas en struktur i förskolan likt en ram som alla i verksamheten förhåller sig 

inom. Men denna ram kan vara hur stor som helst och man kan befinna sig var som helst 

inom den så länge man inte går utanför gränserna. Informant C lyfter även att se till barnens 

goda utveckling och lärande som en omsorgsaspekt. Detta lärande kan ske både i 

undervisningstillfällen, integrerat i moment såsom måltider och blöjbyten eller genom att 

tillgängliggöra material för barnen som kan gynna deras utveckling. 

Jag kan ju tycka att det är helt ok att man har, om man tänker på själva lärmiljön i vad som är tillgängligt 

för de yngsta barnen, till exempel. Jag tycker det är okej att man använder saxar, man använder 

limpistoler också om det är självklart, med hjälp. Medan min kollega menar att där brister vi i omsorg 

för det är en risk för dem. Så det är lite skilda åsikter där, tänker jag. Och det beror ju lite på hur man är 

som person... (…) Sen så är det ju alltid en diskussionsfråga det här jamän tillgänglighet, till exempel. 

Om det är en omsorgsfråga överlag att såhär, ja, ska vi ha saker framme? Jag tycker att det är en 

omsorgsfråga just för att det hämmar barnens utveckling just om man inte har tillgängliga material och 

miljöer. (Informant C) 

 Här beskriver informant C att hen anser att en viktig omsorgsaspekt är att se till att miljön 

på förskolan gynnar barnens lärande och utveckling. Ett dilemma mellan olika 

omsorgsaspekter framgår också i exemplet med om material som till exempel saxar bör 
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finnas på avdelningen. Informanten tycker att dessa material bör finnas för att gynna barnens 

utveckling, medan kollegan inte vill ha dessa material då hen anser att det kan medföra en 

säkerhetsrisk. 

Omsorgens plats i förskolan 

Här presenteras den position i förskolan som informanterna uttrycker att omsorgen har i 

förhållande till lärande och undervisning. Kategorierna är inspirerade av Josefsons 

uppdelning av omsorgen som försummad, svårfångad, avgränsad och utvecklad. 

Här presenteras aspekter från intervjuerna som tyder på ett försummat perspektiv på 

omsorgen. Försumningen kan exempelvis ta form genom att omsorgen underordnas lärandet 

i planering eller praktik. 

Försummat 

En farhåga uttrycks bland några av informanterna att ett för stort fokus på omsorg skulle gå 

på bekostnad av lärandet. Dessutom uttrycks att de krav som ställs från rektorers håll 

tenderar att vara riktade mot de läroplansmål som rör utveckling och lärande, samtidigt som 

kraven från vårdnadshavare oftare rör omsorg. En problematik som lyfts fram är omsorgens 

osynlighet. När det är något inom omsorgen som brister uppmärksammas den men annars 

märks den inte riktigt av.  Informant D lyfter att de inte brukar reflektera kring omsorgen när 

den fungerar som den ska. I dessa fall ses omsorgen som något givet och självklart som bara 

finns där.  

[...] Man prioriterar unikum, att få ut lärloggar (…) det är sällan man sitter ner och reflekterar på ett sätt 

så att… ja jag har reflekterat men jag önskar att jag gjort det mycket mer. Men samtidigt det är alltid 

prioriteringar. Jag kan välja på min planering i morgon att göra det men då blir det på bekostnad av 

något annat. Och det är ju svårt att mäta, jag kan ju se väldigt tydligt vad som händer om jag skickar ut 

det här månadsbrevet men jag kan inte se vad som händer om jag reflekterar eller inte. (Informant D) 

Här lyfter även informant D att det faktum att omsorgsarbetet är något som inte ger 

synliga resultat direkt också är en anledning till att det ofta kan bortprioriteras för annat.  

informanten beskriver att hen skulle vilja lägga mer fokus på omsorgen, men prioriteringarna 

faller oftast på annat. Informant C vittnar om att omsorgen inom vissa aspekter tycks ha fått 

en dålig stämpel. Detta kan gestaltas i kommentarer från kollegor som “jobbar ni bara med 

omsorg?”. synen på arbete kring omsorg tycks för vissa kunna vara att man bara tar hand om 

barnen, som att tillfredsställa behov som sömn, blöjbyten och mat. Av informant C uttrycks 

i stället en strävan efter att synliggöra omsorg som relationsskapande och lärande genom 

dessa relationer. Som tidigare nämnt uttrycker flera förskollärare att en av de viktigaste 

aspekterna inom omsorg är trygghet. I mötet med andra kollegor uttrycks ibland en syn på 

denna trygghet som daltande, eller ett onödigt sätt att skämma bort barnen. 

jag tog med mig några barn från yngrebarnsavdelning och började jobba på äldrebarnsavdelning. De 

barnen som jag tog med mig hade ett behov av att vara med mig under vilan i början. Vilket är helt 

förståeligt såklart eftersom jag är deras trygga punkt för stunden. Och då fick jag höra, herregud, jobbar 

ni bara med omsorg vi kan inte dalta med barnen. Och där kan jag känna att, det var där omsorg blev 

det fula. Och jag vill inte att det ska vara det. För att i det här fallet behövde ju de bara några extra dagar 

med mig att jag var med på vilan. Det är ju inte dåligt, det är bara ett sätt att få trygga barn. Så jag tycker 

det har blivit att omsorg är liksom, det har blivit omsorg på ena sidan och pedagogik på andra. Och jag 
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kan bli såhär… de hänger ju ihop, men just nu känns det som att det är antingen eller, liksom. (Informant 

C) 

I citatet ovan uttrycker informant C ett exempel på denna försumning av 

trygghetsbehovet, som här ses som en kärnaspekt inom omsorgen. Informanten uttrycker en 

strävan att skapa en trygghet hos barnen som en förutsättning för lärande men möts av 

kollegorna som ser detta som överbeskyddande, att det skulle gå på bekostnad av barnens 

självständighet och lärande. Hos vissa av förskollärarna uttrycktes även en önskan att 

komma bort lite från synen på omsorgsmoment som omsorg. Här utrycktes istället en önskan 

om att även moment som till exempel blöjbyten skulle få ett mer lärandefokus.  

Svårfångat 

Här presenteras perspektiv på omsorg som svårfångat, vilket menas att det finns en oklarhet 

kring vad exakt omsorg är. Detta kunde ses i att flera informanter delger svårigheter med att 

definiera exakt vad omsorg i förskolan är. Aspekter såsom matsituationer, blöjbyten och 

mottagandet av barnen på morgonen nämns frekvent, men exakt vad i dessa situationer som 

utgör omsorgen är svårt att definiera.  Informant D förklarar att omsorgen tenderar att bara 

uppmärksammas och märkas av när det är något som brister. Omsorgen ses här som det i 

förskolan som gör att dagen kan rulla på utan större problem, och därav är det väsentligt att 

den finns där. Men exakt vad är det som möjliggör verksamheten i förskolan att fungera så 

mycket bättre? Och varför är det så svårt att säga exakt vad omsorg är? 

Det blir väl svårt för det är ju inte definierat, och att det inte är definierat, eller det är ju definierat men 

det är ju inget klart svar. Att lära sig: amen läs en bok så kommer du ihåg det. (Informant D) 

Informant D beskriver här svårigheten i att tolka begreppet omsorg genom att ställa 

omsorgsbegreppet i relation till lärande. Informanten menar här att det senare är betydligt 

lättare att definiera. Lärande, att lära sig kan innebära att man kommer ihåg fakta, skapar 

förståelse för något nytt eller bemästrar en färdighet. Trots att omsorg och lärande lyfts fram 

som tätt sammankopplade av både förskollärare och läroplanen är det tolkningsutrymme 

begreppen ges vilt skilda. 

En punkt där definitioner om omsorgen krockar är i mötet mellan vårdnadshavares 

aspekter och förskollärares. Informant C vittnar om att de omsorgskrav vårdnadshavare 

ställer är att barnen ska vara hela och rena, medan förskollärarna själva anser att det är i 

barnens bästa att låta dem bli smutsiga så att de kan lära och prova på saker fritt. 

Motsättningarna kring vad som är omsorg uppstår inte bara mellan förskollärare och 

vårdnadshavare utan även inom arbetslaget kan definitionerna och prioriteringarna inom 

omsorgens olika aspekter skilja sig åt.  

[...] men på min avdelning innan så var det väldigt skilda åsikter i hur just omsorg ska bedrivas. Jag kan 

ju tycka att det är helt ok att man har, om man tänker på själva lärmiljön i vad som är tillgängligt för de 

yngsta barnen, till exempel. Jag tycker det är okej att man använder saxar, man använder limpistoler 

också om, det är självklart, med hjälp. Medans min kollega menar att där brister vi i omsorg för det är 

en risk för dem. Så det är lite skilda åsikter där, tänker jag. Och det beror ju lite på hur man är som 

person… (Informant C) 

I citatet ovan uppstår ett dilemma mellan två omsorgsaspekter. Informant C lyfter att 

utifrån hens perspektiv på omsorg är det viktigt att barnen får testa på och ges möjligheter 
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att lära sig och utvecklas. Medan kollegan utifrån sin tolkning av omsorgsbegreppet vill 

eliminera material som kan innebära risk för att värna om barnens säkerhet. Några 

informanter anser sig heller inte ha tid att reflektera över omsorgen, vilket kan vara en 

deltagande anledning till komplexiteten kring begreppet. I stället berättar Informant D att 

när arbetslaget väl har tid att sitta ner finns det ett större upplevt behov av att diskutera hur 

arbetslaget ska hantera problem och svårigheter i nuet och få rutiner att gå ihop.  Informanten 

nämner att samtal om omsorg förekommer, men att det sällan blir särskilt djupt.  

Utvidgat 

Här presenteras aspekter av omsorg som utvidgad, vilket menar en syn på eller strävan efter 

att integrera omsorgen och lärandet i varandra. 

Och det tänker jag också, att om vi visar omsorg om varandra och barnen så kommer de också göra det 

mer åtminstone mot varandra också. (…) Jag tänker att det handlar om hur vi vill att människor ska vara 

mot varandra. Att man ställer upp (…) Just därför är det ibland svårt att säga vad som är omsorg, tänker 

jag och vad som bara är utbildningen, för jag tänker att de går ihop så mycket. Liksom att man är på ett 

visst sätt mot varandra och det slutar ju inte bara för att omsorgsbiten är klar eller undervisningsbiten 

är klar utan det pågår ju liksom under hela dagen på förskolan... (Informant B) 

Citatet ovan är hur informant B beskriver sin tolkning av omsorgens plats i förskolan. Här 

beskrivs omsorg som något som bör visas både mot barn och vuxna, och som är integrerat i 

alla delar av verksamheten. Omsorgen ingår i alla förskolans delar och alla förskolans delar 

ingår i omsorgen. Alla informanter betonade till en del vikten av det lärande som kan ske 

genom omsorg. Exempelvis lyfter informant A att det är viktigt att man visar respekt 

gentemot både barnen och sina kollegor, då barn tenderar att göra som vuxna gör och inte 

som de säger. Informant B anser att genom omsorgen tydliggörs också normer, värden och 

hur man ska bete sig mot varandra, samt fungerar som ett tillfälle att förmedla budskap om 

allas lika värde. Grunden för detta lärande, säger en informant ligger i arbetslagets 

förhållningssätt. Att som pedagog visa att man bemöter både barn, kollegor och 

vårdnadshavare på ett professionellt och respektfullt sätt lär barnen att det är så man 

behandlar varandra. 

I förskolan förekommer både moment som är mer inriktade på lärande och mer 

omsorgsinriktade, men informanterna uttrycker att omsorgen även genomsyrar lärmomenten 

och det eftersträvas att få in lärande i omsorgsmomenten. Informant D nämner blöjbyten 

som ett exempel på detta. blöjbyten kan ses som ett renodlat omsorgsmoment, men här finns 

goda möjligheter för kommunikation och sånger, begrepp såsom under, över och i 

förekommer. I denna typ av moment lär sig även barnen att det är viktigt att sköta sin hygien. 

Avgränsat 

Med omsorgen som avgränsad menas en syn på omsorgen som överordnad lärandet. 

Omsorgen lyfts här fram som något som är viktigt i sig självt utan att det kombineras med 

annat.  

Men sen är det också känsligt kring omsorg för att där gäller det ju, vem som helst kan inte göra det. 

Alltså, jag som förskollärare kan gå in nästan på vilken förskola som helst och ta hand om 

undervisningen, men omsorgen kräver ju en mycket djupare relation med barnen tänker jag. (Informant 

B) 
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Här lyfter informant B en bild av omsorgen som mer komplex än undervisningen. Omsorg 

kan inte ges av vem som helst då den kräver trygghet och en relation mellan barn och 

pedagog. Undervisningen å andra sidan, är inte lika beroende av att en särskild pedagog ger 

den till ett specifikt barn. Så även om det här inte synliggörs någon prioritering av vad som 

är viktigast, syns här en bild av att omsorg kräver en särskild kompetens som inte 

undervisning kräver. 

Just trygghet är något som alla informanter lyfte som en förutsättning för att kunna 

bedriva undervisning. Att barnen känner sig trygga i gruppen och i sig själva lyfts fram som 

en förutsättning för att lärande ska kunna ske. Att i första hand se till att barnen känner sig 

trygga och får tid att prova själva lyfter en informant som väsentligt för att barnen ska kunna 

lära sig och utveckla självständighet och självförtroende. Därav lyfts trygghet fram som en 

förutsättning för att barnen ska lyckas i förskolan. 

Och samtidigt den här tryggheten, om man inte känner sig trygg då… då kanske det är den där 

otrygghetskänslan som tar över och då kan man inte ta emot någon information eller någon kunskap. 

Man tänker kanske bara att man vill hem till sin mamma eller pappa... … och apropå den här saknaden. 

Alla barnen nån gång känner och just, visa respekt mot barnens känslor och bekräfta deras känslor, visa 

man förstå... och visa att det är helt ok att känna så, det är okej och någonting bra. Men också hjälpa 

dem att sen kunna släppa det och känna sig tillräckligt bra att det, det är faktiskt ok att vara här fast 

mamma och pappa inte är här. (Informant A) 

I situationer som i citatet ovan betonar informant A att det viktigaste i sådana lägen är att 

bekräfta barnets känslor och visa att känslorna är okej för att därefter hjälpa barnet att känna 

sig tillräckligt bra för att kunna släppa situationen. Därav ses det som viktigt att barnen i 

första hand ges omsorg så att de känner sig bra och därefter kan ta till sig av förskolans 

undervisning. Informant D lyfter att det första hen förväntar sig är att de har trevligt i gruppen 

och alla känner sig trygga. Lärande kommer därefter, när omsorgen och tryggheten är på 

plats. Men även att vara mån om att barnen lär sig är omsorg enligt flera informanter. Dock 

så spelar det roll på vilket sätt barnen lär, och det får inte gå på bekostnad av barnens 

trygghet. Även en god relation lyfts som en förutsättning för lärande. En uppfattning om att 

omsorgen börjar ges större fokus i förskolan uttrycks också av informant B. 

Ja, absolut. Sen tycker jag nog också att den har fått lite revival, omsorg… när begreppet undervisning 

kom till förskolan så var det väldigt mycket prat om undervisning, bara. Men nu känns det också som 

att den forskningen vi har fått tagit till oss på förskolan också, men glöm inte omsorgen, alltså lite så. 

Så jag tror ändå att den har, amen att det visar sig mer igen, tror jag i alla fall. (Informant B) 

Enligt informanten har omsorgen under en lång tid hamnat i skymundan när fokus i stället 

har hamnat på lärande och utveckling. Men i och med läroplanen som utkom 2018 har 

fokuset återigen riktats mot omsorgen, i både praktik och forskning. 

Sammanfattning delstudie 2  

Resultatet visar att omsorgen definieras av informanterna på många olika sätt. Samtidigt som 

det i alla intervjuer förekom olika definitioner var ändå det centrala snarlikt, nämligen en 

syn på omsorg som goda relationer mellan barn och pedagog samt en trygghet i förskolan. 

När det gäller den plats som omsorgen ges såg det liknande ut. Omsorgen beskrevs av alla 

informanter som det viktigaste i förskolans verksamhet, både i sig självt men även integrerat 
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i lärmoment. Trots det var det för vissa informanter svårt att definiera exakt vad omsorg är. 

Därav tydliggörs omsorgens mångsidiga karaktär. 
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Diskussion 

Nedan beskrivs och diskuteras resultatet av våra delstudier, samt för- och nackdelar med vårt 

val av teori och metod. 

Diskussion resultat 

I detta kapitel diskuteras resultatet av delstudie 1 och 2, och vi ställer den tidigare 

forskningen i relation till våra fynd. En jämförelse mellan delstudierna kommer presenteras 

samt likheter och skillnader till den tidigare forskningen. Resultatet från båda studierna visar 

att trygghet, relationer och närhet blir tre centrala begrepp för hur förskollärarna uppfattar 

begreppet omsorg. Detta står i linje med Josefson (2018) som lyfter fram kontroll och 

trygghet som två aspekter av fysisk och emotionell närhet, samt Jonsdottir & Paggetti (2016) 

som presenterar trygghet som barns primära omsorgsbehov. Även Aspelin (2016) lyfter hur 

omsorgen uppstår i relationen mellan barn och pedagog. I delstudie 2 uppkommer också 

struktur i relation till omsorg, som kan förstås som en typ av kontroll. I delstudie 1 visar 

däremot resultatet varken på kontroll eller struktur som en form av omsorg. En ytterligare 

skillnad mellan delstudierna är hur behov beskrivs i delstudie 2, medan delstudie 1 snarare 

visar på hjälp/stöttning som del av omsorgsarbetet. Det är möjligt att behov och 

hjälp/stöttning till viss del ingår i varandra, och i praktiken är snarlika. Resultatet visar också 

hur mottagande av omsorg lär barnen normer och värden, något som även lyfts av Jonsdottir 

& Paggetti (2016).  

Resultatet visar vidare hur begreppet omsorg, både mellan delstudierna, men också 

mellan informanterna, går att förstås olika. Detta går i linje med fenomenologin som menar 

att samma fenomen går att se på olika sätt beroende på infallsvinkel eller tidigare 

förnimmelser. Informanternas och deras kollegors livsvärldar påverkar alltså hur de ser på 

omsorg. Resultatet visar att informanterna själva är medvetna om hur deras erfarna liv 

påverkar deras syn på omsorg, samt en vetskap kring att olikheter i omsorgssyn bidrar till 

konflikter inom arbetslag. Detta kan liknas med hur Aspelin (2018) beskriver etisk omsorg, 

där han menar att varje handling kräver ett etiskt övervägande. Resultatet visar hur konflikter 

kan uppkomma ur uppsatta regler i förskolan; är det viktigare med säkerhet eller barnens 

utveckling (Se citat om stövlarna i delstudie 1). Det blir ett dilemma där olika aspekter av 

omsorg ställs mot varandra. En intressant tanke blir vad för omsorg som är rätt, eller om en 

korrekt form av omsorg över huvud taget existerar. Resultatet visar således på omsorgens 

många ansikten, där varje informant har en egen förståelse för begreppet och gör egna etiska 

överväganden. En lösning som synliggjordes i resultatet var att samtala mer i arbetslaget, 

och kanske på ett större djup, kring omsorgens innebörder. Åkerblom (2016) menar att 

omsorgen sällan pratas om, eller som Jonsdottir & Paggetti (2016) menar att pedagoger 

snarare talar om att möta barnens behov. Löfdahl & Folke-Fichtelius menar också att 

diskussioner kring omsorg sällan förs. En anledning till detta menar de kan bero på att 

omsorgen tas för givet (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Den blir så självklar att den 

kanske inte behöver reflekteras över. Däremot visar vårt resultat att omsorgen reflekteras 

över när något negativt sker. Här framkommer en fundering kring resultatet från delstudie 1, 

hur omsorgen kopplas till nästan alla delar av förskolan. Om omsorg ingår i allt, hur kan 
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dess innebörd specificeras i diskussion? Kanske är inkorporerandet av omsorgen som så pass 

central i förskolan att det blir en anledning till dess förgivettagande och därav att den inte 

diskuteras i någon djupare mening.  

Halldén (2007) och Josefson (2018) lyfter vidare fram en syn på omsorgen som 

försummad, i och med en skolifiering som lägger alltmer fokus på lärande och utveckling. I 

likhet med detta belystes i delstudie 1 hur omsorgen kan ha fått en mindre plats på grund av 

styrdokument, men samtidigt visar resultatet hur samtliga förskollärare ser negativt på denna 

trend. De ser på omsorgen som minst lika viktig som lärandet, men att kravet på lärandet 

utifrån bland annat styrdokument kan föra fokuset bort från omsorgen till lärandet. Det 

verkar alltså vara en förändring som ligger utom de yrkesverksammas kontroll. I delstudie 2 

utryckte vissa informanter en liknande bild av att omsorgen gavs mindre utrymme än lärande 

i förskolans planering trots att informanterna ansåg omsorgen vara det viktigaste. Till 

skillnad från delstudie 1 berodde detta dock på att dokumentation om omsorg ansågs vara 

för abstrakt eller mindre synligt än lärandet och utveckling. Detta likt Folke & Fichtelius 

forskning där det framgår att förskolepersonals inställning till omsorg är positiv trots att 

dokumentation av omsorgen aldrig efterfrågades utöver om blöjor hade bytts och hur mycket 

mat som ätits. De belyser även hur en anledning till detta var hur lärandet sågs som mer 

konkret (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015).  

Josefson (2018) menar att en av omsorgens kanske mest centrala delar hamnar i ett 

upplösande av den asymmetriska maktrelationen mellan pedagog-barn. Barnens autonomi 

måste stå som huvudmål. Detta kan jämföras med resultatet av delstudie 1 (Se kap. ”Vad är 

god omsorg?”), där det synliggörs hur svag omsorg är sådan omsorg som inte utvecklar 

barnet på något vis. Även resultatet i delstudie 2 (Se kap. ”Tillgodose behov och fysiskt 

välmående) visar hur omsorg ibland kan vara att ta ett steg tillbaka istället för att göra saker 

åt barnen. Resultatet visar vidare hur omsorg som ger barnet redskap, relationer eller en 

förmåga att klara sig själv ses som god. Även att omsorg som ger barnen kunskaper att 

härbärgera sina känslor, eller i ett senare skede själva kunna ge omsorg, ses som positiv. 

Detta likt Halldén (2016) som menar att en del i omsorgen blir att kunna hantera barnens 

känslor utan att dras in i dem, samt hur omsorgen innebär ett växande för barnen.  

Von-Laere & Vandenbroeck (2016) synliggör hur belgiska förskolor ser omsorg både 

som viktig och som ett hinder för lärandet. Detta hinder är en produkt av hur omsorgen och 

lärandet separeras i både teori och praktik. Eftersom de är separerade innebär det att ifall 

omsorg ska ges mer plats måste tid tas från lärandet, något som skiljer sig från vår studie. I 

vårt resultat ses omsorgen och lärandet snarare som självklara delar av varandra. En vidare 

skillnad mellan våra studier är hur det i Belgien ses som en svårighet att en och samma 

person ska ansvara för både lärande och omsorgen, medan det i vårt resultat blir en 

självklarhet. Resultatet från vår studie visar alltså på omsorgens utvidgade karaktär, som 

alltså står i kontrast till Van-Laere & Vandenbroeck (2016).  

Utifrån presentationen av Josefsons (2018) begrepp, svårfångat, utvidgat, försummat och 

avgränsat, är det noterbart att empirin visar hur samtliga informanter uttryckte tolkningar 

som rörde sig mellan de olika kategorier. Ingen empiri förhöll sig enbart till ena eller det 

andra begreppet, utan de gick in i varandra. Samtliga informanter visade på tecken av 

svårfångat och utvidgat. I delstudie 1 var det bara två som beskrev omsorgen som avgränsad. 

I delstudie 2 var det däremot 3 informanter som lyfte fram omsorgen som avgränsad, en 
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informant antydde till och med att omsorgen kräver särskilda egenskaper som är mer svåra 

att erhålla än de egenskaper som krävs för undervisning. Exakt vad omsorgens plats blir för 

förskollärarna sammantaget blir svårbegripligt. Det vi kan få fram däremot ur resultatet är 

hur samtliga informanter ser på omsorgen om viktig, oavsett om de ser på den som 

svårfångad, utvidgad, försummad eller avgränsad. Vidare blir en tanke hur just omsorgens 

tolkningsbarhet bidrar till hur förskollärarna hamnar i samtliga begrepp samt hur flera av 

citaten går att tolka som fler än bara ett av begreppen. Det menar vi belyser omsorgens 

mångfacetterade prägel.  

Fördelar och nackdelar med teori och metod 

En nackdel med att använda fenomenologi på det sätt vi gjort är att vi står som tolkare av 

materialet, och våra tolkningar är svåra att kontrollera. Vi kan inte vara neutrala i analysen, 

utan våra förutfattade meningar, eller vår ”common-sense” värld påverkar det vi anser blir 

centralt i studien. En fråga är alltså i vilken grad våra förutfattade meningar har påverkat 

arbetet, en fråga som är mycket svår att få svar på. Fördelen däremot är att eftersom det just 

är någon annans förståelse för ett fenomen behöver informanterna ges gott om tid så de kan 

uttrycka och förtydliga sina tankar så tydligt som möjligt. Detta så att vi kan göra en så 

korrekt tolkning av deras ord som möjligt. Detta medför att informanten ges mer inflytande 

över intervjun och kan belysa det som hen anser är viktigast inom ämnet. Därigenom ges en 

mer autentisk bild av det informanten anses är det centrala inom omsorg. 

 Kvale & Brinkmann (2014) diskuterar kodning, och menar att en nackdel med den är att 

reduceringen hamnar i sådant som kan definieras med enskild kategori, vilket inte 

nödvändigtvis visar på verklighetens konstruktion. Även ur ett etiskt perspektiv blir det 

problematiskt hur vi kodar, medan informanterna blir de objekt som kodas. Fördelarna 

däremot förblir kodningens enkla natur, där vi kunde få en överblick av empirin, samt fick 

konkreta steg att följa.  
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Konklusion 

Studien har undersökt hur förskollärare förstår begreppet omsorg, vad för plats de anser att 

omsorgen har i förskolan samt i deras praktik. Forskningsfrågorna som studien utgått från 

var: Hur uppfattas begreppet omsorg av förskollärare? Hur tänker förskollärare kring 

omsorgen i deras egen praktik? Hur tänker förskollärare kring omsorgens plats i förskolan? 

Utifrån resultatet visar det sig att begreppet inte enbart ges en definition. Samtliga 

informanter tolkar omsorg något olika. Däremot visar resultatet ett tema av att se viktiga 

aspekter av omsorg som god trygghet, god relation och ingivande av autonomi. Vidare visar 

resultatet hur omsorg kan vara något mer än praktisk handling; det kan vara strukturer, 

rutiner, planering, möten eller samtal med föräldrar. Samtidigt är den fysiska omsorgen 

central i förskollärarnas beskrivningar, alltså att tillgodose barnens fysiska behov. Resultatet 

visar således på omsorgens tolkningsbarhet. Vidare visar resultatet hur förskollärarna tolkar 

omsorgens plats som både försummad, avgränsad samt som utvidgad och svårfångad. Ingen 

informant förhöll sig enbart inom ett av begreppen, utan deras utsagor kunde tolkas inom 

flera av dessa analytiska begrepp. Däremot visar resultatet hur omsorgen ställs som central 

för svensk förskola, oavsett om de ser på omsorgen som utvidgad, försummad, avgränsad 

eller svårfångad. Lärandet ställdes aldrig emot omsorgen, utan de sågs som varandras 

komplement.  

Det skulle fortsättningsvis vara intressant med kompletterande forskning som utforskar 

konceptet kring skolifiering, och huruvida den har reella påverkningar i svensk förskola. Har 

omsorgen fått en lägre ställning, i ljuset av det kompetenta barnet och lärandet? Det skulle 

också vara intressant med observationsstudier, som undersöker hur omsorgen kan te sig i 

deras praktik, inte enbart deras förstådda praktik. Även ny forskning på det utrymme 

omsorgen ges i dagens förskola skulle vara av intresse. Detta med anledning av att större 

delen av den forskning som finns producerades innan 2018, då förskolans läroplan 

reviderades. Möjligtvis skulle den nya läroplanen kunna medföra en förändring av hur 

omsorgen ses och tolkas i förskolan.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Faktafrågor 

• Vilken är din yrkesprofession i förskolan? 

• Beskriv din barngrupp (svårigheter, olika språk, antal, ålder?) 

• Beskriv verksamheten/miljön (hur delar ni upp gruppen, organiserar aktiviteter 

osv?) 

Introduktionsfrågor  

• Vilka förväntningar upplever du finns på dig gällande omsorg (av 

barn/kollegor/föräldrar) 

• Har du några förväntningar på dina kollegor?  

Övergångsfrågor  

• Hur pratar ni om omsorg i arbetslaget? 

• När och hur ofta tar ni er tid att diskutera omsorg?  

Nyckelfrågor 

• Vilka associationer får du när jag säger omsorg? 

• Hur ger ni omsorg till barnen? 

• Vilken plats anser du att omsorg har på den här förskolan? 

• Vilken plats anser du att omsorgen borde ha? 

• Har du några tankar kring begreppet omsorg? Vad är omsorg för dig? 

• Finns det något som inte är omsorg för dig? 

• Vad ser du för möjligheter med omsorg? (vad kan omsorgen ge?)   

• Ser du några begränsningar för vad omsorg kan ge? (vad kan omsorgen inte ge?) 

• Kan du beskriva ett tillfälle där du gav omsorg? 

• Hur känns det att ge omsorg? 

Känsliga frågor 

• Har du någon gång reflekterat över ditt omsorgsgivande? 

• Har du funderat något över kollegornas agerande? 

• Hur upplever du omsorgsarbetet på din förskola? 

• Har den här intervjun väckt några tankar om omsorg? 

Avslutning  

• Vill du tillägga något? Klargöra något? Fråga något? 
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Bilaga 2 – Medgivarblankett 

Till verksam personal i förskolan 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om hur personal i förskolan tolkar begreppet omsorg, 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Niklas Springe 

och Aurora Hellström Orlov som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen 

för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till deltagande i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att min röst kommer 

spelas in, samt att inspelningen kommer transkriberas för att användas i studien. Efter 

transkriberingen kommer inspelningen raderas. Ingen deltagande förskollärare/barnskötare 

kommer nämnas vid namn i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. 

 

 

 

 

1. Informants namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift Informant   
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Bilaga 3 – Informationsblad 

 

Till verksam personal i förskolan 

 

Information om en studie kring hur verksam personal i 

förskolan uppfattar begreppet omsorg 
 

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Vi kommer genomföra en kvalitativ studie med syfte att undersöka hur verksam personal i 

förskolan tolkar och beskriver begreppet omsorg i förhållande till deras egen praktik. Studien 

kommer bygga på intervjuer med er som är ca 20-30 minuter långa. Vi kommer enskilt 

besöka er förskola för att genomföra intervjuerna. Finns önskemål om Zoom, Skype, Teams 

eller telefonbaserad intervju meddela oss detta via mejlen nedan.  
 

Deltagandet i studien innebär att vi enskilt kommer intervjua er vid ett tillfälle. Vi kommer 

att använda en mobiltelefon för att spela in ljud under intervjun. 
 

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande kontakta oss via mejlen nedan. Vid besöket kommer en 

medgivarblankett tas med som ni får skriva under innan intervjun startar. Om ni har 

ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter). 
 
Studiens handledare: Helen Dwyer 

Tel:  e-post:  

 

Uppsala den 20/10-2022 

 

Niklas Springe 

 

Aurora Hellström Orlov 

 


