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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att belysa förskollärares uppfattning på omsorgens betydelse i förskolan 

och vad omsorgsarbetet med de äldre barnen är. Vår strävan med studien är att synliggöra 

omsorgen och dess betydelse i förskolan och hur den implementeras med de äldre barnen. 

Studien har genomförts med en kvalitativ metod där det empiriska materialet består av sju 

stycken ostrukturerade intervjuer med sju stycken deltagare på fem olika förskolor. De teman 

som framkom var: Ta vara på omsorgssituationer, Omsorg och lärande, Uppmärksamhet och 

Relationer. Dessa teman analyserades sedan med analysverktygen care as an activity och care as 

an approach. Resultatet visar att förskollärare talar om omsorg i olika aspekter. Omsorg framförs 

vara i relation till lärande då lärandet tas tillvara på i omsorgssituationer men också som själva 

förutsättningen för barns lärande. Omsorgen anses även ha ett lärande i sig självt. I arbetet med 

de äldre barnen betonar förskollärarna omsorgen genom att barnen ska uppmärksammas och 

deras relationer ska vårdas. Efter att ha analyserat materialet och diskuterat resultatet i relation 

till tidigare forskning har vi funnit att omsorg och lärande inte ingår i en dikotomi. Den 

omsorgsaspekt som framkommer mest är för övrigt den som relateras till förskollärarnas 

förhållningssätt - det är alltså inte den fysiska omsorgen som förskollärarna beskriver i första 

hand. 
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1. Inledning 

Under vår utbildning inom förskollärarprogrammet har vi upplevt att det största fokuset har varit 

på undervisning och barnets utveckling och lärande. Vi har under den verksamhetsförlagda 

utbildningen haft i uppgift att genomföra olika aktiviteter utifrån ämnesinriktade fokusområden 

utan något specifik fokus på omsorg. Vi har under dessa praktiker stött på omsorgen som 

betydelsefull och grundläggande för barns trivsel, utveckling och lärande utan möjlighet i att 

fördjupa oss i det. Enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska förskolans utbildning 

”utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet.” (Skolverket, 2018, s. 7). Hos oss har därför en nyfikenhet väckts kring omsorgens 

plats och innebörd i förskolan med en specifik inriktning på de äldre barnen. 

  

När vi genomförde en sökning på olika begrepp i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) 

för att jämföra vilket utrymme omsorg respektive undervisning och lärande har fick vi följande 

resultat. Omsorg ger 15 träffar, undervisning ger också 15 träffar, men lärande resulterar i inte 

mindre än 47 träffar. Omsorgsbegreppet får således inte ens hälften så mycket utrymme i 

förskolans läroplan som lärande. Forskare har även konstaterat att lärande står överordnat 

omsorgen (Lindgren, 2001; Halldén 2007; Löfdahl & Pérez Prieto, 2009). Forskare har även sett 

att omsorgen sällan förekommer i pedagogisk dokumentation (Vallberg-Roth & Månsson, 2008; 

Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Även här kan en hierarki mellan omsorg och lärande göra sig 

synlig.  

 

Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson & Guro Øiestad (2016) lyfter fram omsorgen som en viktig del 

för barns trygghet i förskolan, samt som en betydelsefull roll för barns tidiga utveckling och 

lärande. Malin Broberg, Birthe Hagström och Anders Broberg (2012) synliggör också vikten av 

att förskollärare behöver kunna uppmärksamma barns behov och kunna besvara dessa vilket i sin 

tur kräver både engagemang, kunskap samt tid av förskollärarna. Vi anser att omsorg, trygghet 

och en tillitsfull relation till den vuxne är viktiga förutsättningar för att ge barn en god start i 

deras livslånga lärande. I och med att omsorgsarbetet gjorts tydligare i den nya Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2018) bör arbetslaget nu också arbeta mer för att synliggöra omsorgen i 

förskolans utbildning. Omsorgen har alltid funnits i förskolan men har mer och mer hamnat i 
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skuggan av lärande. Vi ser alltså att omsorgen behöver uppmärksammas och synliggöras i denna 

tid då undervisning och lärande står i fokus. Det är viktigt att veta hur förskollärare ställer sig till 

omsorgsbegreppet. Vad betyder det? När anser de sig arbeta med omsorg? Detta är frågor som vi 

menar behöver undersökas i ledet att arbeta fram en metod för att kunna arbeta systematiskt även 

med omsorgen.  

 

  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att skapa en ökad kunskap om omsorgens plats i förskolan och hur den 

definieras av pedagoger i relation till de äldre barnen i förskolan. Det centrala är alltså hur 

förskollärare beskriver omsorg och dess betydelse i förskolan samt vad förskollärarna anser vara 

omsorg i arbetet med de äldre barnen i förskolan. Frågorna vi utgått ifrån har varit följande: 

  

• Vilken betydelse beskriver pedagoger att omsorgen har i förskolans utbildning? På 

vilket/vilka sätt beskrivs den?  

• Vad anser pedagogerna är omsorg i arbetet med de äldre barnen i förskolan? 

  

1.2 Disposition 

I kapitel två redogörs studiens bakgrund. Först presenteras omsorg i Läroplanen för Förskolan. 

Därefter redogörs begreppet omsorg i sin historik och i relation till andra begrepp som lärande, 

relationer samt omsorgen i att lyssna. Detta avslutas med en sammanfattning. Kapitel tre 

presenterar litteratursökningen och studiens tidigare forskning och efter detta följer även där en 

sammanfattning. I kapitel fyra presenteras metod där beskrivning av och motivering till 

undersökningsmetod, urval, genomförande, intervjuteknik, analysmetod, forskningsetiska 

principer och reliabilitet, validitet och generaliserbarhet görs. I kapitel fem framförs resultatet 

utifrån fyra huvudteman och analyseras sedan med hjälp av två analysverktyg. Efter detta följer 

en sammanfattning av resultatet. Kapitel sex innehåller en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras med tidigare forskning och en slutsats 

redovisas. Avslutningsvis delges funderingar om idéer till fortsatt forskning. 
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2. Bakgrund 

För att förstå omsorgens plats i förskolan och vad det innebär för de äldre barnen behöver 

omsorgens framställning i läroplanen redogöras för. Begreppet omsorg kommer även att 

beskrivas, vilket inte är någon enkel uppgift. I vår empiri kopplades omsorg ofta ihop med 

trygghet och ett lyhört lyssnande, så även dessa begrepp behöver en genomgång.  

 

2.1 Omsorg i Läroplanen för förskolan 
I juni 2019 kommer en revidering av förskolans läroplan att tillämpas där ett större fokus ställs 

på omsorgen i förskolan. Begreppet omsorg skrivs fram nästintill dubbelt så många gånger än i 

Läroplanen för förskolan 98/2016. Omsorgen benämns inte bara fler gånger i den nya läroplanen 

utan begreppet förtydligas även i sitt användningsområde. I revideringen har även trygghet lyfts 

fram parallellt med omsorg. 

  
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att 

grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om 

barnets välbefinnande och trygghet (Skolverket, 2018, s. 10). 

  

Här kopplas utbildningen för barn till omsorgen med vikten av att personalen skapar en trygghet 

hos barnen. Läroplanen för förskolan 2018 betonar också att arbetslaget ska “verka för en god 

och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,” (Skolverket, 2018, s. 15) 

vilket visar vikten av omsorgens plats i barnens vardagliga miljöer. Det alla de tidigare 

läroplanerna (1998, 2010, 2016) har gemensamt, när det kommer till omsorg, är att de beskriver 

att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. I Läroplanen för förskolan 2018 

förtydligas omsorgsbegreppet genom att den beskrivs både i förhållande till miljö, trygghet, 

barnets dygnsrytm och förskollärarnas förhållningssätt och bemötande samt att den ska 

genomsyra hela arbetet för barns utbildning (Ibid). 

 

I Läroplanen för förskolan 98/2016, del 1, nedanför titeln Förståelse och medmänsklighet uttalas 

det att “verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” 

(Skolverket, 98/2016, s. 4). Däremot i den nya Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har 

detta omplacerats och omformulerats till den nya titeln i del 1; Omsorg, utveckling och lärande. 
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Här framförs det att “Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och 

trygghet” (Skolverket, 2018, s.10). I omformuleringen av citatet förespråkas omsorg som en del 

av utbildningen i förskolan där omsorgen kopplas samman med barnets välbefinnande och en 

ytterligare vikt på barns trygghet, till skillnad från det första citatet, där omsorg är i förhållande 

till barns utveckling. 

  

Som nämnts tidigare har omsorg lagts till och förtydligats under arbetslaget och allra helst 

förskollärares mål och riktlinjer rådande hur de ska arbeta för en trygg omsorg. Men det som 

förmodligen kommer inverka mest i förskolans utbildning utifrån den nya läroplanen är att 

omsorg har lagts till i avsnitt; 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling, vilket betyder att den 

likaså ska följas upp, utvärderas och utvecklas. Alltså ska omsorgsarbetet framöver även 

bedömas i förskolans utbildning (Skolverket, 2018). 

 

2.2 Omsorg 
Liksom flera andra begrepp har omsorgens betydelse förändrats över tid (Lindgren, 2001). 

Begreppet omsorg finns belagt i Svenska Akademiens Ordboks excerptsamling som visar att i 

texter från 1500-talet är ordet närmast synonymt med bekymmer, för att sedan utvecklas till att 

bli ett adjektiv som utmärker hur konkreta aktiviteter utförs, det vill säga omsorg i betydelse som 

noggrannhet (Ibid). Den engelska motsvarigheten till omsorg är begreppet care vilket beskrivs 

av Nel Noddings (2003). Enligt henne skulle omsorg kunna kopplas till en börda, att beskydda 

eller fysiskt ta hand om någon, eller att bara bry sig om någon. Även det engelska begreppet har 

flera olika betydelser likt det svenska språkets omsorgsbegrepp. Lindgren (2001) förklarar att 

den adjektiva beskrivningen av ordet kan relateras till det som idag formuleras som att någon 

utför ett arbete omsorgsfullt. Det har även en betydelse av att någon tar hänsyn till en annan 

människas behov. Detta menar även Gunilla Halldén (2007) vilket hon beskriver som att handla 

noggrant, på allvar men också aktsamt. Marta Szebehely (1996) beskriver omsorg som ett 

praktiskt arbete utfört med omtanke och noggrannhet av en känslomässigt engagerad människa. 
Omsorg är också något man lär sig i relation till andra eftersom det innebär att alltid överväga 

den andres perspektiv (Noddings, 2002). Omsorg som begrepp är således mångfacetterat och kan 

ha olika betydelser beroende på kontext, vilket gör begreppet problematiskt (Halldén, 2001). Det 
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som går att säga om omsorg i förskolesammanhang är att det enligt Halldén, (2007) är starkt 

knutet till kroppen och handlar till exempel om mat, sömn och påklädning. 

 

Rosmarie Eliasson (1996) försökte definiera begreppet, men på grund av dess många betydelser 

kom hon till insikt att det inte är möjligt. Hon kom fram till att hon inte heller ville definiera 

omsorg då begreppets betydelse hade blivit för avgränsat. Joan Tronto (1993) har däremot 

definierat olika värderingar av omsorg: ansvar (responsibility), uppmärksamhet (attentiveness), 

kompetens (competence) och mottaglighet (responsiveness). Lindgren (2001) bidrar till 

omsorgsbegreppet genom att hon sammanfattar aspekter av att omsorg kan betraktas både som 

positivt och negativt beroende på inställning. Inställningen till omsorg kan betraktas som positiv 

om den är självpåtagen, alltså antagits av egen vilja. Då blir omsorg ett tecken på omtanke och 

generositet. Omsorg kan däremot beskrivas som negativt med den inställningen om utföraren 

betraktar sin omsorg som en plikt, ett tyngande ansvar, som snarare antas således att det 

tillämpas på grund av omständigheter utföraren inte kan styra, exempelvis om det ingår i en 

verksamhet.  

 

Annica Löfdahl och Maria Folke-Fichtelius (2015) beskriver omsorg istället som care as an 

activity och care as an approach. Care as an activity innebär inom förskolan att ta hand om 

barnen som en tjänst åt föräldrarna (mata, söva, påklädning, byta blöja) medan care as an 

approach handlar mer om att känna omsorg och ett förhållningssätt som att handla omsorgsfullt 

(som tidigare har beskrivits av Lindgren, 2001; Halldén, 2007; Szebehely, 1996). Detta innefattar 

också att trösta samt att skapa en trygg miljö. Caring about och caring for är Noddings (2002) 

begrepp som Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) inspirerats av, där caring about handlar om att 

bry sig om någon eller någonting på ett avstånd. Ett exempel på detta är att bry sig om barn som 

lever i fattigdom men hur långt vi går för att hjälpa dessa barn har en gräns. Däremot är caring 

for den direkta kontakten. I denna situation är omsorgsgivaren mottaglig för omsorgstagarens 

känslor, och vice-versa, men omsorgstagarens känslor är de centrala. Dessutom menar både 

Noddings (2003) och Kari Martinsen (1981) att omsorg uppstår i relation mellan 

omsorgsutövaren och omsorgstagaren. Dessa positioner behöver dock inte vara fasta utan är 

roller som hela tiden förändras. Noddings (2003) skriver även att omsorg kräver någon form av 

handling och Rigmor Wendt (1984) menar dessutom att det är känsla som behöver omsättas i 
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handling. Hon skriver att omsorg således inte är detsamma som omvårdnad. Kriteriet för 

handling är dock problematiskt förklarar Noddings (2003) då omsorgen är så komplex att 

avsaknaden av en handling mycket väl ändå kan vara omsorg. Hon frågar: “[u]nder what 

conditions would we be willing to say they care?” (ibid, 2003, s.12) och det verkar som att 

bedömning sker från fall till fall. Omsorg kan även föra med sig en risk enligt Noddings (2003). 

Genom att helt enkelt bry sig till den grad att bördan blir överväldigande skiftar omsorgen från 

att ges till personen som brukade motta omsorg till att riktas inåt till sig själv. Fokuset hamnar 

således mer på sin egen oro och ångest.   

 

2.3 Omsorg och lärande 
Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) skriver att internationellt associeras begreppet educare med 

svensk förskola. Halldén (2007) berättar att i engelskan har begreppet pedagogy utvecklats för att 

innefatta såväl lärande som omsorg. Omsorg talas då om som mer av ett etiskt förhållningssätt. 

Pedagogiken behöver då till exempel vara lyhörd för barnens frågor och det uttrycks i praktiken 

som den pedagogik som bedrivs inom Reggio Emilia-inspirerat arbete, vilket innebär ett 

lyssnande (som vi beskriver mer senare under Konsten att lyssna). Forskare är dock osäkra på 

om omsorg och lärande bör betraktas som en dikotomi. Begreppet dikotomi innebär en 

uppdelning av en helhet i två separata delar. De två delarna är gemensamt uttömmande, det vill 

säga allt måste höra till ena delen eller den andra. De är ömsesidigt uteslutande och ingenting 

kan samtidigt tillhöra båda delarna. Dessa delar som har bildats är varandras komplement men 

oftast som motsatser (NE, 2019). Läroplanstexter, utredningar och målformuleringar har ända 

sedan Barnstugeutredningens tid strävat efter att upplösa denna uppdelning och betona hur 

pedagogisk verksamhet alltid implicerar såväl lärande som omsorg. Forskningen kring förskolan 

har i hög grad även skapat ett synsätt där lärande och omsorg inte betraktas som dikotomier 

(Halldén, 2001). Dahlberg och Moss (2005) tänker sig att omsorg och lärande kan sammanslås 

genom ett förhållningssätt som fokuserar på en form av lyssnande. Genom att lyssna får 

omsorgen på så vis utrymme. Halldén (2007) är skeptisk till detta då det enligt henne finns en 

risk att omsorg som ett självständigt begrepp blir undangömt och istället utvidgar 

lärandebegreppet. 
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Alla är alltså inte eniga om att omsorg alltid ska ses i relation till lärande. Halldén (2007) 

argumenterar för att omsorgsbegreppet behöver en mer självständig roll. Hon beskriver att 

omsorg i vår tid behöver företrädare. Med detta menas inte att lärandet ska ignoreras, men hon är 

av åsikten att omsorg ska stå över lärande eftersom omsorgen är en förutsättning för lärandet. 

Inom Fröbelpedagogiken kan samma hierarki utläsas. Dahl (2001) skriver att Fröbel ansåg att det 

skapas en gemenskapskänsla mellan barn och moder genom hennes närvaro samt förmåga att 

träna barnets sinnliga förmåga. Fröbels mening med detta är att barnens uppmärksamhet riktas 

mot kroppen och sina sinnen vilket öppnar för att erfara vidare sammanhang. Dahl (2001) har 

uttryckt det som att “sinnlig kunskap är självreflekterande” (Dahl, 2001, s. 17). 

 

Som vi tidigare nämnt menar Noddings (2002) att omsorg är något man lär sig i relation till 

andra. Även Halldén (2007) menar att omsorgen kan vara lärorik i sig precis som alla andra 

erfaranden, men hennes poäng är att det är omsorgen som behöver bli föremål för reflektioner 

och inte lärandet. Halldén (2001) påstår även att “en anledningen [sic] till att lyfta fram 

omsorgsbegreppet är att argumentera för dess rättmätiga värde och långa tradition i förskolan” 

(Halldén, 2001, s. 3). Halldén (2007) diskuterar även kring hur det kan komma sig att 

omsorgsbegreppet fått en underordnad position (vilket vi återkommer till under tidigare 

forskning). Det skulle kunna vara för att dagens samhälle strävar mot könsneutrala roller och 

budskap, där det helst inte talas om moderliga egenskaper. Eller är det så att omsorgen anses så 

självklar att den inte diskuteras? Det skulle även kunna vara att barnen idag ses som kompetenta 

och aktiva, och att det då är bäst att distansera sig från omsorgsbegreppet då detta riskerar att 

barnen antar en mer passiv roll. Halldén (2001) undrar vad som skulle hända om omsorg fick 

vara i fokus i verksamheten. I vilken kontext blir den synlig? Om omsorg sätts i fokus, kommer 

då andra aspekter uppmärksammas än när lärandet står i centrum? Hennes avsikt är som sagt inte 

att lärandet ska utebli. 

 

2.4 Trygghet och relationer 
Tidigt i livet lär sig barn vilka som kommer att bli de viktigaste människorna i deras liv. I de 

allra flesta fall blir de viktigaste anknytningspersonerna barnets föräldrar, men även andra 

personer kan bli betydelsefulla, såsom personal i förskolan menar Broberg et al. (2012). Broberg 

et al. (2012) och Brandtzæg et al. (2016) menar på att om detta ska bli möjligt behöver förskolan 



8 
 

prioritera relationerna i utbildningen och ansvara för att en tillitsfull relation skapas. För att barn 

ska känna sig trygga på förskolan behöver pedagogen upplevas som en lyhörd och förutsägbar 

person. Enligt Brandtzæg et al (2016) kan pedagoger i förskolan utgöra en essentiell del till att 

barn skapar goda erfarenheter om en god omvårdnad, vilket kan medföra att barnen blir trygga i 

sina relationer. Broberg et al. (2012) trycker på att det inte är vad du säger utan vad du gör som 

har betydelse för om barnet känner sig tryggt. Pedagogen ska ansvara för att tillgodose att 

anknytningssystemet hålls i viloläge, så att barnet med trygghet kan fokusera på annat och släppa 

uppsikten på pedagogen eller kontrollen över vad som ska hända. Visar pedagogerna en god 

omsorg får det barnen att känna sig trygga, vilket betyder att behovet av föräldrarnas beskydd 

och tröst aktiveras så lite som möjligt under dagen i förskolan. Brandtzaeg et al. (2016) menar att 

för att detta ska kunna bli möjligt måste verksamheten innefatta kompetenta pedagoger med stort 

engagemang att utveckla nära känslomässiga relationer till barnen i förskolan. Vidare betonar 

Broberg et al. (2012) att när barnen ramlar och slår sig, eller är i behov av att ladda lite extra 

trygghet, ska de känna sig bekväma med att finna trygghet och tröst hos pedagogerna.  

Broberg et al. (2012) beskriver anknytningssystemet som byggs upp hos barnen skulle kunna 

jämföras med en termostat. När termostaten slås av vid upplevd trygghet möjliggör den barnets 

nyfikenhet att utforska världen (anknytningssystemet sätts i viloläge). Det tryggt anknutna barnet 

har erfarenhet av att alltid kunna återgå till sin “trygga hamn” för att få beskydd om behovet 

skulle uppkomma. Om relationen till den vuxne skulle anses som otrygg påverkas barnets 

förmåga att undersöka och utveckla nya kunskaper. Otryggheten hos den vuxne resulterar i att 

anknytningssystemet slås på och hämmar därigenom effekten av barnets förmåga att utforska och 

utvecklas i sitt lärande, eftersom barnet inte kan lita på att den vuxne kommer finnas där när den 

behöver honom eller henne. I samband med anknytningsteorin lyfter även Brandtzæg et al. 

(2016) fram att omsorg har en betydelsefull roll för det tidiga lärandet.  

Det mest betydelsefulla förskollärarna kan göra för barn i allmänhet är ta vara på sin 

professionella kunskap och använda sitt engagemang i barnen till att på olika sätt stimulera deras 

lek och lärande. Broberg et al. (2012) beskriver att för att det ska kunna uppfyllas krävs det att 

personalen i arbetslaget använder kunskapen om barns behov och får varje enskilt barn att känna 

sig tryggt nog i den fysiska miljön som i barngruppen. När tryggheten finns som grund skapar 
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det goda förutsättningar för förskollärarna att planera dels för vardagens flera upprepade rutiner, 

dels för aktiviteter där lek, nyfikenhet och kunskapssökande stimuleras.   

 

2.5 Konsten att lyssna  
I en intervju med Mie Josefson om hennes avhandling från 2018 frågar Elin Mellerstedt (2019 15 

april) om Josefson anser att Reggio Emilia-inspirerad pedagogik är mer inriktad på lärande. 

Josefson svarar att: “[d]et är en omsorg i att erbjuda barn möjligheter. Att få bli uppslukad av 

något, samtidigt som man vet att “mina människor”, tryggheten, finns där”. En Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik som är projektinriktad beskrivs alltså ändå som omsorgsfull. Josefson 

menar att detta arbetssätt har omsorgsaspekter i och med att barnen blir lyssnade på och deras 

åsikter beaktade, och deras åsikter ligger sedan till grund för hur undervisningen planeras. Att 

lyssna är med andra ord en del av ett omsorgsfullt förhållningssätt.  

Inom Reggio Emilia benämns hela planeringen grunda sig på lyssnandet, vilket Carlina Rinaldi 

(2004) beskriver. Att lyssna är att inte enbart höra och uppfatta barnens verbala uttryck, utan 

handlar mer om ett sökande och en öppenhet för barnens alla möjliga uttryck. Lyssnandet sker 

genom att tolka dessa signaler för att få fram meningsfulla budskap. Redskapet som ofta används 

för att på detta sätt lyssna är enligt Rinaldi (2004) pedagogisk dokumentation. Det är dock inte 

en nödvändighet. Bronwyn Davies (2011) återberättar exempelvis om en situation då hon blev 

medveten om att hon lyssnade. Barnet hade slagit huvudet i väggen, och tittat upp mot Davies 

(2011) som endast inväntade vad som skulle ske härnäst. Hon visste inte vad som skulle hända, 

och hon blev förvånad när barnet istället för att bli ledset började utforska väggen och sitt huvud 

genom att försiktigt återupprepa vad som just hänt. Barnet uttrycker inte ett enda ord men Davies 

(2011) förstod ändå. Detta har skett i ett ögonblick och helt förutsägbart, men det blev ändå 

tydligt för henne vad barnets intresse var just i stunden, det som uppslukade barnet. Att lyssna 

som vi ser här är att vänta in barnens signaler och tolka dessa, vilka signaler det än är.   
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2.6 Sammanfattning  
I bakgrunden har vi tagit upp följande: 

I Läroplanen för förskolan 2018 har omsorgen fått en större roll än i tidigare läroplaner och ska 

ingå i en helhet i undervisningen. Den ska nu även systematiskt utvärderas precis som lärandet 

(Skolverket, 2018).  

Omsorg som begrepp är mångfacetterat och inte enkelt definierat. Det kan beskrivas vara att 

fysiskt ta hand om eller bry sig om någon eller en handling där något utförs noggrant, på allvar 

men också aktsamt (Szebehely, 1996; Halldén, 2001, 2007). Halldén (2007) menar att det i 

förskolesammanhang mest handlar om att ta hand om kroppen. Annica Löfdahl och Maria Folke-

Fichtelius (2015) beskriver omsorg som care as an activity och care as an approach. Care as an 

activity innebär inom förskolan att ta hand om barnen som en tjänst åt föräldrarna (mata, sova, 

byta blöja) medan care as an approach handlar mer om att känna omsorg och ett förhållningssätt 

som att handla omsorgsfullt. 

Omsorg kan talas om i relation till lärande på olika sätt. Det kan vara underordnat lärandet, en 

del av lärandet som utvidgar lärandebegreppet, ett lärande i sig självt eller som en förutsättning 

för lärandet. Omsorg kan också anses ingå i en dikotomi med lärandebegreppet. Forskare ser 

teoretiskt sett dock sällan på omsorg och lärande som en dikotomi (Dahl, 2001; Noddings, 2003; 

Halldén, 2007; Skolverket, 2018).  

Slutligen har vi redogjort för att relationen som uppstår mellan barn och pedagoger i förskola är 

en anknytningsrelation. När barnen utvecklat en sådan relation till pedagogerna känner de sig 

trygga och anknytningssystemet hålls i viloläge så att barnet kan utforska sin omvärld och 

utvecklas i sitt lärande (Broberg et al., 2012). Att lyssna är också en omsorgsaspekt lyfter 

Mellerstedt (2019 15 april) i sin intervju med Josefson. Det handlar inte enbart om att höra utan 

om att tolka barns många uttryck (Rinaldi, 2004). 
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3. Tidigare forskning  

Detta kapitel kommer dels beskriva för hur sökningen genomförts för att uppsöka befintlig och 

relevant forskning för vår studie, dels redogörs den utvalda tidigare forskningen som uppkom i 

sökandet. 

 

3.1 Litteratursökning  
Befintlig information i form av relevant forskning har studerats för att skapa en så tydlig 

förståelse som möjligt om den kunskap som redan finns kring omsorgsbegreppet. Betydelsefulla 

vetenskapliga studier om ämnet har framtagits genom databaser. Sökning och inläsning av 

relevant litteratur har omfattat såväl nationell som internationell forskning om omsorg i 

förskolans verksamhet. Vid sökning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar användes 

databaserna ERIC (EBSCO), Nordic Base of Childhood Education, Taylor & Francis Online 

(tandfonline) och Libris. De sökord som användes var framförallt care, preschool, educare och 

respektive ord på svenska. För begränsning och validitet av träffresultat i sökningen söktes 

endast vetenskapligt granskad forskning. Vi använde oss också av nyckelordsfunktioner där care 

var högst prioriterat. De utvalda artiklarna och avhandlingarna valdes utifrån både deras titel och 

abstract samt dess relevans för studien. Utifrån detta har artiklar och avhandlingar från perioden 

2001-2018 studerats, och begreppet samt kunskap om omsorg har kunnat kartläggas. På så sätt 

har en uppfattning kring hur omsorg sett ut ur ett historiskt perspektiv skapats. 

 

3.2 Omsorg som ett mångtydigt begrepp 
Josefson (2018) fann i sin studie att omsorgsbegreppet är svårdefinierat och alla är inte helt eniga 

om dess betydelse. Hon har analyserat tidigare forskning och sammanfattat att omsorgsbegreppet 

ses som försummat, svårfångat, utvidgat och/eller avgränsat. Försummat då det talas om att det 

intagits ett större fokus på lärande så att omsorgens betydelse förminskas, vilket vi återkommer 

till snart. Josefson (2018) beskriver svårfångat eftersom begreppet har flera betydelser, som även 

poängteras i Halldéns resultat (2001; 2007). Josefson (2018 menar att det i förskolan kan vara en 

tjänst som föräldrar betalar för, eller ett förhållningssätt men också ett verktyg för barns etiska 

fostran. Begreppet kan ges utvidgad mening då omsorg ses som sammanhängande med andra 

begrepp, såsom lärande, fostran, ansvar och/eller respekt och omsorgen ingår då i en helhet (jfr 
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Dahlberg & Moss, 2005). Avgränsat skriver Josefson (2018) betyder då att omsorgen beskrivs 

som något fristående och eget, såsom Halldén (2007) har lyft fram det i sin studie. 

 

Josefson (2018) fann i en intervjustudie med pedagoger från 1993-1995 följande fyra aspekter av 

omsorg: Kontroll och trygghet, Flexibilitet, Delat ansvar samt Familjestöd. Omsorgen visade sig 

med andra ord som ett engagemang i barnens livsvillkor. I fokusgruppintervjuerna från 2004-

2006 identifierar Josefson (2018) istället dessa fyra aspekter av omsorg: Att skapa lugn, 

Uppmärksamhet, Att balansera service vs pedagogisk verksamhet och Att värna goda relationer. 

Här handlar det allt mer om relationsskapande strategier och att hitta en balans mellan pedagogik 

och omsorgsservice för föräldrar. 

 

Det Lindgren (2001) har funnit är att under 70- och 80-talet talades det mycket lite om omsorg 

och det kopplades enbart till kroppsliga behov. Det var först under 90-talet som omsorg 

användes i mer abstrakt mening där barns intellekt ingår och det kopplades på så vis ihop med 

lärande. Närmare inpå hur omsorg kan förstås i relation till lärande får en genomgång i 

nedanstående rubrik.  

 

3.3 Omsorg och lärande som en dikotomi 
Lindgrens (2001) resultat visar att omsorgsbegreppet under 90-talet intellektualiserades och 

dikotomin med lärandebegreppet upphävdes. Hon skriver att det fortfarande är så idag, vilket 

också Halldén (2007) kommit fram till. Halldén beskriver att det är begreppet educare som 

dagens förskola arbetar efter, vilket innebär att omsorg alltid ska förstås i relation till lärande. 

Löfgren (2016), likt Halldén (2007), har sett att det är synen på omsorg i relation till lärande som 

förskolans läroplan bygger på. Dikotomin kan dock bli förstärkt. Sharon Ryan och Stacie G. 

Goffin (2008) har funnit att personal anställda som förskollärare i USA ofta anses ha bristande 

kunskaper inom omsorg, medan personalen anställda för att se efter barnen samtidigt ofta anses 

ha bristande lärarkompetens. Katrien Van Laere, Jan Peeters och Michel Vandenbroeck (2012) 

har fått fram ett liknande resultat. I många av de länder som deras studie omfattade visade det sig 

finnas en uppfattning bland personalen att lärandet krävde mer lämplig personal medan omsorg 

kunde utövas av personal med lägre kvalifikationer. Detta i sin tur menar Ryan och Goffin 
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(2008) förstärker den falska dikotomin mellan omsorg och lärande. Det är likt det resonemang 

som framförs av Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2001) att det inte är uppenbart 

att omsorg och lärande faktiskt integreras i verksamheten och risken finns att dessa begrepp ofta 

uppstår som en dikotomi till följd av ett oreflekterat förhållningssätt i förhållande till lärande och 

omsorg. Susanne Klaar och Johan Öhman (2014) har under sin studie dock inte upplevt samma 

problematik i svensk förskolepraktik. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) är av åsikten att omsorg och lärande inte är separata 

delar utan sammanvävda. Ett sätt att se på det är att omsorg kan utvidga lärandebegreppet, vilket 

går att läsa hos Gannerud och Rönnerman (2006). Resultatet i deras studie visar att verksamma 

pedagoger talar om omsorg i ett helhetsperspektiv som en del av det pedagogiska arbetet. Andra 

forskare har dock nått fram till andra resultat, som i Katrien Van Laere och Michel 

Vandenbroecks (2016) studie i Belgien om educare. Där visade sig resultaten som att omsorg 

sågs mer som besvär än en bekvämlighet att utföra. Många respondenter hävdade att de inte kan 

möta alla barns omsorgsbehov med det nuvarande förhållandet mellan antal barn kontra vuxna. 

En av personalen uttryckte också att hon behövde hålla tillbaka sitt omsorgsansvar eftersom hon 

kände att hon borde fokusera på att undervisa, eftersom det var vad som förväntades av henne i 

förskolan.  

 

3.4 Omsorgens hierarkiska placering 
Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) når också fram till ett resultat där förskollärare lägger mer 

fokus på lärande än omsorg, men även att förskollärare använder sig av olika strategier för att 

handskas med omsorg, escape strategy och transformation strategy. Escape strategy innebär att 

byta till en mindre ansträngande uppgift, som att då och då hålla sig till de lite äldre barnen. 

Pedagogerna talar även hellre om aktiviteter som kan kopplas till omsorg än om själva omsorgen 

i vardagen. Det vanligaste var dock en transformation strategy, där pedagoger tänker nytt och 

förändrar innebörden av begreppet omsorg till någonting som omsorg skulle kunna förstås som. 

Här blir omsorg något mätbart, något som kan kopplas till lärande. (Till exempel vilka framsteg 

ett barn har gjort i att kunna sköta sin hygien). Uppfattningen hos pedagogerna är att omsorg inte 

går att dokumenteras, vilket i sin tur gör detta osynligt och svårt att reflektera kring hur arbetet 

skulle kunna förbättras. Det är således inte förvånande att varken Ann-Christine Vallberg-Roth 



14 
 

och Annika Månsson (2008) eller Annica Löfdahl och Héctor Pérez Prieto (2009) funnit att 

omsorg knappt inte framkommer i dokumentation. Även Håkan Löfgren (2016) upptäckte i sin 

studie att förskollärare väldigt sällan nämnde omsorg, och de få gånger de gjorde det framstod 

omsorg som en lägre beståndsdel till lärandet. Han menar att omsorg håller på att bli nedtystat i 

förskolan och att detta påverkar såväl det pedagogiska förhållningssättet som samhället. Många 

forskare har också kunnat dra slutsatsen att omsorg ses som underordnat lärande (till exempel 

Halldén 2007; Van Laere et al., 2012; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). 

 

3.3 Sammanfattning 

Under Tidigare forskning har vi redogjort för hur vi har gått tillväga i sökningen av relevant 

forskning för vår studie. Vi har funnit stöd för, likt det som nämnts i Bakgrund, att omsorg är 

mångfacetterat. Olika aspekter Josefson (2018) identifierat är försummat, svårfångat, utvidgat 

och/eller avgränsat. Från hennes tidiga intervjustudie 1993-1995 visade sig omsorgen som ett 

engagemang i barnens livsvillkor, medan genom hennes fokusgruppsintervjuer från 2004-2006 

syntes omsorg i form av relationsskapande strategier, och pedagogerna försökte hitta en balans 

mellan pedagogik och omsorgsservice för föräldrar. Forskning visar även att dagens 

förskolediskurs inte ser omsorg och lärande som en dikotomi. Vi har dock funnit forskning på att 

dikotomin kan bli förstärkt i andra delar av världen (Ryan & Goffin 2008; Van Laere et al., 

2012). Dessutom tyder forskning på att omsorg är underordnat lärande (Halldén, 2007, mfl.). 

Tidigare forskning är till stor del inriktad på relationen mellan omsorg och lärande. Forskning 

finns kring omsorgens roll och betydelse i förskolan, men forskning behöver jämföras med andra 

resultat för att sättas i ett sammanhang. Resultaten från andra studier ihop med vårt kompletterar 

varandra och förtydligar förståelsen av det undersökta fenomenet, i detta fall omsorgens 

betydelse. Vår studies största bidrag är kunskap kring hur omsorgen uppfattas i relation till de 

äldre barnen då det saknas en specificering på detta i dagens forskning. 
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4. Metod  

I detta kapitel kommer de metodologiska överväganden för uppsatsen att presenteras. Val av 

metod och tillvägagångssätt presenteras och diskuteras. I kapitlet beskrivs 

datainsamlingsprocessen samt motiveringar kring urvalets utformning och omfattning. 

  

4.1 Metodologi 
Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013) får forskaren genom en kvalitativ metod en större insyn 

i forskningsfältet, vilket var vad vi sökte - en fördjupning i omsorgen. Eftersom 

problemformuleringen bygger på tolkning och förståelse för personalens uppfattningar av 

omsorg i förskolan är en verbal metod att föredra. Av den anledningen har ostrukturerade 

intervjuer valts vilket innefattas i en kvalitativ undersökning. Studien har alltså utgått från ett 

kvalitativt tillvägagångssätt för att undersöka vad förskollärare definierar som omsorg hos de 

äldsta barnen i förskolan. Genom ostrukturerade intervjuer gavs förskollärarna tillfälle att 

beskriva hur de upplever omsorg i förskolan. För att analysera den insamlade empirin används en 

tematisk analys. 

  

4.2 Urval 
Ett målstyrt urval valdes till studien eftersom vår problemformulering och frågeställning riktades 

till att undersöka en viss yrkesgrupp, vilket för den här studien blev förskollärare. Studiens urval 

kan också klassas som ett bekvämlighetsurval då vi valde att hålla oss inom en och samma 

kommun. Självklart hade en spridning av såväl samhällsklasser som kultur och geografisk 

placering ökat kvaliteten på vårt resultat, men med tidsramen som vi var befogade fick vi hålla 

oss inom en och samma kommun av praktiska anledningar. Förskollärare valdes på grund av 

deras huvudsakliga ansvar för den pedagogiska verksamheten. Den initiala tanken var att 

använda oss av både förskollärare och barnskötare eftersom ett arbetslag utgörs av de båda, 

vilket i sin tur kan ge en bredare förståelse av omsorg i förskolan. Men eftersom deltagandet är 

frivilligt så visade det sig att det i första hand var förskollärare som ville ställa upp. För att få tag 

på frivilliga deltagare till studien kontaktades 46 av de kommunala förskolecheferna via email 

eller telefon. Av dessa svarade 13 stycken. 9 av 13 förskolechefer vidarebefordrade emailet eller 
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gav oss tillstånd att kontakta personalen på egen hand. Därefter accepterade sju stycken 

pedagoger till medverkan, fördelat på fem förskolor. 

   

4.3 Genomförande  
Andreas Fejes och Robert Thornberg (2015) betonar vikten av att som student först börja fundera 

på vilket fenomen som ska studeras och därefter resonera med sin handledare om vilken 

metodansats som ska användas. När perspektivet på det valda fenomenet hade tolkats 

diskuterades vilka forskningsfrågor som går att ställa. Därefter bestämdes vilken metod för 

datainsamlingen som lämpade sig bäst att använda, vilket blev ostrukturerade intervjuer.  

 

Det första steget efter vårt metodval var att formulera en samtyckesblankett (Bilaga 1) där 

information gällande studiens syfte och dess tillvägagångssätt beskrevs samt vad som 

förväntades av deltagarna. Därefter kontaktades 46 kommunala förskolechefer genom email eller 

telefonsamtal. I emailet introducerade vi oss och studiens syfte för att söka godkännande att 

utföra intervjuer med personalen på den eller de förskolor de ansvarade för och i emailet 

bifogades även samtyckesblanketten. Under väntan på svar formulerades en intervjuguide 

(Bilaga 2). Av de som återkom hade några vidarebefordrat till sina berörda förskolor medan 

andra föredrog att vi själva skulle kontakta personalen. Tid för intervjutillfälle var enligt 

överenskommelse med deltagarna och platsen valdes också ut av deltagaren då detta kan bidra 

till att de känner sig mer bekväma under intervjutillfället (Bryman, 2018). Samtliga intervjuer 

genomfördes på respektive förskola deltagaren arbetade på. Intervjusessionerna varade mellan 

15-25 minuter per deltagare. Anledningen till den korta intervjutiden var dels för den svåra 

åtkomsten till frivilliga deltagare då en kortare tid gav flera möjlighet, dels för att vi ansåg att 

informationen vi sökte framgick under 15 minuter. Empirin samlades in genom inspelning av 

deltagarna för att sedan kunna transkriberas i detalj. Michael Tholander och Asta Thunquist 

Cekaite (2015) betonar att det dock generellt gäller att den som transkriberar ska försöka vara så 

noggrann som möjligt. Detta belyser författarna är av vikt eftersom varje detalj, vid senare 

analyser, kan komma att vara meningsfulla. Detta implicerar att du bör transkribera alla de 

detaljer som du vanligtvis inte skulle se som betydelsefulla. Detaljerna skulle exempelvis kunna 

vara när deltagarna betonar vissa ord eller stavelser eller tar mikropauser. En viktig aspekt av 
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transkribering är alltså att du försöker ta till dig både vad som sägs och hur det sägs, vilket vi 

försökte att framföra av bästa förmåga. Inspelning av intervjuerna valdes framförallt för att viktig 

information och detaljer inte skulle missas, samt för att kunna ge deltagaren vår fulla 

uppmärksamhet. 

  

4.3.1 Intervjuteknik 
Intervjumetoden vi valde att använda oss av är det Bryman (2018) betecknar som ostrukturerad 

intervju. En ostrukturerad intervju syftar till att få respondenten att ge innehållsrika svar, ofta 

med hjälp av informella följdfrågor. Dessa intervjuer är nästan helt ostrukturerade där 

intervjuaren som mest använder en så kallad intervjuguide som minneshjälp i form av ett antal 

teman eller mer allmänna frågeställningar över det som intervjun ämnas täcka. Det kan också 

förekomma att intervjuaren bara ställer en enda huvudfråga, vilket blev aktuellt i denna studie, 

och att intervjupersonen därefter får svara och får, inom ramarna, leda intervjun framåt och 

associera fritt. För att säkerställa att ämnet verkligen besvarades i våra intervjuer användes en 

intervjuguide (Bilaga 2) med en rad potentiella följdfrågor beroende på respondentens svar med 

åtanke att skapa en sådan intervjusituation där frågorna fodrar att respondenten utvecklar och 

förklarar sitt svar desto mer (Ibid). Genomförandet var som sagt standardiserat på så vis att 

samma huvudfråga tillämpades vid samtliga intervjuer. Detta efterföljdes med ett aktivt 

lyssnande med aktuella uppföljningsfrågor vid de punkter som ansågs intressanta. Varje intervju 

spelades in för ökad fokus på respondentens utsagor. Vid varje intervjutillfälle fanns också 

samtyckesblanketten med, som nämnts tidigare, för att respondenten skulle vara väl medveten 

om sina rättigheter om sitt frivilliga deltagande samt för att få respondentens godkännande för 

medverkan i underskrift. I genomförandet av intervjuerna var båda medverkande för att ta del av 

samma information och för att få bådas input på relevanta uppföljningsfrågor. Vi valde även att 

intervjua en person åt gången.  

  

Huvudfrågan presenterades inte före intervjun även om det fanns förfrågan. Dels för att vi inte 

ville ha planerade svar, dels för att vi ville ha en personlig syn på omsorg och minska risken för 

influens av kollegor eller uppsökt information (risk för bias). Ytterligare en bidragande faktor till 

att frågorna inte presenteras i förväg är att vi använde oss av ostrukturerade intervjuer då det inte 

fanns mer än en specifik fråga att tillgå. 
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4.4 Analysmetod 
I denna studie har en tematisk analys använts som metod, vilket Bryman (2018) beskriver som 

vanlig i en kvalitativ forskningsmetod. I en tematisk analys urskiljs olika teman som vidare 

kommer utgöra en grund för textens struktur. Analysprocessen genomfördes i sammanlagt fem 

steg. Första steget i processen var bearbetning av de inspelade intervjusessionerna, vilket 

avlyssnades och transkriberades. Transkriberingen av intervjuerna fördelades så jämnt som 

möjligt emellan oss och samlades i ett gemensamt dokument för båda att kunna läsa och 

upptäcka eventuella likheter men även utsagor av intresse i intervjuerna. Det andra steget var att 

analysera fram olika kategorier i relevans för omsorg och strukturera ett färgsystem för att se hur 

ofta de nämndes i varje intervju. I steg tre strukturerades uppbyggnaden av resultatet genom att 

gemensamt bestämma de teman som skulle bli basen för resultatdelen. Fyra teman valdes och 

skapades utifrån återkommande mönster i datamaterialet. De teman som valdes för att utgöra vårt 

resultat var 1) Ta vara på omsorgssituationer 2) Omsorg och lärande 3) Uppmärksamma och 4) 

Relationer. Steg fyra i processen blev att sortera ut och utarbeta datan under respektive tema. I 

det sista steget, steg fem, analyserade vi resultatet utifrån analysverktygen care as an activity och 

care as an approach. Fejes och Thornberg (2015) menar på att forskare behöver visa upp 

försiktighet och självmedvetenhet vid analys av kvalitativ data. Detta på grund av att analysen 

och resultatet kan komma att uppge mer om forskaren än det insamlade datamaterialet och de 

processer och aktörer som studien haft fokus på. Detta har vi tagit i beaktande för denna studiens 

resultat. 

 

4.5 Forskningsetiska principer  
Studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådets, 2017), konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2018) samt Örebro Universitets uppgifter rörande gdpr. De respondenter som deltagit i studien 

fick genom en samtyckesblankett information om att deras deltagande är frivilligt och att det går 

att avbryta sin medverkan utan konsekvenser (samtyckeskravet). Blanketten innehöll även 

studiens syfte och information om att intervjuerna kommer att behandlas med största möjliga 

konfidentialitet (konfidentialitetskravet) (Ibid) och utgår från Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer, samt deltagarens roll i studien (informationskravet). I beaktande av 
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konfidentialitetskravet och gdpr har personuppgifter skyddas. Respondenterna kommer heller 

inte namnges personligen i studien utan deras identitet kommer skyddas med fiktiva namn. 

Intervjun som spelades in på våra lösenordskyddade mobiler och raderades efter transkribering. 

Transkriberingen har utformats utan personuppgifter så ingen som helst koppling kan dras till 

respondenten. Respondenterna informerades om att transkriberingen endast kommer användas 

för forskningsändamålet och raderas efter att arbetet är avslutat (nyttjandekravet) (Bryman, 

2018). 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Bryman (2018) beskriver extern reliabilitet, som står för den utsträckning i vilken en 

undersökning kan upprepas (replikeras). Det är i detta fall svårt att uppfylla detta kriterium av 

den orsaken att det inte är möjligt att återskapa detta exakta tillfälle (i tiden) i en social miljö och 

de sociala förutsättningar som gällde vid den inledande studien. Vidare beskriver Bryman (2018) 

den externa validitet som rör i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra 

kontexter, vilket också försvåras i vår kvalitativa studie på grund av vårt begränsade urval. Vi är 

medvetna om att studien är nästintill omöjlig att replikera eftersom den sociala miljö och de 

sociala förutsättningarna som deltagarna befann sig i under intervjun inte kan återskapas i detalj. 

Det är också värt att förtydliga att studien inte utfördes för att få en övergripande bild över hur 

förskolans syn på och arbete med omsorg ser ut, utan att få en uppfattning om hur just de 

förskolor vi intervjuade förskollärare syn på omsorgsarbete var. Som stöd till det resultat vi fick 

kan vi sedan använda oss av den tidigare forskningen som gjorts och se vår studie i ett 

sammanhang. På det viset kan vi göra en generalisering genom en slutledning. Vi återkommer 

till detta i diskussionen, men tankarna hos förskollärarna i vår studie stämmer överens med 

tankarna hos förskollärare i andra studier inom Sverige, så vi argumenterar för att vi på detta sätt 

kan göra en viss generalisering av vår studie. Uppfattningen kring omsorg utanför Sverige kan 

mycket väl skilja sig åt från vårt resultat.  
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5. Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas studiens resultat och forskningsfrågorna vilket besvaras genom fyra 

huvudteman. De teman som tillhör den första forskningsfrågan, “Vilken betydelse beskriver 

pedagoger att omsorgen har i förskolans utbildning?” är Ta vara på omsorgssituationer och 

Omsorg och lärande, medan Uppmärksamma - Uppmärksamhet och Relationer är teman 

kopplade till vår andra frågeställning, “Vad anser pedagogerna är omsorg i arbetet med de äldre 

barnen i förskolan?”. Dessa teman har vart och ett analyserats med hjälp av begreppen care as an 

activity och care as an approach. Som nämnts i metoden förblir respondenterna anonyma och har 

beskrivits med fiktiva namn. 

 

5.1 Ta vara på omsorgssituationer 
Förskollärarna uppger att de arbetar med omsorg, utveckling och lärande som en helhet. 

Omsorgen beskrivs gå hand i hand med lärandet och att omsorg ger förutsättning för lärande 

(vilket vi redovisar närmare under Omsorg och lärande). När förskollärarna beskriver hur de 

arbetar utifrån helheten berättar de hur de vill ta tillvara på omsorgssituationer, där ett exempel 

var att lära barnen dela maten under lunchen. En annan omsorgssituation som angavs som 

exempel av två förskollärare var påklädningen i hallen. 

  
Det kan ju va i en hallsituation till exempel där man håller på med påklädning som är 

verkligen en omsorgsbit där man ska liksom hjälpa de de ska kunna klara sig själva å 

blablabla med allt va’ det är, eh, att man kan prata om vilken ordning tar du kläderna i, vad 

ska du ta först, hur gör du sen, å att dom liksom verkligen får lära sig det då att, ta 

strumporna först så går det lättare å ta på byxorna sen å så, å man pratar om vad kläderna 

heter å man lär sig knäppa knappar å, ett lärande i omsorgen då eller va’ man ska säga. 
-Anette 

  
Aa, till exempel påklädningsituation i hallen (...) å då blir det en undervisningssituation 

samtidigt som det blir omsorgssituation å man får barnen liksom å tänka att eh va’ ska- äee 

man kanske inte kan ta på sig vantarna först det kanske blir svårt sen… å att barnen själva får 

pröva också, så, men det är ju, då blir det både omsorgssituationen å en undervisning, att ja’ 
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också som vuxen ser till att barnen får att de inte går *skrattar* går ut i bara… bara en tröja 

på vintern. 
-Agneta 

  

Förskollärarna beskriver att de utnyttjar omsorgssituationerna som ett tillfälle att vidga lärandet 

och frambringa lärandesituationer utifrån barnets erfarenhetsvärld. Situationen med att hjälpa 

barnen sätta på kläderna blir mer än bara omsorg där förskollärarna passar på att föra in lärande 

genom att berätta för barnen om exempelvis vilken ordning som är lämplig att ta på sig kläderna 

och att benämna görandet i ord. De nämner också ett motoriskt lärande i att exempelvis knäppa 

knappar. Det är fortfarande viktigt att som vuxen se till att barnen har ordentliga kläder på sig när 

de väl går ut, så även om barnen uppmuntras prova själva är omsorgen fortfarande närvarande. 

Dessa exempel visar hur förskollärare kan ta tillvara på en omsorgssituation för att frambringa ett 

lärande även ur en vardagsrutin, men detta kan även gälla under inskolningen enligt 

förskollärarna. 

  
Och eh sen så tycker jag också att det här spontana lärandet som man får, vid inskolningar 

och när man gör barnen trygga att man tar tillvara på de sakerna, ja men som vi sitter och 

pärlar mycket med de större, man då ser till “aa men hur många blev det här då hur många 

fattas” att man, automatiskt tar det för att sedan kunna göra upp ordentliga planeringar med 

de bitarna som man tycker barnen ska lära. 
-Kerstin 

 

Under tiden som relationen, tryggheten och tilliten byggs upp förekommer alltså också lärande 

och här kan vi också notera att en inskolning inte alltid behöver vara med de små barnen. Det 

kan också handla om överskolningar till en ny avdelning. Respondenten delar uppfattningen om 

att det uppstår möjligheter för barn att lära sig hela tiden, även om utgångspunkten ligger hos 

omsorgen så kommer lärandet in automatiskt. 

 

I respondenternas utsagor kan vi både se care as an activity och care as an approach. Care as an 

activity framkommer något mer i detta tema, vilket är den fysiska omsorgen som kopplas till 

lärandet i till exempel hallsituationerna. Care as an approach framkommer då de berättar om sitt 

förhållningssätt. De talar aktivt med barnen i situationerna och hjälper inte till mer än nödvändigt 
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för att barnen ska få testa själva. Det här att hjälpa barnen till lärande genom omsorgen är något 

som respondenterna talar om på lite olika sätt. Detta ska vi titta närmre på under nästa rubrik. 

 

5.2 Omsorg och lärande 
Förskollärarna talar återkommande om omsorg i relation till lärande utifrån olika aspekter. 

Omsorg framstod frekvent som såväl en förutsättning för lärande och att omsorg och lärande 

bildar en helhet. I interaktionerna med förskollärarna har majoriteten inte sett någon skillnad på 

uppdraget att visa barnen omsorg för att stödja deras trygghet, välbefinnande och utveckling och 

att skapa förutsättningar för deras lärande. De bedömer istället uppdragen som sammanvävda 

och att det främjar/stödjer varandra. En av respondenterna uttrycker sig så här: 

 
Eh, för mig så, är en helhet (av omsorg och lärande) ganska tydligt för att om inte barn, är 

trygga och mår bra, och känner sig trygga med personal och kompisar så är det ju svårt å 

lära, eeh, så för mig så går det liksom hand i hand… för att kunna få ett bra lärande så måste 

jag också se till att de är trygga å att vi har det bra tillsammans. 
-Kerstin 

  

För att få till ett utvecklande lärande bör personalen se till att barnen känner sig trygga i den 

miljön befinner sig i och speciellt med människorna i deras omgivning. Kerstin poängterar att för 

att få ett bra lärande behövs det att omsorgen om barnet finns med. Det kan också tolkas som att 

barnet enklare lär sig om pedagogen visar omsorgen i den form som gör att det blir tydligt att 

pedagogen bryr sig om att barnet faktiskt lär sig. Omsorgen kan således ses som en förutsättning 

för att barnen lär sig och förskollärarna talar ofta om trygghet för att möjliggöra för barnen att 

lära sig. Som en av respondenterna uttryckte sig “dom kan inte lyssna på mig om dom inte 

känner den där tilliten och tryggheten hos mig”. Madeleine ser också tryggheten som väsentlig 

för del för lärandet: 

 
Men den viktigaste biten är ju omsorgsbiten kan jag tycka. För att det sätter grunden för 

lärandet. (...) Det är det som sitter och bör sitta i väggarna lite, det är det som är det 

viktigaste för... är du inte trygg som barn så lär du dig ingenting, hur kul är det att lära sig 

saker när man inte mottaglig. 
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-Madeleine 

 

Omsorgen beskrivs ovan som en tillit och trygghet för pedagogen, finns inte den omsorgen med 

när en undervisningsaktivitet tillämpas blir det som sagt svårt för barnet att ta in informationen 

från pedagogen. Madeleines förklaring på omsorg kan tolkas som grunden till att barn ska vara 

förmögna att ta till sig information och utforska, för att anknytningssystemet annars är påslaget. 

Det kan vara så att om barnet inte litar på pedagogen ser förmodligen inte barnet (vi kan endast 

spekulera i barns känslor) lärandet som viktigt eller intressant och blir inte mottaglig för lärandet. 

Finns tilliten och tryggheten där kan detta istället förutsätta lärandet. Förskollärarna uttrycker att 

omsorg och lärande går hand i hand men tryggheten får stor prioritet i deras uttalanden. “(...) för 

att de ska kunna överhuvudtaget, få in ett lärande så måste de va’ trygga.”. Omsorgen i form av 

trygghet blir basen och av största vikt för att utveckling och lärande ska kunna formas. Det 

förklaras med andra ord vara omöjligt för ett lärande att kunna ta plats om inte omsorgen först 

får utrymme. 

  
(...) men om jag tänker på småbarnen och så känner jag att den här inskolningsperioden är 

jätteviktigt då skapar man relation till barnen, en tillit till barnen och får dom trygg då känner 

jag när man fått den här biten då är det enklare att fortsätta med den där utvecklingsdelen 
-Noor 

  

Detta är samtliga respondenter överens om, men de menar samtidigt att omsorg och lärande i 

praktiken inte kan skiljas åt på detta vis. Den miljö som förskolan skapar ger helt enkelt inte 

utrymme för endast ett av dessa fenomen, utan båda. Omsorg och lärande framstår alltså inte 

som en dikotomi i intervjuerna, i talet kan det kategoriseras och diskuteras separat, men 

respondenterna menar att omsorg och lärande i praktiken hänger ihop. 

  
(...) fast man kan inte dela utveckling och omsorg tycker ja för att dom hänger ihop i den 

miljö som barn trivs då lär dom sig och när dom lär sig i en miljö då tycker jag att dom 

känner sig trygga, att dom hänger ihop ändå. 
-Noor 
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Här beskrivs inte bara omsorg och lärande som en helhet utan hur barns utveckling och lärande i 

förskolan också kan vara ett tecken på att barn är trygga i den miljön lärandet uppstår i. 

 

5.2.1 Lärande av omsorg genom förebilder 
Omsorgen och lärandet kan också uppfattas ingå i helheten när det kommer till att omsorgen i sig 

kan innebära ett lärande, vilket Kerstin gav uttryck för: “Vi visar ju liksom att å nu är den här 

sjuk å så får man ju visa å ta hand om å då, kanske bästa kompisen sätter sig bredvid då”. Hon 

uttrycker att när barnen blir bemötta med omsorg bygger de på en förståelse i hur de ska bemöta 

andra med omsorg. Barnen ser hur de vuxna visar omsorg och gör likadant mot andra barn. Det 

framkommer i intervjuerna att de äldre barnen ofta ser efter de yngre på gården och särskilt 

yngre syskon. Kompisar försöker trösta med kramar, “genom att klappa på en kompis när den är 

ledsen” eller att sitta bredvid och finnas där, att bara vara nära precis som de vuxna. Dessa 

beskrivningar av hur barnen visar omsorg har stora likheter med hur förskollärarna beskriver att 

de själva bemöter barnen med omsorg, vilket väldigt övertygande visar att barnen lär sig omsorg 

när de själva får sina omsorgsbehov tillgodosedda. Omsorgen i sig innebär ett lärande om själva 

omsorgen. Även om omsorg och lärande ofta beskrevs gå mycket hand i hand så talades det mer 

frekvent om omsorg som en förutsättning för lärande där “Omsorgsbiten är det som är kärnan, 

grunden för att kunna lära” som Madeleine uttryckte sig. Trots helhetssynen som respondenterna 

lyft existerar samtidigt dessa tankar om omsorg som förutsättning för lärande hos samtliga 

respondenter. Förutsättningarna nämns oftare än helhetssynen men gärna i samband med 

helheten.  

 

5.2.2 Omsorg som att skapa förutsättning för lärande 
När förskollärarna talade om relationen mellan omsorg och lärande framstod omsorg oftast som 

en förutsättning för lärandet. Omsorgen uppfattas alltid som närvarande och när ett lärande 

planeras så planeras det även med omsorg, utifrån barns intresse: 

 
Asså det gäller ju att få barnen trygga i första hand för att man överhuvudtaget ska kunna 

lära sig och utvecklas å då får man ha liksom en kartläggning på varje barn för att kolla dels 

enskilt och dels i gruppen. Så det blir liksom, då går lite hand i hand. 
-Madeleine 
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I Madeleines uttalande för att kartlägga och lyssna av barnen uppfattas det som att pedagogerna 

bryr sig om att se vart barnen är i sin utveckling och lyssnar in deras intresse för att se vad barnet 

är i behov av, men även vad som intresserar dem till lärande. Kerstin berättade att “man följer 

dom deras tankar mycket å se vad de är intresserade av”. Genom att se alla barnen och värna om 

deras intressen så kan det således leda till ett lärande där barnen känner att pedagogerna har brytt 

sig och ser dem för vem de är och för vad det är som lockar dem till att lära. Ett exempel som 

uppgavs handlade om att barnen önskar bygga en affär och att förskolläraren då plockar upp 

detta intresse och deltar i aktiviteten. Under tiden kan relevant lärande för situationen och 

barnens intressen föras in. Detta kan förstås som ett sätt för pedagogerna att vilja ge barnen ett 

meningsfullt lärande, ett omsorgsfullt lärande. Ett förhållningssätt som detta genererar till att 

omsorg ger förutsättningar till lusten att lära. 

 

Care as an approach i relation till omsorg och lärande gör sig synlig i pedagogernas 

förhållningssätt, som är medvetenheten och sättet de bryr sig om att barnen behöver stabilisera 

en trygg grund för möjligheten att lära. Pedagogerna visar på ett förhållningssätt som visar att de 

bryr sig om hur barnen lär sig och det blir tydligt att de strävar efter att skapa ett omsorgsfullt 

lärande. De tänker sig att barnens intressen ska följas för att uppnå detta. Det uppges även att 

omsorgen i sig kan innebära ett lärande, och det förhållningssätt som pedagogerna utgår från när 

de utför omsorg antas även av barnen. Det finns inte några tydliga kopplingar till care as an 

activity i de fall omsorgen talas om i relation till lärande. 

 

5.3 Uppmärksamma 
Förskollärarna i studien beskrev flera olika aspekter i omsorgsarbetet med de äldre barnen som 

kan sammanfattas med att uppmärksamma. Att uppmärksamma barnen innefattar att ge barnen 

uppmärksamhet genom att vara nära barnen rent fysiskt och att beröra barnen genom exempelvis 

kramar och att klappa. Det handlar också om att bekräfta barnens behov men också barnen som 

individer och deras känslor. Det innebär även att uppmärksamma barnens uttryck: Vad behöver 

de? Hur mår de? Vad är barnen intresserade av? Dessa observationer gör förskollärarna mer 

invändigt i ett reflekterande och gör sig medveten om barns behov. Respondenternas utsagor 
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talar för att i arbetet med de äldre barnen skiljer sig omsorgen något från omsorgen om de yngre 

barnen. 

  
Ja alltså man kanske är närmare å ger mer omsorg (till de yngre) om man tänker det här 

liksom när de ska sova å man behöver ligga nära å klappa på å den biten men sen så som 

idag så har jag en tjej som fyllde sex år å just idag behövde hon ligga nära så hon låg i mitt 

knä och ville bli klappad på för å- för å för å må bra just ida’ så att, de behöver ju omsorg, 

även den biten sen i leken så kanske man är närmare de yngre barnen för att de behöver mer 

stöd i sin sociala träning, eh… å sen, ju äldre de blir så brukar de ju backa lite ifrån oss. 
-Kerstin 

  

De äldre barnen beskrivs fortfarande behöva omsorg, varken mer eller mindre, men på ett annat 

sätt. Barnen uppges bli mer självständiga, de söker sig längre bort från den omedelbara närheten 

till en vuxen som de haft innan och förskollärarna får på det viset vara mer lyhörda för barnens 

uttryck på ett lite större avstånd. Samtidigt förekommer tankar om att behovet av omsorg är en 

fråga om dagsform och inte uteslutande en fråga om ålder då även de äldsta barnen i förskolan 

kan behöva närhet och tröst. Förskollärarna trycker mycket på att höra och se de äldsta barnen, 

en respondent uttryckte detta som ”jag hör dig, jag ser dig”. Ett av omsorgsbehoven är att få sina 

tankar och känslor bekräftade. 

  
(…) och att du mår bra i själen med då att man blir sedd… eh vi finns där liksom, ja kom å 

sitt dig i knäet när du är ledsen eller vad de vad de nu vill, det är inte alla som vill sitta i 

knäet men att man ändå ser barnen och tar hand om deras känslor mycket tänker ja’ 
-Anette 

  
Jag tror att man ser barnen under dan det är också omsorg att jag ser dig, att du behöver 

nånting eller du är ledsen eller att man ser hur dom mår. Dom blir sedda. Bara att du säger 

hej till ett barn dom skiner av glädje ”dom har sett mig” dom kanske bara vill visa att jag är 

här, att man ser dom och bekräftar dom. 
-Noor 

  



27 
 

Den omsorgsaspekt som förskollärarna talar mest om berör deras förhållningssätt. Att se barnen 

och lyssna genom att förstå vad det är de vill - “det är inte alla som vill sitta i knäet” - för att 

bemöta barnen på det mest lämpliga sättet. Den andra respondenten beskriver det som att 

bekräfta barnet inte alltid behöver innebära några längre uppmärksammanden. Det räcker med att 

bekräfta att du har sett barnet, att du är medveten om dess närvaro och detta får barnet att känna 

sig sedd, uppskattad. Det handlar alltså om att känna av vad barnet är i behov av. Vissa barn 

behöver mer bekräftelse och andra mindre, vare sig det är ett uppmärksammande i form av 

närhet eller att du bekräftar att du ser att barnet är ledsen men uppmärksammar barnets önskan 

till distans. Pedagog behöver kunna läsa av i vilket behov barnet är i och vad som blir bäst för de 

individuella barnets situation men även för hela barngruppen. 

  
(...) liksom vad behöver det här barnet just nu eller man har ju enskild behov alla barn som 

man också försöker att anpassa sig efter… hela tiden å se dä som pedagog i förhållande till 

gruppen ”vad blir bäst för det här barnet”. 
-Madeleine 

  

Vi har tolkat som att förskolläraren här talar om de sociala faktorer som påverkar varje barns 

enskilda behov. Att upptäcka dessa behov skulle innebära att lyssna in barnen och tolka deras 

signaler för att få syn på vad som “blir bäst för det här barnet”. Exempel som detta uppkommer 

frekvent under intervjuerna medan exempel på sysslor i meningen att sköta om sällan nämns. 

Förskollärarna föredrar att se omsorg som ett förhållningssätt snarare än en tjänst. Det finns ett 

fåtal exempel i intervjun där de även beskriver sådana omsorgstjänster, “den kan ju handla om att 

va’ rätt klädd så du inte fryser eller svettas”. Ingen av respondenterna förkastar att även en sådan 

omsorg existerar i förskolan. 

  
(...) för mig blir omsorg att de känner sig trygga å vill de liksom komma upp å vill de liksom 

komma upp å sitta i knäet så får de göra det, att jag ser till att de får bra vila på da’n att de får 

rörelse på da’n det är också en omsorg om deras hälsa om man, tänker så. 
-Kerstin 

  

Förskollärarna föredrar som sagt att tala om förhållningssättet förknippat med omsorg snarare än 

omsorgstjänster som här anges som att se efter barnens hälsa. Detta förklaras också vara en 
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omsorg “om man tänker så”, vilket tyder på att denna omsorg om barnens fysiska hälsa är en 

annan sorts omsorg än den omsorg som tidigare yttrats. Ytterligare ett sätt för förskollärarna att 

uppmärksamma barnen är att ta hänsyn till deras intressen. 

 
Vi fokuserar mycket på att pejla av inför liksom varje termin, kolla av vart står barnen nu, 

vad är dom intresserad av, vad tycker dom är roligt åh sen väljer vi att fokusera på det å se 

sen vart det leder emm… följa barnens intressen. 
-Sofie 

 

Vi har tidigare under Omsorg som förutsättning för lärande skrivit om att barns intressen banar 

väg för lärandet. Det vi vill belysa här är att det kräver att förskollärarna uppmärksammar 

barnens signaler. Det finns en omsorg i att värna om barnens önskningar och rätt att påverka sin 

utbildning. 

 

5.3.1 Att uppmärksamma kräver tid 
Även då förskollärarna beskriver typiska omsorgstjänster i relation till barnens kroppsliga 

välmående, som att se till att barnen inte fryser när de ska gå ut, gör de helst det i relation till 

vilket förhållningssätt som antas.  

  
Jo men dagen som vi vill att den ska vara och vi är på plats å vi har så många pedagoger som 

vi vill vara då får vi ju allt lika mycket plats, då är allt lika viktigt. Men man säger ”å den och 

den och den är sjuk nu måste vi va’ ute på gården allihopa och samarbeta” å så ska man 

skynda sig å klä på 15 barn, så blir det ju inte omsorg i påklädningen då blir det så här lite 

stress å då känner man att man inte hunnit med att visa omsorg eller visa närhet och barnen 

blir lite ”uuhheheu” så här otrygga. 
-Sara 

  

Det blir således tydligt att förskollärarnas uppfattning kring omsorg inte är att utföra omsorgen 

som en tjänst bara för att det ska göras utan att omsorg uppstår genom ett individfokuserat 

förhållningssätt. Pedagogen ger barnet hela sin uppmärksamhet med ett förhållningssätt som 

visar att “tjänsten” inte bara vårdar fysiskt utan också psykiskt. I stressiga situationer kan det 

enligt respondenterna hända att omsorgen inte blir tillgodosedd. Att klä på barnen skulle kunna 
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betraktas som en slags omsorgstjänst, däremot är det som sagt inte så förskollärarna talar om 

omsorgssituationer i förskolan. I intervjuerna finns ett par exempel som detta angående stressiga 

situationer och här menar förskollärarna att det inte finns så mycket omsorg - trots att barnen får 

på sig rätt kläder ut. Barnen ska inte bara få på sig rätt kläder, förskollärarna ska enligt de själva 

hinna visa omsorg och närhet för att situationen ska kunna klassas som en omsorgssituation. Det 

spelar alltså roll hur pedagoger agerar för att något ska kunna klassas som omsorg. 

 

Respondenterna kan även tala om situationer där det är barnens fysiska välmående som tas om 

hand men det som betonas är då hur förskollärarna faktiskt gör. Det är inte bara att göra. De 

uppfattar omsorg som något som uppstår genom förhållningssättet och inte som någonting som 

bara ska göras. Care as an approach är med andra ord den sorts omsorg som förskollärare till 

väldigt stor del trycker på i arbetet med alla barn, genom alla åldrar, men den betonas något mer i 

förhållande till de äldre. Care as an activity finns fortfarande alltid, också genom alla åldrar, men 

upplevs avta något med åldern. Dessutom är det nästan aldrig själva uppgiften förskollärarna 

fokuserar på i sina uttalanden, utan hur vuxna faktiskt visar omsorg och förhållningssättet som 

utgås ifrån i olika situationer. Det förhållningssätt, eller den aspekt av care as an approach, som 

beskrivs tillämpas i omsorgsarbetet med de äldre barnen innebär bland annat att uppmärksamma. 

Respondenterna upplever att vuxna behöver vara nära och tillgängliga men framförallt 

bekräftande av barnen som personer samt deras känslor. Barnen ska känna att de blir sedda och 

hörda, att deras åsikter blir bekräftade och att någon förstår hur de mår. De äldre barnen kan 

också behöva tröst och behöva en kram eller ett knä, men det som verkar vara mer särskiljande 

för de äldre barnen är omsorgen om deras relationer, vilket vi kommer redogöra för nedan. 

 

5.4 Relationer 
Resultatet visar att samtliga respondenter talar mer eller mindre om en omsorg i form av goda 

relationer, allra helst mellan barn och pedagoger men även barn emellan och mellan pedagoger 

och vårdnadshavare. Så hur definieras en god relation mellan barn och pedagog? Samtliga 

respondenter talar om att det gäller att redan från början bygga upp en slags tillit så att barnen 

kan känna sig trygga i sin relation till de vuxna, våga komma till personalen när de behöver 

hjälp, är ledsna eller bara behöver närhet eller någon som lyssnar på dem. 
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Ja det är ju mycket med relationerna alltså omsorg är ju inte bara de fysiska att sköta om 

kroppen utan relationerna man är nära, om det är någon som behöver var nära, å bry sig om 

den å vara närvarande. Prata med dom om allt möjligt, liv och död och såna saker, ao. Och 

aha, att man är där, trygg vuxen. (...) ja men att man bryr sig om barnen man liksom vill dom 

väl och att dom ska må bra och att dom ska vara trygga på förskolan. 
-Sara 

  

Här beskrivs en god relation i form av en trygg vuxen som gör det tydligt för barnet att den bryr 

sig och att deras känslor och tankar är viktiga och uppmärksammas. I relationen mellan pedagog-

barn uttrycks att den vuxne har en genuin omtanke, “man bryr sig om barnen” sade 

Sara. Madeleine uttrycker sig liknande där hon beskriver att det handlar om att försöka vara bra 

förebilder för barnen och att barnen känner att ”här blir jag lyssnad på på allvar”. En annan 

respondenterna uttryckte sig även så här när det kommer till relationen mellan pedagog och barn: 

  
Eh men sen pratar man ju mycket om eh anknytning, eh ja’ ska ju inte ha en anknytning som 

förälder har, å den eh, omsorgsbiten som föräldrarna ger utan ja’ ska ju ha en professionell 

anknytning men ändå viktigt med den anknytningen för att, där ger ja’ ju också den här 

omsorgsbiten i anknytningen tänker ja’. 
-Kerstin 

  

Anknytning talades i det här sammanhanget som att bygga en relation, men relationen borde inte 

vara densamma som den barnen har till sina vårdnadshavare. Det beskrivs att relationen ska vara 

professionell, så medan förskollärarna är nära barnen och har en genuin omtanke ska relationen 

ändå vara på ett visst avstånd. Målet är alltså att skapa en så pass nära relation som är 

professionellt möjligt. Men relationerna beskrivs utifrån mer än att ha trygga relationer med 

vuxna. Agneta beskrev för oss att tryggheten är viktig för att barnen ens ska vilja komma till 

förskolan: “Att jo men just de här att eh… barnen ska känna sig trygga å trivas här å vilja gå hit å 

känna att dom har kamrater dom har vuxna som stöttar dom, när dom behöver.” Vikten av att 

barnen ska få goda relationer för att må bra och känna sig trygga på förskolan blir avgörande för 

barnens trivsel. Respondenten menar att det finns en omsorg i att vilja att barnen känner sig 

trygga och har trygga relationer med både vuxna och andra barn på förskolan. Kompisrelationer 
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beskrivs av flera respondenter som en viktig del av pedagogernas arbete att stärka, “ett tryggt 

barn får en trygg relation till sina kompisar” och att det är en omsorg de arbetar för att skapa. 

Vidare beskrivs det hur kompisrelationerna är något som just blir mer kritiskt i omsorgen med de 

äldre barnen, som Sara formulerade det: “(...) men mer det här (med äldre barn) med att skapa 

bra relationer med mina kompisar hur är jag mä... hur är jag en bra kompis”. Arbetet med att 

stötta och lära barnen hur man är en bra kompis är en del av omsorgsarbetet, speciellt med de 

äldre barnen. Det handlar inte bara om att pedagogerna visar att de bryr sig om att barnen har 

relationer med de andra barnen utan att de också stöttar barnen i hur de skapar en god relation - 

genom att visa att de bry sig om kompisen, vilket blir omsorg barn emellan. Vikten av att ha 

kompisrelationer menar respondenterna ökar med åldern. Anette uttryckte att “(...) å våra stora 

barn dom har ju (omsorg) på ett annat sätt… dom behöver känna att, har ja’ kompisar å va’ 

med”. Barnen behöver således mer hjälp med sitt samspel med andra, samt stöd i att lösa 

konflikter som uppstår kompisar emellan. 

 
Kompisrelationer att man ja, har omsorg kring dom också, att man löser konflikter och att 

alla har någon att leka med, antingen en vuxen eller kompisar. Att man värnar om 

kompisrelationer och så och jobbar med gruppsammanhållning och såna saker (...) 

kompisrelationerna, blir mer komplicerat ju äldre de blir så är det ju. 

-Sara 

  

Att värna om kompisrelationerna blir alltså en viktig del i omsorgsarbetet hos de äldre barnen. 

Att arbeta för att alla ska ha en vän, att ha någon att leka med. Goda relationer barn emellan 

beskrivs som att arbeta för att barnen ska skapa goda och trygga relationer till varandra och 

dessutom som en förutsättning för att trivas och vilja komma till förskolan.  

Dessutom beskrivs vikten av en god relation mellan pedagoger och vårdnadshavare som hjälpa 

till att barnen ska känna att de vill gå till förskolan. “Trygga barn ger trygga föräldrar och trygga 

föräldrar ger trygga barn” är ett yttrande som Noor konstaterar. Grunden till detta uttryck 

utspelades om att det ansågs viktigt att skapa goda relationer med barnens vårdnadshavare för att 

i sin tur generera en trygghet till barnen för att de ska vara mottagliga för förskolans utbildning. 

Pedagogers goda förhållningssätt skapade inte bara den trygga basen för barnen och föräldrarna 

utan resulterade även i att pedagogerna framstår som goda föredömen för barns 
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omsorgsskapande. Detta uttryckte Kerstin “(...) det är ju ofta att de ser hur vi gör. Så så hur man 

är (som pedagog) och gör och bemöter blir så tydligt för barnen och de lär ju sig av det”. När 

pedagogerna visar barnen omsorg, inte bara mot dem utan till de i deras omgivning, så lär de 

barnen hur man vårdar och underhåller relationer, vilket barnen drar nytta av i sitt samspel med 

andra i sin omgivning. Respondenterna framhåller att i relationen mellan barn och pedagog så 

ska barnet känna att det får den stöttning den behöver. Vare sig det är stöttning att klara sig i 

världen eller stöttning i att skaffa de där kompisrelationerna de värdesätter så mycket. 

  

Den omsorgsaspekten som tagits upp här har berört relationer. Förskollärarnas utsagor 

genomsyras här av care as an approach, då relationsaspekten utifrån intervjuerna bygger på vilket 

förhållningssätt olika individer har gentemot varandra. Respondenterna menar att för barnen 

handlar det mycket om att ha en kompis och hur man är en bra kompis, medan det för de vuxna 

beskrivs mer som att bry sig om det individuella barnet och dess behov utan att bli för privat. Det 

vill säga, att de vuxna vill barnets bästa och värnar på så sätt om barns behov samtidigt som 

relationen bör hållas professionell.  

 

Till skillnad från care as an activity, där pedagogerna är angelägna till att behöva utöva en fysisk 

omsorg visar detta att pedagogerna genuint bryr sig och vill värna om barns behov för att det ska 

trivas och känna sig trygga i sina relationer i förskolans utbildning. Care as an approach förstås i 

att förskollärarna ska sträva efter att försöka få en så nära relation till barn som professionellt 

möjligt för att de ska kunna känna en trygghet att kunna anfört en med sina känslor, att de ska 

kunna känna att “här blir jag lyssnad på, på allvar”.  

 

5.5 Sammanfattning 

I resultatet har forskningsfrågorna besvarats genom fyra huvudteman. “Vilken betydelse 

beskriver pedagoger att omsorgen har i förskolans utbildning?” besvaras med Ta vara på 

omsorgssituationer och Omsorg och lärande medan den andra frågan, “Vad anser pedagogerna 

är omsorg i arbetet med de äldre barnen i förskolan?” besvaras genom Uppmärksamma och 

Relationer. I temat Ta vara på omsorgssituationer handlar om de upprepade tillfällen då 

förskollärarna ansåg att omsorgen blir en del av utbildningen då omsorgssituationerna tas tillvara 
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på så att omsorgen ingår i helheten. Med detta menar förskollärarna att det finns undervisning 

även i omsorgssituationer - såväl medvetet, genom att de för in lärandet, till exempel i hallen när 

de visar barnen i vilken ordning de ska ta på sig kläderna i, som omedvetet när de till exempel 

visar barnen hur de delar sin mat. Här framkommer care as an activity, de fysiska 

omsorgstjänsterna, något mer som omsorg (att klä på, att dela maten), men care as an activity 

som då är förhållningssättet beskrivs också (att stötta lagom mycket, att prata med barnen).  

 

I Omsorg och lärande analyseras omsorgens relation till lärande i förskollärarnas beskrivningar. 

Omsorg framstår som såväl en förutsättning för lärande som en del i en helhet ihop med lärandet. 

Även om förskollärarna talar om omsorgen som en förutsättning anser de att omsorgen inte kan 

skiljas åt från lärande i praktiken. Det berättas att omsorgen i sig innebär ett lärande och att 

förskollärarna kan agera som förebilder för detta lärande. Barnen gör som den vuxne och tar till 

sig den vuxnes sätt att visa omsorg. I detta tema dominerar synen på omsorg som care as an 

approach då förskollärarna benämner deras förhållningssätt som en omsorg. Vi har här inte 

kunnat se några tydliga kopplingar till care as an activity.  

 

I temat Uppmärksamma redovisas att omsorgen i arbetet med de äldre barnen till stor del går ut 

på att just uppmärksamma barnen. Det innefattar att ge barnen uppmärksamhet genom att vara 

nära barnen rent fysiskt och att beröra barnen genom exempelvis kramar och att klappa. Det 

handlar också om att bekräfta barnens behov men också barnen som individer och deras känslor. 

Det innebär även att uppmärksamma barnens uttryck: Vad behöver de? Hur mår de? Vad är 

barnen intresserade av? Förskollärarna beskriver att alla barn behöver omsorg, men de äldre 

barnens omsorg skiljer sig något då de successivt blir mer självständiga. Omsorgen blir då 

mindre att se efter kroppen, eller “sköta om”, och mer att se efter sinnet. Det framkommer att det 

inte bara handlar om att utföra omsorgstjänster (som att klä på ett barn) utan hur det görs. Hinns 

det inte med att visa omsorg och närhet menar förskollärarna att det inte går att klassa som en 

omsorgssituation. I arbetet med de äldre barnen är det alltså care as an approach som framstår 

som den huvudsakliga omsorgen. Care as an activity finns fortfarande kvar men det är inte denna 

som respondenterna betonar.  
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Relationer är det fjärde och sista temat. Samtliga respondenter framhäver vård om relationer som 

en omsorgsaspekt - mellan barn och pedagog, mellan barn och barn och även mellan pedagoger 

och vårdnadshavare. Förskollärarna betonar att barnen ska vara trygga med den vuxne, men 

förskollärarna bör ändå ha en professionell relation till barnen. Barnen ska även få stöttning i 

skapandet av kompisrelationer och bevarandet av dessa. Förskollärarnas beskrivningar 

genomsyras av care as an approach när de talar om hur de bör bemöta barnen för att uppnå en 

god relation med dem, eller hur de ska bemöta barnen för stötta de i sina relationer till sina 

kompisar. 

 

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet diskuteras i relation till litteraturen i bakgrundskapitlet och 

tidigare forskning. Först kommer en diskussion föras kring val av metod. Sedan följer en 

diskussion kring det empiriska resultatet i förhållande till tidigare forskning och litteratur. 

Avslutningsvis ger vi förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  
Vad gäller dokumentation med hjälp av inspelning alternativt papper och penna finns både för- 

och nackdelar. Fördelen med inspelning i ostrukturerade intervjuer är att intervjuarens fulla 

koncentration kan riktas till deltagaren där relevanta följdfrågor enklare kan formuleras och för 

att underlätta analysen av datamaterialet (Bryman, 2018). Nackdelen är att tekniken kan följas av 

tekniska problem, där blir papper och penna mer tillförlitligt. Problematiken som kan uppstå vid 

inspelning av intervjun kan vara ljudupptagningens bristande kvalitet, vilket i värsta fall kan leda 

till att man går miste om viktigt material för studien. Det kan också finnas mänskliga faktorer 

som kan påverka inspelningen. Till exempel så kan den intervjuade känna sig distraherad eller 

obekväm av inspelningen trots att den har gett sitt tillåtande till att bli inspelad. På grund av just 

denna anledning fick vi ett bortfall; en deltagare valde att dra sig ur studien. Att finna frivilliga 

deltagare till denna studie var inte det enklaste uppdraget, kanske var just inspelningen av våra 

intervjuer en av anledningarna att så få deltog. 
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Alternativen papper och penna hade kunnat utföras genom att skriva ner ord för ord vad den 

intervjuade säger på plats medan de talar, eller be de stanna upp medan anteckningar förs. Om 

den intervjuade inte uppmanas att stanna upp är det svårt att hinna anteckna allt som yttras. Ord 

glöms bort och kan således inte återges, som i sin tur kan påverka tolkningen. Skulle 

respondenten ombedjas stanna upp och vänta in kan deltagaren uppleva det som störande och 

kan då samtidigt bli lätt att tappa tråden. Det är inte heller uppskattat att samtala med någon som 

verkar ouppmärksam eller ointresserad, vilket kan bli en risk om uppmärksamheten behöver 

vändas mot att föra noggranna anteckningar. Det mest fördelaktiga alternativet blir således att 

spela in intervjun.  

 

Att vara två intervjuare och en respondent kan upplevas som obekvämt för respondenten då det 

uppstår en “två-mot-en-situation”. Det kan uppstå en maktrelation där den intervjuade upplever 

att vissa svar är mer acceptabla än andra och intervjun kan ta formen av ett förhör (Bryman, 

2018). Detta motverkade vi aktivt genom att försöka hålla frågorna öppna och riktade mot 

respondenternas åsikter och tankar. Det kan även tänkas vara mindre skrämmande att tala med 

två studenter än två forskare då förskollärarna har en färdig utbildning, jämfört med vår 

pågående.  

 

Det var en fördel för oss att vara två under intervjutillfällena då Bryman (2018) poängterar att 

ostrukturerade intervjuer ofta utförs av rutinerade intervjuare, eftersom det handlar om att avgöra 

när en följdfråga ska ställas och vad som kommer ge mest för studiens forskning. Med andra ord 

kan det vara svårt att vara ensam intervjuare när man inte har tillräckligt mycket erfarenhet sedan 

tidigare. Dock uppmärksammade vi i våra tidiga försök att förbereda en strukturerad intervju att 

detta inte svarade särskilt bra mot vårt syfte. Vi tog således hjälp av vår handledare om vilken 

metod som lämpade sig bäst att användas gentemot våra forskningsfrågor. Vi resonerar att även 

om ostrukturerade intervjuer är svåra för oerfarna intervjuare, och att en två-mot-en situation kan 

uppstå som obehagligt för deltagaren, så var det i vårt och studiens bästa intresse att använda oss 

av ostrukturerade intervjuer. Detta möjliggjorde att vi kunde ta hjälp av varandra för att få ut så 

mycket som möjligt av våra intervjusessioner. 
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Fördelen med den ostrukturerade intervjun var att det blev en intressant och givande dialog där 

respondenten fick möjlighet att påverka dialogens gång. Det var dock bra att i förväg förbereda 

frågor så att vi som intervjuare kunde se till att viss information täcks in (Bryman, 2018). 

Nackdelen med att respondenten fick associera fritt var att de ibland kunde spinna ifrån ämnet, 

vilket kunde bli svårt för oss oerfarna intervjuare att finna ett ödmjukt sätt att avbryta och ta oss 

tillbaka till ämnet. De ostrukturerade intervjuerna gav också möjligheten för oss intervjuare att 

avvika i relativt stor utsträckning från intervjuguiden (Bryman, 2018), vilket kunde hända när 

respondenten nämnde ett oväntat intressant ämne vi ville att de skulle utveckla. Dock kunde även 

detta bli problematiskt när en fråga fick en oklar formulering vilket kunde resultera i att 

respondenten missförstod, vilket även det kunde resultera i att transkriberingen blev svårtolkad. 

En nackdel med de ostrukturerade intervjuerna kunde också vara att efter intervjun eller under 

transkriberingen så kunde nya frågor uppstå hos oss som vi därefter önskat att vi tänkt på under 

intervjuerna. Då hade vi exempelvis kunnat be respondenterna förtydliga eller utveckla en 

intressant utsaga. 

 

Anledningen till att vi då också valde att endast intervjua en åt gången var för att vi ville nå varje 

individs egen uppfattning och inte arbetslagets eller kollegans. Det vill säga, att de håller med 

varandra av princip och uttrycker de tankar som de talat om i arbetslaget eller endast håller med 

kollegan. Det kan vara svårt att våga uttala sin egen uppfattning om till exempel en mer erfaren 

kollega sitter bredvid. Av två personer kan den ena ta mer plats och höras mer än den andra och 

på så vis återger vi en falsk bild av just deras uppfattning av, i detta fall, omsorg. 

 

Med hjälp av begreppen care as an activity och care as an approach har vi kunnat få syn på olika 

aspekter av omsorg. Dessa begrepp valdes ut för att de skulle vara hjälpsamma i att besvara våra 

forskningsfrågor. Analysverktygen definierade de olika synerna på omsorg (tjänst och 

förhållningssätt) relativt bra. Det som kunde bli problematiskt var i vilken grad man skulle tolka 

care as an activity, det vill säga hur omsorgen tolkades som en tjänst, ifall det var oundvikligt, ett 

“måste” eller ifall även en tjänst kan vara i ett omsorgsfullt syfte. Detta resulterade i att när vi 

ansåg att förskollärarna omsorgsfullt utfört en tjänst ansåg vi det som både ett förhållningssätt 

(Care as an approach) och en tjänst (Care as an activity). Däremot var care as an approach 

betydligt lättare att analysera i texten då omsorgsfulla handlingar ansågs vara ett självvalt 
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förhållningssätt. När synen på begreppen hade bestämts hur de skulle tolkas och att det kunde 

kombineras med varandra blev det enkelt att koda transkriberingarna. När vi analyserade datan 

gjorde vi detta på så vis som Fejes och Thornberg (2015) rekommenderar att kvalitativ data bör 

analyseras: med försiktighet och självmedvetenhet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i vår studie svarar på våra två frågeställningar: “Vilken betydelse beskriver pedagoger 

att omsorgen har i förskolans utbildning? På vilket/vilka sätt beskrivs den?” och “Vad anser 

pedagogerna är omsorg i arbetet med de äldre barnen i förskolan?”. Dessa resultat behöver nu 

diskuteras och jämföras med forskning och teorin kring omsorgsbegreppet för att sättas in i ett 

större perspektiv. Vi börjar med att diskutera vår första frågeställning. 

 

6.2.1 Vilken betydelse beskriver pedagoger att omsorgen har i förskolans 

utbildning? På vilket/vilka sätt beskrivs den?  
Det som framträtt mest i förskollärarnas definition av omsorg är det som berör deras egna 

förhållningssätt. Care as an approach är det som betonas och framstår som viktigt men inte på det 

sättet att care as an activity förkastas. Den aspekten finns fortfarande och de beskriver den också 

som oundviklig, i praktiken utesluter inte det ena det andra med andra ord. Varför just care as an 

approach är det som förskollärarna helst talar om i relation till omsorg är svårt att säga. Det 

skulle kunna bero på det som Halldén (2007) har spånat på - att förskolans praktik vill bryta sig 

loss från föreställningen om kvinnor som barnpassare, att omsorgen är så självklar att den inte 

behöver någon förklaring, eller att synen om det kompetenta barnet har som konsekvens att tysta 

ner tal om barn som behövande av omsorg. Vi tänker även att det skulle kunna vara så att 

förskollärarna väljer att tala om omsorg utifrån ett förhållningssätt snarare än en tjänst åt 

föräldrar för att stärka förskolläraryrkets position i samhället, eftersom genom förhållningssättet 

uppstår en starkare koppling till lärande, som vi redogjort för står högre än omsorgen (Halldén 

2007; Löfdahl & Pérez Prieto, 2009; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Det som förskollärarna 

tveklöst berättar mest om i våra intervjuer är trygghet. Detta begrepp lyfter respondenterna fram 

när de talar om samtliga aspekter av omsorg som vi identifierat. Detta är ett högst grundläggande 

begrepp inom omsorgen enligt förskollärarnas uppfattningar. 
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6.2.2 Dikotomi 
Förskollärarna berättade att det inte går att skilja på omsorg och lärande i praktiken, omsorg talas 

om som en förutsättning men egentligen separeras den aldrig från lärandet. Problematiken där 

omsorg och lärande uppstår som en dikotomi, som Ryan och Goffin (2008) har uppmärksammat 

i USA, har vi alltså inte kunnat se i vår studie. Detta gjorde inte heller Lindgren (2001), Halldén 

(2007) eller Klaar och Öhman (2014) i Sverige. Inom svensk förskola verkar dikotomin varken 

framträda i förskollärares uppfattningar kring omsorg och lärande, som vi riktat in oss på, eller i 

praktiken, som Klaar och Öhman (2014) undersökt. Vi tänker oss ändå att en dikotomi trots allt 

kan uppstå till följd av ett oreflekterat förhållningssätt såsom Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) beskriver eftersom de förskollärare som deltog i våra intervjuer dels 

reflekterat kring lärande och omsorg för sig själva men även, enligt de själva, i arbetslagen. Vi 

kan alltså inte tala för att alla verksamma pedagoger har reflekterat på samma sätt. Det går dock 

tydligt att utläsa i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att omsorg, utveckling och 

lärande ska bilda en helhet, de ska alltså inte betraktas som skilda. Vi har fått exempel på 

påklädnadssituationer, på måltidssituationer och även på situationer där barn behöver tröst. 

Samtliga situationer innefattar såväl omsorg och lärande och det finns utan tvekan fler situationer 

än dessa. Det som teoretiskt sett inte belysts är vad situationen klassas som då omsorgen inte är 

närvarande. Enligt förskollärarna i studien är det ofta vid stressiga tillfällen då pedagogerna inte 

hinner med att visa omsorg, men kan det då påstås vara en lärandesituation? Förskollärarna 

benämner inte dessa situationer som givande för barnen på ett lärande plan heller (eftersom de 

även menar att omsorgen förutsätter lärande). Om omsorg och lärande vore en dikotomi så skulle 

dessa situationer i så fall ha präglats av lärande men så är alltså inte fallet. Omsorgens betydelse i 

förskolan är alltså grundläggande för att undervisningen ska fungera, den genomsyrar allt och 

finns den inte med så finns inte heller helheten. Detta diskuteras vidare under nästa rubrik. 

 

6.2.3 Förutsättning för lärande 
Det mest betydelsefulla förskollärarna kan göra för barn i allmänhet är ta vara på sin 

professionella kunskap och använda sitt engagemang i barnen till att på olika sätt stimulera deras 

lek och lärande. Broberg et al. (2012) beskriver att för att det ska kunna uppfyllas krävs det att 

personalen i arbetslaget använder kunskapen om barns behov och får varje enskilt barn att känna 

sig tryggt nog i den fysiska miljön som i barngruppen. När tryggheten finns som grund skapar 
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det goda förutsättningar för förskollärarna att planera dels för vardagens flera upprepade rutiner, 

dels för aktiviteter där lek, nyfikenhet och kunskapssökande stimuleras.   

 

Förskollärarna talade ofta om omsorg som förutsättning för lärande, som Madeleine sade “Det är 

det som sitter och bör sitta i väggarna lite”. Detta är ett tecken på att Fröbelpedagogikens tankar 

sitter i grunden för förskolans verksamhet. Omsorgens grundläggande innebörd lever kvar och 

existerar samtidigt som helhetssynen på omsorg och lärande föreligger. Då Dahl (2001) berättar 

om Fröbels tankar har relationen mellan moder och barn beskrivits som det som öppnar upp 

barnets sinnen, men denna omsorg blir i förskolan tillgodosedd av pedagoger och anser på så vis 

lägga grunden för barnens lärande. Förskollärarna förklarade att detta arbete började i att skapa 

en trygg grund för barnen, och det är just detta som Broberg et al. (2012) menar är 

utgångspunkten för vidare kunskapssökande hos barnen. 

Löfgren (2016) har nått fram till ett intressant resultat där förskollärare väldigt sällan nämnde 

omsorg, och då alltid som en lägre beståndsdel till lärandet. Våra intervjuer utgick ifrån omsorg 

och innehållet i våra intervjuer handlade således om omsorg. Däremot har omsorgen 

framkommit mer som en förutsättning för lärande från våra respondenter snarare än någon lägre 

beståndsdel till lärande. Studierna har dock väldigt olika utgångspunkter och medan våra 

intervjuer riktade in sig på omsorg utgick Löfgrens (2016) från dokumentation. Vårt syfte har 

varit att lyfta förskollärarnas tankar kring omsorgens betydelse för förskolans utbildning vilket 

skiljer sig från Löfgrens (2016) som har varit att synliggöra hur lite omsorgen beskrivs i 

förhållande till dokumentation. Resultaten må vara olika men kan inte påstås motsäga varandra 

på grund av detta. Omsorgen är även bevisad av många fler forskare vara underordnat lärande 

(till exempel Halldén 2007; Van Laere et al., 2012; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015; Löfgren, 

2016; Van Laere och Vandenbroeck, 2016). Vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut om vi 

frågat förskollärarna om hur de planerar, dokumenterar eller ser på utbildning, om vi sett mer till 

helheten. Då vårt fokus har legat på omsorgen har förskollärarna också utformat sina svar efter 

detta. Det som går att säga om vi ser vårt resultat tillsammans med de andra vi nyss nämnde är 

att förskollärare ser omsorg som grunden och förutsättningen, men det är inte det som reflekteras 

och systematiskt utvärderas och inte heller det som syftar till att synliggöras genom 

dokumentationen. 
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6.3.1 Vad anser pedagogerna är omsorg i arbetet med de äldre barnen i förskolan? 

Förskollärarna uppger att omsorg kan vara att de följer barnens intressen i utbildningen. De 

tolkar barnens uttryck och lyssnar på det sätt som Rinaldi (2004) beskriver. De skapar således 

inte särskilt mycket engagemang hos barnen utan spinner vidare på det engagemang de redan 

har. Ett sådant här arbete kan alltså sägas präglas av omsorg genom “[a]tt få bli uppslukad av 

något” som Josefson sade i Mellerstedts (2019 15 april) artikel. 

 

Även i Josefsons (2018) resultat visade det sig att pedagoger talade mycket om att 

uppmärksamma barnen, och en av Trontos (1993) värderingar av omsorg är också 

uppmärksamhet (attentiveness). Att uppmärksamma är en del av omsorgen verkar således vara 

en självklarhet för många. När vi gick igenom det transkriberade materialet blev det tydligt att 

förskollärarna talade mycket om att vara närvarande och deras uttalanden är snarlika de som 

pedagogerna i Josefsons (2018) avhandling har gett. Det går att anta att detta alltså är en viktig 

omsorgsaspekt mer generellt för många pedagoger i Sverige. En annan stor omsorgsaspekt som 

uppstod frekvent under intervjuerna var den kring att vårda relationer. Detta diskuteras under en 

egen rubrik här nedan. 

 

6.3.2 Relationer 
Som redan nämnts i bakgrunden av Broberg et al (2012) och Brandtzæg et al. (2016) behöver 

förskollärare arbeta med anknytningsrelationer till barnen för att skapa tillitsfulla relationer. Att 

knyta an till barnen framkommer i en av våra intervjuer ändå ha en viss gräns. När Kerstin på 

sida 30 säger att förskollärare ska ha en professionell anknytning till barnen menar hon ändå att 

förskollärarna ska vara mottagliga för barnens känslor, och detta uttrycks mycket i intervjun när 

respondenterna talar om att lyssna och förstå barnen. Som vi nämnt har Noddings (2003) 

förklarat att detta är en form av omsorg, men att omsorg också kan föra med sig en risk att bli en 

börda så överväldigande att omsorg inte längre kan riktas utåt, då den istället behöver riktas inåt 

till sig själv. Att då ha en professionell relation till barnen skulle kunna tolkas som ett försvar 

mot denna risk. Det skulle enligt Noddings (2003) teori kunna bli omöjligt för pedagoger i 
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förskolan att ge omsorg till barnen om de kommer för nära barnen och känslorna tar över. Det är 

alltså även för barnens bästa att relationen innehåller ett särskilt avstånd. 

 

Förskollärarna talade om sig själva som förebilder på det viset att barnen lär sig omsorg av de 

vuxna. Noddings (2002) tänker sig att omsorg är något man lär sig i relation till andra, vilket är 

det som förskollärarna delvis uppger. Vi tolkar som att Noddings (2002) menar att detta inte 

enbart sker i formen av en förebild (utan snarare i sociala sammanhang där en förståelse för en 

annan individs perspektiv gradvis byggs upp), men omsorgen är någonting som förskollärarna 

ändå tänker sig att barnen lär sig. Barnen verkar upplevas av respondenterna som kapabla att 

förstå en annan persons känslor och så gott de kan tillgodose denna persons behov av tröst. 

 

I vårt resultat har förskollärarna främst talat om omsorgen utifrån ett fokus på att vårda 

relationer, vilket liknar det resultat Josefson (2018) fick fram i sin avhandling. Josefson (2018) 

definierar tydligt en aspekt av omsorg ur hennes intervjuer som att vårda relationerna till 

vårdnadshavare. Det framkommer dock även i hennes resultat att pedagogerna även såg efter 

barns relationsskapande, även till sig själva. Såväl vi som Josefson (2018) har alltså belägg för 

att omsorgen i förskolan, av pedagoger, handlar mycket om just barns relationer. Men som vi 

nämnt har Halldén (2007) förklarat att omsorgsbegreppet i förskolesammanhang starkt är knutet 

till kroppen. Även om vi har sett att även fysiska omsorgsaspekter framkommer ur våra 

intervjuer kan vi inte se att den är så stark bland förskollärarnas utsagor. Halldén (2007) talar 

visserligen mer teoretiskt om begreppet, och vi grundar vårt resultat enbart på förskollärare, men 

poängen är att omsorgen i förskolan är så mycket mer än att mata, söva och klä på barnen. Den 

balans mellan pedagogik och omsorgsservice för föräldrar som Josefson (2018) identifierat 

genom sina intervjuer har även tagit sig till uttryck i våra. Care as an approach tillhör den 

pedagogiska aspekten men som vi redan nämnt finns alltid care as an activity med, det ena 

utesluter inte det andra. Att se efter barnen i föräldrarnas plats är ett mycket grundläggande 

uppdrag i förskolan trots allt har. 

 

Omsorgen beskrivs på flera olika sätt med flera olika betydelser. Omsorgen är inte bara 

nödvändig för barnens trygghet på förskolan utan kan bli en förutsättning för barns utveckling 

och lärande. Det som blir framträdande i frågan om de äldre barnens omsorg bland förskollärarna 
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är hur viktig omsorgen är för alla barn och att det faktiskt är ”lika mycket omsorg fast kanske lite 

på olika sätt”. 

 

6.4 Fortsatt forskning 

För att vidareutveckla den undersökningen som gjorts skulle det vara intressant att få hela 

arbetslagets syn på omsorg, inte bara förskollärarnas utan även barnskötarnas. Det som skulle 

vara spännande att se är ifall uttalandena skiljer sig eller inte med tanke på förskollärarnas 

utbildning med pedagogik och didaktik mot barnskötarnas stora fokus på omsorg. Det hade 

också varit spännande om undersökningen kompletterats med observationer för att därigenom 

grunda pedagogernas utsagor i det som verkligen utspelar sig i verksamheten. På så sätt kan en 

vidgad uppfattning kring omsorgsarbetet utvecklas eftersom undersökaren får ta del av både hur 

pedagogerna beskriver betydelsen av omsorgen för barnen och arbetet med de äldre och vad de 

faktiskt gör. Fortsättningsvis, en tid framåt när den nya läroplanen har verkat en tid i förskolan 

skulle det vara av stort intresse att se ifall utbildningen har tagit in de nya direktiven om omsorg 

och faktiskt tillämpar det i utbildningen. Allra helst den nya tillämpningen om omsorg i avsnittet; 

2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling, vilket betyder att omsorgen även ska följas upp, 

utvärderas och utvecklas i förskolans utbildning. 
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Bilaga 1  

 

Information om forskningsprojekt 
  

Vi är två förskollärarstudenter, Sanna och Rebecca, som nu ska skriva vår C-uppsats. Vi söker 

frivillig personal att delta i intervjuer. Arbetet kommer presenteras i en skriftlig rapport till 

Örebro Universitet. Syftet med studien är att undersöka pedagogers tankar kring omsorg och 

förstå omsorgens plats i förskolan, med en inriktning på omsorgen för barnen mellan 4-6 år. 

Vi önskar intervjua personal enskilt där intervjun kommer vara mellan 20-30 minuter och 

intervjun kommer spelas in. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

deltagarna avidentifieras. Vår studie går efter de fyra forskningsetiska principerna 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) framförda av 

Vetenskapsrådet (2017). Medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Inspelade 

intervjuer avlyssnas endast av oss och kommer raderas efter transkribering. 

Svara gärna i detta mail (se mailadress nedan) om ni avstår eller kan tänka er medverka i studien. 

Vill ni medverka kan ni kontakta oss via mail så att vi kan bestämma en tid för sammanträffande 

och genomförande av intervjun. Blanketten för samtycke kan vi samla in på plats. 

Vi är tacksamma om ni meddelar detta snarast. 

  

Om ni har några frågor gällande vår studie får ni gärna höra av er till oss genom: 

  

Rebecca Kaunissaar, Sanna Karlberg 

Email: xxxxx@hotmail.com, xxxxx@hotmail.com  

 

  

  

mailto:Becca.92@hotmail.com
mailto:Sanna.karlberg@hotmail.com
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Samtycke till intervju 
  

Jag förstår att: 

  

- deltagandet i denna studie är frivilligt, och att om jag inte vill delta kommer det inte ha några 

negativa konsekvenser för mig, 

  

- jag kan när som helst under intervjun begära att ej delta, studenterna? kommer då avsluta 

intervjun, 

  

- ljudinspelningar från intervjuer kommer endast att användas av de studenter som ingår i 

projektet, 

  

- kopior av ljudinspelningarna kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga, 

  

- om jag har några funderingar om studien kan jag närsomhelst prata med studenterna i projektet. 

  

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. 

Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta 

min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om de äldre barnens vardag i förskolans verksamhet. 

 Jag samtycker 

  

Namn: 

   

Underskrift: 
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

  

  

Bakgrundsfrågor 

  

Vad är din yrkestitel?  

 

  

Vilket år tog du examen? 

  

  

Hur många år har du arbetat i förskolans verksamhet? 

  

  

  

Huvudfråga 

  

  

Läroplanen för förskolan 2018 betonar att utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och 

barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Hur skulle du beskriva att 

detta syns i er verksamhet?   

  

  

  

Potentiella följdfrågor 

  

Hur skulle du beskriva begreppet omsorg? 
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Vilken betydelse har omsorg och vad är syftet med den? 

  

  

  

Är det skillnad på omsorgen om man arbetar med yngre eller äldre barn? 

  

 

Talar ni om begreppet omsorg i arbetslaget? Om ni gör det hur talar ni om det då? 

Vad innefattas i en omsorgssituation? 

  

  

  

När du tänker på omsorg vilka uppgifter kommer först till tanken? 

 

 

Hur arbetar ni med omsorg i de olika åldersgrupperna? 

  

  

  

Kan du ge ett konkret exempel på vad en omsorgssituation kan vara med barn i de äldre 

åldrarna? 

  

  

  

Anser du att omsorgen påverkas på något sätt när det ställs högre krav på lärandet? (läroplanen). 

Om ja, i så fall, hur?   
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