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”Den som känner sig trygg blir stark!”

En kvalitativ studie om förskolepedagogers erfarenheter av omsorgsuppdraget i förskolans 
verksamhet

Elin Andersson & Constanza Pozas

Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att ge en inblick i hur omsorgsuppdraget som finns formulerat i 
läroplanen för förskolan uppfattas av förskolepedagoger på två olika förskolor (Läroplanen för 
förskolan Lpfö 98 2016, s. 5). Det har vi försökt göra genom att genomföra individuella intervjuer av 
åtta förskolepedagoger. Intervjufrågorna är formulerade utifrån de tre områden som vi har identifierat 
som frågeställningar, hur talar förskolepedagoger om omsorg, hur talar förskolepedagoger om 
omsorgsuppdraget och vilka utmaningar ser de i relation till omsorgsuppdraget i förskolans 
verksamhet. Resultatet av den empiriska datan har analyserats utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv för 
att få fatt i hur förskolepedagoger talar om omsorgsuppdraget. Flera aspekter av omsorg har trätt fram 
vilket bekräftar bilden av omsorg som ett mångtydigt begrepp. 

Vi fann att informanterna talade om omsorg utifrån förhållningssätt, trygghet, relation, kroppsliga 
behov och sociala aspekter. Det framgick även att det inte alltid fanns en medvetenhet kring att dessa 
aspekter ingår under begreppet omsorg. Den professionella omsorgsrelationen mellan barn och 
pedagog framträdde som betydelsefull för att kunna erbjuda en trygg omsorg och viktig för att barnet 
ska kunna lära sig nya saker i förskolan. Det framgick även i resultatet att det finns en hierarki inom 
omsorgen, där kroppsliga behov prioriteras framför att vara lyhörd inför barns berättelser. När ramarna
för förskolans verksamhet utmanas av yttre faktorer finns det en risk att omsorg som relationell kvalité
blir lidande.
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Förord

Vi är två förskollärarstudenter på Stockholms universitet som har intresserat oss för omsorg i 
förskolan. Intresset har vuxit fram under de tre åren som vi har studerat tillsammans. Genom samtal 
och reflektioner under seminarier har vi uppfattat att omsorgen kan vara ett spännande ämnesområde 
att skriva vårt självständiga arbete om. Den verksamhetsförlagda utbildningen har inspirerat oss till att 
reflektera kring omsorgens mångtydigheter i förskolan och vad det innebär att ge omsorg till barn i 
den institution som utgörs av förskolan. 

Mie Josefson har varit vår handledare under framställningen av den här uppsatsen. Hon har bidragit 
med sin erfarenhet och kompetens vilket har varit ett oerhört stöd för oss under hela processen och 
framför allt under bearbetning av den empiriska datan, ett stort tack! Vi önskar tacka alla fantastiska 
informanter som har bidragit genom att dela med sig av sina erfarenheter. Vi vill även tacka barn och 
ungdomsvetenskapliga institutionen för att vi fick skriva den här uppsatsen tillsammans. Som blivande
förskollärare hoppas vi att den här uppsatsen kan bidra till att omsorgsbegreppet aktualiseras i samtal 
inom arbetslag i förskolan och för studenter i utbildningen. Slutligen vill vi tacka alla nära och kära för
stöd och råd under arbetet med den här uppsatsen. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien

Under den här studien har vi båda varit lika delaktiga och samarbetat genom att skriva fram uppsatsen 
via telefonsamtal och Google Docks, där vi både kunde ha en dialog och skriva samtidigt. Arbetet med
att söka fram, tidigare forskning och presentera artiklarna, hjälptes vi åt med. Vi har använt oss av Mie
Josefsons (2018) avhandling i den här uppsatsen både som inspiration och källa. För att intervjuerna 
skulle bli så bra som möjligt, valde vi att dela upp rollerna. En ansvarade för att intervjua 
informanterna, den andra ansvarade för att anteckna och ge feedback efter varje intervju. Vi valde att 
delat upp arbetet med att transkribera intervjuerna för att spara tid och vara så effektiva som möjligt. 
Arbetet med att sortera den empiriska datan gjordes tillsammans, genom att skriva ut transkriberingen 
och klippa ut delar av den, som sedan sorterades in i tre kategorier. Kategorierna utgick ifrån 
uppsatsens frågeställningar för att kunna identifiera relevanta delar som skulle kunna vara till 
användning i den här uppsatsen. I framställningen av vår uppsats har vi försökt vara lyhörda inför 
varandra och lyfta varandras idéer och kompetenser. För att sammanställa och reflektera kring 
uppsatsen har vi valt att träffas och skriva tillsammans. 
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Inledning

Vi har under våra studier vid Förskollärarprogrammet på Stockholms universitet tillägnat oss 
kunskaper om barns lärande och utveckling. Som nästan färdiga förskollärare känner vi oss beredda att
bemöta barnen utifrån deras förutsättningar både individuellt och i barngruppen. Vi känner oss också 
rustade för att skapa goda förutsättningar för lärande tillsammans med kollegor och har en ambition att
skapa en verksamhet för alla barn, utifrån barnens intresse och behov. Vi erfar att 
förskollärarutbildningen till viss del behandlat aspekter som rör omsorg och teorier om omsorg, men 
inte i så stor utsträckning som vi hade önskat. Det är dock till största del under den 
verksamhetsförlagda utbildningen som omsorg har synliggjorts och då främst i relation till omvårdnad 
och fysiska rutinsituationer. Begreppet omsorg är laddat med en spänning i relation till lärandet. 
Spänningen kring omsorgen kan ha sitt ursprung från omsorgens historiska roll och förskolans 
förflyttning från socialdepartementet till utbildningsdepartementet (Halldén 2007, ss. 60-62). 

Omsorgens koppling till kvinnliga praktiker och omvårdnad kan ha bidragit till omsorgens ställning i 
relation till lärande i förskolan (Tallberg Broman 2015, s. 42). En annan spänning som lyfts fram är att
förskolan är en komplex verksamhet där omsorg och lärandet ska bilda en helhet. Med det livslånga 
lärandet i fokus ska barns autonomi och kompetenser utvecklas. Ett incitament för att lyfta omsorgen i 
förskolan är att hävda att det inte behöver vara frikopplat från lärande, utan att barn kan lära sig genom
omsorgssituationer (Halldén 2001, s. 3). 

Under samtal med andra förskollärarstudenter har vi uppfattat ett visst motstånd till att tala om omsorg
som förhållningssätt. Då det finns en uppfattning om att omsorg reduceras till omvårdnad och rutiner 
såsom vila, mat och hygien. Dessa aspekter av förskolans verksamhet kan antas vara självklara saker 
som “bara ska fungera”. Några har även uttryckt att de vill lyfta yrkets status och därför vill fokusera 
mer på barns lärande istället för omsorgsbegreppet. Den här synen på omsorg har fått oss att vilja 
utforska vad omsorg kan vara i förskolans verksamhet. Det har väckts en genuin nyfikenhet och ett 
intresse hos oss. Därför har vi valt att undersöka hur åtta stycken förskolepedagoger1 på två olika 
förskolor ser på omsorgens roll och betydelse i praktiken. Omsorgsuppdraget beskrivs enligt följande:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 

barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 

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

utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5).

Där framgår att förskolans verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla samt erbjuda en trygg 
omsorg, och verka för att barn ska utveckla förståelse och medkänsla inför andra människors 
upplevelser. Vidare ska verksamheten utformas så att omsorg om individen bemöts och tillgodoses. 
Mot bakgrund av detta är vi intresserade av att fördjupa oss i en av dessa aspekter, nämligen 
omsorgen.

1  I vår uppsats använder vi oss av begreppet förskolepedagoger som för att inkludera både förskollärare och 
barnskötare, då bägge yrkeskategorierna ingår som informanter (jfr Josefson 2018, s. 3). Vi anser att båda 
yrkeskategorierna har relevanta erfarenheter som är viktiga att ta del av och lyfta fram i den här uppsatsen.
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För närvarande är läroplanen för förskolan på väg att revideras (Redovisning av uppdrag om en 
översyn av läroplan för förskolan, 2018, s. 2). Under vår studietid har vi använt oss av läroplanen för 
förskolan Lpfö 98 2016. Den ligger till grund för vår utbildning och professionsutveckling. Därför 
kommer vi främst att utgå från den här. Vi kommer även att ta del av den nya kunskapsöversikten för 
att visa på några skillnader som lyfts fram mellan de två måldokumenten (Sheridan & Williams 2018).
I den här uppsatsen kommer vi att använda oss av begreppet verksamhet för att beskriva förskolans 
praktik. 

Forskning kring omsorg och omsorgsbegreppets betydelse och roll i förskolan är till viss del eftersatt 
(Josefson 2018, ss. 42-43). Men på senare tid har flera forskare intresserat sig för omsorgsbegreppet 
(Colnerud 2006; Halldén 2001, 2007; Josefson 2018; Löfdahl & Folke-Fichtelius 2014). Vi kommer 
att redogöra för delar av den forskningen nedan. Sedan kommer vi att redogöra för studiens teoretiska 
perspektiv: Carol Gilligans (Gilligan, 1982) och Nel Noddings (Noddings 2005, 2012a, 2012b) 
omsorgsetiska teorier.

Tidigare forskning

I den här delen redogör vi för tidigare forskning rörande omsorgsbegreppet i relation till förskolans 
uppdrag. Vi använder oss av svensk forskning om omsorgsbegreppet eftersom vi är intresserade av att 
studera hur förskolepedagoger i svenska förskolor talar om och arbetar med omsorgsuppdraget. För att
få fatt i forskning om omsorgsbegreppet har vi använt oss av sökord såsom: Omsorg, care, förskola, 
ansvar, omsorgsbegrepp och empati. Som underlag till tidigare forskning har vi valt att använda oss av
fem artiklar (Eklund 2013; Halldén 2001, 2007; Hjalmarsson och Löfdahl 2014; Hägglund 2006; 
Löfdahl och Folke-Fichtelius 2014) och en doktorsavhandling (Josefson, 2018). De valda 
vetenskapliga artiklarna bidrar till att ge en inblick i hur vårt forskningsfält ser ut. Vi kommer här att 
redogöra för olika aspekter av omsorg, med hjälp av underrubriker.

Omsorg kopplat till kvinnliga praktiker ett historiskt perspektiv
Vi har valt att sammanfattat omsorgen utifrån ett historiskt perspektiv, med fokus på förskolans 
genuspräglade bakgrund. Vi har därför valt att redogöra för hur Halldén (2001, ss. 1, 3) lyfter upp 
omsorgsbegreppet utifrån ett historiskt perspektiv. Halldén (2001) förklarar hur omsorgsbegreppet 
positioneras i den pedagogiska verksamheten som underordnat lärandet. Där lyfts även att omsorgen 
kopplas till könsroller “den goda modern” samt hemmet. Omsorgsrationalitet beskrivs som en särskild 
rationalitet som utgår från att det är rationellt att ge omsorg och irrationellt att inte göra det (Halldén, 
2007, s. 61). Detta förknippas särskilt med ”kvinnliga” praktiker, kvinnors roll i den offentliga sfären 
och deras professioner. Historiskt har förskolepedagogers roll kopplats samman med idén om en 
omsorgsgivande, ställföreträdande moder och god förebild för hemmet. Halldén (2007) resonerar 
kring att omsorgens låga status även kan förstås utifrån dess historiska roll men också till kvinnors 
positionering i samhället (Halldén 2007, s. 46-48). Detta lyfter även Josefson (2018) i sin avhandling 
(Josefson, 2018, s. 42). Förskoletraditionen har vuxit fram ur en borgerlig kvinnokultur som präglas av
synen på det ideala hemmet, den borgerliga kvinnan ansågs vara idealet för hur den goda modern 
skulle vara. Inspiration hämtades från den tyska fröbelpedagogiken och kindergarten-traditionen. 
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Under 1930-talet ansåg Alva Myrdal att förskolepedagoger skulle inta en “moderlig lärarroll”, där det 
ingick att ge omsorg och omvårdnad till barnen (Barnomsorg och skolakommittén, 1997, ss. 21-22). 
Detta skrevs även fram i slutbetänkande i Barnomsorg och Skolakommittén. Hjalmarsson och Löfdahl 
(2014) visar på hur skolan och förskolan kan förstås utifrån traditionella könsroller. Skolans pedagogik
kopplas till manliga skolliknande praktiker där lärande är det huvudsakliga syftet genom undervisning,
lärarens roll blir därmed mer styrande och auktoritär, till skillnad från förskolan som kopplas till 
omsorg och kvinnliga praktiker. Förskolans historiska roll som omvårdande institution är präglad av 
en helhetssyn på barnet. I förskolan är det estetiska och praktiska aktiviteter som dominerar 
verksamheten i likhet med fritidshemmets verksamhet (Hjalmarsson & Löfdahl 2014, s. 92). För att få 
en fördjupad förståelse av vad omsorg kan vara har vi valt att belysa omsorg utifrån flera dimensioner,
såsom omsorgsrelationer, omsorgshandlingar, fysiska aspekter och omsorg som förhållningssätt i de 
valda artiklarna och avhandling. 

Omsorgens mångtydigheter 
Omsorg som begrepp är mångtydigt och kan innefatta flera aspekter, men vi har valt att fokusera på 
fysiska, relationella, och omsorg som förhållningssätt. Den är svår att beskriva på ett entydigt vis. Vi 
använder oss av Josefsons (2018) bestämning av begreppet omsorg. Hon beskriver ordets 
sammansättning samt betydelse från olika språk. Ordledet “sorg” i omsorg kan hänföras till tyskans 
“sorgen”- att ta hand om och bry sig om, men även att känna med och för den andre. Engelskans ord 
för omsorg är “care”, härstammar från latinets “caritas”, och kan förstås som en hängiven handling, ett
sätt att vara och att kunna ge det, en inneboende välvillig intention (Josefson 2018, ss. 36-37). 
Josefson (2018) använder sig av två innebörder av begreppet omsorg, omsorg utifrån praktiska 
handlingar och kvalitéer i mellanmänskliga relationer (Josefson 2018, s. 39). Omsorgsbegreppet bebor
flera dimensioner av praktiska och känslomässiga aspekter. Omsorg kan innefatta fysiska, psykiska, 
sociala och emotionella aspekter, men även kopplas till empati (Eklund 2013, s. 215). I läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98 2016, s. 5), skrivs det fram att omsorgen går att tolka som en grundpelare för 
förskolans verksamhet, samt ska förenas med pedagogiken, fostran och lärandet. Därför kan man se 
hur omsorgen får en betydande roll i förskolans verksamhet. 

Omsorgsrelationer och omsorgshandlingar
Hägglund (2006) skriver om omsorg utifrån Noddings förståelse av begreppet och vikten av att arbeta 
med omsorg i de yngre åldrarna. Då det ger barnen en stabil grund och en trygghet, med möjligheter 
att öva sig och få en förståelse för deras egna men även andra individers känslor och erfarenheter. Det 
sker endas i ett ömsesidigt utbyte av omsorg i en här och nu situation, då omsorgsgivaren bemöter 
omsorgstagaren. Det sker ett kognitivt och affektivt utbyte eftersom omsorgen som handling måste 
utgå ifrån vad omsorgstagaren har för behov, omsorgsgivaren måste ha en kognitiv förmåga att läsa av
och förstå vilken affektiv handling som situationen kräver (Hägglund 2006, ss. 35, 51). Hägglund 
(2006) synliggör hur Noddings omsorgsetik tar sig uttryck i samtal med barn. Där dialogen blir 
betydelsefull för omsorgetiken när barns röster och uppfattningar får lysa igenom och blir bekräftade 
samtidigt som omsorgsgivaren utmanar barnen i samtalet, för att skapa förståelse kring komplexa 
moraliska och etiska ställningstaganden (Hägglund 2006, s. 49). Här visar omsorgsetiken på hur viktig
omsorgsgivarens roll och förhållningssätt kan bli för omsorgstagaren i dialogen, där omsorgsrelationer
byggs upp mellan barn och förskolepedagoger i förskolan. Genom dialogen skapas en djupare 
förståelse för barns perspektiv och därmed får omsorgsgivaren en djupare förståelse för barnets 
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situation, omsorgstagaren. Barnet blir bekräftat på så sätt och kan utveckla en medvetenhet om hur 
man kan bemöta andra och upprätta dialoger och skapa relationer till andra. Björklund och Pramling 
Samuelsson (2018, ss 105- 107) påpekar i sin text att barn perspektivet är viktigt för lyssnandet. 
Genom att ta hänsyn till barnet och vara lyhörd för barnets behov kan förskolepedagoger bidra till att 
skapa en god relation till barnet. Björklund och Pramling Samuelsson lyfter upp Noddings 
omsorgsetiska perspektiv som ett etiskt engagemang mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren. Där 
omsorgsgivaren behöver se individens behov för att ge omsorg. Här lyfts barnperspektivet utifrån ett 
omsorgsetiskt förhållningssätt genom en engagerad omsorgsgivare med lyhördhet för den andres 
behov.

Eklund (2013) belyser förhållandet mellan känsla, förståelse samt omsorg och hur detta kan förstås 
utifrån olika teoretiska perspektiv (Eklund 2013, ss. 214). Det är framförallt psykologiska perspektiv 
på omsorg som belyses i artikeln. Det beskrivs att omsorg blir en meningsfull handling som motiverar 
empatisören (den som ger omsorg) att vara deltagande. Detta utan att för den delen gå upp i den andres
känslor, bevara ett avstånd för att kunna vara ett stöd och ge omsorg, för att kunna få förståelse och 
kunna bemöta den andres känslor i situationen genom det relationella mötet. Eklund (2013) beskriver 
empatisk omsorg som en del av den empatiska aspekten, där även perspektivtagande, fantasi och 
empatisk oro ingår som aspekter. Empatisk omsorg består av känslor som medkänsla och sympati. 
Vilket kan förstås som en känslobarometer, den visar i vilken utsträckning empatisören engagerar sig 
känslomässigt (Eklund 2013, s. 218). Här kan vi se att Eklund visar på hur betydelsefullt det är att 
möta barnens intresse för att skapa förståelse för fiktiva karaktärer, deras känslor och upplevelser. 
Genom att lära känna barnen kan man bemöta samt utveckla barnens förståelse för de känslor som 
bebor individen. I likhet med Eklund så lyfter Hjalmarsson och Löfdahl (2014) synen på omsorg som 
en etisk relation mellan givaren och tagaren. I mötet sker ett ömsesidigt utbyte genom 
omsorgshandlingar, där förståelse för den andres perspektiv och upplevelse utvecklas. Synen på 
omsorg i både förskolans och fritidshemmets praktik har stora likheter. I fritidshemmets arbete 
beskrivs omsorg utifrån ett etiskt förhållningssätt där även aspekter såsom omsorgshandlingar och 
sociala förmågor synliggörs. Barnen utvecklar färdigheter och sociala förmågor inom ramen för 
fritidshemmet, genom att barnen utmanas att ta andra människors perspektiv (Hjalmarsson & Löfdahl 
2014, ss. 91- 92). På så sätt kan individen och gruppen engageras genom delaktighet och demokratisk 
fostran. Barnens omsorgskompetenser och sociala förmågor utvecklas genom samspel. Vilket bidrar 
till att skapa goda omsorgshandlingar i gruppen, både på kort och lång sikt. Inom fritidspedagogernas 
profession finns det ett stort engagemang för barnens sociala välmående och identitetsutveckling då 
skolan ställer höga krav på barnen som grupp men även barnens individuella prestationer. 
Fritidspedagogerna lägger stor vikt på att arbeta utifrån ett inkluderande förhållningssätt. De lägger 
mycket tid på att lära känna individen, deras kompetenser och behov utifrån ett omsorgsetiskt 
perspektiv för att kunna lyfta barnens olikheter som en tillgång i gruppen (Hjalmarsson & Löfdahl 
2014, s. 97). Fritidshemmets verksamhet har i likhet med förskolan fokus på att barnen ska utveckla 
förståelse för andra i en lustfylld miljö. Men även att värdegrunden ska omsättas i praktiken för att 
skapa en miljö som välkomnar olikheter och skapar trygghet i barngruppen. 

Omsorg som fysiska aspekter
Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) belyser hur omsorg förstås utifrån kroppsliga och emotionella 
aspekter, de kroppsliga handlar om omvårdnad, en aktivitet såsom påklädning eller blöjbyte. Den 
emotionella omsorgen handlar om att engagera sig känslomässigt och bygga relationer, skapa goda 
förutsättningar för barnen att hantera sina känslor samt bemöta andras känslor. Författarna använder 
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sig av Noddings omsorgsetik för att beskriva fenomenet omsorg. Omsorg kan förstås som en förmåga, 
den utvecklas genom att omsorgsgivaren ger omsorg samt att omsorgstagaren tar emot samt bekräftar 
handlingen (Löfdahl och Folke-Fichtelius 2014, ss. 2-3). Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) lyfter 
upp i sin artikel hur komplext arbetet med omsorg i praktiken är för förskolepedagoger. Eftersom 
begreppet omsorg innefattar en komplex mångtydighet som är föränderlig, blir begreppet beroende av 
hur man tolkar det. Omsorgsbegreppet är laddat och kopplas ofta till de kvinnodominerade yrken 
såsom vården, förskola och skola som vi tidigare nämnt. Vilket påverkar begreppets användning och 
professionens inställning och förhållningssätt till dokumentation av omsorg i verksamheten (Löfdahl 
och Folke-Fichtelius 2014, s. 8). Oftast nämner förskolepedagoger omsorgsaspekter kopplat till de 
yngre barnen där omsorgen upplevs som både fysisk och psykisk påfrestande. Förskolepedagogerna 
ger som exempel att de roterar för att hjälpas åt och att de även använder sig av flyktstrategier för att 
orka med omsorgsarbetet med barnen. De yngsta barnen beskrivs vara i störst behov av omsorg, då 
omsorg kopplas till kroppsliga behov och känslomässigt kaos. Därför menar pedagogerna att det finns 
svårigheter att dokumentera omsorgsaspekter av arbetet med de yngre barnen (Löfdahl & Folke-
Fichtelius 2014, s. 7). 

Omsorg som förhållningssätt
Halldén (2001) skriver om barndom som social konstruktion och dess betydelse för samhället, men 
också att det sker en förhandling i samhället om hur och vad en barndom ska innehålla (Halldén 2001, 
ss. 1-2). Synen på barndom skapas genom samhällets syn, som framställs av formuleringsarenan via 
läroplanen för förskolan (Läroplanen för förskolan Lpfö 98 2016, s. 8). Den här synen på vad en 
barndom är och bör vara utmärks av realiseringsarenan, samhället och vårdnadshavare som verkställer 
den konkretiserade bilden av barnet. Vilka barn som är önskvärda och hur de ska formas till goda 
samhällsmedborgare. Vårt förhållningssätt speglar vår syn på barn och vilka ideal vi strävar efter. 
Förskolan som institution har ett uppdrag att fullfölja de riktlinjer som ges från formuleringsarenan, 
med hänsyn till varje enskilt barns behov. Det pågår en ständig förhandling om hur barndom ska 
formas och vad en barndom kan bli (Halldén 2007, ss. 16-17). I mötet mellan formuleringsarenan och 
realiseringsarenan uppstår meningsskillnader då omsorg som förhållningssätt ska realiseras. Omsorg 
som förhållningssätt kan förstås i relation till vad det innebär att vara människa. Då omsorgen utgår 
från att göra livet bättre för den som är i behov av den (Halldén 2001, s. 4). 

Det uttrycks även förväntningar på att förskolan ska förbereda barnen inför skolan genom att bygga 
grunden för det livslånga lärandet. Med hjälp av omsorg, utveckling och lärande, ska verksamheten 
bilda en helhet. I dagens samhälle målas bilden av det kompetenta barnet fram, ett barn som är benäget
att ta till sig och reproducera kunskaper vilket är önskvärt, ett barn som ska kunna producera resultat. 
Kraven på att verksamheterna ska kunna visa upp god kvalité och att lärande ägt rum kan leda till en 
projektstyrd verksamhet, som präglas av kunskapsmål istället för barnens individuella utveckling och 
välmående (Skolverket 2017, s. 8). 

Sammanfattande kommentar
Varje artikel och avhandling som vi redogör för, synliggör vikten av omsorg i verksamheten samt dess
komplexa innehåll. Omsorgen som mångtydigt gestaltas och transformeras i verksamheten. Med 
hänvisning till denna komplexitet gör vi en ansats till att undersöka begreppets laddning kopplat till 
hur förskolepedagoger förstår och talar om sina erfarenheter av omsorg i förskolan. 
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur läroplanens omsorgsuppdrag uppfattas av åtta 
förskolepedagoger på två olika förskolor. Med hjälp av individuella intervjuer som kvalitativ metod, 
söker vi belysa hur några förskolepedagoger talar om omsorg och hur de anser att läroplanens 
omsorgsuppdrag kan tolkas och realiseras i förskolans verksamhet. 

Vi utgår från följande frågeställningar:

 Hur talar förskolepedagoger om begreppet omsorg? 

 Hur talar förskolepedagogerna om omsorgsuppdraget i förskolans verksamhet? 

 Vilka utmaningar ser förskolepedagogerna vad gäller omsorgsuppdraget i förskolans 
verksamhet?

Teoretiskt perspektiv

Den gemensamma nämnaren för den tidigare forskningen är av relevans för denna studie då den på 
olika sätt utgår från ett omsorgsetiskt perspektiv. Detta har inspirerat oss till att använda denna teori 
även i vår studie. Omsorgsetiken har vi framför allt kommit i kontakt genom Carol Gilligan (1982) 
och Nel Noddings (2005, 2012a, 2012b). Därefter kommer vi att redogöra för teorin samt viktiga 
begrepp inom teorin.

Omsorgsetikens ursprung
Josefson (2018) framhåller att det finns ett spänningsfält mellan omsorgsetiken och rättvise-etiken, 
samtidigt som de två kan bidra genom att utmana sättet att tänka på etik i komplexa situationer. 
Rättvise-etiken kan förstås som mer allmängiltig och applicerbart på vitt skilda praktiker utan att man 
behöver ta hänsyn till individuella förhållanden. Omsorgsetiken riktar in sig på individers specifika 
situation och behov, vilket gör att det krävs mer kunskap om det enskilda fallet för att kunna göra en 
bedömning av vad som är etiskt rätt att göra. Relationen mellan individer har en betydande roll i 
omsorgsetiken vilket kan förstås som en givare och tagare relation (Josefson 2018, s. 50). Gilligan 
(1982) lyfter upp omsorgsetikens utveckling som egenart. Hon redogör för sitt bidrag till 
forskningsfältet inom den feministiska forskningen. Där hon även riktar in sig på att lyfta fler 
perspektiv, för att göra kvinnors ställningstagande utifrån en annan moral synliggjord (Gilligan 1982, 
ss. 65, 71). Gilligan ställer sig kritisk till Kohlbergs kognitionspsykologiska teori om moralutveckling 
eftersom Kohlbergs skala har en partisk inställning till rättviseetik. Vilket fick som följd att ”män” 
som grupp anses prestera bättre än gruppen ”kvinnor”. Vilket på så sätt tolkas som att män är mer 
moraliska än kvinnor, utifrån Kohlbergs moral- utvecklingsskalan (Gilligan 1982, ss. 70-71; Colnerud 
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2006, ss. 33-34). Gilligan framhåller att ”kvinnor” tenderar att utgå ifrån omsorgsaspekter, medan 
“män” utgår ifrån rättviseaspekter. vilket resulterat i att Kohlbergs skala blir missvisande. Man kan 
förstå det som att rättviseetik och omsorgsetik är två dikotomier där rättvise dikotomin ligger till grund
för föreställningen om moral utifrån Kohlberg (Tronto 1993, s. 21). Gilligan har kritiserat denna tanke,
att människors moraliska tänkande är universellt. Eftersom hon argumenterar för en moral som tar 
hänsyn till både rättvisa och omsorg, omsorgsetiken (Halvars-Franzén 2010, s. 24).

Gilligan (1982) började sin karriär med att studera psykologi och rikta in sig på kvinnors perspektiv, 
hon ställer sig kritisk till hur Freuds teori om pojkars mognadsutveckling och känslor framställer 
kvinnor. När Freud beskriver sin teori om oidipuskomplexet, passar kvinnor inte in i Freuds teori, 
vilket Freud förklara med att reducera kvinnans moralutveckling till att handla om avund. Hon belyser 
den normativa synen som har präglat psykologin samtidigt som hon gör en ansats att belysa kvinnor 
och barns perspektiv utifrån omsorgsetiken. Omsorgsetiken tar hänsyn till både individen och 
kollektivet genom att sträva efter att hitta en lösning som tar hänsyn till alla inblandade (Gilligan 
1982, s. 29). Gilligan (1982) kritiserar även Piaget eftersom hans teori om barns moralutveckling 
bygger på studier av pojkar, vilket gör att pojkars moralutveckling blir normen och flickors 
moralutveckling blir undantaget. Det finns likheter mellan Piaget, Kohlberg och Freud eftersom de tre 
bygger sina teorier på pojkars moralutveckling. Hon menar att det blir missvisande eftersom de inte 
har räknat in hur flickor och kvinnor utgår från relationer i sin moralutveckling. Gilligan betonar att 
kvinnor utgår från relationer som norm för vad som är moraliskt försvarbart (Gilligan 1982, ss. 70-71).
Hon lyfter även upp viktiga begrepp såsom närhet, ansvar, omsorg och förståelse som fundament för 
kvinnors ställningstagande i moraliska frågor. Relationen påverkar vad som blir moraliskt försvarbart 
(Halvars-Franzén 2010, ss. 25-26). I likhet med Gilligan har Noddings intresserat sig för det 
omsorgsetiska perspektivet. Omsorgsetik kan förstås som praktiknära, situationsberoende och med 
omsorg som drivkraft. Omsorgsetiken är skriven utifrån ett feministiskt perspektiv med influenser från
klassisk filosofi med Aristoteles, Heidegger, Hume som inspiration. Etik och relation framhålls som 
viktiga aspekter av omsorgsetiken (Halvars-Franzén 2010, s. 28). Noddings (2012a) gör en ansats till 
att stå upp för kvinnors rätt att bli uppfattade som kompetenta individer, hon vänder sig mot 
uppfattningen att kvinnor är omoraliska och mindre kapabla att fatta moraliska beslut än män. 
Noddings menar på att det är en missvisande bild av kvinnors kompetenser och varande som har varit 
rådande inom psykologin. Hon anser att med rätt utbildning kan kvinnor nå samma nivå och 
kompetenser som män. Kvinnors benägenhet att ta relationer och mellan mänskliga nätverk i 
beräkning när det kommer till etiska ställningstaganden, visar på en djupare pragmatisk förståelse för 
vad som blir mer etiskt korrekt utifrån hur människor drabbas av besluten (Noddings 2012a, s. 226). 
Dock så bör man inte förväxla omsorgsetikens feministiska perspektiv till kvinnorollen då den gör en 
ansats att vara könsneutral. Att ha rollen som omsorgsgivare är inte knuten till ett visst genus, däremot
har teorins moraliska ansatser en benägenhet att stämma överens med hur traditionella kvinnliga etiska
värden uttrycks i begreppet.

Omsorgsetik och relationer
Omsorgsetiken har ett fokus på relationen som uppstår i mellanmänskliga möten, relation kan förstås 
som ett ömsesidigt utbyte av omsorg, en kontakt med kontinuitet. Fördelen med det här perspektivet är
att omsorgen kan förstås som något som kräver både handling och mottagande. Om omsorgen godtas 
av omsorgstagaren blir den reell, men det krävs att båda parter har en ömsesidig förståelse för 
omsorgens innebörd och den andres behov, genom att omsorgsgivaren visar ett genuint intresse för 
omsorgstagarens situation så kan båda parter bli aktiva i omsorgen (Colnerud 2006, ss. 33). Noddings 
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(2012a) beskriver att genom omsorgsetiken kan vi komma fram till och lära oss att ge naturlig omsorg 
till andra. Därför vänder sig Noddings mot Kants ställningstagande att se omsorgsetiken som viktigare
än den naturliga omsorgen. Istället hävdar hon att det är tack vare omsorgsetiken som vi kan lära oss 
att ge naturlig omsorg, men omsorgsetiken står inte över den naturliga omsorgen (Noddings 2012a, s. 
232). Noddings (2012a) menar på att människor har en naturlig förmåga att bry oss om andra och ta 
emot omsorg från andra, omsorg för någon annan och om någon annan. Genom att besitta denna 
förmåga, ingår också en skyldighet att upptäcka andras behov, samt använda förmågan för att ge 
omsorg till andra. Det är en moralisk skyldighet enligt Noddings (Noddings 2012a, s. 233). Noddings 
(2012a) beskriver att relationer kan ses som beroende av varandra där omsorg blir en aktiv handling 
som blir ömsesidig i relationen. Det krävs att individerna har en relation så att ömsesidigheten 
bekräftas och besvaras. Alltså att omsorgsgivaren och den som är omsorgstagaren har kapacitet att ge 
och ta emot omsorg. Eftersom omsorg bygger på att det ska finnas en relation eller ett förhållande till 
något eller någon. Omsorg som handling kräver att det finns ett omsorgsbehov, därför behöver 
omsorgen vara önskad eller behövd. Omsorgstagaren bekräftar omsorgsgivaren om handlingen är 
önskvärd (Noddings 2012a, s. 235). För att bemöta någons behov, krävs det att omsorgsgivaren har 
förmåga att läsa av vilka behov som den andre uttrycker, vilket gör att ett här och nu perspektiv blir 
avgörande för att kunna möta och se den andre. Det krävs kognitiv förmåga för att förstå 
omsorgshandlingars innebörder där sympati inte är tillräckligt för att bemöta omsorgsbehovet hos 
omsorgstagaren. Omsorgsrelationer bygger på att individer etablerar, bevarar och upprätthåller 
omsorgsrelationer, det krävs kontinuitet och en personlig relation till mottagaren. Eftersom att 
omsorgen måste bekräftas av omsorgstagaren för att anammas (Colnerud 2006, ss. 34-35). Detta för en
stor betydelse i förskolan där omsorgsrelationer etableras mellan barn och förskolepedagoger. Men där
även barn etablerar relationer till varandra genom dialogen, mötet och leken.

Enligt Tronto (1993) kan man förstå omsorg på en övergripande nivå, där omsorg inkluderas inom 
människans relationer till omgivning och omvärld såsom materiel, miljö och andra alltså 
förhållningssätt. Omsorg som drivande kraft har en kulturell betydelse, vilken kan varierar mellan 
olika kulturer eller miljöer. Utgångspunkten är dock densamma, att skapa och bevara en så bra värld 
som möjligt för de som bebor den. Omsorgshandlingar måste utgå ifrån ett ansvar och ett 
engagemang, med en ambition att ställa allt till rätta, att göra skillnad för den andre i det som man tar 
sig för (Tronto 1993, ss. 103-104). Men för att skapa en god relation, lyfter Noddings (2012b) upp att 
det krävs en pågående dialog, som utgår ifrån att vara närvarande och lyhörd inför den andres 
perspektiv. Noddings lyfter vikten av dialogen, för att kunna möta sig själv och andra. Det krävs att 
vara medveten om vad den andre säger och uttrycker vilket kräver närvaro, ett här och nu perspektiv i 
stunden. Dialogen blir ett verktyg för att synliggöra etiska värden och öka medvetenhet om hur andra 
kan uppleva det (Noddings 2012b, s. 772). Utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv ser man människan 
som tvetydig, relationsbunden och i ständig tillblivelse. Som människor är vi beroende av det situerade
och i de relationer som skapas mellan individer. Tillblivelseprocessen gör människan till olik andra 
och sig själv (Halvars-Franzén 2010, s. 29).

Noddings (2012b) lyfter även upp att genom lyhördhet kan man få syn på hur andra upplever världen 
men också situationer. Där blir det viktigt att ställa frågan: Vad går du igenom? Hur kan jag hjälpa 
dig? Oavsett vilka krav som ställs på omsorgsgivaren från yttre faktorer, måste omsorgsgivaren 
besvara det behov som omsorgstagaren har. Anledningen till detta är att det finns en moralisk aspekt i 
relationen mellan givare och tagare som bygger på omsorg och trygghet. Med utgångspunkt i ett 
omsorgsetiskt perspektiv kommer omsorgstagaren i första hand, sedan kan andra intressen få 
utrymme. Därför behövs omsorg och trygghet för att bemöta de behov som omsorgstagaren har. Om 
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engagemanget saknas från omsorgsgivarens sida blir inte omsorgen reell (Noddings 2012b, ss. 773-
774). Omsorg kan förstås som en kognitiv, affektiv och empatisk förmåga, att förstå hur någon annan 
har det och upplever det. Samt att man handlar utifrån de behov man kan förstå att den andra har. Det 
är viktigt att omsorgsgivaren kan delta utan att låta sig överväldigas och bli handlingsförlamad 
(Noddings 2012b, ss. 775-776). På så sätt blir Nel Noddings (2012b) etik relevant i analysendelen av 
den här uppsatsen. Hon lyfter upp betydelsen av relationen utifrån en omsorgsetisk aspekt mellan 
individer som viktigt, för att skapa omsorg om och för varandra. Genom utbytet av att vara 
omsorgsgivare och omsorgstagare får man en förståelse för omsorg och hur viktigt det är att bry sig 
om varandra (Noddings 2012b, ss. 771-772). I den här uppsatsen vill vi lyfta omsorgen och den 
komplexitet som begreppet innefattar då omsorgen utgör en stor del av vardagslivet i förskolans 
verksamhet.

Omsorgsetiska begrepp
I den här delen kommer vi att redogöra för de teoretiska begrepp som vi avser använda i analysen av 
empirin. Begreppen är lånade från det omsorgsetiska perspektivet och teoretikerna Nel Noddings och 
Joan Tronto. Dessa begrepp kommer vi att använda för att analysera vårt empiriska data: omsorg, 
omsorgsgivare, omsorgstagare, omsorgsrelationer, förhållningssätt, omsorgshandlingar, närvarande,
ett här och nu perspektiv, dialog, lyhördhet och trygghet. 

Omsorg kan förstås utifrån Noddings (2012) beskrivnings av omsorgs som en naturlig förmåga att 
upptäcka andras behov och själv ta emot omsorg. Omsorgsgivare är en person som besitter förmågan 
att kunna ge omsorg till någon annan. Omsorgstagare är den personen som blir föremål för omsorgen, 
men som under rätt förutsättningar även kan utveckla sin förmåga att bli omsorgsgivare. 
Omsorgsrelationer är ett ömsesidigt utbyte mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren, relationen 
byggs upp genom interaktion, omsorgshandlingar och dialog (Noddings 2012a, s. 235). 
Omsorgshandlingar skapas genom en välvilja och ett ansvarstagande från omsorgsgivaren. 
Handlingarna riktas mot en någon eller något (individ, miljö eller natur) (Tronto 1993, ss. 103-104). 
Dialogens betydelse inom det omsorgsetiska perspektivet handlar om ett engagemang i samtalet med 
en vilja att förstå den andre, den kräver närvaro och lyhördhet (Halvars-Frazén 2010, s. 29).  Närvaro 
och lyhördhet för andre handlar om att man bryr sig om den andre. Som tar sig uttryck genom 
omsorgshandlingar och dialogen. Omsorgsgivaren visar att den bryr sig om omsorgstagaren genom 
att ha sinnesnärvaro, att ha ett här och nu perspektiv. Att ha ett här och nu perspektiv handlar om att 
vara uppmärksam på den andres behov i stunden och i situationen (Noddings 2012b, s. 773-774). 
Begreppet trygghet kan man förstå utifrån att omsorgstagaren litar på omsorgsgivaren att omsorgen 
kommer bli reell utifrån omsorgstagarens behov (Noddings 2012b, ss. 775-776).

Metod

Utifrån studiens syfte så har vi valt att göra en kvalitativ studie, för att samla in empirisk data. Vi har 
valt att använda oss av begreppet informanter, för att beskriva de intervjuade personerna i den här 
uppsatsen. Detta beror på att informanterna besitter kompetenser och erfarenheter som vi vill samla 
och synliggöra. Informanterna är experterna som vi vill inhämta information från, begreppet 
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informanter valde vi även för att inte skapa en ojämn maktfördelning mellan yrkeskategorierna 
förskollärare och barnskötare samt mellan könen. Utan vi ville visa på en balans och respekt för de 
informanter som ställde upp i vår kvalitativa studie (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 46, 58). 
Med anledning av detta kommer vi därför att använda begreppet informanter synonymt med 
förskolepedagoger. 

Val av metod
Valet att göra en kvalitativ studie anknyter till studiens syfte att få en inblick i hur läroplanens 
omsorgsuppdrag tolkas av förskolepedagoger, samt hur förskolepedagoger beskriver sitt 
förhållningssätt till omsorg i förskolan. Vi har valt att göra individuella intervjuer för att söka få en 
förståelse för och insikt i förskolepedagogerna syn på omsorg som begrepp och praktisk handling 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). Individuella intervjuer ger också förutsättningar att få 
fram skilda perspektiv, mellan olika förskolepedagogers förståelse av fenomenet omsorg. 
Intervjusituationen kan resultera i att fler aspekter synliggörs, såsom kulturella normer, maktrelationer,
känslor, språkbruk men även den personkemin som uppstår i mötet under själva intervjun. I början av 
den första intervjun upplevde vi det som svårt att bedöma hur frågorna skulle formuleras för att inte 
begränsa informanten i sitt svar. Vi ville ha öppna frågor samtidigt som vi ville ha svar på våra 
frågeställningar. Under några intervjusituationer upplevde vi att informanterna var mer bekväma vilket
gjorde att vi själva kunde slappna av med att föra intervjun. Eftersom att vi delade upp rollerna som 
intervjuare och antecknare innebär det att vi fick erfarenhet av att hålla intervju. Vi blev bekväma i 
våra roller och kunde anpassa kroppsspråket för att också påverka informanterna positiv under 
intervjusituationen. Men å andra sidan kan intervjumetoden ha vissa svagheter, exempelvis kan 
fenomenet som behandlas tendera att bli avgränsat och till viss del styrt av de frågor som intervjuaren 
ställer. Det finns även en risk att intervjuaren får en alltför ensidig bild av informantens perspektiv. 
Följdfrågor utgår ifrån vad informanten har svarat, vilket gör att informantens uppfattning antas för 
sann och inte utmanas, men det är även beroende på hur intervjuaren tolkar svaren (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). 

Urval och avgränsningar
Vi påbörjade vårt arbete med att skicka ut information om vårt uppsatsarbete via e-post, med bifogat 
samtyckesbrev till ett antal olika förskolor. I mejlet frågade vi om förskolepedagoger ville vara med i 
studien och ställa upp på individuella intervjuer. Vi fick kontakt med två förskolor som var 
intresserade att delta i vår studie. Fyra informanter från förskola x och fyra informanter från förskola y
ställde upp för att bli intervjuade vilket resulterade i totalt åtta informanter. Förskolorna som deltog 
finns inom Stockholms län. I urvalet av informanter har vi valt att inkludera både förskollärare och 
barnskötare, eftersom vi anser att båda professionerna besitter viktig kunskap om omsorgsuppdraget 
(Ahrne & Svensson 2015, ss. 36-37). I samband med att vi bestämde oss för metoden intervju, så 
planerade vi våra intervjufrågor i samråd med handledare. Frågorna har skapats genom bearbetning av 
litteratur som vi tidigare nämnt, men även i samband med att vi har ringat in syftet med uppsatsen och 
tänkbara frågeställningar till fältet (Karlsson 2014, s.14-15). Inför genomförandet av intervjuerna 
delade vi upp arbetet mellan oss. Så att vi under själva intervjutillfället kunde fokusera på varsitt 
uppdrag: intervjuare och antecknare. Vi valde att ha samma roller under alla intervjuer. Det medförde 
att vi kunde växa i rollen som intervjuare och antecknare, en uppdelning som gjorde att vi fick tid till 
att reflektera över vad den specifika rollen innebär. För att underlätta sammanställning av empirisk 
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data valde vi att använda oss av ljudupptagning. Laptop användes även under själva intervjutillfället 
för att anteckna svar från informanter vilket förenklade transkriberingen. Vi tänkte även ut hur vi 
skulle placera oss i rummet, hur vi skulle sitta under själva intervjun. Alla intervjuer ägde rum i 
förskolornas personalrum, personalrummet var inredda med soffgrupper. Intervjuaren satt mittemot 
informanten, för att få en god kontakt under intervjun. Antecknaren satt vid sidan av lite längre bort så 
att antecknarens närvaro inte skulle påverka intervjusituationen så mycket. Vi planerade hur vi skulle 
sitta eftersom vi hade en intention att skapa en trygg intervjusituation. För att skapa trygghet under 
själva intervjusituationen valde vi som ansvariga för studien, att ta hänsyn till den makt som en 
intervjusituation kan producera (Öberg 2015, ss. 59-60). 

Den som hade rollen som antecknare ansvarade även för att ge feedback till intervjuaren efter varje 
intervjutillfälle. Exempel på feedback var vilka frågor som var bra, hur frågorna borde ställas till nästa 
informant, hur kroppsspråket upplevdes av intervjuaren och antecknaren under intervjusituationen och 
hur man kan tolka det i efterhand. Vi valde även att dokumentera och reflektera över hur vi skulle gå 
vidare efter varje intervjutillfälle (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 49-50). Inför varje 
intervjutillfälle skrev vi ut en kopia av samtyckesbrevet för att förtydliga vad som gäller och att 
deltagandet sker frivilligt. Varje förskolepedagog fick möjlighet att ta del av innehållet i brevet före 
intervjun samt skriva på samtyckesblankett och därmed ge sitt medgivande till att bli intervjuad 
(Löfdahl 2014, s. 36-37). 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial

Informantgruppen består av åtta förskolepedagoger med en erfarenhet som sträcker sig mellan två till 
trettio års arbete i förskolan. I vår studie har vi använt oss av både barnskötare och förskollärare som 
informanter. Inom informantgruppen finns det både män och kvinnor som har deltagit i vår studie. Vi 
har valt att inte ange kön eller yrkeskategorier då vi anser att det inte är relevant för studiens resultat. 
Vi har tagit hänsyn till informanternas integritet genom att bevara anonymiteten. Därmed tar vi ansvar 
för att tystnadsplikten som informerades genom samtyckesbrevet upprätthålls. Vi kommer inte att 
uppge namn eller informanternas ålder i vårt arbete. Vi har även beslutat att inte ange vilka specifika 
förskolor och platser som förekommer i vår studie eftersom det inte är relevant för studiens syfte 
(Vetenskapsrådet 2017, s.40). 

Genomförande
Intervjufrågorna utgick från studiens syfte och frågeställningar. Utifrån detta skapade vi intervjumall 
som vi använde som stöd under intervjutillfällena (se bilaga 1). Vi skickade ut inbjudningar via mejl 
till flera förskolor med förhoppningen om att få så många informanter som möjligt. Sedan skrev vi ett 
samtyckesbrev (se bilaga 2), där vi även bifogade tänkbara frågor och ett citat som berör omsorg i 
förskolan från läroplanen för förskolan några dagar innan intervjudagen (se bilaga 3). Citatet och 
frågorna skickades ut till de förskolor som återkopplat med positiv respons angående deltagande i 
studien (Löfdahl 2014, ss. 37-38). Syftet med att skicka ut citat och frågor var för att vi ville att 
informanterna skulle känna sig trygga och även få tid att reflektera över sin syn på omsorgsuppdraget 
kopplat till förskolans verksamhet, pedagogrollen och läroplanen. 

Vi använde oss av intervjumallen som stöd under genomförandet av intervjuerna. Vi kompletterade 
även intervjumallen med följdfrågor för att intervjun skulle flyta på och bli mer levande (Back & 
Berterö 2015, s.151). Intervjuerna ägde rum i förskolornas egna lokaler då det var den enklaste 
lösningen för informanterna. Tiden för intervju var satt till maximalt en timme per informant. 
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Intervjuprocessen pågick under tre dagars tid då vi fick anpassa oss efter informanternas arbetstider 
och möjlighet att gå ifrån verksamheten. Vi bestämde oss för att påbörja arbetet med transkribering 
efter varje intervjutillfälle. Transkriberingen tog ca en vecka. På grund av att talspråk innehåller 
många pauser och ljud så valde vi att inte ha med allt i transkriberingen, av respekt för informanterna 
och för att det inte tillför något relevant till den empiriska datan. Intervjuerna spelades in på en 
smartphone för att enklare kunna ha inspelningarna till hands, med möjlighet att överföra till dator. 
Under bearbetningen av vårt empiriska data valde vi att till viss del dela upp arbetet med 
transkriberingen av intervjuerna, för att det skulle gå fortare och vara tidseffektivt. Totalt blev det åtta 
informanter som ställde upp från två olika förskolor. Efter att intervjuerna transkriberats skrev vi ut det
på papper och gick igenom alla intervjuer för att stryka under viktiga begrepp, men även citat som kan
analyseras i den här uppsatsen (Back & Berterö 2015, ss. 153-154). Urvalet baseras på vårt syfte, teori 
och frågeställning. Transkriberingarna sorterades i tre olika steg för att få syn på 
informanternas likheter och olikheter kopplat till vårt syfte och frågeställningar. Första steget 
var att transkribera de inspelade intervjuerna och skriva ut transkriberingen. Steg två var att 
läsa igenom transkriberingen och markera med överstryckningspennor de begrepp som 
återkom flera gånger i texten. Steg tre gick ut på klippa ut de delar som var markerade och 
sortera in dem med hjälp av post-it lappar. På post-it lapparna fanns vårt syfte och 
frågeställningar formulerade utifrån de tre olika kategorierna omsorgsbegreppet, 
omsorgsrelationer och omsorgsutmaningar.   

Vi kommer att presentera studiens resultat och analys i tre avsnitt under resultat- och 
analysdelen. Dessa tre avsnitt utgår från våra frågeställningar som utgör grunden för 
intervjufrågorna. 

Databearbetning och analysmetod
Genom att utgå från ett omsorgsetiskt perspektiv har vi sorterat den empiriska datan och valt ut 
specifika delar med hjälp av teorins begrepp. För att sedan kunna analysera och bearbeta samt 
sammanställa olika syn på omsorg som framträder i empirin. Hur de olika uppfattningarna som 
informanterna gett uttryck för, kan tolkas utifrån teorins valda begrepp. Teorin kan förstås som ett par 
metaforiska glasögon. Med hjälp av de teoretiska perspektivet kan man få syn på specifika delar av en 
företeelse. Med hjälp av begreppen kan man förklara vad som blir synligt utifrån analysen (Svensson 
2015, s. 208-209). För att studera omsorg som fenomen har vi valt att göra en kvalitativ analys. För att
genomföra en kvalitativ analys fokuserar vi på innehållet i det som sägs, inte hur ofta ett begrepp 
förekommer i empirin. Genom den kvalitativa analysen gör vi en ansats att försöka förstå hur 
förskolepedagoger uppfattar omsorg i verksamheten och hur de tänker kring omsorg kopplat till 
professionens uppdrag som finns framskrivet i styrdokument och läroplan för förskolan. På så sätt kan 
vi få en insyn i hur omsorg kan fungera i praktiken (Ahrne & Svensson 2015, s.10). Eftersom 
individuell intervju erbjuder en möjlighet för informanten att öppet delge sin syn på omsorg, utan att 
påverkas av kollegors närvaro, är förhoppningen att vi får en nyanserad bild av hur varje informant 
reflekterar kring omsorgens betydelse för såväl det individuella barnet som för barngruppen i stort 
men även förskolepedagogers professionella förhållningssätt till omsorg. Det betyder att intervjuaren 
och antecknaren lyssnar till informantens berättelse, vilket kan leda till insikter om de kunskaper som 
informanten besitter erfarenheter som kan tolkas som didaktisk kompetens och professionsutveckling 
(Löfgren 2014, s. 144). Man kan förstå det som att mötet mellan informanten och intervjuaren erbjuder
en intersubjektiv kvalitet, där intervjuaren bekräftar informantens syn genom att ställa sig nyfiket till 
de svar som ges och be informanten utveckla sin syn på olika fenomen kopplade till omsorg och 
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förskolans praktik. Det går även att förstå det som att objektivitet inte är möjligt (Svensson 2015, s. 
216). En viktig aspekt av kvalitativa data är att fokus ligger på att konstatera olika fenomen som 
informanten delger under intervjun. Andra aspekter såsom frekvens kommer vi att bortse ifrån 
eftersom vi i den här uppsatsen har en ambition att göra analysen kvalitativ. Detta utifrån ambitionen 
att komma så nära informanternas erfarenheter som möjligt.

Vi har intervjuat åtta informanter, men för att få fram empiri som belyser några viktiga aspekter om 
fenomenet omsorg, har vi valt att sortera materialet, reducera i det sorterade urvalet och sedan 
argumentera för urvalet av data (Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 222-223). Steg ett var att utgå ifrån 
anteckningarna och sedan fylla i med transkriberad data. För att visa respekt för informanterna har vi 
valt att transkribera talspråket till skriftspråk, med en sensitiv närhet så att en nyanserad bild framstår 
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 53). Detta för att sedan skriva ut materialet och göra en första 
sortering baserad på det som stack ut i texten, kopplat till vårt syfte och frågeställningar. Det som 
fångade vår uppmärksamhet var de delar av transkriberingen som fördjupade sig i de frågeställningar 
som vi hade. Där till exempel informanterna gav oss både en förklaring och ett exempel på vad de 
menade. Steg två var att kategorisera det som vi sorterade ut i första omgången, kategorierna skapades 
utifrån de teoretiska begreppen som vi har redogjort för tidigare. Steg tre bestod i att försöka belysa 
hur transkriberingen skilde sig utifrån olika föreställningar om omsorg kopplat till trygghet, relationer,
omsorgshandlingar, förhållningssätt och utmaningar. De här begreppen kan kopplas till våra tre 
frågeställningar som vi gör ansats till att besvara.

Vi har jämfört flera informanters svar på de olika intervjufrågorna för att se likheter och skillnader. 
Genom att kartlägga likheter och skillnader i transkriberingen kunde vi sammanställa informanternas 
uppfattning om omsorgsuppdraget i förskolan. Studiens syfte och frågeställningarna ligger till grund 
för sorteringen av intervjuerna. Där vi har gjort en analys på vårt sorterade material för att komma nära
informantens uppfattning och på så sätt besvara studiens frågeställningar. Med hjälp av att ha ett 
jämförande förhållningssätt till materialet kan man få syn på hur abstrakta föreställningar synliggörs i 
materialet. Dock kan det finnas brister då vi som människor alltid har en subjektiv aspekt att förhålla 
oss till. Därför kan vi med hjälp av teorins perspektiv både synliggöra och begränsa vår analys av 
datan (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 62). En aspekt som kan påverka informanternas 
föreställningar om fenomenet omsorg, kan delvis bero på läroplanens citat som vi skickade ut till 
informanterna före intervjutillfällena.

Forskningsetiska överväganden 
Att sammanställa empirin har varit en omfattande process som inneburit att vi bland annat fått välja 
bort, sortera och försöka relatera till våra egna erfarenheter av omsorg i förskolans praktik. För att 
kunna möta informanternas syn på och erfarenheter av omsorg kopplat till förskolans verksamhet. 
Som studenter har vi nära till ett teoretiskt perspektiv på omsorg vilket kan vara olikt omsorg i 
praktiken. Därför är det viktigt att visa respekt för informanternas syn på och erfarenheter av omsorg. 
Då den är praktiknära på ett sätt som är svårt att tillägna sig, om man inte erfar genom praktiken. För 
att kunna göra en tolkning av materialet krävs det att det finns ett fågelperspektiv på hela materialet, 
samtidigt som det är viktigt att ha tillgång till sitt eget perspektiv för att kunna göra djupdykningar i 
utvalda delar (Josefson 2018, s. 84). Vi har formulerat intervjufrågor så att det ska framgå tydligt vad 
syftet är, vilket kan förstås som ett etiskt övervägande, att vara öppen med våra intentioner med den 
här studien. Lika så har vi följt god forskningssed och bifogat samtyckesbrev, samlat in signatur på 
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godkännande från informanterna samt varit tydliga med att deras medverkan är frivillig, vilket ingår i 
forskningsetiska principer (Svensson & Ahrne 2015, s. 29). 

Vi har reflekterat kring vårt uppdrag som studenter att bidra till forskningsfältet, genom att belysa 
vikten av omsorg i förskolan. Under processens framskrivning har vi haft en ambition att vara 
transparenta och öppna för nya perspektiv på omsorg som framkommit i den framskrivning av empirin
som pågått under arbetet (Löfdahl 2014, ss. 32-33). För att skapa en trygg intervjusituation är det 
avgörande att de som ansvarar för intervjun skapar goda förutsättningar för informanten att dela med 
sig av sina erfarenheter och samtidigt behålla sin integritet. Det är även viktigt att följdfrågorna 
innehåller aspekter av ödmjukhet och respekt för informantens svar. Som intervjuare ska man inte 
försätta informanten i en pressad situation, utan vara lyhörd inför när informanten vill gå vidare i 
intervjun. Vilket även kan förstås som att det finns en ömsesidighet i den konkreta intervjusituationen. 
Under en intervjusituation får intervjuaren ett första intryck av informanten som kan komma att ändras
under intervjun eller efteråt när intervjun transkriberas. Bilden av informanten som intervjuaren får 
genom det första intrycket kan färga hur man tolkar empirin, det är därför viktigt att försöka se förbi 
det första intrycket. Man kan inte vara helt objektiv i tolkningen av materialet. Det finns på så sätt en 
subjektiv aspekt av intervjusituationen som måste tas hänsyn till. Vi har tagit hänsyn till 
forskningsetiska avvägningar genom att välja att ibland inte uppehålla oss för länge vid en viss fråga 
om vi märker att informanten blir obekväm eller vill prata om något annat, att vi hela tiden under 
intervjusituationerna var uppmärksamma på informantens svar. Vilket visade sig när intervjuaren 
också fångade upp olika ingångar till nya följdfrågor utifrån det som informanterna lyfte som relevant.
Antecknaren hade även ett stort ansvar att se till så att varje intervju kunde hålla sig inom ramen för 
ämnet, genom att ge feedback till intervjuaren efter varje intervjutillfälle. Vi har även visat hänsyn till 
informanternas rätt att få vara anonyma, genom att inte redogöra för vare sig förskolornas namn, plats 
eller personalens namn och personuppgifter i den här studien. Vi kommer även att förstöra insamlad 
empirin efter uppsatsens färdigställande, detta för att följa de forskningsetiska principerna (Eriksson-
Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 46-47; Vetenskapsrådet 2017, s. 69). 

Studiens kvalitet
Studiens kvalitet beror på hur tydligt vi har skrivit fram tillvägagångssätt när empirisk data har samlats
in och bearbetats. Intervju som kvalitativ metod innebär en hel del förarbete då intervjufrågor ska 
skrivas, kopplas ihop med frågeställningar och studiens syfte. Men även den administrativa delen att 
skicka ut inbjudan via e-post med samtyckesbrev och boka in intervjuer innebar en process, där vi fick
tid att reflektera. Andra aspekter inbegriper planeringsarbetet med intervjumallen och anpassa 
intervjusituationen inför varje enskild intervju, så att informanterna känner sig bekväma. Genom att 
tänka på hur vi placerade oss i rummet och vilka roller vi valde att anta, så har vi möjliggjort för 
informanten att delge sin syn på omsorg (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 34-35). Dock så har 
formen individuella intervjuer sina svagheter, men även styrkor. Man får en inblick i hur komplex 
förskolans verksamhet är under en avgränsad tid vilket har sina fördelar när man ska samla in mycket 
empirisk data på kort tid. Det finns även svårigheter kopplade till individuella intervjuer. En sådan 
svårighet är att få en god kontakt och skapa en situation där informanten känner sig bekväm att dela 
med sig av sina egna personliga upplevelser av omsorg. Man får en ensidig bild av hur omsorg som 
fenomen tar plats i förskolans praktik, vi kan inte bekräfta att det som sägs speglar hur praktiken 
verkligen förhåller sig, vi kan endast få fatt i hur den kan förstås inom en viss grupp människor. Det 
vore bra att genomföra ytterligare en studie med hjälp av en annan kvalitativ metod, exempelvis 
observation eller fokusgruppsintervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-54). 
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Informanterna kan även ha påverkats av de rådande diskurser och föreställningar om omsorg som 
finns inom arbetslagen och som antas vara legitimt giltiga. Exempelvis en diskurs som synliggjordes 
när vi sorterade vårt material var att de flesta informanter kopplade omsorg främst till de yngre barnen.
Men även till inskolningssituationer, där också de fysiska behoven som omvårdnad och närhet 
förekom. Sammanfattningsvis har vi försökt att lyfta upp olika föreställningar om omsorg som 
förekommer i materialet. För att säkerställa en god kvalitet och trovärdighet på studien har vi gjort en 
noggrann sortering av det empiriska materialet. Vi har transkriberat, sorterat, reducerat och slutligen 
valt ut de delar som kan tänkas vara mest relevanta utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 
(Josefson 2018, s. 81). Att tillsammans ansvara för genomförandet trots olika roller innebar att vi båda
kunde utvecklas och bli bekväma, vilket underlättade arbetet oerhört mycket (Löfdahl 2014, ss. 33, 
35).

Presentation av resultat och analys
I nästa avsnitt kommer vi att redogöra resultatet för våra empiriska data utifrån ett omsorgsetiskt 
perspektiv. Vi kommer att analysera citat från förskolepedagoger kopplat till intervjufrågorna med 
hjälp av teorins begrepp. I vår resultat- och analysdel framställs förskolepedagogers tal om omsorg, 
omsorgsuppdraget och utmaningar som uppstår i förskolan. 

Resultat och analys

I den här delen kommer vi att redovisa de resultat som vi kan utläsa ur vår empiri. Vi har valt att 
presentera resultatet under rubriker som utgår från uppsatsens frågeställningar för att tydliggöra syftet 
med uppsatsen. Vi inleder varje avsnitt med att presentera informanternas svar under de teman vi fann 
vara särskilt framträdande. Därefter redogör vi för en omsorgsetisk analys i anslutning till varje 
avsnitt.

Förskolepedagogerna talar om begreppet omsorg 
Utifrån sammanställningen av de svar vi fick på den första intervjufrågan, kan vi konstatera att det 
finns en samstämmighet mellan informanternas uppfattning av omsorg som begrepp och omsorgens 
position kopplat till andra viktiga aspekter såsom trygghet, omvårdnad och lärande.

Fyra av informanterna uttrycker att trygghet är en grund för god omsorg och lärande:

Jag tänker trygghet först som grund, eftersom läroplanen säger att omsorg och trygghet är grunden för 

lärandet (Informant 2).

Jag tänker på att omsorg och lärande ska bilda en helhet för att ge barnen en trygghet (Informant 3).

Då tänker jag att förskolan ska vara en trygg plats för barnen och vårdnadshavarna, de ska känna sig 

välkomna och trygga. Eftersom utan trygghet blir det inget lärande (Informant 4).

För mig är omsorg att bry sig om något eller någon. I omtanken kommer trygghet och omsorg som bildar en 

grund för lärandet (Informant 6).
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Två informanter lyfter vikten av fysiska, psykiska och sociala aspekter som viktiga för omsorgen samt 
omsorg som primära och livsnödvändigt för barnens behov:

Omsorg kan förstås som livsnödvändigt, det primära. Men även att få vara den man är i verksamheten 
(Informant 1).

Jag ser omsorgen som både fysisk, psykisk och social de tre bildar en helhet med barnet i fokus (Informant 
5).

En informant uttrycker att omsorg och lärande kan förstås som en helhet, de är två fenomen som inte 
går att skilja från varandra: 

För mig hänger både omsorg och lärande ihop, de är två sidor av samma mynt (Informant 7).

Tre informanter visar på vikten av att bli sedd och hörd som betydelsefulla delar av omsorgen: 

Att man kan alltid ställa in projektarbeten men man kan aldrig ställa in omsorgen, barnen måste få omsorg 
oavsett vad (Informant 6).

 Om barnen inte riktigt orkar då anpassar jag planeringen till barnens behov. Då får dom inflytande och blir 
starka, det är också en del av omsorgen (Informant 5).

Jag ser omsorg som att få sina behov tillgodosedda, att bli sedd och hörd, få blöjan bytt, bli hel och ren, det är
den viktiga omsorgsbiten (Informant 8).

Omsorgsetisk analys: med trygghet i fokus

Vi har valt att kursivera de teorinära begreppen som används för att analysera empirins resultat. I 
exemplet ovan kan man se hur informanterna ger uttryck för olika sätt att se på omsorg, men att synen 
på trygghet kan förstås som grunden för omsorg i förskolan. Den här synen kan ha påverkats av citatet 
från läroplanen som vi skickade ut till informanterna före intervjutillfället (se bilaga 3). Men även 
andra skillnader blev synliga under sammanställningen av det empiriska materialet. Exempelvis att 
några informanter kopplade omsorg till ett demokratiskt förhållningssätt, vilket tar sig uttryck genom 
att man bryr sig om varandra, tar ansvar för den omgivande miljön och visar omtanke inför andra. 
Men det framkom även en syn där omsorg skapar förutsättningar för lärandet, dvs. synen på omsorgen 
som en grund för lärandet. Men den synen var inte gemensam för alla informanter. Informant 7 gav 
uttryck för att omsorg och lärande är samma sak, de bildar en helhet och är två sidor av samma mynt. 

Det framgår av empirin att omsorg som begrepp är mångtydigt. Exempelvis genom att informanterna 
kopplar begreppet trygghet för att beskriva omsorgens innebörder i förskolan. De lyfter att trygghet är 
en grund för omsorgen. Vilket kan förstås som att det behövs en trygg relation till de som ansvarar för 
att ge omsorg till barnen. Det kan vara trygghet till förskolepedagoger, trygghet i barngruppen, 
trygghet i miljön och trygghet till sina vårdnadshavare. Inom omsorgsetiken nämner man att den som 
ger omsorg är omsorgsgivaren, den som tar emot omsorg är omsorgstagare. Trygghet kan därmed 
kopplas till omsorgsgivarens engagemang och välvilja för omsorgstagarens behov. I relationen mellan
givare och tagare finns det moraliska aspekter som bygger på omsorg och trygghet. Tryggheten kan 
bestå i att omsorgstagaren litar på att omsorgsgivaren är lyhörd till omsorgstagarens behov av omsorg
(Noddings 2012, ss. 773-774). Det finns ett symbiotiskt förhållande mellan omsorgsgivaren och 
omsorgsuppdraget, omsorg är en kraft som manar till handling, den kräver engagemang och är tung att
bära, både fysiskt genom kroppsliga omsorgshandlingar och psykiskt när omsorgsgivaren engagerar 
sig känslomässigt. Men kraften belönar också genom att skapa ett reflekterande omsorgsengagemang. 
Den som ger, den får omsorg tillbaka genom att omsorgstagaren visar uppskattning och anammar 
omsorgen. Omsorgen blir en rörelse, ett förhållningssätt och en omtänksamhet som riktar sig mot 
barnen, pedagogerna, miljön, vårdnadshavare och omgivning. Omsorg är ett känslomässigt 
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engagemang som visar sig genom omsorgsgivarens handlingar och lyhördhet inför andras behov och 
upplevelser (Eklund 2013, s. 218). Barnen blir medvetna om hur andra kan uppleva världen, ett 
mellanmänskligt meningsskapande som sluter in de som dras med i omsorgens engagemang. Omsorg 
som cirkulär rörelse fullbordas i och med att barnen anammar omsorgen och på så sätt har möjlighet 
att själva ta på sig rollen som omsorgsgivare och att ge omsorg till någon annan eller visa omtanke 
(Dahlgren 2017, s. 5). Här kan man förstå det som att relationen är avgörande för att kunna beskriva 
omsorg som fenomen. Omsorgen blir till i en omsorgsrelation, en anknytning som bygget på trygghet 
i de mellanmänskliga mötena (Noddings 2012, s. 235). 

Omsorgsetisk analys med fokus på: fysisk omsorg och ett här och nu perspektiv

Fysisk omsorg kan kopplas till vård av kroppar och närhetsbehov. Informanterna beskriver att en viss 
typ av fysisk omsorg går att planera för, genom att ha rutiner (mat, vila och hygien) men att det krävs 
att omsorgsgivaren är närvarande i ett här och nu perspektiv, för att kunna möta alla omsorgsbehov 
som uppstår i verksamheten. Omsorgstagarna som behöver omsorg har behov som inte kan planeras 
för eller vänta, som kräver omsorgshandlingar och ett genuint engagemang, här och nu. Vilket 
delades av flera informanter där omsorg kopplas till ett omvårdnadsperspektiv, som i exemplet ovan 
med informant 8. De fysiska omvårdnadsperspektiven som framkommer i empirin omfattar aspekter 
av de rutinsituationer som präglar förskolans verksamhet. Såsom hjälp vid matsituationen, på och 
avklädning, blöjbyten, kläder efter väder samt vid vilan. I exemplet ovan uttrycker informant 5 en 
insikt om hur verksamheten ska anpassas efter barnens dagsform för att bli omsorgsfull. Därför blir det
tydligt hur omvårdnad och omsorg kopplas samman i relationen mellan omsorgsgivare och 
omsorgstagare. För att barnen ska kunna delta i förskolans verksamhet måste de må bra, få mat, kläder
och hjälp med hygienen (Löfdahl & Folke-Fichtelius 2014, ss. 2-3). Omsorgsrutiner är en fundamental
del av förskolans verksamhet och barnens liv, att barnen följer ett tryggt ledarskap som avväger mellan
verksamhetens rutiner och barnens behov där trygghet och ett här och nu perspektiv i 
omsorgsrelationen blir avgörande för omsorgens kvalité (Noddings 2012, ss. 773-774). 

Förskolepedagogerna talar om omsorgsuppdraget i förskolans
verksamhet
I den här delen vill vi belysa förskolepedagogers tal om omsorgsuppdraget i förskolans verksamhet. 
Det första resultatet som vi kom fram till vara att det inte pågår en aktiv dialog om omsorgen specifikt,
men att omsorgen förkläs i andra begrepp, såsom lärande, utveckling, trygghet, omvårdnad, 
värdegrunder och relationer. Omsorg uttrycks av pedagogerna som en tyst kunskap när pedagoger talar
om omsorg i arbetslaget och med föräldrar. Nedan kommer vi att utgå ifrån citat för att redogöra hur 
arbetet med omsorgen i förskolan beskrivs av de verksamma förskolepedagogerna.

Här beskriver en informant hur förskolepedagoger talar om omsorg i verksamheten som ett 
förhållningssätt utifrån omsorgsuppdraget:

Jag tror att vi pratar om omsorg, men att vi kanske inte riktigt är medvetna om det. När vi talar om 

inskolning, så lyfter vi omsorgen, men annars är det mycket prat om lärande, utveckling och digitalisering. 

Jag tycker att vi pratar om omsorg när vi pratar om regler och förhållningssätt, vad är rätt att göra enligt 

värdegrunden. Hur ska vi leva tillsammans och skapa en verksamhet för alla barn i förskolan (Informant 2).

Här beskriver en annan informant omsorgsuppdraget utifrån ett relationellt perspektiv med fokus på 
barnens behov:
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Jag säger det alltid, förskolan är inte obligatorisk. Barnen kommer hit och ska känna glädje över att vara här, 

de ska må bra. Om barnen inte mår bra för att dom är hungriga eller trötta, vaknat på fel sida eller föräldrarna

har stressat på morgonen. Då ska vi finnas här och erbjuda barnen något som passar deras behov. Om barnen 

är trötta kan jag inte göra vattenexperiment, det är till ingen nytta. Så för mig handlar det om att vara med i 

lärandet men på barnens villkor. Först ska barnen må bra (Informant 5).

I den här delen talar informanten om omsorgsuppdraget utifrån att bry sig om någon/något, ett 
förhållningssätt till sin omgivning:

Barnen har uppmärksammat fåglarna som brukar hälsa på förskolegården, de uttryckte att fåglarna måste ha 

mat, det är vinter och kallt. Barnen frågade vad fåglar äter, vilket gjorde att barnens frågor om fåglarna ledde 

till att vi köpte in fågelmat och hängde upp utomhus. En dag uppmärksammade barnen mig på att fågelmaten

är slut… De måste få mat annars blir fåglarna ledsna och hungriga. Det tycker jag är omsorg, att bry sig om 

någon annan (Informant 6).

Omsorgsetisk analys: förhållningssätt och lyhördhet 

Informant 2 lyfter upp omsorg som en tyst kunskap förklädd i andra begrepp. Men hen lyfter även upp
att värdegrunden bör genomsyra pedagogernas förhållningssätt i verksamheten som inte ska styras så 
mycket genom regler och rutiner. Men att man ska ge barnen möjligheter att få inflytande i det som är 
möjligt. Informant 2 uttrycker att omsorgen har en förmåga att smyga sig in genom dialog pedagoger 
emellan, utan att man kanske identifierar den som just omsorg. Här kan vi se likheter med hur Tronto 
(1993, ss. 103-104) beskriver synen på omsorg, där omsorg kan förstås i en vidare mening än bara 
mellanmänskliga relationer. Informanterna talar om omsorg som tyst kunskap, den transformeras via 
andra begrepp. Omsorgen diskuteras utifrån aspekter såsom behov, omvårdnad, trygghet och sociala 
kompetenser, men medvetenheten kring att det är just omsorg som man pratar om kanske inte alltid 
finns med. Omsorgen förstås som mångfacetterad och transformativ, där omsorg kan förstås utifrån 
människans beroende av andra, en service för föräldrar, ett fostransuppdrag, aktiviteter och 
förhållningssätt i förskolan, alla de olika aspekterna är centrala delar av omsorgen, vilket gör den svår 
att greppa och beskriva (Josefson 2018, s. 152).

Informant 5 visar på omsorgsgivarens uppdrag att ansvara för att ha ett barnperspektiv och vara 
engagerad i relationen. Vilket innebär att verksamheten ska utformas så att den passar barnen som 
befinner sig i den och inte tvärtom. Vi tolkar det som att man ska visa omsorg för barnen genom att 
bry sig om vad barnen är i behov av. 

Informant 6 delger ett exempel från barnens möte med naturen, i det här fallet fåglar, där relationen till
fåglarna skapas genom mötet med närmiljön. Fåglarna som ofta är på förskolegården väcker barnens 
nyfikenhet och empatiska förmåga vilket resulterar i att barnen bryr sig om fåglarna, att de ska få mat. 

Omtanke har en empatisk aspekt, vilket synliggörs i exemplet från Informant 5 & 6, att sätta sig in i 
hur någon annan erfar världen. Där de lyfter upp betydelsen av förskolepedagogers förhållningssätt, 
att vara engagerad i relationer och bry sig om andras upplevelser. Vilket kan ta uttryck genom ett 
omsorgsfullt förhållningssätt till sin omgivning. När omtanke och omsorg förstås som ett 
förhållningssätt, då kopplas omsorgen samman med ansvar för djur, natur och andra människor. Men 
även de människor och djur som vi inte har en nära relation till. På så sätt växer ett omsorgsfullt 
lärande fram, där värdegrunden aktualiseras i förskolans kultur (Tronto 1993, ss. 103-104). I den 
relation till omvärlden som skapas utifrån ett omsorgsfullt etiskt förhållningssätt, kan barnen få ett 
bredare perspektiv på omvärlden och vilka utmaningar t.ex. barn i andra delar av världen står inför, 
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hur andra människor och djurs livsvillkor ser ut och vilka livserfarenheter andra besitter (Halvars-
Fransén 210, s.28). Som förskolepedagog kan det förstås som viktigt att uppmärksamma lyssnandet 
och vara lyhörd i mötet med andra. En typ av lyssnande som inte bara tar fasta på ordens betydelse 
utan även tar hänsyn till den andres intentioner. Lyssnandet bidrar till en fördjupad förståelse av 
kommunikationen, som kräver närvaro i stunden, här och nu. Genom dialogen kan barn och 
förskolepedagoger skapa ömsesidig förståelse och respekt för varandra. Vilket är en förutsättning för 
att skapa ett bra omsorgsklimat i barngruppen (Halvars-Franzen 2010, ss. 44, 50). Noddings kopplar 
dialogen till barnets behov av att bli sedd och hörd, för att genom dialogen kan man få omsorg och ett 
respektfullt bemötande. Då omsorgstagaren har anammat omsorgen kan hen besvara omsorgsgivaren i
dialogen (Noddings 2012, ss. 771-772). Det framkommer även i empirin att informanter beskriver 
samtalet med barn som en kompetens, att vara en närvarande förskolepedagog och fånga upp det som 
barnen ger uttryck för samt bekräfta barnen. Vilket kan förstås som skapande av omsorgsrelationer. 

Förskolepedagogerna talar om utmaningar i relation till 
omsorgsuppdraget
I den här delen kommer vi att redogöra för några exempel på omsorgsutmaningar som 
förskolepedagoger delade med sig av under intervjutillfällena. Utmaningar som uppstår i det nära 
mötet och relationen med barnen, men även strukturen runt omkring barngruppen, verksamhetens 
utmaningar som omfattar tidsbrist, hög sjukfrånvaro bland personal och en mängd olika vikarier som 
ibland saknar utbildning för att arbeta inom förskolan.

Följande citat visar på utmaningar utifrån omsorgsbehovet i förskolan:

En del av utmaningen är att pedagogerna ska vara på plats. För om mina kollegor är sjuka så blir det tungt att 

få verksamheten att flyta på. Då blir det svårt att hinna se varje individuellt barns behov, energin går åt till att

“släcka bränder” att hjälpa till med det “mest akuta” omsorgsbehoven, då blir det den fysiska omsorgen 

såsom påklädning och blöjbyten som prioriteras. Jag minns ett ömmande exempel när jag kände att jag inte 

hann med att bemöta ett barns berättelse om ett plåster på fingret. Det gör ont i mig när jag tänker på det, men

jag var tvungen att hjälpa de andra barnen med påklädning så plåstret fick vänta. Barnet med plåstret fick 

vänta fram tills lunchen, då jag fick tid till att fråga hur barnet hade fått plåstret på fingret. Barnet hade 

försökt berätta tre gånger för mig, men vid varje tillfälle var jag upptagen med att hjälpa andra barn, så det 

fanns ingen möjlighet att se och bekräfta det här barnet med plåstret (Informant 6).

Omsorgsetisk analys med fokus på: dialogen, omsorgsrelationer och närvaro i stunden 

Att fånga upp alla barns behov av omsorg beskriver informant 6 vara en stor utmaning i förskolan. 
Fysiska omsorgsbehov prioriteras framför dialogen, det är en utmaning att vara närvarande och att 
räcka till för alla barn. Informanten lyfter upp att barnens fysiska behov prioriteras före andra behov. 
Här blir det tydligt att olika behov prioriteras som olika viktiga. Enligt informanten är en berättelse om
plåstret inte lika “akut” och kan skjutas fram med hjälp av språket, genom att avvisa barnet. Medan 
påklädning, toalettbestyr och mat inte kan kompromissas med. Det här gör att de barn som har behov 
av att bli sedda och hörda får vänta på “sin tur”. Det finns på så sätt en hierarki inom omsorgen, vilket 
gör att förskolepedagoger prioriterar de fysiska aspekterna framför dialogen (Halvars-Franzén 2010, s.
105). Men det kan även vara frågan om tidsbrist och låg personaltäthet, för att kunna möta och se de 
relationella aspekterna av omsorg. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 7) beskriver främst 
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omsorg utifrån ett omvårdnadsperspektiv, där de andra aspekterna av omsorg osynliggörs. Vilket blir 
problematiskt då det finns en risk för att dialogen och omsorgsrelationen faller mellan stolarna 
(Josefson 2018, s. 3). Samtalet mellan barn och pedagog är viktigt för att skapa en god relation. 
Genom dialogen skapas en förståelse och en samhörighet, förskolepedagogen kan utmana barnets 
tänkande och förståelse genom ett omsorgsfullt förhållningssätt och lyhördhet för barnens behov. Men 
också genom att vara närvarande som förskolepedagog och finnas där för barnen. Den goda 
relationen bygger på omsorg och trygghet, för att kunna vara en god omsorgsgivare behöver 
förskolepedagogen visa ett stort engagemang för den andre (Noddings 2012, ss. 773-774).

Följande citat visar på utmaningar i omsorgsrelationer i förskolan:

Ibland ser man barnen utifrån lärande uppdraget vilket gör att vi ser barnens utveckling och prestation. Då 

blir omsorgen inte lika viktig att ge, det blir en verksamhet som premierar lärande, naturvetenskap och 

matematik. Vilket gör att verksamheten följer de barn som visar “rätt” intresse. Det är alltid de barnen som 

får ta plats i verksamheten, som man skapar projektarbeten kring och som oftast har hög status i barngruppen.

De andra barnen märker det här och “hänger med” kanske inte för att dom gillar ämnet, utan för att dom vill 

vara med de här barnet. Det finns några barn som hörs och syns för att dom är duktiga, några som hörs och 

syns för att dom gör mindre bra saker och sedan har vi “gråzonsbarnen”, de gör det som förväntas men faller 

lätt mellan stolarna. De får inte så mycket omsorg eftersom de följer de normer som verksamheten kräver, då 

glöms deras omsorgsbehov bort. De här “gråzonsbarnen”, de är de “snälla” barnen som följer, de gör det dom

ska och blir väldigt självständiga. Men självständighet i det här fallet beror inte på “det kompetenta barnet” 

det handlar istället om att barnen har blivit uppmanade till att bli självständiga och inte vara så 

omsorgskrävande. Det är den här gruppen som jag tror kommer må mycket dåligt även senare i livet 

(Informant 2).

Omsorgsetisk analys med fokus på: relationer, omsorgsgivare och omsorgstagare

Noddings (2012b, ss. 771-772) beskriver omsorgsrelationer som grundläggande, relationen mellan 
lärare och barn bygger på att läraren ska kunna möta och se barns behov, oavsett vilka uppdrag 
institutionen vill att läraren ska utföra. Det primära är barnens välmående och behov, det sekundära 
blir lärandet och krav från formuleringsarenan. Noddings uttrycker att människors första möten är i 
relation till andra människor. Relationen kan förstås som grundläggande för moralen och varandet. 
Det handlar inte om individen eller kollektivet utan det viktiga är relationen som uppstår mellan 
människor, där omsorgsrelationer kan bli till. I exemplet som informant 2 lyfter, framgår det att 
verksamheten utgår från ett tematiskt arbetssätt med fokus på naturvetenskapliga ämnesområden. De 
barn som visar intresse för det som förskolan har i uppdrag att utbilda barn i får ta plats i 
verksamheten. För att förskolepedagogerna ska lyckas i sitt arbete med projekt behöver de välja att 
följa de “populära” barnens intressen, alltså barn med “hög status” i barngruppen, annars får de inte 
med sig hela gruppen. Projektarbeten byggs upp utifrån några få barns intressen. Förskolan ska följa 
barnens intresse och göra en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn (Läroplanen för 
förskolan Lpfö 98 2016, ss. 4-5, 12). I läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 9-11) lägger man 
stort fokus på utveckling och lärande, lärande och utveckling har tillägnats 3 sidor i läroplanen. För att
förtydliga spänningsfältet mellan lärandet och omsorgen kan man söka och se att “lära” nämns 67 
gånger i läroplanen jämfört med “omsorg” som bara nämns 9 gånger. Med lärande och utveckling på 
agendan har barns prestationer hamnat i fokus vilket resulterar i att barns utveckling och lärande 
dokumenteras för att uppfylla formuleringsarenans krav. 

Förskolan ska kunna kvalitetssäkras genom att visa upp sin verksamhet, vilket kan ha bidragit till 
ytterligare fokus på de ämnen som har “hög status”, gärna genom att dokumentera barnens 
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kunskapsreproduktion, utveckling och utvärdera verksamheten utifrån det livslånga lärandet (Tallberg 
Broman 2015, ss. 11-12). Barnen ska fostras till “rätt” barn och goda medborgare vilket innebär en 
normativ fostran med det kompetenta barnet som ideal (Tallberg Broman 2015, s. 21). Gråzonsbarn är 
de barn som är “lydiga” de följer med och gör det som dem “ska”. Informant 2 beskriver att lärandet 
prioriteras och att det “kompetenta barnet” inte problematiseras, vilket får konsekvensen att 
omsorgens roll inte anses som lika viktig i relation till utveckling och lärande. Här kan man förstå det 
som att omsorgsrelationen kan bli lidande. Barn som visar på lärande premieras och får positiv 
uppmärksamhet och bekräftelse. Detta samtidigt som “gråzonsbarnen” inte uppmärksammas i lika hög
grad. Om omsorg ställs i relation till lärande och lärande representerar kompetenser, då finns det en 
risk att omsorgen blir betraktad som motsatsen till det kompetenta barnet. Omsorg kopplas då till det 
behövande barnet och yngre barns behov av fysisk omsorg. Förskolepedagoger har ett moraliskt 
ansvar att anpassa verksamheten för alla barns behov. Individens behov ska prioriteras, men det kan 
uppstå dilemman kopplat till kollektivet när olika barn ger uttryck för olika behov. Dock finns det 
forskning som visar på att kollektivet prioriteras framför individen. Barn som bryter mot förskolans 
normer riskerar att exkluderas och ses som annorlunda och som något negativt (Bigsten 2015, s. 14). 

Sammanfattning av analyserna
Vi har nu presenterat vår studies resultat och analyserat resultatet utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv. 
Vi har använt oss av utvalda begrepp från teorin för att analysera den empiriska datan. De utvalda 
begreppen är: omsorg, omsorgsgivare, omsorgstagare, omsorgsrelationer, förhållningssätt, 
omsorgshandlingar, närvarande, ett här och nu perspektiv, dialog, lyhördhet och trygghet. 

Analysen och resultatet redovisas i tre avsnitt som speglar de tre frågeställningarna som ska besvara 
vårt syfte i studien. I den första frågeställningen kunde vi konstatera att det råder konsensus om 
begreppet omsorgs innebörder, där omsorg förknippas med trygghet, omvårdnad och lärande. I den 
andra frågeställningen kunde vi få syn på hur informanterna talar om omsorgsuppdraget i förskolornas 
verksamhet. Där förskolepedagogers förhållningssätt, omsorgsrelationer och lyhördhet inför barnens 
behov framstår som centrala delar av omsorgsuppdraget. Omsorg kan också förstås i ett större 
perspektiv när omsorgshandlingar riktas mot djur, miljö och omgivning. Den sista frågeställningen gav
en inblick i omsorgsbehov och utmaningar kopplat till omsorgsrelationer och förskolepedagogers 
närvaro. Informanterna uppgav att det ställs höga krav både på barn och förskolepedagoger. Där 
prestationer, tidsbrist, snäva tidsramar och låg personaltäthet bidrar till utmaningar i att genomföra 
omsorgsuppdraget. I nästa kapitel kommer vi att diskutera resultatet kopplat till tidigare forskning. 
Men också redogöra för studiens bidrag till omsorgsforskningen.

Diskussion

Syftet med den här studien är att ta reda på hur åtta förskolepedagoger på två olika förskolor förstår 
omsorg kopplat till omsorgsuppdraget som framgår i förskolan läroplan (Läroplanen för förskolan 
Lpfö 98 2016, s. 5). Frågeställningarna har varit knutna till syftet på så sätt att de utgår från hur 
förskolepedagoger ser på omsorg: 

 Hur talar förskolepedagoger om begreppet omsorg? 
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 Hur talar förskolepedagogerna om omsorgsuppdraget i förskolans verksamhet? 

 Vilka utmaningar ser förskolepedagogerna vad gäller omsorgsuppdraget i förskolans 
verksamhet?

Begreppet omsorg
Utifrån den empiriska datan och de omsorgsetiska analyserna kan vi sammanfattningsvis konstatera att
informanterna ger uttryck för omsorg i förskolans verksamhet. Förskolepedagogerna beskriver ett 
gediget omsorgsarbete som tar sig uttryck genom ett demokratiskt förhållningssätt. Att vara en 
närvarande pedagog som kan möta barngruppens behov som kollektiv samtidigt som varje individ ska 
få bli sedd och hörd. Det finns ett enormt engagemang som lyser igenom i hela empirin. Genom att 
analysera empirin synliggjordes olika sätt att se på omsorg eftersom omsorgsbegreppet är mångtydigt, 
men en gemensam aspekt av omsorg som framgick är att trygghet förstås som en grund för omsorgen. 
Hägglund (2006, ss.35, 51) tar upp vikten av att ge barnen en trygg grund för att skapa goda relationer 
i barngruppen, för att barnen ska få insikt i andras upplevelser och känslor. 

Det framkommer även andra aspekter. Såsom att det finns svårigheter när det kommer till att tala om 
omsorgsrelationer samt särskilja omsorgsbegreppet från andra begrepp. Begreppet omsorg osynliggörs
och förkläs i andra ord/begrepp i verksamheten, vilket kan förstås i relation till omsorgens roll utifrån 
ett historiskt perspektiv. Detta kan ha påverkat omsorgens status när styrdokument ska skrivas fram. 
Det har skapats en dikotomi mellan omsorg och lärande, så när lärande tar stor plats i läroplanen kan 
det ha blivit på bekostnad av omsorgen (Halldén, 2007, s. 42). Här kan man se den historiska 
kopplingen mellan omsorgens position i dagens förskola. Omsorgens låga status i relation till lärande 
och utveckling kan förklaras utifrån föreställningen om omsorg som kvinnligt kodat (Halldén 2007, s. 
46-48). En annan aspekt kan också vara att förskolans läroplan till viss del är otydlig. “Förskolan ska 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” (Läroplanen för förskolan Lpfö 
98 2016, s. 7, 13). Vad innebär trygg omsorg, god omsorg? I läroplan beskrivs omsorgens betydelse 
för verksamheten till viss del, men läroplanen tydliggör inte omsorgens relationella aspekter. I 
Undervisning i förskolan en kunskapsöversikt 2018 finns omsorgens innebörder förtydligade. 
“Omsorg kan därmed ta sig olika uttryck men bär alltid med sig det lyssnande som svensk förskola av 
tradition lyfter fram: barns perspektiv tas i beaktande och barns röster är viktiga för det kollektiva 
lärandet” (Björklund & Pramling Samuelsson 2018, s 105). Omsorgen kopplas ihop med lärande men 
betydelsen av social omsorg och barns rättighet framträder. Omsorg som förhållningssätt förtydligas 
och kopplas till jämlikhet och varje barns individuella behov. Noddings omsorgsetik lyfts upp och 
beskrivs som ett etiskt engagemang, där omsorgsgivaren handlar utifrån barnets behov. Det är ett 
ställningstagande där barnen ska få den hjälp och stöd som barnen är i behov av, med hänsyn till det 
enskilda barnets förutsättningar (Björklund & Pramling Samuelsson 2018, ss. 106-107). Vi kan se 
likheter i sorteringen av våra empiriska data, där informanterna gav uttryck för ett känslomässigt 
engagemang rörande omsorg i förskolans verksamhet. Några pedagoger lyfte vikten av ett 
omsorgsfullt förhållningssätt kopplat till att bry sig om varandra, material och omgivning. Det kopplas
även till värdegrunden och fostransuppdraget. Omsorg lyfts också som en relation mellan de 
människor som möts inom ramen för förskolans verksamhet. Flera informanter tolkar omsorg utifrån 
att det är en service till vårdnadshavarna, att de ska känna sig trygga med att ha barnen på förskolan. 
Omsorg innefattar det grundläggande som ett barn behöver för att må bra både kroppsligt och 
relationellt.

27



Omsorgsuppdraget i förskolans verksamhet
Det saknas en pågående dialog om omsorg specifikt, men delar av omsorgen synliggörs genom att den
kommer till uttryck när förskolepedagogerna talar om behov i barngruppen. Demokratiskt 
förhållningssätt, att bry sig om andras upplevelser, känna ansvar för någon annan och vara lyhörd och 
empatisk i omsorgsrelationer. Informanterna talar om att dialogen har fördjupade egenskaper, vilket 
kan förstås som att lyssnandet inte bara tar fasta på orden utan också intentioner som kan bli 
meningsskapande i mötet. Att visa för barnen hur man kan bry sig om sin omgivning och göra något 
som blir bra för någon annan. Utgå ifrån barnets behov och skapa en verksamhet för de barn som 
befinner sig i den. På så sätt blir omsorgen ett utbyte mellan omsorgsgivare och omsorgstagare, 
omsorgstagaren kommer utveckla förmågan att själv visa omsorg om någon annan och få uppleva hur 
det är att vara behövd och kunna göra något bra för någon annan. 

Informanterna lyfter fysisk omsorg kopplat till de yngre barnen, omsorg som är tung och påfrestande 
att hantera. Men att det också upplevs vara svårt att tala om omsorg då begreppet är mångtydigt och 
föränderligt (Löfdahl & Folke-Fichtelius 2014, s. 2-3). Hägglund (2006, s. 49) visar på samtalets 
betydelse för att skapa goda relationer och lära sig förstå etik och moral. De talar också om vikten av 
att vara en god förebild för barnen, vilket kan kopplas till förhållningssätt och att vara en god 
omsorgsgivare. En omsorgsgivare som kan väga olika behov och intressen för att skapa en trygg 
omsorg. För att lyckas med uppdraget att skapa en trygg omsorg krävs det att det finns en pågående 
dialog i arbetslaget, varför man gör som man gör och hur man kan koppla det till omsorgsuppdraget 
(Hägglund 2006, ss. 51). Informanterna visar på gedigen erfarenhet av omsorg i förskolans praktik, 
flera informanter framhåller att omsorg är grunden för verksamheten och att det är en förutsättning för 
att barnen ska känna sig trygga och lära sig i förskolan. Omsorg är en bas för att skapa trygghet i 
barngruppen, omsorg och trygghet kan förstås som förutsättningar för att barnen ska utvecklas och lära
sig nya saker. I den empiriska datan framgår det att det finns ett behov av mer kunskap kring hur 
omsorg som begrepp kan förstås i relation till läroplanen för förskolan, samt på vilket sätt omsorgen 
ska kvalitetssäkras i relation till förskolans uppdrag. Informanterna uppger att det är andra frågor som 
diskuteras under planeringsmöten i arbetslaget, eftersom andra frågor prioriteras och tidsbristen är ett 
faktum. Den finns därmed ett behov av att tala om omsorg specifikt i arbetslagen (Löfdahl & Folke-
Fichtelius 2014, s. 7). 

Utmaningar i förskolan kopplat till omsorgsuppdraget
Att se barns behov utifrån ett relationellt omsorgsperspektiv innebär att ta hänsyn till hela barnet 
oavsett behoven. Relationen mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren är fundamental för 
omsorgen. Det finns många utmaningar i förskolan, att finnas närvarande och räcka till för alla barn är 
en utmaning som informanterna belyser. Genom analysen har vi fått syn på att det finns en hierarki 
inom omsorgen där fysisk omsorg och barns kroppsliga behov prioriteras när det finns ont om 
personal eller tidsbrist i verksamheten. Problem med tidsbrist, vikarier och personaltäthet i 
kombination med stora barngrupper uppges vara några av utmaningarna för att säkerställa en god 
kvalité på omsorgen. Utmaningarna, framförallt tidsbrist skapar svårigheter att bemöta alla barns 
behov av omsorg i verksamheten. Man kan se att det är främst fysiska behov av omsorg som 
prioriteras när arbetsbördan för förskolepedagogerna blir övermäktig. Vilket får till följd att den 
relationella och sociala omsorgen får vänta tills det finns tid i verksamheten. Dialogen och 
relationsutvecklande samtal kan bli lidande om verksamhetens ramar blir för snäva. Lärandet 
prioriteras i en målstyrd verksamhet med projektarbeten och kunskapsreproduktion. Informant 2 
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problematiserar idealet av det kompetenta barnet kopplat till det behövande barnet och omsorgens roll 
i förskolan. 

Här beskrivs hur kopplingen mellan tidigare forskning kan förstås i relation till resultatet, fysiska 
behov blir mer framträdande i verksamheten än de relationella och sociala (Eklund 2013, s. 218). Flera
informanter ger uttryck för att det finns ett stort avstånd mellan formuleringsarenan och 
realiseringsarenan, som i sin tur påverkar vad som ska dokumenteras och hur verksamheten ska 
bedrivas. Kraven på att synliggöra barns lärande och utveckling har höjts de senaste åren vilket har 
påverkat förskolepedagogers möjligheter att prioritera omsorgsuppdraget. Tidsramarna och låg 
personaltäthet skapar stress hos förskolepedagoger, vilket informanterna lyfter att det påverkar 
arbetssituationen inom förskolan (Löfdahl & & Folke-Fichtelius 2014, s. 7). Samtidigt vidhåller 
informanterna att allt det här är en del av förskolans vardag och att omsorgen aldrig får bli lidande 
trots ramarna som finns för verksamheten. Ett tematiskt projekttänkande har präglat förskolans praktik
på grund av en didaktisk och pedagogisk grundsyn på lärande. Vilket kan ha bidragit till att kunskaper 
reproduceras i stor utsträckning och att barnens egen kunskapsproduktion reduceras till de färdigheter 
och kompetenser som barnet besitter, något som vi har kunnat synliggöra i resultatet genom att 
analysera exemplen från den empiriska datan. Informant 2 lyfter problematiken kring att förskolan ser 
barn utifrån ett lärandeperspektiv, barn som visar intresse för ”rätt” ämnen får styra fokusområdet i 
projektarbeten. De barn som visar intresse för ämnet får uppmärksamhet av förskolepedagoger och 
högre status i barngruppen. Här kan man fråga sig vilken barndom som skapas inom ramen för en 
förskola, det är en fråga som borde problematiseras mer i relation till omsorg. Här har vi fått syn på 
hur förskolepedagoger resonerar kring omsorgsuppdraget utifrån läroplanen. På så sätt blir det även 
viktigt att ha förståelse för det autonoma barnet och varje barns rätt att vara en aktiv medskapare av sin
egen barndom (Halldén 2001, ss. 1-2).

”Rätt” lärande prioriteras över omsorgsrelationers betydelse. Med ”rätt” lärande menar Informant 2 att
”barn som visar intresse för naturvetenskap och matematik premieras”. Utifrån det som informant 2 
delger kan man förstå det som att förskolepadagoger fokuserar mer på lärandet än omsorgen. Vilket 
skulle kunna få till följd att omsorgsgivaren bortser från barnens behov då lärandet prioriteras före 
omsorgen. Hur pedagoger förhåller sig till barnen blir avgörande för vilka beteenden som uppmuntras.
Därför måste vi ställa oss frågan, vad premieras? Om meningen med utbildningen har att göra med 
vilket samhälle vi har och vilket samhälle vi strävar efter att skapa. Noddings lägger stor vikt vid att se
hela barnet och barnets behov av utbildning inom olika discipliner, även estetiska processer ska 
värderas och inkluderas i skolan. För att bli hel behöver barnet en tillåtande och inspirerande miljö 
som kan formas efter barnets behov, inte enbart färdiga kunskapsmål som ska utvecklas och 
utvärderas. Kraven från samhället växer och barnen pressas till att prestera mer och mer, kunskaper 
mäts för att säkerställa att barnen når upp till kraven i jämförelse med andra länder, det blir en tävling 
där många barn mår dåligt på grund av prestationskraven (Noddings 2005, s. 4). Noddings framhåller 
betydelsen av omsorgsrelationer som viktigt. Det krävs en omsorgsgivare med kunskap om 
omsorgsrelationer, för att se omsorgstagarens behov. Då omsorgen blir bekräftad av omsorgstagaren 
kan det skapas en reell omsorgsrelation (Noddings 2012b, ss. 772-773). Flera informanter (2,3,4 och 
6) beskriver ”omsorg och trygghet som grunden och en förutsättning för lärandet, att man aldrig kan 
bortse från omsorgen i förskolan”.  Utifrån att de har samma syn på lärande och omsorg, så uppger 
informant 2 att: ”ibland så ser man barnen utifrån lärandeuppdraget, vilket gör att vi ser barnens 
utveckling och prestation, då blir omsorgen inte lika viktig att ge. ”Uttalandet pekar på att 
förskolepedagogerna är medvetna om omsorgens betydelse för barnen men att lärandet ofta prioriteras.
Lärandets överordnade status kan förstås i relation till omsorgens låga status då omsorg kopplas till 
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den “goda modern” och kvinnliga praktiker. Omsorg är ett område med stark koppling till omvårdnad 
(Josefson 2018, s. 42). Här finns det likheter med fritidshemmets verksamhet där omsorgspraktiker 
utgör en stor del av verksamheten. Fritidshemmet har ett stort ansvar för barnen före, under och efter 
skoldagens slut vilket gör att pedagogerna i fritidshemmet lär känna barnen på en mer grundläggande 
nivå än vad annan skolpersonal kanske har möjlighet till då de har en social och relationell inriktning i 
sin verksamhet (Hjalmarsson & Löfdahl 2014, s. 92). Eklund (2013, s. 218) lyfter upp det relationella 
mötet som viktigt då vi i situationerna kan bemöta varandras känslor och få större förståelse för hur 
andra erfar världen. Men också för att lära känna individen och bemöta barnens perspektiv. Hägglund 
(2006, s. 49) beskriver relationen mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren, att det sker ett 
ömsesidigt utbyte och att omsorgen måste anammas för att fullbordas. Det krävs att omsorgsgivaren 
har förmåga att tona in omsorgstagarens behov och upplevelser, med en ambition att ställa allt tillrätta 
och göra den gemensamma världen lite bättre. Här är det viktigt att synliggöra barns perspektiv för att 
få förståelse för vad det innebär att ta emot omsorg från barnets perspektiv. Genom att ta hänsyn till 
barnens upplevelser, integritet och se barnet som autonom och hur barnet kan uppleva en utsatt 
situation kan omsorgsgivaren få en förståelse för barnets behov. Men det kan även leda till att barnen 
motsätter sig omsorgen, ifall omsorgen inte upplevs som genuin. Det blir därför viktigt att vara lyhörd 
inför barnet där dialogen får ta plats i här och nu situationer för att skapa en ömsesidig 
omsorgsrelation till barnet.

Betydelse för praktiken och professionen
Ett intresse för omsorg i förskolan har vuxit fram under vår tid på Stockholms Universitetet. Det var 
genom mötet med de förskolepedagogers arbete vi såg under den verksamhetsförlagda utbildningen 
som vi fick upp ögonen för omsorgens mångtydigheter i förskolan. Mötet med förskolans verksamhet 
har påverkat hur vi tänker kring omsorg, vilket har väckt en nyfikenhet kring hur läroplanens 
omsorgsuppdrag kan realiseras. Arbetet med att skriva om omsorg och ta reda på hur 
förskolepedagoger talar om arbetet med omsorg har varit en utmaning. Vår förståelse om begreppet 
omsorg har förändrats under tiden för arbetet. Både genom att ta del av informanternas utsagor men 
även genom att ta del av forskning och teorier. Nya insikter har bidragit till att vidga våra vyer och 
utmana oss i skrivandet. Tack vare att vi fick ta del av den gedigna erfarenhet av god omsorg som 
informanterna besitter har vi lyckats skriva den här uppsatsen. Hur kan man då förstå vad omsorg i 
förskolan är? Här gör vi en ansats till att summera vad omsorg är och vilken betydelse vårt resultat kan
tänkas ha för professionen. Omsorg kan vara fysiska behov, vård av kroppar och rutinsituationer. 
Omsorg kan förstås som ett förhållningssätt, att vara en närvarande och lyhörd pedagog med 
demokratisk grund. Så att barnen blir bemötta med respekt, som individer utifrån sin situation och sina
behov. Att det finns en idé om att verksamheten är till för de barn som befinner sig i den, med fokus 
på ett här och nu perspektiv. En verksamhet som realiseras genom att regler och rutiner anpassas efter 
barnens behov. Omsorg kan vara en omtänksam omsorgsrelation, där förskolepedagoger ses som 
omsorgsgivare, med uppgift att besvara omsorgstagarens behov. En god omsorgsrelation kan skapa 
ringar på vattnet, omsorgen blir en rörelse där den som får omsorg blir kapabel till att ge omsorg. God 
omsorg i förskolan kan också vara att bekräfta barnet genom dialog, att lyssna till det som är viktigt 
för barnet att berätta. Ett lyhört lyssnande anser vi är en förutsättning för att omsorgsrelationen ska bli 
trygg. Vilken betydelse kan det här resultaten få för de verksamma inom förskolan? Vi tänker att det 
kan få betydelse eftersom att det kan vara ett stöd till att kartlägga och dokumentera omsorgsrelationer
i barngruppen. Genom att kartlägga och dokumentera förskolepedagogers relation till varje 
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individuellt barn kan man identifiera vilka barn som faller mellan stolarna, barn som inte 
uppmärksammas som i behov av omsorg och därmed riskerar att få för lite omsorg. Men det finns 
även andra värdefulla aspekter av att uppmärksamma omsorgen, om man ser omsorg utifrån att det 
kan vara ett medvetet förhållningssätt, då kan förskolans värdegrund tydliggöras i verksamheten. Till 
förhållningssätt hör också att vara en god förebild, vilket kan ta sig uttryck genom att agera lyhört och 
vara omtänksam mot barn, kollegor och föräldrar. Uppmärksamma positiva beteenden och att bry sig 
om varandra kan skapa en bättre arbetsmiljö och underlätta samarbetet med hemmet. Vilket i sin tur 
kan uppmuntra till dialog om vad det innebär att vara en god förebild och omsorgsgivare i arbetslaget. 
Om vi kan identifiera olika aspekter av omsorg som påverkar barnens liv i förskolan, då kan vi kanske 
identifiera situationer där verksamheten brister i att ge en god omsorg. Brister som kan förebyggas och
på så sätt säkerställa att varje barn får tillgång till en trygg verksamhet med god omsorg samtidigt som 
verksamheten kan kvalitetssäkras utifrån ett omsorgsperspektiv. Vi har skrivit den här uppsatsen med 
en ambition att synliggöra omsorgens roll och betydelse i förskolan, med en önskan om att alla barn 
ska får tillgång till en god omsorg. 

Slutsatser
Sammanfattningsvis kommer vi här att redogöra för de slutsatser som man kan dra utifrån empirin. 
Där förskolepedagoger har talat om sina erfarenheter av omsorgsuppdraget och de utmaningar som 
finns i förskolan. Informanterna gav oss en inblick i hur det kan vara att arbeta med omsorg, olika 
faktorers påverkan på omsorgens realiseringsmöjligheter i verksamheten. Förskolans verksamhet 
genomsyras av omsorg, då omsorg som begrepp kan tolkas som mångtydigt och föränderligt. Som 
förskolepedagog är det av betydande vikt att ha ett demokratiskt förhållningssätt, vara flexibel och 
lyhörd inför barnens behov, genom närvaro i stunden kan ett här och nu perspektiv aktualiseras även i 
de vardagligaste stunderna. Enligt läroplanen för förskolan framgår det att: 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas 
förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i 
ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder (Läroplanen för förskolan Lpfö 
98 2016, s. 4). 

Utifrån det här citatet kan man se att barn tillägnar sig etiska förhållningssätt genom konkreta 
upplevelser. Detta kan då förstås som att förskolepedagogers förhållningssätt blir viktigt i deras roll 
som förebilder. Barnen lär sig hur man ska vara mot varandra genom att se hur förskolepedagoger gör.
Dock så finns det en risk med att likställa omsorg med lärande, då olika omsorgsaspekter behöver 
synliggöras var för sig, för att kunna uppmärksammas i olika delar av verksamheten. För att kunna 
synliggöra vikten av omsorg för barns utveckling och barns medkänsla, empati och förståelse för hur 
sitt eget handlande kan påverka andra och sin omgivning. Ytterligare aspekter av omsorg kan förstås 
som att barnen kan utveckla social kompetens och intressera sig för andra människors erfarenheter och
upplevelser. Omsorg om individen, genom samtal och interaktion etableras trygghet i relationen, men 
det krävs även god kontinuitet och ett genuint intresse för att upprätthålla omsorgsrelationen 
(Noddings 2012, ss. 773-774). Informanterna lyfter att tidsramar, krav, låg personaltäthet och hög 
omsättning av personal påverkar omsorgen negativt. Det kan då uppstå brister i verksamheten där 
fysiska behov prioriteras och omsorgsrelationer får vänta eller faller mellan stolarna. Barnens trygghet 
till förskolepedagogerna kan bli lidande om de inte kan skapa en ömsesidig relation med 
förskolepedagoger och barngruppen. Om barnen inte känner sig trygga i verksamheten, kan det uppstå 
utmaningar som påverkar barnens möjlighet till utveckling och lärande. Att arbeta med barn i 
förskolan och etablera omsorgsrelationer i förskolan kan tolkas som ett av våra viktigaste professions 
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uppdrag, att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande i en trygg miljö med ett 
omsorgsetiskt perspektiv på barnet. Relationen mellan omsorg och lärande har väckt många frågor hos
oss. Men vi har medvetet valt att fokusera på omsorgen i den här uppsatsen för att få fram vad 
förskolepedagogerna anser att omsorg är och kan vara i förskolan. Vi önskar härmed att ge läsaren en 
inblick i hur viktigt omsorgsarbetet i förskolan är och om möjligt höja omsorgens status och ta fasta på
uppdraget som står framskrivet i förskolans läroplan. Detta då förskolan som institution är medskapare
av barndomar och därmed visa på vikten av att ge barnen inflytande i sin egen verksamhet 
(Hjalmarsson & Löfdahl 2014, s. 97).

Vidare forskning
Efter genomgången av vår studie har vi tänkt att man skulle kunna forska vidare om hur 
omsorgsbegreppet kan förstås utifrån ett barnperspektiv och med hjälp av fler kvalitativa metoder.

Om man vill få fatt i ett barnperspektiv på omsorg skulle man kunna formulera frågor med fokus på 
hur barnen mår, trivs och upplever sin tid i förskolan, hur de upplever sina kamrater och 
förskolepedagoger. Exempelvis genom att använda sig av individuella intervjuer av barn för att få en 
tydligare bild av omsorgen utifrån ett barnperspektiv. Andra kvalitativa metoder såsom observation av 
verksamheten skulle kunna vara givande för att få en konkret inblick i hur förskolepedagoger arbetar 
med omsorgsuppdraget i verksamheten. 

Ytterligare en studie skulle kunna undersöka omsorgsbegreppets mångtydigheter i förskolans 
verksamhet. Detta för att få en fördjupad inblick i hur omsorg som fenomen framträder i verksamheten
och vilka aspekter som realiseras. Genom att ta fasta på olika teoretiska perspektiv kan 
omsorgssituationer analyseras och nya betydelser framträda.
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjumall 

Namn: 
Yrkesbenämning:
Verksamma år i förskolan:

Frågor om omsorgsbegreppet:
Om jag säger omsorg, vad tänker du då?  

Kan du utveckla den uppfattningen?
Hur har den uppfattningen förändrats under din tid i yrket?

Frågor om hur pedagogerna arbetar med omsorg – kopplat till arbetslaget:
Hur talar ni om omsorg i arbetslaget?
Vilken betydelse har omsorgen? För dig? För er i arbetslaget?

Finns det tid för omsorg i vardagen? När?
Kan man planera för omsorg?

Frågor om hur pedagogerna arbetar med omsorg - kopplat till barnen och vårdnadshavarna:
Hur ser du på omsorg i relation till barnens utveckling och lärande i stort?
Vilken betydelse anser du omsorgen har för det individuella barnet?
Vilken betydelse anser du omsorgen har för barngruppen som helhet? 
Vad kan påverka omsorgen om barnen? Ge gärna några exempel

Hur ser samarbetet med hemmen ut vad gäller omsorgen? 
Vad anser du vara viktigt/viktiga frågor för vårdnadshavarna? Vad tänker du om det?

Frågor om utmaningar:
Vad är god omsorg tänker du? Vilka utmaningar ser du vad gäller förskolans möjlighet att erbjuda 
trygg omsorg?
Vad är en god omsorgsgivare enligt dig?
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Bilaga 2: Samtyckesbrev som skickade ut till förskolepedagogerna och skrevs på innan varje 
individuella intervju.

                                                                                                                        Bromma 10/4 -19/4-18

Hej Förskolepedagoger!
Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 
avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om omsorg i  förskolans verksamhet. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja 
intervjua både barnskötare och förskollärare (förskolepedagoger) under tiden 10/4-19/4. Vid dessa 
tillfällen vill vi intervjua förskolepedagoger med hjälp av anteckningar och ljudupptagningar. 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för att medverkande i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. En 
förutsättning för er medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar nej till medverkan så 
kommer ert beslut att respekteras. Om ni ändrar er så kan ni avbryta er medverkan när ni vill, genom 
att kontakta oss studenter. Ni behöver inte uppge orsak till varför ni väljer att avbryta.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet.

Vänliga hälsningar Elin & Connie

Elin Andersson & Constanza Pozas Guadalupe
Tel.nr: xxxxx
Mailadress/er: xxxxx

Handledare: Mie Josefson
Stockholms Universitet
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen
106 91 Stockholm
Telefon:  xxxx
Mailadress: xxxx
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Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker härmed till att delta i studien i form av 
intervju.

Yrkesbenämning:

Förskollärare            

Barnskötare      

 
Underskrift                                                                                                Datum
                                                                                                                      
……………………………………………………………………                          
………………………………………………………………….

Namnförtydligande

…………………………………………………………………………………………………….
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Bilaga 3: Information som vi skickade till förskolorna med vårt syfte, frågestållningar och en citat från
läroplanen.

Hej förskolepedagoger!
Tack för att ni vill medverka som informanter i vår examensuppsats. Här får ni ta del av vårt syfte och 
kommande intervjufrågor. Vi ser fram emot att träffa er alla.

Vänligen: Constanza & Elin

Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger på x antal förskolor tänker kring 
omsorg i förskolan kopplat till förskolans uppdrag, såsom det uttrycks i Läroplan för förskolan Lpfö 
98 2016.  

“Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla 
barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling 
och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor 
och samhällsmedlemmar främjas” (Läroplan för förskolan Lpfö 98 2016, s. 5)

Frågor om omsorgsbegreppet:
Om jag säger omsorg, vad tänker du då?  

Frågor om hur pedagogerna arbetar med omsorg – kopplat till arbetslaget:
Hur talar ni om omsorg i arbetslaget?
Vilken betydelse har omsorgen? För dig? För er i arbetslaget? 

Frågor om hur pedagogerna arbetar med omsorg - kopplat till barnen och vårdnadshavarna:
Hur ser du på omsorg i relation till barnens utveckling och lärande i stort?
Vilken betydelse anser du omsorgen har för det individuella barnet?
Vilken betydelse anser du omsorgen har för barngruppen som helhet? 
Hur ser samarbetet med hemmen ut vad gäller omsorgen? 
Vad anser du vara viktigt/viktiga frågor för vårdnadshavarna? Vad tänker du om det?

Stockholms universitet/Stockholm University

SE-106 91 Stockholm

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00

www.su.se
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