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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka hur förskollärare i förskolan reflekterar över och synliggör 

omsorgen genom dokumentation av verksamheten. För att få syn på förskollärarnas perspektiv har vi 

genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat sex förskollärare i närförorter till Stockholm. 

När vi analyserat vårt material har vi använt oss av läroplansteori för att få syn på hur formuleringar i 

läroplanen påverkar vad som sker ute i verksamheten. Resultatet visar att de tillfrågade förskollärarna i 

studien har uttryckt svårigheter att definiera omsorgsbegreppet och att de ofta relaterar begreppet 

omsorg till lärande och/eller undervisning. Vidare visar resultatet av studien att omsorg i förskolan 

också handlar om omsorg om vårdnadshavare och kollegor. Ytterligare ett resultat av studien visar att 

det finns svårigheter att synliggöra omsorgen i dokumentationsarbetet på förskolorna.  

Utifrån studien har vi dragit slutsatsen att det blir svårt att dokumentera omsorg när detta inte 

efterfrågas i dokumentationsverktygen. Detta visar att dokumentationsverktyg ofta utesluter omsorgen 

vilket gör att vissa delar av verksamheten inte synliggörs. Ytterligare slutsatser av studien är att 

diskussion kan fungera som ett verktyg för att synliggöra omsorgen men att man bör dokumentera 

detta för att kunna utvärdera och utveckla. Slutligen visar vår studie att omsorgsbegreppet är 

mångtydigt och svårt att definiera, precis som forskning också visar.  

Nyckelord 
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Förord 

Denna uppsats avslutar vår tre och ett halvt år långa förskollärarutbildning på Stockholms Universitet. 

Vi lärde känna varandra första dagen på utbildningen då vi blev indelade i samma studentarbetslag och 

avslutar nu även utbildningen tillsammans med detta arbete, men vänskapen kommer att bestå. Vi vill 

tacka varandra för att vi stöttat och uppmuntrat varandra under hela utbildningen men framförallt i 

denna skrivprocess. 

Vi vill tacka alla informanter som har ställt upp på intervjuer, utan er hade inte studien varit möjlig att 

genomföra. Ett stort tack till Mie Josefson som handlett oss i vårt arbete och hjälpt oss framåt med 

sina goda råd och stora kompetens. 

Avslutningsvis vill vi tacka våra familjer för att de har stått ut med våra snabba kast mellan hopp och 

förtvivlan som denna skrivprocess medfört.  

 

Lovisa och Lotta  

Stockholm 25 Mars 2019 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under processen att skapa denna uppsats har vi båda två varit delaktiga i alla delar. Vi har haft ett väl 

fungerande samarbete. För att kunna djupläsa vår litteratur har vi valt att dela upp den mellan oss, 

detta för att kunna fördjupa oss mer och vara tidseffektiva och sedan har vi diskuterat vidare 

tillsammans. Vi har ibland delat upp arbetet med att skriva för att komma vidare i processen, detta har 

vi sedan tittat igenom tillsammans och gjort vissa ändringar för att texten ska representera oss båda. 

Innan intervjuerna skrev vi tillsammans en intervjuguide som vi använt oss av. I intervjuerna har vi 

växelvis haft olika roller, en har varit den som ställt frågor och intervjuat informanten medan den 

andre har antecknat och skrivit upp när något intressant framkom, denne har även kunnat hjälpa till 

och ställa följdfrågor om det har behövts utöver de vi formulerat innan intervjuerna. De dagar vi inte 

har setts personligen har färgats av många telefonsamtal fram och tillbaka där vi har diskuterat hur vi 

ska ta oss vidare i arbetet på bästa sätt och när någon av oss känt sig vilsen har den andre lett tillbaka 

denna på rätt stig, vi har både givit och tagit omsorg om och av varandra. 
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Inledning 

Vår uppsats handlar om begreppet omsorg i förskolan i relation till dokumentation av förskolans 

verksamhet då dokumentationskravet har ökat vilket Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande i 

lärarförbundet, aktualiserar i en artikel i Dagens nyheter (2019, s. 5). Vårt intresse för omsorg och 

dokumentation har växt sig starkare under vår förskollärarutbildning där krav på dokumentation och 

ett svårdefinierat omsorgsbegrepp har väckt frågor inför vårt kommande förskolläraruppdrag. 

I kap. 8 §2 i skollagen (SFS 2010:800) står följande: 

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

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

utveckling och lärande bildar en helhet. 

Utifrån detta kan man tolka omsorgen som en grundbult och som ”kärnan” i den svenska förskolan. 

Även i förskolans läroplan (Lpfö 98 2016, s. 5) står det att: ”omsorg, lärande och utveckling ska bilda 

en helhet”. Trots detta finns det inga förtydliganden om hur man ska göra detta, varken i skollagen 

eller i läroplanen. Det finns alltså ett stort tolkningsutrymme på realiseringsarenan kring hur detta 

arbete ska gå till vilket kan leda till att olika förskolor arbetar på olika sätt.  

Det finns forskning om omsorg och dokumentation var för sig, vilka båda lyfts som en viktig del av 

förskolan, samt studier där omsorgen lyfts fram i relation till dokumentation (Löfdahl & Folke-

Fichtelius 2015; Löfgren 2015). Flera forskare (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 285; 

Löfdahl & Folke-Fichtelius 2015, s. 263; Löfgren 2015, ss. 2, 4) beskriver ett ökat 

dokumentationskrav i dagens förskola och att ansvaret för detta ligger på förskollärarna. Ahrenkiel, 

Schmidt, Steen Nielsen, Sommer och Warren (2013) lyfter fram osynliga kompetenser i 

förskollärarprofessionen där bland annat förmågan att visa omsorg beskrivs som en viktig del av dessa 

kompetenser.  

Kanske behövs det ett gemensamt språk för att tala om omsorg i förskolan eller tydligare riktlinjer i 

läroplanen kring vad som är omsorg och hur man kan lyfta fram omsorgsaspekter i dokumentationen 

av verksamheten? Med avstamp från detta blir det intressant att undersöka hur förskollärare synliggör 

omsorgen i sin dokumentation av verksamheten. Nedan kommer vi att gå in djupare i tidigare 

forskning kring både omsorg och dokumentation samt lyfta fram forskning som vi anser är relevant för 

vår studie.  

Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning kring vårt ämnesfokus som rör sig kring 

omsorg och dokumentationsarbetet i förskolan. Först kommer vi att presentera forskning kring 

begreppet omsorg för att sedan fortsätta med forskning kring dokumentation. Vi kommer även ta upp 

forskning som rör båda dessa aspekter i relation till varandra. Vi avslutar denna del med 

sammanfattande kommentarer.  
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Omsorg som begrepp i förskolan  

Omsorg nämns både i skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan, både den nuvarande och den 

kommande läroplanen som börjar gälla i juni 2019 (Lpfö 98 2016; Lpfö 18 2018). Trots detta finns det 

ingen tydlig definition av begreppet i dessa dokument. År 2000 anordnades en konferens i Göteborg 

där forskare inom ramen för Nätverk för barndomsforskning träffades för att lyfta begreppet omsorg, 

där diskuterades även dess innebörd för att rädda omsorgsbegreppet från en retorisk förflackning samt 

belysa omsorg i ett vidare sammanhang (Halldén 2001, s. 1). Vi ska nu lyfta fram några olika 

forskares syn på begreppet omsorg och deras tolkningar av begreppet. 

Historiskt sätt har omsorg fått en underordnad roll i de pedagogiska programmen menar Folke-

Fichtelius & Löfdahl Hultman (2016, s. 287) och under 70-talet fanns det en ovilja att använda 

omsorgsbegreppet, kanske för att det associerades med en passivitet. Löfdahl och Folke-Fichtelius 

(2015, ss. 260, 268) har i en artikel undersökt begreppet omsorg i relation till förskolors kvalitetsarbete 

och kommer fram till att förskollärare upplever begreppet som svårt att uttrycka i skrift. Bland annat 

beskrivs begreppet som ett handlande och något man kan prata om men inte dokumentera (Löfdahl & 

Folke-Fichtelius 2015, s. 265). En annan förskollärare i studien menade att det inte finns någon som 

frågar efter dokumentation av omsorg samtidigt som hon nämner att de har dokument kring blöjrutiner 

(Löfdahl & Folke-Fichtelius 2015, s. 266). 

Halldén (2001, s. 5) beskriver att omsorgsbegreppet kan kopplas till olika sorters forskning och 

därmed också få olika infallsvinklar. Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016, s. 286) förklarar att 

begreppet omsorg både har diskuterats och problematiseras inom olika forskningsområden och även 

om olika forskare förklarar omsorgsbegreppet på olika sätt verkar de flesta vara överens om att 

begreppet är mångtydigt, svårt att definiera och svårt att avgränsa (Folke-Fichtelius & Löfdahl 

Hultman 2016, s. 286; Halldén 2001, s. 5; Hjalmarsson & Löfdahl 2014, s. 92; Josefson 2018, ss. 3, 8). 

Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman (2016, s. 286) menar att en förklaring till detta är att omsorg tas 

förgivet och traditionellt utförs i det tysta och uppmärksammas inte förrän den saknas.  

Lindgren (2001, s. 21) beskriver att omsorgsbegreppet likt andra begrepp har förändrats över tid och 

att betydelsen inte längre är den samma som tidigare vilket också Folke-Fichtelius och Löfdahl (2015, 

s. 263) lyfter fram. Vidare beskriver Lindgren (2001, s. 21) att omsorg kan förstås som konkreta 

händelser men också som beskrivning av abstrakta fenomen. Josefson (2018, ss. 3, 8) menar att 

omsorg är ett relationellt och praktiknära begrepp och samtidigt menar hon att det är svårt att sätta ord 

på vad omsorg är och kan vara vilket också Hjalmarsson och Löfdahl (2014, s. 92) beskriver. Folke-

Fichtelius och Löfdahl (2015, s. 261) menar likt Johansson och Pramling Samuelsson (2001a, s. 38) att 

omsorgsarbetet kan ses som förknippat med kvinnans natur och tradition. Vidare lyfter Folke-

Fichtelius och Löfdahl (2015, s. 263) även de fram att begreppet omsorg kan betyda flera olika saker 

och är ett mångtydigt begrepp. Slutligen frågar sig Folke-Fichtelius och Löfdahl (2015, s. 268) om det 

är så att omsorgsbegreppet har fått en ny innebörd och ”en ny kostym” som riktar sig mot kunskap och 

lärande. Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016, s. 295) beskriver i en senare artikel på liknande 

sätt en ”smygande översättningsprocess” och menar att omsorgen delvis får en ny innebörd i förskolan 

vilken gör att delar av omsorgen osynliggörs.  

Johanson och Pramling Samuelsson (2001b, s. 81) förklarar att den svenska förskolan karaktäriseras 

av en ambition att förena omsorg och pedagogik, de menar att omsorg kan betraktas som en aspekt av 

pedagogiken vilket även Lidholt (2001, s. 62) menar. Vidare beskrivs hur vård och omsorg inte kan 

skiljas från pedagogiska situationer. Både Johansson och Pramling Samuelsson (2001b, s. 85) samt 

Folke-Fichtelius och Löfdahl (2015, s. 261) lyfter fram begreppet Educare som vuxit fram i den 
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engelspråkiga världen där tanken är just en helhetssyn på omsorg och lärande men att det trots detta 

fortfarande finns skillnader mellan dessa aspekter. Johansson och Pramling Samuelsson (2001a, s. 38; 

2001b, ss. 84-85) beskriver att omsorg i förskolans tradition kan handla om olika moment som görs i 

verksamheten. Vidare menar de att det framträder två aspekter av omsorg, dels den sidan som har med 

vårdande moment att göra och dels den sidan av omsorgen som berör hur man förverkligar 

verksamheten och möter andra vilket kan kopplas till omtanke. De har i sin tolkning av 

omsorgsbegreppet inspirerats av Gilligan, Wiggins och Noddings som menar att omsorgen innehåller 

en pedagogisk aspekt, där omsorgen ses som ett förhållningssätt och en del av pedagogiken (Gilligan 

& Wiggins 1988; Noddings 1993 se Johansson & Pramling Samuelsson 2001b, s. 86). Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001b, s. 93) menar alltså att grunden för omsorg är en ömsesidighet, både att 

känna av vad den andre behöver för omsorg men också den andres svar på omsorgen. Slutligen menar 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001b, s. 99) att omsorgen inte självklart är en integrerad del av 

den pedagogiska verksamheten. För att detta ska kunna ske behöver pedagogerna reflektera och 

analysera kring vad omsorg är eller kan vara och inte betrakta omsorg och lärande som dikotomier, 

utan istället se omsorg och lärande som två sammanvävda aspekter i det pedagogiska arbetet.  

 
Dokumentation, kvalitet och omsorg  
Löfgren (2015, s. 1) har genomfört en studie med syftet att undersöka vad som händer med skildringen 

av omsorgen i förskolan när policydokument ställer krav på ökad dokumentation. För att samla in 

material har livshistorieintervjuer använts för att sedan analyseras med teorier kring relationer mellan 

förändringar i samhället, hur förändringar i styrdokument påverkar professionsutvecklingen och den 

pedagogiska verksamheten (Löfgren 2015, ss. 3, 11-12) något som vi kopplar till en läroplansteoretisk 

forskningstradition. I analysen har främst begreppet ”noisy silence” används vilket beskrivs som 

berättelser som alla vet men ingen återberättar, alltså vad som inte tas upp i berättelserna (Löfgren 

2015, ss. 3, 8). Vidare motiverar Löfgren att begreppet omsorg passar in som ”a noisy silence” 

eftersom omsorgen sker hela tiden men sällan lyfts eller synliggörs. 

Andra forskare som riktat in sin forskning mot omsorg och dokumentation är Folke-Fichtelius & 

Löfdahl Hultman (2016, s. 285) som i sin studie har fokus på vilken betydelse begreppet omsorg ges i 

dokumentations- och resultatredovisningen och på vilket sätt förskolor förväntas synliggöra och 

dokumentera omsorgen i verksamheten. Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016, ss. 286, 288) 

studerar begreppet omsorg historiskt och i olika sammanhang genom textanalys med teorier hämtade 

ur begreppsanalytisk metod med en läroplansteoretisk utgångspunkt. I analysen synliggörs hur flera 

andra ord, utöver omsorg, används för att beskriva omsorgsrelaterad verksamhet i förskolan vilket 

benämns som en ”smygande översättningsprocess” (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 

295). Det framträder hur omsorg delvis får en ny innebörd vilket gör att vissa delar till exempel de mer 

emotionella aspekterna av omsorg osynliggörs medan andra ord som kan relateras till omsorg 

förekommer mer frekvent i olika policydokument (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 289). 

Exempel på detta är hälsofrämjande och skadeförebyggande arbete som uppmärksammas medan de 

dagliga omsorgsaktiviteterna blir osynliggjorda (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 295). 

Vidare lyfter de också så kallade ”motbegrepp” som används för att avgränsa begreppet mot vad det 

inte är eller när omsorgen brister (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 293). Löfgren (2015, 

s. 11) beskriver också hur omsorg som begrepp har skiftat innebörd från att handla om fysiska behov 

till mer intellektuella behov vilket han tolkar som ett närmande mot lärande och att förskolan idag vill 

se barnet som ett aktivt subjekt och att omsorgsberoendet därför inte lyfts fram. 
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Det ökade dokumentationskravet kommer i sig ur en större marknadsanpassning och mer statlig 

kontroll av förskolan där förskolor, med dokumentation som redskap, förväntas visa upp resultat och 

kvalitet mot kunder, alltså vårdnadshavare (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 285; Löfdahl 

& Folke-Fichtelius 2015, s. 263; Löfgren 2015, ss. 2, 4). När resultat ska redovisas blir en konsekvens 

att man fokuserar på det som är lätt att mäta vilket blir problematiskt eftersom vissa delar av 

verksamheten, till exempel omsorgen, inte går att mäta vilket Bruce (2016, ss. 145-146) beskriver. 

Vidare lyfter Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016, s. 295) omsorgen som exempel där 

”resultatet” kanske blir synligt först när barnen blir vuxna. Vallberg Roth (2013, s. 5) presenterar i en 

artikel sin studie som jämför de nordiska ländernas riktlinjer för innehåll och kvalitet i förskolan. I en 

avslutande reflektion menar hon att länderna inte lyckas förena de olika begreppen omsorg, fostran 

och utbildning utan att de mer eller mindre väljer spår (Vallberg Roth 2013, s. 11). Vallberg Roth 

(2013, s. 9) menar att kvalitet i förskolan kopplas till lärande och att den mäts genom dokumentation 

och registrering vilket är en intressant iakttagelse i sammanhanget för vår studie. 

Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016, s. 296) presenterar en möjlig tolkning av läroplanen där 

omsorgrelaterat arbete skulle kunna synliggöras som förutsättning eller process i kvalitetsarbetet 

istället för det de beskriver som en tendens idag, att omsorg reduceras till resultatinriktade aktiviteter. 

Även Löfgren (2015, s. 14) argumenterar för varför förskollärarna i hans studie förväntades ta upp 

omsorg i samtalen kring dokumentation. Han tar upp hur omsorg har varit ett dominerande begrepp 

genom förskolans historia och att de emotionella aspekterna av professionen och förmågan att ge 

omsorg lyfts som viktiga delar av förskollärarens kompetens (Löfgren 2015, ss. 5, 14). Vidare 

poängterar han att det blir viktigt att även visa upp förskolors omsorgsförmågor i en marknadsstyrd 

förskola. Studiens resultat visar dock på att förskollärare inte refererar till omsorg när de samtalar 

kring dokumentationsarbetet vilket Löfgren (2015, ss. 2, 22) tolkar som att förskollärarna värderar 

dessa kompetenser lägre än andra eller att begreppet anses som ”omodernt”. Även Löfdahl och Folke-

Fichtelius (2015, s. 267) kommer fram till att dokumentation är ”hot stuff” medan omsorgen betraktas 

som något som mest tar tid från det ”viktiga”, att planera och följa upp.  

Formuleringar i policydokument, som läroplanen för förskolan, styr hur praktiken utformas och vad 

som blir viktigt att lyfta men Löfgren (2015, ss. 2-3) tar också upp att den lokala kontexten och vad 

som berättas där är med och styr vad som premieras i verksamheten. Löfgren (2015, ss. 2, 9) beskriver 

hur professionaliseringen av förskolläraryrket tillsammans med ett ökat fokus på lärande i läroplanen 

sätter omsorgen i en sårbar position i förskolan. Vidare beskrivs hur läroplanen mixar en 

skolförberedande syn på förskolan med en syn på förskolan som komplement vilket ger en otydlig bild 

av vad som bör synliggöras och dokumenteras (Löfgren 2015, s. 10). Något som även Folke-Fichtelius 

och Löfdahl Hultman (2016, s. 291) poängterar i sin studie där de diskuterar hur olika syn på 

förskolans uppdrag får konsekvenser för vad som synliggörs i dokumentationsarbetet och att det inte 

framgår av läroplanen huruvida omsorgen ska dokumenteras. Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman 

(2016, ss. 287-288) menar att omsorg inte lyfts i utvärderingsdokument och beskriver även de en 

förskjutning från omsorginriktad verksamhet mot kunskap, lärande och utveckling. Omsorg blir ett 

verktyg för pedagogik vilket också Löfgrens (2015, s. 1, 5) studie indikerar på där omsorg får en 

underordnad roll i samtal med förskollärarna och beskrivs som en aspekt av lärande. Folke-Fichtelius 

och Löfdahl Hultman (2016, ss. 292-293) lyfter i sitt resultat att det är lätt av vissa begrepp hamnar i 

skuggan när andra begrepp är i stark utveckling vilket känns aktuellt idag när ”undervisning” blir ett 

nytt begrepp i nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018). De kommer också fram till slutsatsen att 

betoningen av omsorg skiftar över tid men också mellan olika aktörer i utbildningssystemet (Folke-

Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 294). 
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Löfgren (2015, ss. 18, 21) fann i sin studie att förskollärare uttrycker en oro över att dokumentation tar 

mycket tid, tid som anses tas från barngruppen och att detta får konsekvenser för kvaliteten. En 

förskollärare i studien uttryckte att det finns en risk att förskollärare ”gömmer sig bakom 

dokumentation”, till exempel genom att dokumentera med kamera och då distanserar sig från omsorg 

av barns behov. Vidare uttrycks en sorg över att förskolläraryrket blir mer administrativt och att denna 

utveckling leder till att förskolläraren till viss del förlorar kontakt med barnen. Löfgren (2015, ss. 22–

23) konstaterar utifrån studien att det finns en risk, om denna ”trend” fortsätter, att förskollärare 

fokuserar mer på vad barn kan och deras intellektuella utveckling än på deras välbefinnande här och 

nu vilket han menar speglar det individualiserade samhälle vi lever i. Folke-Fichtelius och Löfdahl 

Hultman (2016, s. 296) belyser det problematiska med att en så stor del av förskollärares arbete blir 

osynliggjort och att det finns fog för oro kring hur det kommer påverka de professionella färdigheterna 

när dessa kompetenser inte värderas i kvalitetsarbetet. En annan uppdelning som Löfdahl och Folke-

Fichtelius (2015, s. 261) berör är hur omsorg kan ses som en handling eller ett förhållningssätt. 

 

”Osynliga” kompetenser och aspekter av 

förskolan  
Ahrenkiel et al. (2013, s. 79) beskriver hur vardagen i förskolan är beroende av professionell 

kompetens som finns inbyggd i bland annat rutiner och erfarenheter, något de beskriver med begreppet 

”osynliga” kompetenser. De vill med studien undersöka om det finns fog att argumentera för att alla 

aspekter av arbetet måste inkluderas i vad som räknas som professionella kompetenser (Ahrenkiel et 

al. 2013, s. 80). Ahrenkiel et al. (2013, ss. 82-83) lyfter i sin studie att det finns olika typer av kunskap 

inbäddat i pedagogers arbete där de beskriver ”gestural knowledge” som en del av de osynliga 

kompetenserna vilket förklaras som kunskap där kropp och sinne samverkar. De menar utifrån 

studiens resultat att dessa är centrala i arbetet i förskolan eftersom pedagogers interaktion med både 

barn och kollegor ofta har en stark kroppslig aspekt. Även Löfgren (2015, s. 5) lyfter tidigare 

forskning kring förskollärares kompetenser där de affektiva aspekterna lyfts fram som viktiga och 

svåra om inte omöjliga att mäta, sociala relationer och förmågan att ge omsorg beskrivs som viktiga 

delar av den professionella kompetensen. 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015, s. 260) har i sin studie en frågeställning som fokuserar hur 

förskollärare hanterar kraven på synliggörande av verksamheten. Att dokumentationen lyfter vissa 

delar av arbetet medan andra delar ”tystas” och hur det också påverkar vilka delar av professionen som 

lyfts fram. Likaså hävdar Ahrenkiel et al. (2013, s. 80) att de osynliga kompetenserna inte värderas till 

följd av ett ökat krav på dokumentation av barns lärande och att arbetet i förskolan ofta delas upp i å 

ena sidan praktiskt arbete och å andra sidan ”professionella” uppgifter där bland annat planerade 

aktiviteter räknas in. Förändrat fokus på vad som ska dokumenteras påverkar vilka kompetenser inom 

professionen som lyfts fram, det blir lätt att man fokuserar mot det som är enkelt att mäta (Ahrenkiel 

et al. 2013, s. 82). Vidare menar Ahrenkiel et al. (2013, s. 93) att personalen i förskolan själva kan ha 

svårt att få syn på de osynliga aspekterna av deras profession. Kanske för att de tar de för givet vilket 

även Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015, s. 265) konstaterar och tar upp ett exempel på när en 

intervjuperson beskriver omsorgen som så central och förgivettagen att den aspekten av arbetet inte tas 

upp för diskussion. Ahrenkiel et al. (2013, s. 85) lyfter en observation från en lunchsituation som 

exempel där en pedagog stöttar ett barn till att lyckas med en uppgift. Pedagogen reflekterar efteråt 

och inser att hon inte räknade lunchsituationen som en situation där lärande kan ske och att den 

stöttning hon gav kan ses som en del av hennes kompetens. Ahrenkiel et al. (2013, s. 86) tar upp ett 
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annat exempel från en observation där de tolkar pedagogens agerande som ett dilemma mellan att 

genomföra en planerad aktivitet för att ”följa protokollet” eller tillmötesgå ett barns individuella 

behov.  

Precis som Löfgren (2015, ss. 22-23) menar Ahrenkiel et al. (2013, s. 87) att det finns en risk att 

professionaliseringens fokus på akademiska och mätbara kunskaper leder till att de kunskaper och 

kompetenser som finns i förskolans vardagliga situationer riskerar att exkluderas och gå förlorad. 

Vidare poängterar de vikten av att låta pedagoger ha gemensamma reflektioner för att bli medvetna om 

den breda kompetens de besitter och att möten med förbestämda agendor riskerar att marginalisera 

diskussioner kring de vardagliga situationerna i förskolan (Ahrenkiel et al. 2013, ss. 89, 92). Löfdahl 

och Folke-Fichtelius (2015, s. 264) lyfter i sin artikel fram kritik som växt fram mot konsekvenserna 

av professionaliseringen av läraryrket, att yrket riskerar att tappa de sociala och affektiva aspekterna. 

Likt Löfgrens (2015, s. 18, 20) studie visar även Ahrenkiel et al. (2013, ss. 92-93) studie på att det 

ökade kravet på dokumentation och ett förändrat förskolläraruppdrag väcker en oro hos professionen, 

att pedagoger fokuserar på att dokumentera vad barnen gör istället för att vara närvarande för barnen 

och att bara vissa delar av deras arbete synliggörs, som en av de intervjuade uttrycker det ”…what 

about before we got the curriculum, didn´t I do anything important then?” (Ahrenkiel et al. 2013, s. 

93). 

Sammanfattande kommentarer  

Forskningen kring omsorgsbegreppet visar att begreppet är mångtydigt och saknar definition. Många 

yrkesverksamma beskriver en svårighet att uttrycka omsorg i ord och att man ofta pratar om omsorg 

men inte dokumenterar den, omsorgen tas förgivet. Vidare lyfts även att det kan vara svårt att se 

omsorgsaspekter i yrkesrollen, det blir en osynlig kompetens. Omsorg och lärande ses ofta som en 

helhet vilket begreppet Educare är ett uttryck för men forskningen visar att omsorgen lätt hamnar i 

skuggan av lärandet och att omsorg beskrivs i andra termer. Det finns ett ökat krav på dokumentation 

och att förskolor ska synliggöra sin verksamhet där fokus ofta hamnar på det som är lätt att mäta vilket 

medför att omsorgen hamnar utanför. Läroplanen och yrkesverksammas tolkningar av denna styr 

vilken diskurs av omsorg som blir framträdande i förskolan.  

Vår studie tar utgångspunkt i från det Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016) beskriver som en 

smygande översättningsprocess eller som Halldén (2001) beskriver det, en förflackning av 

omsorgsbegreppet i förskolan. Vidare tar vi också avstamp i det ökade dokumentationskravet (Löfdahl 

& Folke-Fichtelius 2015; Löfgren 2015) som bidrar till att vissa delar av förskolan synliggörs medan 

andra osynliggörs, detta samtidigt som vissa aspekter av förskollärares kompetenser inte värderas (jmf. 

Ahrenkiel et. el 2013). Utifrån dessa utgångspunkter blir det intressant att undersöka om och hur 

förskollärare dokumenterar omsorg samt reflekterar kring omsorgsbegreppet i relation till 

dokumentationsuppdraget.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att med hjälp av läroplansteori undersöka hur förskollärare i förskolan reflekterar 

kring och synliggör omsorgen genom dokumentation av verksamheten.  
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Frågeställningar   

 Vilka aspekter av omsorg i förskolan talar förskollärarna om?  

 På vilket sätt synliggör respektive dokumenterar förskollärarna omsorgen i förskolan? 

 Hur blir läroplanens formuleringar kring omsorg och dokumentation styrande för 

förskollärarnas arbete kring dessa områden?   

De två första frågeställningarna syftar till att få syn på hur förskollärarna talar om och synliggör 

omsorgen i intervjuerna medan den tredje frågeställningen kommer bli synlig i den läroplansteoretiska 

analysen av materialet. 

Teoretiskt perspektiv 

I denna studie har vi valt att använda oss av läroplansteori. Nedan ska vi kortfattat beskriva vad 

läroplansteori är och dess bakgrund. Sedan kommer vi gå in på begreppen som vi har valt att använda 

oss av i vår analys. Vi har valt att dela in följande avsnitt i underrubriker utifrån de tre arenorna som är 

formulerings-, transformerings-, och realiserings-arenan vilka kommer att bli våra övergripande 

begrepp och inom dessa arenor kommer vi också att redogöra för begreppen stoff, läroplanskoder och 

teachers-thinking. Som en tredje rubrik väljer vi diskurs eftersom begreppet är svårt att knyta till 

endast en arena. Vi kommer i samband med förklarandet av begreppen också klargöra hur dessa 

begrepp kommer att användas i vår studie och i slutet av avsnittet beskriver vi hur begreppen relaterar 

till studiens syfte.  

Läroplansteori  

Elfström (2013, s. 27) beskriver i sin avhandling att Urban Dahlöf och Ulf P. Lundgren utvecklade 

läroplansteorin under 1960-70 talet. Läroplansteori har inom skolvärlden används länge men det var 

först under 1980-talet som förskolan började studeras utifrån läroplansteorin (Elfström 2013, s. 28). 

Vallberg Roth (2011, s. 10) beskriver läroplansteori som en försvenskning av curriculum theory, där 

man tolkar läroplansbegreppet bredare i likhet med det engelska begreppet curriculum, vilket då inte 

bara innefattar läroplanen som dokument (Folke-Fichtelius 2008, s. 27). Lundgren (1979, s. 20) menar 

att läroplansteori kan ses som ett försök att i utbildningsprocesser, mål, innehåll och metodik forma 

kunskap utifrån ett visst samhälle och kultur. Linde (2012, s. 11) menar att man genom att studera 

läroplansteori kan hjälpa till att både avslöja och förstå makten över sinnen och därmed kunna påverka 

utbildning och skola. Vidare menar Linde att man genom att studera just läroplansteori kan göra en 

upptäcktsfärd för att förstå hur vår världsbild har skapats, då främst genom lärostoff som andra 

överlåtit till oss. Vallberg Roth (2011, s. 9) menar att lärare behöver kunskaper inom läroplansteori för 

att få en insikt i hur regler, normer och ideologier styr olika verksamheter, så som förskolan. Centrala 

delar inom läroplansteori är enligt Jonsson (2011, s. 34) hur styrdokument, så som läroplanen, formas i 

relation till historiska, ekonomiska, politiska och kulturella förutsättningar. 

Lundgren (1979, ss. 21-22) beskriver att det i en läroplan kan skönjas tre nivåer. Den första nivån 

behandlar hur värderingar, kunskaper och erfarenheter dels väljs ut men också organiseras, här lyfts 
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historisk utveckling fram och hur den påverkar uppfattningar om läroplaners syfte, innehåll och 

funktion. På den andra nivån behandlas frågor relaterade till hur en läroplan utvecklas mer konkret. 

Här behandlas besluts- och kontrollprocesserna kring läroplanens utformande samt hur pedagogiskt 

forsknings- och utvecklingsarbete påverkar detta arbete. På den tredje nivån behandlas frågor kring 

hur en läroplan styr den faktiska undervisningen. Lundgren (1979, s. 231) menar att en läroplan utgör 

samhällets krav på utbildning och uppfostran och att läroplansteori är en förklaring till varför dessa 

krav har utvecklats samt vilka villkor de gestaltat i processen.  

Jonsson (2011, s. 42) beskriver att man genom ett läroplansteoretiskt perspektiv kan få nya insikter 

och få syn på nya aspekter i förskolans verksamhet som historiskt sätt har en tradition kopplat till 

omsorg och fostran men som nu fått ett mer tydligt fokus på lärande och undervisning. Vi har funnit 

att läroplansteorin kan ge oss relevanta redskap för att förstå hur styrdokument påverkar verksamheten 

i förskolan. Nedan kommer vi att beskriva centrala begrepp i vår studie.  

Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan är den arenan där läroplaner utarbetas och formuleras (Elfström 2013, s. 35), 

Linde (2012, s. 23) menar att behovet av att formulera reglerade texter för undervisning och fostran 

antagligen aktualiserades när dessa uppdrag flyttades från det dagliga livet till särskilda platser. Inom 

denna arena blir begreppen stoff, läroplanskod och diskurs centrala. Med begreppet stoff menas det 

som avses läras ut. Stoffet väljs ur ett större urval av tillgänglig kunskap men allt kan inte förmedlas, 

vissa kunskaper behöver erfaras eller praktiseras (Linde 2012, ss. 38, 44). Vallberg Roth (2011, ss. 

174–175) lyfter omsorgsbegreppets långa tradition i förskolans uppdrag och beskriver hur begreppet 

över tid har skiftat innebörd och närmat sig lek och lärande vilket blir en motivation till hur vi väljer 

att använda begreppet som verktyg i analysen. Begreppet används genom att tolka omsorg och 

synonymer till begreppet omsorg (som tas upp av informanterna) som ett stoff i förskolans läroplan. 

Att bemötas med omsorg blir att erfara omsorg men även att, som några av informanterna beskriver, 

”lära ut” omsorg genom att visa barnen hur man är mot varandra och sin omgivning. Vi kommer också 

att analysera vilket stoff som informanterna lyfter utöver omsorg eller i relation till omsorg.  

Nästa begrepp vi kommer in på är läroplanskod, Linde (2012, s. 39) beskriver att det finns flera olika 

läroplanskoder vilka har olika principer för urval av stoff, organiserandet och förmedlingsformen för 

undervisningen. Utifrån det resultat vi lyft fram ur intervjuerna blir det intressant att titta på vilka 

läroplanskoder som blir synliga. Med fokus på omsorg blir det att vi kommer in mest på den moraliska 

läroplanskoden som syftar till att fostra moraliska och lojala medborgare vilket under mitten av 1900-

talet ändrat fokus från religiösa till mer demokratiska värden där respekt för oliktänkande och 

minoriteter blir viktigt (Linde 2012, s. 40). Linde (2012, ss. 51–52) tar också upp den demokratiska 

läroplanskoden som en läroplanskod som dagens läroplansdiskussion cirkulerar mycket kring där 

”values education” lyfts fram som en alternativ form av framtida utveckling. Denna liknar den äldre 

moraliska läroplanskoden där sociala kompetenser som empati, förmåga att lyssna och leva i ett 

mångkulturellt samhälle bland annat lyfts fram som viktiga värden.  

Transformerings- och realiseringsarenan 

Transformeringsarenan är den arena där läroplanen tolkas och där tillägg och fråndrag görs, Linde 

(2012, s. 55) beskriver hur läroplanen bara är en av flera faktorer som påverkar undervisningen. 

Vidare beskrivs det hur läroplanen är ett uttryck av det önskvärda men att innehållet sedan tolkas på 

vägen mot realisering. Reformering av en läroplan beskrivs som en lång process från formulering till 
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faktisk förändring och det är genom utveckling i organisationerna som förändringarna sker först, alltså 

en transformering av läroplanen innan realiseringen ”inträffar” (Linde 2012, ss. 5, 6).  

Linde (2012, s. 57) lyfter också hur ämnens tradition påverkar tolkningen av läroplanen och hur 

traditioner överförs av yrkeskåren snarare än uttrycks i läroplaner. Olika ämnen ger olika stor frihet 

och tolkningsutrymme för läraren och vidare lyfter Linde (2012, s. 65) hur svagt avgränsade ämnen 

öppnar upp för läraren att använda sin egen stoffrepertoar. Linde (2012, ss. 58–59) beskriver också 

begreppet ”teachers-thinking” där yrkesverksammas personliga erfarenheter, ställningstagande och 

anpassningsstrategier av läroplansteoretiska diskussioner påverkar tolkningen av läroplanen.  

Utifrån vårt material blir det intressant att använda sig av transformeringsarenan för att synliggöra hur 

”ämnet” omsorg och dess innebörd dels bär på en tradition och också hur begreppets innebörd har 

förändrats samt hur informanterna på olika sätt uttrycker detta. Det blir också fruktbart att använda 

begreppet ”teachers-thinking” när vi analyserar materialet då det synliggör hur informanterna tolkar 

och värderar begreppet omsorg även i relation till dokumentationsuppdraget. Förskolans läroplan har 

inga uppnåendemål utan strävansmål inom områden (”ämnen”) som kan uppfattas som vida och 

sammanflätade vilket ger förskolläraren ett stort tolkningsutrymme, något som gör det än mer 

intressant att lyfta informanternas definitioner av begreppet omsorg. 

Realiseringsarenan är den arena där läroplanen verkställs i praktiken och det innebär både lärarens 

undervisning men också elevers verksamhet, alltså hur eleverna tillägnar sig stoffet (Linde 2012, s. 

73). Vidare beskriver Linde (2012, s. 81) hur undervisning och stofftillägnande inte alltid svarar mot 

varandra som förväntat. Som tidigare beskrivits tolkar vi begreppet omsorg som ett stoff i förskolans 

läroplan och utifrån den tolkningen blir formuleringsarenan som begrepp användbart när vi analyserar 

vårt resultat dels kring informanternas samtal kring omsorg men även i hur informanterna relaterar 

begreppet till dokumentation i förskolan. 

Diskurs 

Detta begrepp väljer vi att redogöra för separat eftersom den blir synlig i samtliga arenor och blir svår 

att knyta an till en specifik arena. Vallberg Roth (2011, s. 11) beskriver hur diskurs som begrepp trätt 

fram efter den så kallade språkliga vändningen och beskriver begreppet kortfattat som ett visst sätt att 

prata om och/eller förhålla sig till något specifikt i samtiden. Inom formuleringsarenan handlar diskurs 

om hur det talas om läroplansfrågor, vilka röster som hörs och vilka ståndpunkter som blir synliga i 

diskussionen. Inom transformerings- och realiseringsarenan fortsätter tolkningen och realiseringen av 

den diskurs läroplanen uttrycker (Linde 2012, s. 8) vidare tänker vi också att läroplanen i sig skapar en 

diskurs. När vi analyserar vårt resultat hamnar vårt fokus på hur informanterna ger uttryck för 

diskurserna kring omsorg och dokumentation.   

Metod 

I denna del kommer vi att ta upp val av metod, urval och avgränsningar samt information om 

intervjudeltagarna. Vi kommer också redogöra för genomförande och bearbetning av data, 

analysmetod samt forskningsetiska överväganden. Slutligen avslutar vi med att kommentera studiens 

kvalitet. 
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Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie för att få syn på hur förskollärare reflekterar och 

synliggör omsorgsbegreppet i relation till förskolans dokumentationsarbete. Intervjuerna har varit av 

semi-strukturerad karaktär där vi har utgått från samma intervjuguide (se bilaga 2) i alla sex intervjuer. 

Semi-strukturerarade intervjuer beskrivs av Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, ss. 37-38) som 

halvstrukturerade intervjuer, där fastare frågor varvas med mer öppna frågor och följdfrågor beroende 

av vad informanterna tar upp. Detta kallas även för en konstruktivistiskt orienterad kvalitativ intervju. 

En styrka med att använda sig av intervjuer är dels som vi beskrivit ovan att man får syn på 

informanternas resonemang utifrån de ställda frågorna men också att man inom relativt kort tid kan få 

ett brett material (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 54). 

Genom att intervjua förskollärare kan vi få syn på hur dessa synliggör omsorgen i dokumentationen 

och vilka aspekter av omsorgsbegreppet som lyfts fram. Vidare kan vi få syn på förskollärarnas 

”tolkning” av formuleringarna i läroplanen kring både omsorg men också dokumentation. Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 34) beskriver hur kvalitativa intervjuer kan användas för en mängd 

olika syften och genom att intervjua personer inom ett visst socialt nätverk, i vårt fall förskollärare, 

kan man få insikter om de sociala förhållandena som råder inom denna miljö men också få syn på 

enskilda personers upplevelser. Som svagheter betonar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, ss. 35, 

53) att en intervju inte säger allt men kan ge viktiga insikter om stunden då den genomfördes, det som 

sägs motsvarar inte alltid det som görs. En annan svaghet är att vi som tolkar materialet inte alltid vet 

om vi tolkar det som informanten menar.  

Urval och avgränsningar 

Vi har kontaktat ca 30 förskolor placerade i närförorter till Stockholm via mail till förskolechefen där 

vi bifogade vårt informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 1). För att få en geografisk 

spridning har vi valt att kontakta förskolor från olika kommuner. Kontaktuppgifterna till 

förskolecheferna hittade vi genom dessa kommuners hemsidor. Efter kontakt med förskolechefen har 

vi på fyra av dessa 30 förskolor fått kontakt med en eller flera förskollärare vilka vi sedan har bestämt 

tid och plats med för att genomföra intervjun. De citat vi valt att återge i vår resultatdel har valts då vi 

anser att dessa kunnat exemplifiera de kategorier som tolkats ur intervjuerna men också citat som 

utmärkt sig på olika sätt.  

Undersökningsmaterial/personer 

Vi har intervjuat sex förskollärare eftersom det är förskolläraren som har dokumentationsansvaret 

enligt läroplanen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och genomförts av oss två tillsammans. 

Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats av oss båda på olika håll. Vi har sedan tillsammans 

analyserat och arbetat med det transkriberade materialet. Informanterna har varit i varierande ålder, har 

olika antal år i förskolläraryrket samt arbetat med varierande åldersgrupper. I bilaga 3 finns en 

beskrivning av de intervjuade var för sig.  

Genomförande 

Vi började med att formulera syfte och frågeställningar till vår tänkta studie sedan skrev vi ett 

informationsbrev samt formulerade en intervjuguide (se bilaga 1 & 2). Efter kontakt med 
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förskolechefen fick vi via denne kontakt med våra informanter genom mail och telefon. Intervjuerna 

har genomförts på respektive förskola där informanterna arbetar. För att genomföra intervjuerna utan 

att bli störda har dessa genomförts i enskilda rum. Vi har anpassat oss efter informanternas möjligheter 

att ta emot oss vilket har inneburit att vi varit på plats tidiga mornar, kring lunchtid men också någon 

eftermiddag. Väl på plats började vi samtliga intervjuer med att tillsammans med informanterna gå 

igenom informationsbrevet och samtyckesblanketten samt få ett skriftligt medgivande. Vi var noga 

med att informera alla informanter om att de när som helst under studiens gång har möjlighet att dra 

tillbaka sitt medgivande och avbryta sin medverkan. Efter medgivandet har vi startat vår 

ljudupptagning. Intervjuerna har tagit mellan 15-50 minuter och där genomsnittet ligger på 35 minuter. 

Vi har avlutat alla intervjuer med att tacka våra informanter för deras medverkan och informerat om 

att uppsatsen kommer finnas tillgänglig på DIVA-portalen när den godkänts.   

Under intervjuerna har intervjuguiden (se bilaga 2) fungerat som stöd för oss. Vissa frågor kan ha 

upplevts som något oklara vilket kan ha orsakat en viss osäkerhet hos våra informanter och oss själva. 

Vi har försökt motverka detta genom att tydliggöra att det inte finns några rätt och fel svar på frågorna 

utan att vi vill få informanternas perspektiv på studiens fokusområden.   

Databearbetning och analysmetod 

Vi har valt att göra ljudupptagningar under intervjuerna som vi beskrivit ovan vilket Fägerborg (2011, 

s. 105) beskriver som en källa med högre värde och att det finns möjlighet att återkomma till 

materialet vid flera tillfällen. Vi började med att dela upp ljudupptagningarna lika mellan oss. Den 

som har lett intervjun har inte transkriberat denna, utan den som tagit anteckningar under intervjun har 

transkriberat den. Vi har transkriberat materialet genom att lyssna på ljudupptagningen och sedan 

skrivit ner ord för ord, detta har varit tidskrävande vilket Fägerborg (2011, ss. 105-106) lyfter fram. 

Genom att själva transkribera vårt material har vi lärt känna det vilket har underlättat tolknings- och 

analysarbetet, något som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 51) beskriver. När vi transkriberat 

våra ljudupptagningar har vi anonymiserat materialet för att skydda våra informanter (Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne 2015, s. 52) samt för att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2017). Efter detta har vi skrivit ut dubbla kopior av transkriberingen och var för sig färgkodat 

materialet utifrån våra frågeställningar. Öhlander (2011b, s. 275) beskriver att man utifrån sitt material 

hittar teman eller koder för att sortera upp detta vilket vi har valt att göra på följande sätt: omsorg, 

dokumentation, informanternas bakgrund, likheter i materialet, utmärkande och övrigt. När vi sen 

tillsammans tittade igenom vårt färgkodade material, diskuterade vi och såg mönster vilket lett oss 

fram till indelningen av resultat- och analysdelen. Det första huvudområdet handlar om 

omsorgsaspekter där vi beskriver hur informanterna förstår omsorgsbegreppet i förskolekontexten. Här 

har vi valt följande kategorier: ”Educare”, ”Närhet, trygghet och anknytning”, ”Omsorg om kollegor 

och vårdnadshavare” samt ”Omsorgsroller” där den sista kategorin handlar om de olika yrkesrollerna 

vilket var något som alla informanter tog upp. Nästa huvudområde handlar om synliggörande och 

dokumentation av omsorg i förskolan. Vi har valt att dela in resultatet i två underrubriker där 

synliggörandet av omsorgen utgör den första och dokumenterandet av omsorgen utgör den andra med 

motivationen att informanterna oftare talade om att synliggöra omsorgen än att dokumentera den. 

Inom dessa har vi följande kategorier: ”synliggörande av omsorg”, ”dokumentationsarbetet på 

förskolorna”, ”omsorg och dokumentation”, ”barns perspektiv” samt ”tänkbara verktyg för 

omsorgsdokumentation”. Vi har valt att göra en analys efter varje huvudområde och därmed delat upp 

analysen i två delar för en tydligare överblick. Dessa rubriker är ”Läroplansteoretisk analys av 
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omsorgsaspekter” samt ”Läroplansteoretisk analys av omsorgens synliggörande och dokumentation”. 

För att analysera vårt material har vi läst resultatet med ett läroplansteoretiskt perspektiv och genom 

detta ställt frågor till materialet likt Öhlander (2011b, s. 282) beskriver.  

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik beskriv som ett stort område av Vetenskapsrådet (2017, s. 12), detta handlar om 

relationer mellan forskning och etik men ställer också krav på forskaren och forskningens inriktning 

och genomförande. Vidare handlar forskningsetik om hur informanterna i forskningen behandlas. Vi 

har som vi tidigare beskrivit ovan, innan genomförandet av intervjuerna tillsammans med 

informanterna gått igenom informationsbrevet. Sedan har vi bett om ett skriftligt medgivande från våra 

informanter då det finns ett krav på samtycke inom forskning (Pripp 2011, s. 82). Vi informerade om 

att vi kommer ta dubbla ljudupptagningar för att ha en säkerhetskopia om vi skulle förlora den ena. 

Vidare informerade vi om att allt material vid transkriberingen skulle avidentifieras och vad detta 

innebär. Vi har också informerat våra informanter att allt material, ljudupptagning såväl som 

transkribering, kommer att förstöras efter uppsatsens godkännande. Vi har varit noga med hur vi 

förvarat vårt material för att inga obehöriga kunnat få tag på det, detta för att skydda våra informanter 

och uppfylla konfidentialitet som beskrivs av Pripp (2011, s. 83). För att skydda våra informanters 

integritet ytterligare har vi valt att genomgående skriva hen i uppsatsen. 

Vi har under studiens gång ständigt reflekterat över vår roll som forskare och hur detta kan komma att 

påverka vårt resultat, vi har gjort etiska överväganden genomgående genom studien, från början till 

slut (Pripp 2011, s. 65). Genom att vi som forskare har utformat frågorna till informanterna och tolkat 

deras röster får vi makt. Vi har försökt visa på vilka val vi gjort genom studien, för att få ett empiriskt 

material som representerar flera synsätt på omsorg och dokumentation, vi har även visat på när det 

varit våra egna, informanternas eller tidigare forskares röster (Pripp 2011, s. 73).  

Öhlander (2011a, ss. 30-31) beskriver att det är viktigt att reflektera över vilken teori man valt att 

analysera sitt material med, då detta kan påverka resultatet. Det finns en mängd forskningsetiska 

överväganden att göra för att kunna genomföra en etiskt hållbar forskningsstudie, vilket vi försökt 

göra. 

Studiens kvalitet 

Eftersom vårt syfte med studien är att få syn på hur förskollärare i förskolan talar om omsorg och 

dokumentation tänker vi att vårt val att använda intervjuer som metod har varit lämpligt då denna 

metod kan få tag på informanternas perspektiv. Ett annat alternativ hade kunnat vara 

fokusgruppsintervjuer vilket kanske skulle ha gett oss ett annorlunda resultat där förskollärarna 

tillsammans diskuterar fram en förståelse kring begreppen och där olika synvinklar skulle kunna 

mötas.  

Vi hade lite problem i början med att få tag på informanter till studien. Kanske berodde detta på att 

många studenter var ute och gjorde intervjuer inför sina examensarbeten. Vi fick svar från en 

förskollärare som nyligen fått posten som biträdande förskolechef (informant 4), vi valde att låta hen 

delta i studien med motivationen att hen fortfarande arbetar delvis i barngrupp och har en gedigen 

erfarenhet som förskollärare. Vi har också valt att ta med en förskollärare som nu arbetar som 

pedagogista (informant 6) även denna gång med motivationen att hen arbetar i barngrupp. Denna 
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informant har även hen en lång erfarenhet av förskolläraryrket. Detta val kan ha påverkat vårt resultat 

även fast vi bett dem att utgå ifrån sina erfarenheter som förskollärare då deras nuvarande yrkesroller 

kan ha fått dem att se på förskollärarprofessionen i ett annat ljus.  

Liksom att olika metoder ger olika resultat så påverkar också olika teorival vad som fokuseras i 

materialet. Genom att välja just läroplansteori har vi fått syn på en viss typ av kunskap medan vi 

genom en annan teori skulle kunnat få syn på annat. Vi kan utifrån vår studie inte dra några större 

slutsatser som gäller för hela förskollärarprofessionen eftersom vi enbart intervjuat sex förskollärare. 

Däremot säger vår studie något om just dessa sex individers erfarenheter och tankar samt hur deras 

verksamheter ser ut. För att få ett bredare material hade enkäter kanske kunnat användas men denna 

form av insamlingsmetod hade inte varit optimal för vår studie. Detta eftersom vi inte lika lätt hade 

kunnat fånga informanternas tankar vilket i sig hade kunnat leda till att vi styrt materialet och därmed 

övertolkat det för att passa studiens syfte och frågeställningar.  

Vi själva värderar omsorg högt och upplever att den undervärderas i förskolan. Vi ställer oss också 

kritiskt till det ökade dokumentationskravet och tron på att allt kan mätas. Detta kan ha färgat vår 

tolkning av materialet. Men samtidigt har vi med denna medvetenhet tänkt på detta under hela 

processen med uppsatsen.  

Resultat och analys 

Utifrån vårt insamlade material kommer vi nedan att presentera studiens resultat som består av det 

förskollärarna utryckte i intervjuerna och som vi sedan har placerat in i olika kategorier vilket vi 

förklarat tydligare ovan i metoddelen. Vi kommer att analysera vårt resultat med hjälp av användbara 

begrepp utifrån läroplansteorin och har valt att dela upp resultaten i två huvudområden där analyserna 

avslutar dessa. Den första resultatdelen svarar mot den första frågeställningen som handlar om hur 

förskollärarna talar om omsorgaspekter i förskolan. Den andra resultatdelen svarar mot frågeställning 

två som fokuserar på hur förskollärare synliggör och dokumenterar omsorg i förskolan. Den tredje 

frågeställningen svarar vi mot i analysdelarna och vi kommer även lyfta denna frågeställning i 

diskussionsdelen.  

Omsorgsaspekter  

Vi kommer nu att fokusera på vår första frågeställning som handlar om vilka aspekter av omsorg som 

informanterna lyfter i intervjuerna. Vi har valt att dela in följande avsnitt i underrubriker utifrån de 

kategorier vi tycker oss se utifrån vårt empiriska material.  

Educare – Omsorg som bas för lärande 

Utifrån vårt insamlade material har vi sett att samtliga informanter tar upp omsorg i relation till 

lärande eller undervisning, vissa av informanterna glider in mer på lärande än andra och vissa verkar 

ha svårt att enbart tala om omsorg som begrepp.  

Följande citat visar hur informanterna beskriver omsorg i termer av lärande och/eller undervisning.  
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Blir det ingen omsorg så blir det ingen trygghet och då blir det inte heller någon undervisning... så på 

det sättet känner jag att det ingår i undervisningen det med och att det är en sån bra grund för 

undervisningen i förskolan. (Informant 5)  

Så omsorg och undervisning går hand i hand.... om barnen inte mår bra så spelar det ingen roll hur 

mycket jag har förberett en undervisning. (Informant 6)  

I de två citaten ovan beskrivs omsorgen som en bas för lärandet, utan omsorg blir det inget lärande. 

Omsorg och lärande ses som en helhet. Samtidigt ser vi i materialet hur omsorg i sig ses som en form 

av lärande och att informanterna talar om lärande på olika sätt, ett exempel är när informant 4 lyfter 

sin förskolas satsning på den fria leken där hen beskriver leken som en del av omsorgsbiten där barnen 

lär sig både turtagning och hänsyn. Vidare beskriver hen att  

...God omsorg är att ta hand om varandra som demokratiska personer. (Informant 4). 

En annan form av lärande som framkommer i materialet, vilka beskrivs som omsorgssituationer är 

påklädning, matsituationer samt omsorg om sig själv, vilket informant 6 talar om. Hen beskriver att 

pedagoger genom att ge verktyg kan lära barnen att ha omsorg om sig själv. 

Det var ibland svårt för informanterna att sätta ord på omsorg eller att det upplevdes som självklart 

vilket följande citat ger uttryck för.  

Det är svårt att sätta ord på omsorg... det är ett sånt luddigt begrepp. (Informant 1)  

Man undervärderar omsorgen samtidigt som man tror att vi är jättebra på omsorg samtidigt som vi 

vet att den saknas... (Informant 6)   
Vidare beskriver flera av våra informanter omsorgen som något självklart, naturligt och vardagligt 

som genomsyrar allt som sker på förskolan. Omsorg beskrivs som ett väldigt brett begrepp som tas 

förgivet och inte lyfts fram på ett tydligt sätt. En annan kategori som framträdde var närheten till 

barnen och trygghet för barnen vilket beskrivs nedan. 

Närhet, trygghet och anknytning 

Vi har sett ett mönster i materialet där omsorgen lyfts som viktig, ibland som en bas för lärande vilket 

vi beskrivit ovan men också att omsorgen har ett egenvärde i sig och att omsorgen är en del av 

förskolans uppdrag, vilket kan tolkas ur följande citat: 

Det är bra om de kan läsa och skriva men det är ju liksom inte det som är det primära, det är inte vårat 

uppdrag.....att sätta omsorg i fokus och att se den som ett viktigt uppdrag, det är inte bara något man 

gör för att man måste. (Informant 4) 

Omsorgens egenvärde är också något som informant 6 pratar utifrån en situation med ett barn där 

barnet ville hålla ett finger och gå runt i utemiljön, informanten beskrev hur hen pratade på med barnet 

om bland annat en stens storlek och tyngd vidare utryckte hen sig såhär i intervjun 

…Vi går igång för vi har fokus på undervisningsdelen, men att man ändå vågar ha den tryggheten 

som pedagog, att bara hålla hand is good enough… (Informant 6) 

Vidare beskriver samtliga informanter att ju yngre barnen är desto mer präglas verksamheten av 

omsorg. Många tar upp trygghet, närhet, anknytning och relationer som synonymer till omsorg samt 

att det handlar om att ta hand och bry sig om varandra. Inskolning är något som flera av informanterna 

kommer in på där anknytning lyfts som ett centralt begrepp för att skapa goda relationer, något som 

informant 6 anser att förskolan tappat när fokus hamnat på lärande och undervisning. Att möta barns 

olika behov är något som framkommer i alla intervjuer. Informant 5 menar att det är viktigt att vara 

flexibel i till exempel rutiner för att möta barnens behov.  
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Även kroppsliga aspekter av omsorg tas upp där olika exempel på omvårdnad lyfts fram av 

informanterna, bland annat blöjbyten och att torka snoriga näsor men också fysisk närhet i form av 

tröst och kramar. Omsorg beskrivs bland annat som följande: 

Blöjor, mat, torka näsor, allt det här.. att trösta och krama. (Informant 2) 

Det vardagliga som alltid behövs göras, blöjbyten och se till så alla är glada… (Informant 3) 

Informant 1 beskriver omsorg som kärlek och hen anser att det är viktigt att vara ”personlig” med 

barnen, att se och finnas där i stunden. Hen lyfter vidare att det är viktigt med närhet och att som 

pedagog våga vara nära barnen. Informant 6 menar att det finns en ömsesidighet, en relation i 

omsorgen och vidare beskriver hen hur det är viktigt att inte skilja på kropp och själ utan att man 

måste se helheten, hela barnet och att omsorg handlar om ett djupare välmående.  

Omsorg om kollegor och vårdnadshavare  

I vårt material har det framkommit att omsorg inte bara handlar om relationer med barnen utan också 

handlar om relationer med både föräldrar och kolleger. Både barn och föräldrar måste känna sig 

välkomna till förskolan menar informant 5, och genom att finnas där för föräldrarna och trösta genom 

att till exempel skicka bilder för att visa att barnen har det bra på förskolan visar man även omsorg om 

föräldrarna. En fungerande samverkan mellan förskolan och hemmet leder till att barnen känner en 

trygghet att vara på förskolan. Informant 5 beskriver hur de genom att vara lyhörda på föräldrarnas 

behov av omsorg gjorde en film på barnen, där fokus var på omsorgssitutioner. Detta kunde visa 

föräldrarna hur omsorgsarbetet ser ut och ge dem en inblick i förskolans vardag. Genom att visa 

omsorg om sina kollegor kan man skapa en trygghet i arbetslaget vilket följande citat visar. 

Man ser sina kollegor ... om något är trött så kan jag byta blöja....att man bjussar lite på sig själv. 

(Informant 1) 

Ett begrepp som vi ser genomgående i materialet är samspel, som återkommer både beskrivet som 

mellan barn och vuxen men också mellan kollegor eller i samverkan med föräldrar. Oftast relateras 

detta till att få barnen och föräldrar att känna sig trygga.   

Något annat som blir synligt i materialet är att visa omsorg även om omgivningen, att vara känslig för 

allt och alla omkring oss. Ett exempel på detta är: 

Vi stampar inte på böcker eller slänger dom... de är inte okej.. utan vi kramar dom istället, jag brukar 

säga att dom ligger ju där och gråter... (Informant 1) 

Samtliga informanter lyfter fram omsorgen som ett förhållningssätt vilket leder oss in på hur 

pedagogerna arbetar med omsorg.  

Omsorgsroller i yrket 

Flera av informanterna lyfter hur omsorg handlar om ett förhållningssätt, informant 3 beskriver hur 

man hela tiden måste se till barnens behov och möta dessa och att allt som sker i verksamheten ska 

utgå ifrån barnen vilket beskrivs som en form av omsorg. Tidigare i texten har vi också lyft hur 

informant 5 beskriver hur man behöver vara lyhörd och flexibel i mötet med barnen och hur detta 

beskrivs som ett förhållningssätt och omsorg om barnen. I intervju 6 beskrivs hur man behöver inta ett 

barnperspektiv när man talar om omsorg och hen ställer sig frågan: 

Hur går vi in och möter barnen i en omsorgssituation? Det handlar inte om mig som pedagog utan 

man måste alltid ha barnets perspektiv. (Informant 6) 
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Bemötande och integritet är begrepp som tas upp i bland annat intervju 4 och 6, och både informant 4 

och 6 förklarar hur värdegrundsarbetet cirkulerar mycket kring dessa begrepp vilka beskrivs som 

viktiga i relation till omsorg. Nedan följer ett exempel från intervju 4 där hen svarar på frågan kring 

vilka som arbetar med dokumentationen i verksamheten. 

Främst är det arbetslaget för man måste kunna bolla med varandra, vi vill att man ska ta 

värdegrundsfrågor som har med omsorg att göra, till exempel hur man bemöter barn. Någon kanske 

tycker att du var lite hårdhänt när du bytte.... (Informant 4) 

Ett par av informanterna lyfter också hur man som pedagog intar olika roller, informant 1 tar bland 

annat upp hur hen beskriver sig själv som ”en vårdande person” och informant 2 beskriver hur 

pedagogerna i förskolan agerar ställföreträdare för barnens vårdnadshavare något som informant 6 

samtidigt anser att förskolans yrkesverksamma behöver komma bort ifrån. Nedanstående citat visar på 

ett starkt ställningstagande till att förmågan att ge omsorg är en viktig kompetens för förskollärare. 

För mig är omsorgen självklar, kan man inte omsorg kan man heller inte arbeta som förskollärare. 

(Informant 4) 

Detta leder oss in på något som samtliga informanter lyfte upp, omsorgen i relation till de olika 

yrkesrollerna i förskolan. I intervju 2 och 5 beskrivs hur det diskuteras mycket kring vad som ingår i 

förskollärarens uppdrag, om de ska byta blöja till exempel. 

…Jag har hört att det sker på olika förskolor, att det bara är barnskötarna som sköter den här 

omsorgsbiten. (Informant 2) 

Både informant 2 och 5 menar att det är fel att separera omsorg från lärande, att det blir fel och svårt 

om man skulle ta bort omsorg från förskollärarens uppdrag. Informant 5 uttrycker en oro över att man 

då skulle tappa relationerna med barnen men också med vårdnadshavarna. Informant 6 tar också upp 

den här diskussionen och beskriver hur omsorg har blivit en del av barnskötarnas yrkesidentitet men 

menar att även förskollärare omfattas av omsorgsuppdraget, att man måste se hela människan. 

Informant 6 kommer också in på att det satsats mycket på att stärka förskollärarna i sin ledande roll i 

och med att undervisningsbegreppet har gjort inträde i den nya läroplanen och att man samtidigt tappat 

omsorgsdelen. Vidare pratar hen om hur både begreppet omsorg och professionen utvecklats över tid 

och anser att utbildningen verkar ha skiftat fokus från omsorg mot lärande. 

Jag tänker såhär att i utbildningen, jag handleder många från förskollärarutbildningen, är det väldigt 

lite prat om det. Jag ser att utbildningen inte ger redskap till de nya förskollärarna att ta sig an det 

däremot ser jag att när vi pratar om projekt…det var när vi flyttade fokus mot det kognitiva som vi 

började tappa omsorgen. (Informant 6) 

Vidare menar informant 6 att omsorgen skulle kunna ena istället för att splittra yrkeskåren genom att 

komma fram till en gemensam förståelse av begreppet omsorg inom förskolans ram istället för utifrån 

våra yrkesuppdrag eller subjektiva förståelse. Nedan kommer vi analysera detta resultat med hjälp av 

läroplansteori och centrala begrepp.  

Läroplansteoretisk analys av omsorgaspekter  

Resultatet ovan visar på informanternas liknande men också skilda förståelser av begreppet omsorg i 

förskolan. Materialet synliggör en diskurs kring begreppet omsorg. Vallberg Roth (2011, s. 11) 

beskriver diskurs som ett visst sätt att prata om eller förhålla sig till något specifikt här ser vi 

omsorgen som en del av förskolekontexten och därmed något som förskollärare behöver förhålla sig 

till. I vårt material beskrivs omsorgen som en bas för lärandet, att omsorgen behövs för att andra delar 

av verksamheten ska fungera och bli genomförbara. Inom formuleringsarenan, där läroplanen 

formuleras (Elfström 2013, s. 35), är Educare ett begrepp som färgat läroplanen för förskolan, det står 
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bland annat att ”omsorg, lärande och utveckling ska bilda en helhet” (Lpfö 98 2016, s. 5). Vidare inom 

transformeringsarenan, där yrkesverksamma tolkar läroplanen (Linde 2012, s. 55), förstår vi det 

utifrån materialet som att informanterna tolkar begreppet omsorg och för denna diskurs vidare när 

samtliga informanter någon gång under intervjuerna relaterar begreppet omsorg till lärande och/eller 

undervisning. Resultatet visar att informanterna uppfattar att läroplanen har förändrat förskolans 

innehåll mot ett större fokus på lärande, där vi då tolkar det som att omsorgen hamnar i skuggan. 

Samtliga informanter menar att omsorgen är viktig i förskolan men bland annat informant 1 och 6 

uttrycker att vi i och med läroplanens fokus på lärande tappar andra delar ”..det var när vi flyttade 

fokus mot det kognitiva som vi började tappa omsorgen” (Informant 6). Kanske gör namnet på 

styrdokumentet i sig något med hur vi tolkar den, läroplanen som just en läroplan, en plan för lärande, 

men vilket lärande?  

Denna undran tar oss vidare till något annat vi fått syn på i materialet, en annan omsorgsdiskurs där 

några av informanterna talar kring omsorg som en form av lärande i sig och att omsorg inte bara 

handlar om hur de yrkesverksamma visar omsorg utan även om att lära barnen visa omsorg om sig 

själva och sin omgivning. Detta tolkar vi bland annat utifrån följande citat hämtat från resultatet ovan 

”...god omsorg är att ta hand om varandra som demokratiska personer” (Informant 4). Detta fick oss 

att börja tänka på omsorg som en del av stoffet i förskolans läroplan, där stoff innebär det som ämnas 

att läras ut enligt Linde (2012, s. 38). Om vi tar en titt på förskolans läroplan finns det flera delar som 

rör dessa områden bland annat följande stycken: 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras 

rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. (Lpfö 98 2016, s. 4)  

Förskolan ska sträva efter att varje barn..... utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga... 

(Lpfö 98 2016, s. 9)  

Arbetslaget ska ......ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön. (Lpfö 98 

2016, s. 11) 

Detta leder oss vidare till begreppet läroplanskod, där begreppet förklaras som olika sätt att sortera 

och organisera stoff i undervisningen (Linde 2012, s. 39). Med fokus på omsorg får vi främst syn på 

den moraliska läroplanskoden och den demokratiska läroplanskoden, vilka beskrivs av Linde (2012, 

ss. 40, 51-52) där ”values education” är central. Ovanstående citat visar hur förskolans läroplan skriver 

fram sociala kompetenser och att värna sin omgivning som delar av hur förskolan ska fostra barnen till 

goda medborgare.  

Några av informanterna tolkar det som att förskolans viktigaste uppdrag är att vara närvarande och 

finnas där för barnen för att kunna möta deras behov och skapa trygghet. De lyfter fram omsorgens 

egenvärde och att man måste våga vara nära och våga stanna upp i stunden. Andra informanter lyfter 

mer omvårdande aspekter som till exempel blöjbyten. Utifrån detta blir ”teachers-thinking” ett 

användbart begrepp som synliggör hur förskollärare tolkar läroplanen på olika sätt (Linde 2012, ss. 58-

59) vilket också påverkar vad som sker på realiseringsarenan. Inom realiseringsarenan verkställs 

läroplanen i praktiken (Linde 2012, s. 73). Omsorgen kan upplevas som att den lämnas åt de rådande 

diskurserna när den förblir odiskuterad vilket resultatet speglar när flera av informanterna upplever 

begreppet som självklart och ibland som brett eller ”luddigt” vilket gör det svårt att uttrycka i ord. 

Resultatet visar vidare informanternas ställningstagande kring att det inte går att dela upp barnen i 

kropp och själ/sinne utan att man måste se helheten och samtliga menar att omsorgsuppdraget ingår 

för alla som arbetar i förskolan. Detta för oss vidare till hur resultatet visar att det finns en diskussion 

kring hur arbetsuppgifter skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper, de som nämns är barnskötare och 

förskollärare där barnskötarna anses stå för omsorgsbiten. Både den nu gällande och den kommande 
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läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016; Lpfö 18 2018) skriver fram förskollärarens ansvar för den 

pedagogiska biten medan omsorgsbiten inte beskrivs som någons specifika ansvar vilket alltså kan 

tolkas på flera sätt. Olika sätt att förstå uppdraget leder till att man intar olika roller i omsorgen och 

förskolan, några menar att pedagoger i förskolan tar över vårdnadshavarens roll medan andra menar 

tvärtom att man behöver komma ur föräldrarollen. Detta visar på hur formuleringarna i förskolans 

läroplan påverkar vad som sker på förskolorna, alltså de beslut som fattas på formuleringsarenan 

påverkar vad som blir möjligt inom realiseringsarenan. Att transformerar skrivningarna i läroplanen 

kan tolkas som ett svårt uppdrag när det i läroplanen saknas en tydlig definition, vilket påverkar 

realiseringen av läroplanen.  

Vidare visar resultatet att omsorg inom förskolan också handlar om att visa omsorg om kollegor och 

vårdnadshavare vilket vi kopplar till läroplanens formuleringar kring samverkan med hemmet och hur 

pedagoger inom förskolan bör ha ett fungerande samarbete. 

Synliggörande och dokumentation av omsorg  

I följande avsnitt fokuserar vi på vår andra frågeställning och har valt att dela upp resultatet i 

underrubriker kring hur förskollärarna synliggör omsorgen, hur dokumentationsarbetet ser ut och hur 

de dokumenterar omsorgen. Därefter lyfter vi tankar från våra informanter kring tänkbara verktyg för 

att dokumentera och synliggöra omsorg i förskolan. Slutligen analyserar vi resultaten inom detta 

avsnitt. 

Synliggörande av omsorg 

Utifrån vårt empiriska material har vi upptäckt att dialogen blir ett verktyg för att synliggöra omsorgen 

i förskolan, bland annat nämner våra informanter samtal med kollegor och vårdnadshavare. 

Informanterna beskriver olika forum för att diskutera omsorgsbegreppet så som APT-möten, 

reflektioner, planeringar, i det dagliga arbetet och förskollärarforum där förskollärare från flera 

förskolor inom samma enhet träffas.  

Reflektionen är en tid där omsorgen lyfts...om barnen känner sig trygga till exempel... (Informant 2)  

Informant 6 tar upp hur de diskuterar hur omsorgsbegreppet har förändrats över tid och hur de försöker 

dekonstruera omsorgsbegreppet för att bryta loss begreppet från sin kontext. Syftet med att diskutera 

omsorgsbegreppet med kollegor beskrivs som ett sätt att få en gemensam förståelse av begreppet. 

Samtidigt beskriver både informant 5 och 6 att man inte följer upp dessa diskussioner.  

Det som samtliga informanter tar upp är samtalen med vårdnadshavare som ett exempel där dom 

synliggör omsorgen. Det beskrivs hur vårdnadshavarna mestadels ställer frågor och också lämnar över 

med information som rör omsorgsbiten, till exempel hur de har sovit, ätit och mår/ har mått under 

dagen. Lämning och hämtning nämns som de huvudsakliga situationer där dessa samtal äger rum men 

även utvecklingssamtal, inskolning, föräldramöten och telefonsamtal tas upp som exempel. 

I intervjuerna framkom olika uppfattningar kring vad som är svårt och lätt att synliggöra och 

dokumentera vilket följande citat visar: 

Om vi ska titta på motoriken är det jättelätt, nu tar vi fram saxarna och ser... för min del är det så 

naturligt med omsorgen...... Det är lätt att man bara fokuserar på läroplanen... (Informant 1) 

Jag skulle säga att det är svårare att dokumentera ett lärande eftersom du inte alltid kan säga att ett 

barn har lärt... Du kan säga att vi gjorde den här aktiviteten för att ge möjlighet till lärande men du 
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kan aldrig säga att ett barn har lärt sig det, men omsorgen kan du ju säga att vi gjorde något för att vi 

ansåg att det fanns ett behov hos barnen. (Informant 3) 

Detta tar oss vidare till nästa del som handlar om vilka dokumentationsverktyg som används på 

informanternas förskolor. 

Dokumentationsarbete på förskolorna 

I intervjuerna med våra informanter framkom flertalet exempel på dokumentationsverktyg som 

användes på förskolorna, samtliga informanter beskriver också att alla i arbetslaget arbetar med 

dokumentation. Ett par av våra informanter talade om de ”klassiska pärmarna” eller portfolio där man 

sätter in dokumentation av och om barnen, vissa använder fortfarande dessa för att barnen ska få 

tillgång till dokumentationen medan andra har tagit bort pärmarna helt och övergått till andra sätt att 

dokumentera så som appar och skolwebbar.  

Reflektion och planering nämns också som tillfällen då man dokumenterar, informant 2 och 5 nämner 

att det då finns färdiga reflektionsprotokoll som underlag. Det systematiska kvalitetsarbetet tas upp av 

informant 4 och 6 när de beskriver sitt arbete med dokumentation och utvärderingsverktyget MORS 

(mål- och resultatstyrning) beskrivs av informant 2 och 5. Andra dokumentationsverktyg som nämns 

är lotusdiagram och observationer som inte beskrivs vidare. Sociogram beskrivs av informant 4 som 

ett verktyg att kartlägga vilka barn som leker med vilka och språkdomäner där man dokumenterar 

vilka språk som omger och talas av barnen.  

MORS utvärderingarna, mål och resultatstyrningar är 2 gånger per halvåret och det är också en slags 

dokumentation där vi utvärderar... (Informant 5)  

Vidare beskrivs handlingsplaner, specialpedagogernas egna dokumentationer och underlag för 

utvecklingssamtal som dokumentation. Informant 4 tar upp hur viktigt det är att dokumentera inför 

orosanmälningar och i kontakt med polis och socialtjänst vilket vi kommer återkomma till senare i 

texten. Alla informanter beskriver hur de arbetar med väggdokumentation i form av bilder och/eller 

processväggar. Bilder är också något som samtliga använder sig av, både utskrivna bilder men också 

digitala bilder på lärplattor, där bildspel, film och foto nämns. Informanterna beskriver att olika 

dokumentationer riktar sig till olika mottagare så som vårdnadshavare, kolleger, ledningen, för 

verksamheten och barnen vilket citatet nedan beskriver: 

Allting ska alltid spelas tillbaka till barnen, att det är för deras skull... om det är bilder på barnen till 

exempel är det för att de ska kunna se och reflektera över vad de gjort eller bilder på tecken för att de 

ska kunna kommunicera på ett bättre sätt... (Informant 3) 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för de resultat vi fann kring dokumentation av omsorg. 

Omsorg och dokumentation 

När vi tagit upp omsorg i relation till dokumentationsarbete i intervjuerna är det flera av våra 

informanter som har uttryckt att dom inte dokumenterar omsorgen. Informant 2, 5 och 6 beskriver hur 

fokus ligger på projekt och processer och att dokumentationsverktygen inte lyfter fram 

omsorgsaspekterna av arbetet.  

Om vi tar dom här enkätmätningarna som finns... de frågar inte om omsorg, alltså de finns 

jättemycket hål i omsorgsbiten som saknas i hela förskolevärlden... tycker jag. (Informant 6) 

När informant 5 beskriver arbetet med utvärderingsverktyget MORS säger hen följande: 

Alltså man pratar om att alla barn är involverade i projektet men det kanske inte är alla, någon kanske 

inte känner sig trygg och utifrån det går man ändå in på omsorgen...  men man koncentrerar sig mest 

på projekt så det blir inte så mycket omsorg i utvärderingarna. (Informant 5) 



20 

 

Informant 6 lyfter fram omsorgen i relation till kvalitetsarbete och menar att man utifrån de 

utvärderingsverktygen som används idag inte kan mäta omsorg utan att omsorg handlar om ett 

långtidsperspektiv, en psykosocial hållbarhet. Samtidigt menar informant 6 att omsorgen skulle kunna 

mätas med andra metoder vilket vi återkommer till.  

Både informant 3 och 4 tar upp hur dokumentation inte alltid visar det som faktiskt sker, vidare 

beskriver informant 4 även hur pedagogers bemötande av barnen prioriteras högre än hur väl 

pedagoger beskriver och formulerar sina projekt. 

De kan beskriva hur bra projekten de håller på med är, det kan man skriva, det kan man nästan hitta 

på ibland....men den genuina omsorgen den kan man inte vinkla. (Informant 4) 

Informant 5 beskriver hur de ibland tar kort på barnen som en form av dokumentation för att kunna 

visa upp eller skicka till föräldrarna för att de ska känna en trygghet i att lämna sina barn och att de 

trivs och mår bra på förskolan och genom detta menar hen att man också visar omsorg om föräldrarna. 

Vidare beskriver informant 5 också hur föräldrarna på hens förskola ville ha svar på sina frågor och 

funderingar kring vad barnen gör på dagarna och hur de är i rutinsituationer så som lunch, mellanmål 

och påklädning. För att besvara föräldrarnas frågor gjorde de en film där de synliggjorde omsorgen 

och visade upp den på ett föräldramöte.  

I intervju 1 beskrivs dokumentationen som jätteviktig men tidskrävande och att arbetet med 

dokumentation riskerar att tas från tiden med barnen, informant 4 menar att dokumentationsverktygen 

behöver vara enkla men ”verksamma”. Informant 3 tar upp att man ska inta ett barnperspektiv i 

dokumentationsarbetet vilket följande citat visar: 

Vi har dokumentation för barnen, inte dokumentation på barnen. (informant 3)  

Detta leder oss vidare in på en annan kategori som blev synlig i materialet, barns perspektiv i 

dokumentationen. 

Barns perspektiv 

Som tidigare lyfts i resultatet tar flera av informanterna upp att det är viktigt med barnens perspektiv i 

dokumentationsarbetet. Informant 4 berättar hur samtal och intervjuer med barnen ligger till grund för 

utformandet av verksamhetsberättelsen och hur man genom dessa samtal också får syn på brister i 

omsorgen på förskolan. Hen menar också likt informant 6 att omsorg är tätt sammankopplat med barns 

integritet och informant 2 uttrycker sig på detta sätt när hen menar att det finns en etisk problematik i 

att dokumentera omsorg. 

Det är inte så lätt att dokumentera när man tänker på bilder eller filma, man måste tänka utifrån ett 

barns perspektiv. Vad skulle barnen tänka om jag sitter och kramar ett barn och någon annan fotar? 

(Informant 2) 

I intervju 3 pratar informanten genomgående hur dokumentationen alltid ska gå tillbaka till barnen, att 

barnen inte ses som objekt utan att dokumentationen är till för barnen. Bland annat tar hen upp att 

dokumentationen speglar barns behov och intressen men också att det ska finnas dokumentation 

tillgänglig för barnen att se och reflektera kring. Informant 1 nämner hur många av deras 

väggdokumentationer är knutna till vilka ”aktiviteter” eller situationer som brukar pågå på den platsen, 

som exempel nämner hen bilder på lekar eller vila. Vidare anser informant 1 att barnen har lätt att ta 

till sig bilder och menar att barnen tappas lite när dokumentationen har blivit mer digital, hen menar 

att det är något speciellt för barnen att få hålla i bilder och bläddra i bildpärmar som gjordes tidigare.  
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Tänkbara verktyg för att dokumentera omsorg 

I intervjuerna har vi frågat informanterna om tänkbara verktyg för att dokumentera omsorgen i 

förskolan och i följande avsnitt kommer vi att lyfta fram våra informanters tankar och idéer kring 

detta.  

Alla informanter är överens om att bilder kan användas för att synliggöra omsorg. Vidare menar 

informant 3 att bilder bara fångar ett ögonblick och att film istället skulle kunna vara ett bättre verktyg 

för att synliggöra helheten, en film kan till exempel fånga barnen humör, vilket inte en bild kan göra 

alla gånger vilket följande citat visar: 

Man får ett bättre helhetsperspektiv då, det är lättare att iscensätta en bild men svårare att iscensätta 

en film på 3 minuter...då skulle man mer få syn på hur det faktiskt ser ut och låta barnen vara med 

och reflektera kring vad de säger på filmen. (Informant 3)  

Vidare menar informant 3 att film skulle användas mer som ett dokumentationsverktyg om det hade 

funnits möjligheter att dela med sig av filmen på något bra och enkelt sätt. Informant 4 menar att man 

kan intervjua barnen för att synliggöra och dokumentera omsorgen, vilket de också använder på 

förskolan.  

Vi gör något som kallas för IKI, som är intervjuer kring kamratskap och gemenskap, där alla 5-

åringar blir intervjuade om till exempel vad de tycker att en bra pedagog eller vuxen ska vara, vilket 

vi sedan använder som verktyg när vi gör våran verksamhetsberättelse eller verksamhetsplan... 

(Informant 4) 

Utifrån detta citat kan man tolka det som att barns perspektiv ses som en viktig del i omsorgsarbetet 

vilket också informant 6 beskriver och menar att man skulle kunna få syn på barns perspektiv genom 

att följa ett barns vardag med video som verktyg. Detta är då två tänkbara sätt för pedagogerna att få 

syn på barns perspektiv kring omsorgen i förskolan.  

Alla informanter är inne på att diskussioner kan användas som verktyg för att synliggöra omsorg och 

för att få en gemensam förståelse av begreppet. Informant 6 beskriver att en omsorgssatsning behövs 

inom förskolan men frågar sig hur en sådan satsning skulle mottas av vårdnadshavare och yrkeskår. 

Om det ska bli möjligt att dokumentera och mäta omsorg måste man komma fram till en gemensam 

förståelse menar informant 6.  

Jag tror att det skulle behövas ett redskap för pedagogerna först, att kunna se, för något jag inte kan se 

kan jag inte heller få tag på... (Informant 6) 

Hen beskriver här hur det saknas en struktur och definition kring omsorgsbegreppet om man jämför 

det med till exempel begreppet undervisning vilket citatet ovan beskriver.  

Läroplansteoretisk analys av omsorgens synliggörande och 

dokumentation 

Resultatet ovan ger exempel på en mängd olika dokumentationsverktyg som används i förskolan. 

Dokumentationsverktygen beskrivs ofta innehålla frågor och mallar vilket vi tolkar som en del av 

formuleringsarenan där dokumentationsverktygen efterfrågar och fokuserar olika delar av 

verksamheten. Inom formuleringsarenan formuleras olika styrdokument, så som läroplaner (Elfström 

2013, s. 35). Här tänker vi att även färdigformulerade dokumentationsverktyg blir en form av 

styrdokument. Resultatet visar att dokumentationsverktygen främst fokuserar lärande, planerade 

aktiviteter och processer medan omsorgaspekter av verksamheten inte är något som efterfrågas, det 

skapas här en diskurs kring dokumentation och vad som tas upp i denna. En diskurs handlar om hur 

man förhåller sig gentemot ett specifikt fenomen (Vallberg Roth 2011, s. 11) och här menar vi att 
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förskollärare i förskolan behöver förhålla sig till dokumentation som fenomen inom sitt uppdrag. Hur 

dokumentationsverktygen är utformade styr alltså vilka delar av verksamheten, eller vilka stoff, i 

förskolan som blir synliggjorda och dokumenterade. Alltså vad som blir viktiga delar av verksamheten 

(Linde 2012, s. 38). Omsorgen beskrivs som något självklart och som svårt att uttrycka i ord vilket 

också påverkar i vilken omfattning begreppet synliggörs och dokumenteras av pedagogerna. Resultatet 

visar hur samtliga informanter lyfter fram dialog och diskussion med både kollegor och 

vårdnadshavare som redskap för att synliggöra omsorgen i förskolan. För att kunna realisera 

läroplanens skrivningar i verksamheten (realiseringsarenan) kring omsorg behövs en gemensam 

förståelse, alltså tolkning inom transformeringsarenan för att gemensamt förstå formuleringarna i 

läroplanen (formuleringsarenan) (Elfström 2013, s. 35; Linde 2012, ss. 55, 73). 

I resultatet lyfts hur dokumentation i olika former, där texter och bilder omnämns, kan iscensättas. Vi 

tolkar det här som att pedagoger i sitt dokumentationsarbete transformerar dokumentation från 

verksamhetens praktik till att bli något som inte alltid motsvarar ”verkligheten”, alltså vad som 

faktiskt ägde rum. Det blir en omvänd turordning där praktiken tolkas till en formulering bland annat 

för att visa hur man uppnått olika mål. Vidare framgår av resultatet att det råder skilda uppfattningar 

kring vad som är svårt respektive lätt att dokumentera och samtidigt menar alla informanter att 

dokumentationsarbetet är viktigt men att det också är tidskrävande. 

I läroplanens formuleringar framkommer det ett dokumentationskrav, samtidigt visar vårt resultat på 

att informanterna upplever att det finns en etisk problematik att dokumentera omsorg, vilket vi kopplar 

till begreppet ”teachers-thinking” där pedagogerna göra olika tolkningar av vad som är möjligt och 

inte att dokumentera. Begreppet ”teachers-thinking” beskrivs av Linde (2012, ss. 58-59) som hur de 

personliga erfarenheterna samt ställningstaganden en yrkesverksam har påverkar hur denne tolkar 

skrivningar i läroplanen. Utifrån resultatet som framkommit ovan tänker vi oss att informanterna 

genom att beskriva sina tankar kring omsorg och dokumentationsarbetet transformerar läroplanens 

innehåll och dokumentationskrav. Vad de sedan faktiskt gör i verksamheten blir realiseringen av 

denna.  

Diskussion  

Syftet med studien har varit att med läroplansteori undersöka hur förskollärare i förskolan reflekterar 

kring och synliggör omsorgen genom dokumentation av verksamheten. Vi har utgått från följande 

frågeställningar för att svara mot studiens syfte:    

 Vilka aspekter av omsorg i förskolan talar förskollärarna om?  

 På vilket sätt synliggör respektive dokumenterar förskollärarna omsorgen i förskolan? 

 Hur blir läroplanens formuleringar kring omsorg och dokumentation styrande för 

förskollärarnas arbete kring dessa områden?   

Vårt resultat visar på att förskollärarna verkar ha en svårighet att definiera omsorg som begrepp och 

gärna kopplar detta till andra begrepp eller synonymer till omsorg. Detta i samtal kring omsorgen i sig 

men också i samtal kring hur de synliggör omsorgen samt dokumenterar den. Vidare presenterar och 

diskuterar vi vårt resultat av studien med koppling till tidigare forskning. Den tredje frågeställningen 
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kring hur läroplanens formuleringar påverkar förskollärarnas arbete kommer löpa som en rödtråd 

genom hela diskussionsdelen.  

Omsorg 

Omsorg beskrivs av flera forskare som mångtydigt och svårdefinierat (Folke-Fichtelius & Löfdahl 

Hultman 2016, s. 286; Halldén 2001, s. 5; Hjalmarsson & Löfdahl 2014, s. 92; Josefson 2018, ss. 3, 8) 

något som också blir synligt utifrån vårt resultat. Informanterna definierar och talar om 

omsorgsbegreppet på olika sätt och alla talar någon gång om begreppet i relation till lärande och/eller 

undervisning. Likt Lindgren (2001, s. 21), Folke-Fichtelius och Löfdahl (2015, ss. 263, 268) menar 

våra informanter att omsorgsbegreppet har förändrats över tid och vidare frågar sig Folke-Fichtelius 

och Löfdahl om omsorgsbegreppet fått en ”ny kostym” färgad av kunskap och lärande. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001b, s. 81) beskriver hur den svenska förskolan har en ambition av att förena 

omsorg och pedagogik, vilket vi anser synliggörs i läroplanen för förskolan, som vi beskrivit tidigare. 

Begreppet Educare flätar samman lärande och omsorg och kanske är det därför informanterna i studien 

talar om omsorg i relation till just lärande och/eller undervisning vilket vi också visat i vår analys. I 

den nuvarande läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 9) beskrivs omsorgsbegreppet i relation till 

utveckling och lärande, i avsnittet med samma namn. Genom denna formulering i läroplanen menar vi 

att detta påverkar hur förskollärarna inom verksamheterna arbetar, genom denna skrivning skapas en 

viss förståelse kring begreppet omsorg vilket sedan påverkar verksamhetens utformning och 

förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt. I den kommande läroplanen (Lpfö 18 2018, s. 13) för 

förskolan beskrivs samma helhetsperspektiv men ordet omsorg har här fått flytta upp i rubriken som 

nu heter ”omsorg, utveckling och lärande”. Är detta ett försök till att höja omsorgens status i 

förskolan?  

Vallberg Roth (2013, s. 11) beskriver i sin studie fenomenet att fläta samman flera olika begrepp så 

som fostran, utbildning och omsorg. Denna studie visar svårighet i detta och att man i försöket att fläta 

samman ändå väljer ett spår där något av begreppen blir mer framträdande än andra, vilket även blir 

synligt i vår studie där informanterna har svårt att hålla isär begreppen. Kan det vara så att man kanske 

måste bryta isär Educare för att kunna synliggöra både omsorg och lärande var för sig utan att något av 

begreppen tar över? Kan denna sammanslagning av lärande och omsorg ha påverkat utvecklingen av 

vad som premieras i förskolan? Omsorgen beskrivs som en bas för lärande både i forskning och av 

informanterna i vår studie och genom detta tänker vi att lärandet också värderas högre än omsorg, hur 

påverkar detta omsorgens status och hur skulle det vara möjligt att höja omsorgens status i förskolan 

utan att relatera begreppet till lärande? 

Under konferensen i Göteborg (Halldén 2001, s. 1) träffades flera forskare för att diskutera just 

omsorgsbegreppet. Detta var ett försök att rädda begreppet från en retorisk förflackning och för att 

belysa omsorgsbegreppet i en vidare kontext. Vårt resultat visar på ett behov av och en önskan att få 

en gemensam förståelse av omsorgsbegreppet. Vidare beskriver informanterna att detta kan nås genom 

att diskutera och reflektera om begreppet tillsammans med kollegor. Kanske kan formuleringar i 

läroplanen omformuleras för att visa på omsorgens mångtydighet istället för som det ser ut idag där 

man verkar förutsätta att alla ska veta vad omsorg är, det lämnas då ett väldigt stort tolkningsutrymme. 

Kanske behöver man skriva fram vad omsorg kan vara för att utmana den rådande diskursen kring 

omsorg i förskolan.  



24 

 

Omsorg - Dokumentation och synliggörande  

I vår studie framgick att informanterna upplevde det som svårt att sätta ord på omsorg, något som 

också Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015, ss. 260, 268) beskriver i sin studie. Vi tänker att det här 

också påverkar hur det blir möjligt att både synliggöra och dokumentera omsorg. Det är svårt att 

dokumentera och synliggöra något man inte kan sätta ord på. Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman 

(2016, s. 286) beskriver hur omsorg lätt tas för givet och inte uppmärksammas förrän den saknas något 

som även framkommer i vår studie där en av informanterna kommer in på orosanmälningar och 

kontakt med socialtjänsten i samtalen kring omsorg och dokumentation och också hur pedagogen kan 

brista i sitt omsorgsuppdrag. Detta visar att bristen på omsorgen dokumenteras men inte god omsorg. 

Varför dokumenteras bara bristen på omsorg men inte den goda omsorgen? Några av informanterna i 

studien lyfter också en etisk problematik kring dokumentation av omsorg vilket vi tänker hänger ihop 

med hur omsorgen definieras och vilka dokumentationsverktyg som används. För att ta ett exempel är 

bilder kanske inte ett lämpligt dokumentationsverktyg för att visa omsorg om begreppet tolkas mer åt 

omvårdande aspekter. Vidare lyfter några av informanterna hur barns perspektiv måste tas i beaktning 

i dokumentation av omsorg, vad är omsorg för barnet? 

Resultatet visar att de dokumentationsverktyg som används på förskolorna i vår studie inte efterfrågar 

omsorg utan beskriver hur fokus ligger på lärande, processer och projekt. Vi tänker här att det blir 

synligt utifrån vår studie att dokumentationsverktygens utformning påverkar vad som synliggörs och 

inte, att omsorgen riskerar att glömmas bort. Dessa dokumentationsverktyg kan i sig tolkas som 

styrdokument då de ofta innefattar färdigformulerade frågor och fokusområden vilket påverkar 

förskollärarnas arbete med dokumentation i förskolan. Det skapas här en diskurs kring dokumentation 

och vad som ska visas upp. Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman (2016, s. 285) har i sin studie tittat på 

om omsorgsbegreppet ges någon betydelse i dokumentations- och resultatredovisningen av förskolans 

verksamhet och kom då fram till att andra ord används synonymt för att beskriva omsorgen i 

förskolan. Vi tänker här att dokumentationsverktygen sänder ut signaler om vilka delar av förskolans 

verksamhet som ska visas upp och vad som efterfrågas. Det finns forskning som beskriver hur 

dokumentation blir ett medel att visa förskolans kvalitet för att locka kunder, alltså vårdnadshavare, 

och möta upp de krav som ställs på verksamheten (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 285; 

Löfdahl & Folke-Fichtelius 2015, s. 263; Löfgren 2015, ss. 2, 4). Vårt resultat visar hur en av 

informanterna menar att en omsorgssatsning inom förskolan skulle kunna ifrågasättas av 

vårdnadshavarna, att de skulle fråga vad som hände med lärandet, vilket vi tolkar som att 

vårdnadshavare också är styrande av förskolans innehåll. Detta indikerar att det finns en förväntan på 

förskolans innehåll som fokuserat mot lärande samtidigt som resultatet visade att det var främst i 

dialog med vårdnadshavarna som omsorgen synliggörs. Vilka har makten att påverka innehållet i 

förskolan? Krockar vårdnadshavares krav och önskan med förskolans uppdrag? Vad får det för 

konsekvenser när man pratar om vårdnadshavare i termer av kunder?  

Bruce (2016, ss. 145-146) menar att det inte går att mäta allt, omsorgen blir här ett exempel på detta. 

Vidare menar andra forskare (Folke-Fichtelius & Löfdahl Hultman 2016, s. 285; Löfdahl & Folke-

Fichtelius 2015, s. 263; Löfgren 2015, ss. 2, 4) att det vid resultatmätning ofta läggs fokus på aspekter 

av verksamheter som är lättare att mäta. Vi undrar om det skulle vara möjligt att mäta omsorg vilket 

våra informanter ger förslag på. För att göra detta behövs en tydlig definition av omsorgsbegreppet 

vilket i sig verkar vara svårt och som Halldén (2001, s. 1) beskriver riskerar urholka begreppet. Vi 

ställer oss här undrande inför om kraven på dokumentation har gått för långt, istället för att 

dokumentera mer kanske man skulle dokumentera mindre. Om det inte dokumenteras har det inte skett 

då? Vi kopplar detta till vår samtid där sociala medier är en stor del av många människors liv och ett 
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forum för livsdokumentation. Kanske är det just detta våra informanter menar när de uttrycker att 

dokumentationen tar värdefull tid från barnen, kanske är det så att de också anser att 

dokumentationskraven har gått för långt i dagens förskola. Ahreinkiel et al. (2013, s. 93) beskriver hur 

förskolläraruppdraget blir allt mer administrativt i och med detta krav på dokumentation vilket leder 

till en oro hos professionen, att bara vissa delar av verksamheten synliggörs medan andra delar av 

yrket görs i det tysta.   

Några av informanterna menar att omsorg är synonymt med kärlek, att närheten till barnen är det 

viktigaste och att vara personlig med barnen vilket vi kopplar till de affektiva aspekterna av 

förskollärarens professionella kompetenser som Löfgren (2015) skriver om i sin studie vilket leder oss 

till nästa del av diskussionen.  

Omsorg - Yrkesroller  

Löfgren (2015, ss. 5, 14) menar att förmågan att ge omsorg historiskt har varit en viktig del i 

förskollärarkompetensen vilket informanterna i vår studie också menar. De tar upp att det finns en 

diskussion kring vilka uppgifter som ingår i en förskollärares respektive en barnskötares uppdrag, ska 

förskollärare byta blöjor och sitta med vid matbordet eller inte? Resultatet visar ett ställningstagande 

där informanterna hävdar att det inte går att ta bort dessa delar från en förskollärares uppdrag, 

omsorgsarbetet omfattar alla som arbetar i förskolan. Kanske påverkar diskussionen kring 

omsorgsbegreppet även denna uppdelning? Hur formuleringarna kring omsorg i läroplanen men också 

hur ansvarsuppdelning av arbetet i förskolan beskrivs i läroplanen. I läroplanen tydliggörs hur 

förskolläraren är ansvarig för dokumentationsarbetet och de pedagogiska bitarna av verksamheten. 

Dessa delar kan upplevas som mer administrativa, kanske påverkar detta hur de olika yrkesgrupperna i 

förskolan tolkar sitt uppdrag. Detta menar vi kan få konsekvenser för verksamheten. Genom att tolka 

uppdragen olika, till exempel omsorgsuppdraget, riskerar vissa delar av professionen att glömmas bort 

och osynliggöras eller kanske till och med tillskrivas en annan yrkesgrupp. 

Folke-Fichtelius och Löfdahl Hultman (2016, s. 287) beskriver hur omsorgen under 1970-talet fick en 

underordnad roll och att den tiden präglades av en ovilja att använda omsorgsbegreppet, vi tänker att 

detta kan hänga ihop med den kvinnliga frigörelsen och en vilja att bryta sig loss från kvinnonormen 

som kopplat till omvårdnad. Resultatet visar här på vissa motsättningar, några av informanterna 

beskriver hur pedagogerna i förskolan blir ”ställföreträdande vårdnadshavare” medan andra uttrycker 

hur man som pedagog behöver komma bort från ”mammarollen”. Hur omsorg värderas i 

verksamheten är också något som skiljer mellan förskolorna i vår undersökning utifrån våra 

informanters utsagor. Olika förskolekontexter ser på detta på olika sätt, omsorgsuppdraget tolkas olika 

vilket skapar skilda diskurser. Detta lyfts av Löfgren (2015, ss. 2-3) där han beskriver hur den lokala 

kontexten är med och styr vad som anses viktigt i verksamheten. Hur samhället värderar omsorg och 

omsorgsarbete påverkar kanske också vilka aspekter av arbetet som anses professionella? Ett fokus på 

lärande och mätbar kunskap kan tänkas leda till att professionen beskriver omsorg som en del av 

lärande. När mätbara aspekter av verksamheten hamnar i fokus riskerar andra delar att försvinna och 

vad får det för konsekvenser för förskolans framtid? Kanske är det omsorgen som är förskolans 

främsta stoff, det livslånga lärandet som inte går att mäta… 
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Betydelse för praktiken och professionen 

Vi anser att denna studie är viktig då omsorgsbegreppet inte tydliggörs i läroplanen för förskolan och 

därmed tolkar olika yrkesverksamma detta begrepp på olika sätt vilket får konsekvenser i förskolans 

verksamhet. Informanterna i vår studie har inte reflekterat så mycket kring omsorg kopplat till 

dokumentation vilket väckte tankar hos dem kring hur omsorg skulle kunna dokumenteras. Vi menar 

att det i och med det ökade dokumentationskravet i förskolan också behövs en diskussion kring 

omsorgens roll i dokumentationsarbetet. 

Våra erfarenheter från förskolans verksamhet visar på en ovilja att prata om omsorg hos pedagogerna 

och då främst förskollärarna. En del pedagoger blir nästan upprörda när vårdnadshavare har frågor 

som är omsorgsrelaterade, de vill lyfta lärandet och de projekt som pågår i verksamheten. Utifrån detta 

anser vi att omsorgens status i förskolan behöver höjas, att yrkesprofessionen ska känna en stolthet 

inför denna kompetens istället för att osynliggöra eller motarbeta denna. Forskningen visar att omsorg 

ses som ett mångtydigt och svårdefinierat begrepp vilket även vår studie visar på, utifrån detta 

konstaterande blir det viktigt att skapa en diskussion kring begreppet omsorg och då utan att relatera 

begreppet till lärande. Detta för att uppnå en jämlik förskola och en förenad yrkeskår. 

Slutsatser 

Vår studie visar hur dokumentationsverktygen som informanterna talat kring inte efterfrågar 

omsorgsaspekter av verksamheten, att dessa verktyg stänger ute vissa delar av verksamheten. Detta 

leder fram till slutsatsen att dokumentationsverktygen antingen måste utvecklas eller att nya verktyg 

behöver utformas för att möjliggöra dokumentation av omsorgen i förskolan. Ett sätt att synliggöra 

omsorg kan vara att dokumentera den. Ett annat sätt att synliggöra omsorgen är genom diskussion av 

begreppet utan att koppla samman det med andra begrepp såsom lärande och/eller undervisning. 

Studiens resultat visar på att det finns en önskan hos våra informanter att komma fram till en 

gemensam förståelse av begreppet omsorg i förskolan men också begreppet i relation till 

dokumentation. Tidigare forskning menar att omsorgsbegreppet är svårt att definiera vilket även vår 

studie visar. Kanske kan inte omsorgen som begrepp få någon fast definition i läroplanen men om man 

i läroplanen skulle skriva ut att omsorg är ett mångtydigt och brett område skulle det kunna bjuda in 

till vidare diskussion ute i praktiken på förskolorna. Detta skulle i sin tur kunna leda till en mer 

gemensam förståelse, förhållningssätt och arbetssätt. 

Genom att använda läroplansteori har vi fått syn på hur läroplanen som styrdokument skapar diskurser 

kring olika begrepp i förskolan men vi har också fått syn på hur yrkesverksamma i förskolan 

transformerar innehållet som uttrycks inom formuleringsarenan. Förskollärarnas tolkningar, ”teachers-

thinking”, påverkar praktiken i förskolan och vilket stoff som får störst utrymme inom 

realiseringsarenan.  

Vidare forskning 

Det skulle utifrån vår studie vara intressant att göra en större undersökning kring om och hur omsorg 

ges plats i dokumentationsarbetet på förskolor. Detta då vi inte kan dra några generella slutsatser från 

vår studie. Utifrån vår slutsats kring dokumentationsverktyg och hur dessa verkar stänga ute 

omsorgsaspekter av verksamheten skulle det vara intressant att utveckla befintliga eller utforma nya 

dokumentationsformer för att fånga upp dessa delar av verksamheten. Det skulle vara fruktbart att 
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undersöka detta med förankring i praktiken och då tänker vi genom att ta med yrkesverksamma i detta 

arbete. Dokumentationsverktyg behöver vara verksamma utan att ta för mycket tid vilket vår studies 

informanter poängterar och genom att ta med yrkesverksamma i arbetet för att skapa nya eller utveckla 

befintliga dokumentationsverktyg kan man fånga deras perspektiv och erfarenheter från det praktiska 

arbetet med dokumentation av verksamheten. 

Vidare skulle det vara intressant att forska kring omsorg och dokumentation ur ett barns perspektiv. 

Kanske genom att följa ett barn under en tid, barnintervjuer kan vara en lämplig metod med lite äldre 

barn. Vad upplevs som en god omsorg av barnet och hur är en god omsorgsgivare? Hur vill barnet att 

omsorgsgivare ska bemöta hen? Hur påverkas barnet av dokumentation? Genom att prata med 

yrkesverksamma kan vi enbart få syn på ett barnperspektiv men genom att involvera barnen själva i 

forskningen kan vi få barnens egna perspektiv. 

Något annat vi uppmärksammade var hur flera av informanterna menade att det är viktigt att våga vara 

nära, både fysiskt och med sinnet. Flera av informanterna tog också upp barns integritet och att man 

måste känna in och ta barns perspektiv i bemötandet, i omsorgen. Det vi då började fundera kring var 

om material som ”stopp min kropp” och diskussioner kring övergrepp som har skett på förskolor 

påverkar pedagoger i sitt bemötande av barn. Finns det en rädsla att vara nära? Leder dessa 

diskussioner till att pedagoger i förskolan distanserar sig längre från barnen? Kanske kan man göra en 

studie genom att intervjua förskollärare, föräldrar och barn inom förskoleverksamheten för att lyfta 

olika perspektiv och erfarenheter kring detta område.  

Det skulle också vara intressant att göra en läroplansteoretisk vandring i förskolans historia genom att 

tolka omsorg som ett stoff i förskolans olika styrdokument, kanske kan omsorgen omvärderas genom 

att belysas i olika sken? 
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