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1. Inledning 

Omsorgens innebörder i förskolan – en förskoledidaktisk 
studie 
 
Detta är en avhandling om omsorg i ämnet förskoledidaktik. Förskoledidakti-
ken är ett inter- och transdisciplinärt ämne som skapar kunskap utifrån många 
olika slags forskningsfrågor. Frågor som handlar om lek, omsorg och lärande, 
samt barns många olika typer av möten med förskolan och omvärlden, och 
som kan vara grundade i någon av de många forskningsdiscipliner som möts 
i ämnet. Den här avhandlingen är genomförd inom ämnets pedagogiska spår 
som behandlar lekens, lärandets, och omsorgens teori, filosofi, etik och histo-
ria.1 Men vad är det för forskningsproblem som ligger till grund för den här 
förskoledidaktiska studien?  

För att introducera mitt forskningsproblem vill jag presentera och diskutera 
ett tidigt minne från min allra första tid som nyutbildad förskollärare. 

 
”Varför väljer föräldrarna oss?” 

Den utmanande frågan, som föreståndaren öppnar upp personalmötet med, 
resulterar i omedelbar tystnad. Hon låter blicken vandra runt bordet där vi 
sitter. 
Jag, alldeles ny i yrket och därmed avvaktande tyst, sneglar på mina kollegor 
och undrar vem av dem som ska ta ordet först. Svaret uteblir.  
”Låt höra”, manar föreståndaren på. 
Föreståndarens underfundiga retorik och de tveksamma viskningar som spri-
der sig bland kollegorna runt bordet avslöjar att frågan inte har diskuterats 
på detta sätt tidigare. Entusiastisk efter åren vid lärarhögskolan tycker jag 
mig ha en god idé om föräldrarnas motiv till valet av förskola som barnom-
sorgsform. Utan att fundera närmare över det kloka i att svara så säger jag: 
”För att de vill ha en god pedagogisk verksamhet för sina barn”. 
Därmed bryts tystnaden. Min närmaste förskollärarkollega, med flera år i yr-
ket, tittar förbryllat på mig och kontrar: 
”Nej. Föräldrarna lämnar sina barn här för att de måste. Så enkelt är det”. 

                                                      
1 http://www.buv.su.se/forskning/forskningsområden/förskoledidaktik 
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Kollegans svar väcker lika delar indignation och skam hos mig. Indignation 
därför jag uppfattar att jag talar om förskolan som ett komplement med lä-
randet i fokus medan kollegan i mina öron tycks tala om förskolan som en 
kompensatorisk omvårdnadsmiljö. Skam därför jag ändå inser att hon har en 
stor poäng som jag först inte riktigt vill erkänna.  

Där och då väcktes min undran och nyfikenhet över hur så olika perspektiv 
på en såpass grundläggande fråga skulle kunna rymmas inom en och samma 
verksamhet. Ja, varför väljer föräldrarna oss?  
 
Den här minnesberättelsen härstammar från mitt första personalmöte på min 
första arbetsdag som nyexaminerad förskollärare, den 3 juni 1985. På agendan 
för personalmötet stod målinventering. Vi skulle arbeta fram en gemensam 
lokal målbeskrivning som satte fingret på varför vi gjorde det vi gjorde och 
med vilket mål i fokus. Pedagogiskt program för förskolan (1987) var på god 
väg att realiseras och vi skulle ligga steget före. Målen i verksamheten skulle 
inventeras, omformuleras och inkorporeras och vi skulle spetsa våra argument 
beträffande värdet av vår verksamhet. Mitt till synes naiva svar var fullstän-
digt ärligt menat. Det var så jag såg på saken. Det var åtminstone så jag ville 
se på saken. Föräldrarna valde förskolan för att denna kunde – och skulle – 
komplettera deras fostran och omsorg. De valde med andra ord pedagogiken. 
Min kollegas till synes provokativa svar var också fullständigt ärligt menat. 
Det var så hon såg på saken. Föräldrarna valde förskolan för att de måste. För 
att barnen måste ha tillsyn när föräldrarna arbetade. För att förskolan måste 
kompensera den fostran och omsorg som föräldrarna inte kunde ge barnen 
delar av dagen. 

Frågan är: Talade vi om samma sak, men utifrån olika horisonter? Må-
hända menade vi i grunden samma sak, men vi talade om det på olika sätt. Jag 
konstaterade skillnaden, och nöjde mig därmed. Så småningom började jag 
dock fundera över hur det kom sig att vi pedagoger tycktes göra en åtskillnad 
mellan lärande och omsorg i våra diskussioner om verksamhetens innehåll, 
medan vi i praktiken arbetade med att integrera lärande, omvårdnad och om-
sorg.2 Det vill säga, det helhetsuppdrag och holistiska perspektiv som sägs 
uttrycka förskolans uppdrag i ett nötskal: där ansvaret för vården och omsor-
gen om barnen förenas med ansvaret att erbjuda barnen rika tillfälligheter till 
lärande. 

                                                      
2 I Pedagogiskt program för förskolan (1987, s. 12, 24) beskrevs omsorg, tillsyn och omvårdnad 
synonymt vilket visar att det fanns en förskjutning i begreppshanteringen. Detta är i sig ingen 
ny historia. Sedan 1930-talet har den svenska förskole- och barnomsorgsverksamheten präglats 
av det Alva Myrdal talade om som en helhetssyn av vård, omsorg och pedagogik, vilket först 
under 2000-talet fått stort genomslag internationellt i termer av det engelska begreppet Educare 
(education och care i ett gemensamt grepp) (Hammarström Lewenhagen, 2013). 
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Att möta barn tidigt i livet och att möta deras föräldrar3, ställer krav på ett 
särskilt ansvar och ett särskilt kunnande om detta ansvar. I mitt yrke som för-
skollärare blev jag tidigt varse att detta ansvarsfulla möte är ett möte som stäl-
ler flera specifika krav på omsorg. Samtidigt var och är det svårt att tala om 
vad omsorgens specifika uttryck och innebörder är och kan vara. Att det är 
svårt att sätta fingret på omsorgens innebörder och innehåll blir man också 
varse i förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016). På ett ställe 
i läroplanen skrivs kortfattat fram att ansvaret för omsorgen utgör en del av 
förskollärarens specifika ansvar, och då på följande sätt: ”Förskolläraren ska 
ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: /…/ erbjuds en 
god omsorg med en väl avvägd dagsrytm” (ibid., s. 11). 
 Detta är på intet sätt en tillfredsställande beskrivning av omsorgens inne-
börder och praktiska uttryck i förskolan. Den problemställning som utgör den 
här avhandlingens vetenskapliga problem, och som alltså mycket tidigt väck-
tes i mig som ung förskollärare kan därför formuleras på följande sätt: Hur 
kan man förstå omsorgens innebörder och praktiska uttryck i förskolan? Jag 
frågade mig också, och frågar mig fortfarande, hur ett synliggörande av om-
sorgens innebörder och uttryck i sin tur kan skapa vidare förståelse för vad det 
innebär för förskolepedagoger4 att se och ta det nödvändiga ansvaret för bar-
nen och barnens liv den delen av tiden som de vistas i förskolan.  

Mer specifikt, och där omsorgen har operationaliserats till just detta ansvar 
i linje med det närhetsetiska teoretiska perspektiv som jag har kommit att välja 
för min avhandlingsstudie, kan min vetenskapliga problemställning också ut-
tryckas: Hur kan man förstå aspekter av ansvar i relation till förskolans och 
förskolepedagogers uppdrag i allmänhet och som ett uttryck för omsorgens 
innebörder och praktiker i synnerhet? Dessa problemformuleringar, om än 
inte så tydligt formulerade, väcktes tidigt i min karriär och upprätthölls under 
mina år som verksam förskollärare, och följde så småningom med mig in i 
forskarutbildningen. 

Inom ramen för ämnet förskoledidaktik skulle man kunna tänka sig att 
närma sig omsorgens innebörder i förskolan från tre håll: ett utvecklingspsy-
kologiskt, ett pedagogiskt-didaktiskt och ett filosofiskt etiskt. Vilket jag i den 
kommande texten kommer att motivera, är det främst de filosofiska och etiska 

                                                      
3 Valet att konsekvent använda begreppet föräldrar – istället för det mer korrekta och inklude-
rande begreppet vårdnadshavare – härstammar från att förskolepedagogerna i avhandlingens 
empiri oavkortat använder begreppet föräldrar, samt att det i ett historiskt och politiskt perspek-
tiv i stort sett uteslutande talas om föräldrar.  
4 Den korrekta yrkesbenämningen på lärare i förskolan är förskollärare. Den empiri som av-
handlingen bygger på består av intervjuer med såväl förskollärare och barnskötare dvs. företrä-
dare för olika yrkeskategorier inom förskolans verksamhet. För enkelhetens skull har jag därför 
valt beteckningen förskolepedagog alternativt pedagog när jag presenterar resultatet. Motivet 
till detta är med andra ord empiriskt. I kapitel 1–5 kommer jag dock att omväxlande använda 
benämningen förskollärare och förskolepedagog/pedagog, beroende på sammanhanget. 
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aspekterna av förskoledidaktiken som behandlas inom ramen för denna av-
handling. Etiska i den meningen att jag intresserar mig för de relationella och 
sociala aspekterna av läraryrket i förskolan: vad dessa består av och vilken 
betydelse de har för kvaliteten på mötet mellan barn, pedagoger och föräldrar. 

I detta sammanhang kommer jag särskilt att rikta uppmärksamheten mot 
förskolans omsorgsuppgift och koncentrera mig på att bearbeta och tydliggöra 
omsorgens begreppsliga och praktiska innebörder för förskolepedagogers ar-
bete. Jag kommer, mer precist, att teoretiskt och metodologiskt undersöka hur 
omsorgsperspektivet kommer till uttryck i förskolepedagogers tal om ansvar, 
samt vad som ligger till grund för förskolepedagogers ansvarstagande i relat-
ion till de pedagogiska och etiska överväganden som de gör i sitt yrke. Detta 
är frågor som på olika sätt kretsar kring förskolläraryrkets etiska förutsätt-
ningar. Därmed utgår avhandlingen från ett professionsperspektiv inom ramen 
för ämnet förskoledidaktik, som också lägger vikt vid ett professionsperspek-
tiv i den vetenskapliga kunskapsproduktionen. 

I de kommande två avsnitten kommer jag att lägga grunden till syftet och 
forskningsfrågorna för detta avhandlingsarbete. Inledningsvis kommer jag 
helt kort att sammanfatta forskningsläget inom förskoleforskningen med ton-
vikt på frågor som på något sätt rör förskolans omsorgsuppdrag. I avsnittet 
därefter kommer jag att beskriva de disciplinära och teoretiska val jag gjort, 
samt de avgränsningar som blivit nödvändiga, för att på ett så sammanhållet 
sätt som möjligt undersöka de ovanstående problemställningarna rörande om-
sorgen i förskolan.5 

Kunskapsläget kring förskolans omsorgsuppdrag i 
förskoleforskningen – en sammanfattande överblick 
I min genomgång av den tidigare förskoleforskningen har jag arbetat med att 
spåra hur respektive studie på olika sätt och i olika omfattning synliggör om-
sorg som begrepp och/eller perspektiv i skolan- och förskolan. Mot bakgrund 
av den förskole- och skolforskning jag har riktat blicken mot önskar jag ge 
följande sammanfattande bild av ett forskningsfält där omsorgen på olika sätt 
berörs. Det är ett fält som i första hand kan sägas utgöras av historiska och 
diskursiva analyser av förskolans verksamhet, även om några studier utgår 
från en fenomenologisk och etisk grund. Denna forskning kommer att beskri-
vas närmare i den andra delen av kapitel 2 som också behandlar förskolan som 
institution under den tidsperiod som är av intresse för denna studie.  

Förskolans sociala uppgifter i termer av fostran, omsorg och samverkan 
med föräldrar har en framträdande plats i ett antal studier (Dalström, 2017; 
                                                      
5 Denna översiktliga genomgång av avhandlingens kunskapsområde kring omsorgsbegreppet – 
först vad gäller förskoleforskningen och därefter teoretiskt – kommer att behandlas vidare i 
kapitel 2, 3 och 4, där omsorgsbegreppet och studiens teoretiska ram behandlas. 
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Ekström, 2007; Gars, 2002; Markström, 2005). Här framträder också försko-
lan som den plats där det privata och offentliga möts och överlappar varandra, 
och där gränserna mellan olika ansvarssfärer, såsom exempelvis förskollärar-
profession och föräldraskap, tenderar att vara flytande. 

Läraruppdragets sociala dimension och relationella komplexitet uppmärk-
sammas också i ett antal studier (Aspelin & Persson, 2011; Emilson, 2008; 
Frelin, 2010; Jons, 2008; Landahl, 2006). Även där framträder frågan om olika 
gränsdragningar av relevans för läraruppdraget. Den sociala dimensionen av 
yrket skrivs fram som fostrans- och omsorgsuppgift, och vad gäller omsorg så 
kopplas det till ansvar. Hur omsorgsetiska värden kommuniceras som en del 
av fostransprocessen, det vill säga omsorg som lärprojekt, fokuseras också 
(Emilson, 2008). Detsamma gäller pedagogens moraliska ansvar för ett gott 
pedagogiskt förhållningssätt i mötet med barnet/eleven (Halvars Franzén, 
2010; Jons, 2008). Slutligen behandlar några studier barnens perspektiv vad 
gäller hur de skapar och upprätthåller relationer, vilka gränsdragningar som är 
möjliga att göra i relationsskapandet samt vilka etiska frågor detta väcker 
(Halvars Franzén, 2010; Karlsson, 2009). 

Förskolan som social praktik, läraryrkets etiska dimension och barns per-
spektiv på sin tillvaro har varit intressanta forskningsobjekt under ett flertal 
år. Jag kan konstatera att frågor om omsorg, ansvar och den etiskt relationella 
dimensionen av läraryrket har synliggjorts i olika omfattning inom ramen för 
flera avhandlingar och forskningsprojekt de senaste åren (se exempelvis 
Halldén, 2001, 2007, 2009; Halvars Franzén, 2010; Landahl, 2006; Löfdahl 
& Folke-Fichtelius, 2015). Jag drar alltså slutsatsen att dessa frågor i allmän-
het och omsorgen i synnerhet är relevanta att utveckla och studera vidare, i sin 
egen rätt. I sammanhanget är det på sin plats att hänvisa till det arbete som för 
närvarande pågår med att framställa en ny läroplan för förskolan. I anslutning 
till detta arbete så skrivs följande fram i Uppdrag om en översyn av läroplanen 
i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2017): 

Förskolan ska uppfylla både sitt omsorgsuppdrag och sitt lärandeuppdrag. En-
ligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt er-
bjuda barnen en trygg omsorg (8 kap. 2 §). Det saknas dock en närmare defi-
nition av vad begreppet omsorg innebär. I förarbetena till skollagen anges att 
omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov 
och att det i begreppet omsorg även ingår att barnen serveras näringsriktiga 
måltider (prop. 2009/10:165 s. 345). Dessa allmänt hållna skrivningar kan ha 
lett till att begreppet omsorg tolkas på olika sätt och att vikten av en trygg om-
sorg reduceras. Begreppet omsorg är även viktigt att klargöra i förhållande till 
begreppet undervisning som definieras i skollagen (1 kap. 3 §). (Utbildnings-
departementet, 2017, s. 5; mina kursiveringar) 
 

Jag finner det därför särskilt motiverat att bidra till att begreppet omsorg, och 
hur det förstås och praktiseras, får ytterligare belysning och därmed klargörs 
tydligare. Att söka ringa in hur aspekter av ansvar kan förstås i relation till 
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förskolans och förskolepedagogers uppdrag i allmänhet och som ett uttryck 
för omsorgens innebörder och praktiker i synnerhet är mot denna bakgrund 
relevant. Trots att intresset för frågor om omsorg, ansvar och etik berörts och 
betonats i allt fler studier, som visats ovan, så är de valda teoretiska perspek-
tiven för studierna till övervägande del historiska och/eller diskursteoretiskt 
inriktade. Mot bakgrund av detta är det relevant att i denna studie närma sig 
omsorgens innebörder och uttryck från ett teoretiskt perspektiv som inte an-
vänts i svenska förskolestudier – ett filosofiskt och etiskt perspektiv. Utgångs-
punkterna för detta presenteras i det kommande avsnittet. 

Val av disciplinära och teoretiska ingångar till omsorg 
Mitt val är att ta avstamp i forskning som i olika omfattning gjorts kring om-
sorgsbegreppet, inom såväl som utanför förskolefältet, för att belysa och för-
söka vidga förståelsen för omsorgen i förskolan (se exempelvis Gannerud & 
Rönnerman, 2006; Halldén, 2001, 2007, 2009; Johansson & Pramling Samu-
elsson, 2001; Lidholt, 2001; Lindgren, 2001; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 
2015; Martinsen, 1981, 1996, 2006; Persson, 2001, 2008, 2010, 2012; Wær-
ness, 1980; 1983; 1984; 1990; 1996). Barn i förskolan är mellan 0 och 6 år 
gamla, och är därmed per definition beroende av vuxna, som ansvarigt värnar 
barnens väl och ve. Jag utgår därför från ett omsorgsbegrepp som riktar in sig 
på den existentiella empatiska dimensionen av människans varande i världen 
och som sätter fingret på människors beroende, sårbarhet och skörhet i relat-
ionen till andra människor och omvärlden i stort (Henriksen & Vetlesen, 
2013). Denna dimension utgår från en interdisciplinär position som inryms i 
discipliner som vårdvetenskap, moralfilosofi och etik (ibid.). 

En stor inspirationskälla för mitt arbete är den skandinaviska feministiska 
omsorgsforskningen med starka företrädare såsom sjuksköterskan och seder-
mera omsorgsfilosofen Kari Martinsen (1981; 1996; 2006) samt sociologen 
Kari Wærness (1980; 1983; 1984; 1990; 1996). De har presenterat ett om-
sorgsetiskt angreppssätt på begreppet och företeelsen omsorg som har visat 
sig fruktbart för att analysera omsorgens innebörder i förskola. Det handlar 
om en förståelse av omsorg, dels som en kvalitet i sociala relationer, dels som 
praktisk handling, det vill säga omsorgsarbete. Det som är av särskilt intresse 
för denna avhandling är att mer specifikt ringa in omsorgen som ett etiskt och 
relationellt arbete med ett särskilt ansvar i förhållande till förskolans personal 
och då i första hand förstås förskollärarna.  

För att kunna skapa kunskap om detta särskilda omsorgsansvar krävs en 
etisk teori som inte enbart utgår från generella etiska principer eller regler, 
utan som lägger betoningen på hur människors relationer och beroendeförhål-
landen skapas och bibehålls så att det goda i relationerna utvecklas och tas 
tillvara på bästa sätt (Henriksen & Vetlesen, 2013). Mot denna bakgrund har 
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jag för detta forskningsarbete funnit att den närhetsetiska teoribildningen läm-
par sig särskilt väl som analytisk verktygslåda för mina kunskapsintressen. 
Den företräds i mitt arbete framför allt av Arne Johan Vetlesen (1996, 1997, 
2001, 2013), Zygmunt Bauman (1995, 1996, 1997) och Per Nortvedt (1996a, 
1996b, 2001, 2008). Närhetsetiken betecknas som en erfarenhetsbaserad etik 
som utgår från mellanmänskliga praktiker (Henriksen & Vetlesen, 2013). Det 
är i denna mellanmänskliga praktik som vi möter föreställningar om plikt och 
ansvar, respekt och omsorg (ibid.). 

Närhetsetiken betonar särskilt att etiska val och handlingar hämtar sin nä-
ring ur mellanmänskliga relationer och möten, och från att erfarenheter av så-
dana relationer och möten tjänar som grundval för bedömning och förståelse 
av den andre (ibid.). Det är alltså det nära jag-du-förhållandet, och involve-
randet i andras liv och livssituation, som utgör det grundläggande etiska för-
hållandet. Att vara involverad ska här förstås som att vi befinner oss nära 
människor i vår tillvaro, exempelvis människor som vi arbetar med (Henrik-
sen & Vetlesen, 2013). En sådan närhet ställer vissa krav ur ett professionellt 
hänseende. Dels måste vi känna våra egna, personliga förutsättningar och där-
till kunna använda dessa. Dels måste vi upprätthålla en balans mellan distans 
och närhet. Det innebär bland annat att vi utvecklar vår empatiska förmåga, 
att kunna se med den andres ögon och att kunna använda och lära av den an-
dres erfarenheter.6 Människans grundläggande erfarenhet av sig själv som 
etiskt subjekt och adressat växer med detta synsätt fram i jag-du-förhållandet 
(Henriksen & Vetlesen, 2013).  

I och med betoningen av det dyadiska, empatiska jag-du-förhållandet så 
betecknar närhetsetiken ett perspektiv på etik som är gemensamt för flera 
framträdande etiker och filosofer såsom Martin Heidegger, Martin Buber, 
Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas och Knud E. Løgstrup (Henriksen & 
Vetlesen, 2013, s. 15). Kännetecknande för denna ansats är att vi skapas som 
etiska subjekt samman med andra. Enligt den närhetsetiska ansatsen betraktas 
relationell närhet som formande av vår grundläggande etiska motivation och 
som en drivkraft i vårt ansvar i mötet med den andre. Jaget blir till som etiskt 
subjekt i mötet med ett du. Att bli till som etiskt subjekt, det vill säga en som 
visar respekt och omsorg och tar ansvar för andra, är en intersubjektiv akt. Ett 
jag behöver erfarenheten av ett du för att uppnå detta (Henriksen & Vetlesen, 
2013). Kärnan i det närhetsetiska perspektivet handlar alltså om mötet med 
den andre och om det ansvar för den andre som uppstår i mötet. Värnandet av 
                                                      
6 Begreppet ”den Andre” utgör en väsentlig del av Emmanuel Levinas etik och används därmed 
konsekvent av bland andra Arne Johan Vetlesen. Där skrivs den Andre med versal, för att sär-
skilt förtydliga att den Andre (duet) är något annat än det Egna (jaget), men i denna avhandling 
har jag inte för avsikt att förstärka det åtskiljande och väljer därför det mer nedtonade ”den 
andre”. 
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den andre är att betrakta som ett grundläggande innehåll i omsorgen, och in-
nebär därmed en särskild ansvarighet. 

I sitt yrke möter förskollärare små barn. Jag slog tidigare fast att detta möte 
ställer krav på ett särskilt ansvar och ett särskilt kunnande om detta ansvar. 
Det ansvarsfulla mötet kan, med detta sagt, betraktas som ett möte med om-
sorg. Omsorg är ett relationellt och praktiknära begrepp. Att belysa omsorgens 
innebörder i förskolan innebär därför att belysa förskolan som en mellan-
mänsklig och empatisk praktik, som bland annat speglar förskolepedagoger-
nas erfarenheter och föreställningar om ansvar och omsorg. I denna avhand-
ling står alltså pedagogyrket i fokus, i delstudierna företrätt av såväl förskol-
lärare som barnskötare. Eller mer konkret: pedagogyrkets etiska och relation-
ella värdedimension, såsom det kommer till uttryck via pedagogernas egna 
beskrivningar i denna avhandling. Särskilt intresse riktas mot förskollärarens 
ansvar då detta ansvar är förtydligat i förskolans läroplan (Läroplan för för-
skolan Lpfö 98, 2016). Valet att spegla omsorg och ansvar inom ramen för 
pedagogprofessionen genom de etiska teoribildningar jag uppgivit ovan ter sig 
därför särskilt lämpligt för denna studie.  

Avgränsningar 
De val som jag ovan redogjort för innebär att jag samtidigt har valt bort andra 
teoribildningar, som på andra sätt också kan spegla mötet med och omsorgen 
om de små barnen i förskolan. En sådan teori är den utvecklingspsykologiskt 
orienterade anknytningsteorin med sin tidiga hemvist i den så kallade attach-
mentteorin, med företrädare såsom John Bowlby (1907–1990) och Mary D. S. 
Ainsworth (1913–1999) (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Hagström, 
2016). 

Anknytningsteorin betonar god anknytning och trygga relationer som en 
förutsättning för små barns lärande. Den lägger därför stor vikt vid hur de 
vuxna i barnets närhet möter barnens trygghets- och anknytningsbehov vid 
bland annat inskolningen och övergångar såsom lämning och hämtning. Det 
utvecklingspsykologiskt anknytningsteoretiska perspektivet betraktar anknyt-
ningen som ett specialfall av nära känslomässiga relationer med avsikt att ge 
trygghet, tröst och beskydd (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Hagström, 
2016). Den betonar beroenderelationen mellan barnet och anknytningsperso-
nen och att de tidiga anknytningserfarenheterna präglar senare relationer. 

På samma sätt som det närhetsetiska perspektivet betonar anknytningsteo-
rin främst det interpersonella samspelet, snarare än den intra-psykiska proces-
sen. En annan likhet är tonvikten på anknytningspersonernas/de vuxnas ly-
hördhet och förmåga att utgöra ”en trygg bas” för barnet i dess strävan att 
orientera sig ut i omvärlden (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 44–46). 
Den väsentliga skillnaden är dock att detta perspektiv på anknytningsteori 
främst fokuserar på barnet och på dess reaktionsmönster vid separation, dess 
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anknytningsmönster i termer av trygg, undvikande och ambivalent anknyt-
ning, samt på hur anknytningspersonerna – det vill säga, föräldrar och peda-
goger – möter dessa reaktioner (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, Hag-
ström, 2016). Detta är inga aspekter som jag valt att beröra inom ramen för 
min avhandlingsstudie. 

Den utvecklingspsykologiskt orienterade anknytningsteorin har dock un-
der senare tid kommit att utvecklats i en evolutionspsykologisk och neurove-
tenskaplig riktning. Mentala processers formande i samspel med erfarenhet av 
nära relationer anses numera samspela i högre utsträckning (Wennerberg, 
2013). Ett vidgat perspektiv på anknytning har lanserats, där det tidigare ensi-
digt fokuserade närhetssökandet får sällskap av andra betydelsefulla motiv 
och drivkrafter: 

Det handlar med andra ord inte bara om en rörelse till en anknytningsperson, 
för att skapa trygghet och lugn, utan i lika hög grad om en rörelse bort och ut, 
mot nyfiket utforskande och mot ökad egen förmåga och självständighet (även 
om denna rörelse bort ofta sker i fortsatt nära känslomässig kontakt med an-
knytningspersonen, i ett gemensamt utforskande av den inre och yttre världen) 
(Wennerberg, 2013, s. 60) 

 
Pendelrörelsen mellan våra djupaste livsbehov av att komma andra människor 
nära och att samtidigt utveckla en egen, självständig identitet betonas numera 
kraftigare inom det anknytningsteoretiska perspektivet (Wennerberg, 2013). 
Denna process kallas differentiering och lägger alltså tonvikten på att utveckla 
ett starkt själv som kvalificerat förmår balansera behoven av närhet och auto-
nomi. Ökad differentiering är alltså önskvärt. Ju mer differentierade vi är desto 
mindre motsättning mellan närhets- och autonomibehov (Wennerberg, 2013). 
 Detta perspektiv på hur anknytningserfarenheter påverkar identitetsut-
veckling och sätt att relatera till andra har till synes släktskap med det när-
hetsetiska perspektivet. Det gäller särskilt resonemanget kring balansen mel-
lan behoven av närhet och autonomi som explicit uttrycks av närhetsetiska 
företrädare: 

/…/ vår invävdhet i andras liv, och deras i vårt, är också en dimension hos till-
varon som aldrig upphör. Att vara människa är därför att befinna sig i kors-
ningen mellan beroende av andra och strävan efter att utveckla och bevara åt-
skillnaden (autonomin) (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 150) 

 
Perspektiven överlappar alltså varandra vad gäller differentieringsprocessen, 
det vill säga spänningen mellan beroende och autonomi, för att tala i närhetse-
tiska termer. Skillnaden är att det evolutionspsykologiska perspektivet på an-
knytningsteori arbetar med frågan om hur det är möjligt att hantera närhet och 
självständighet, det vill säga att komma nära en annan människa utan att ”för-
lora sig själv” (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 150). Det närhetsetiska per-
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spektivet lägger även det tonvikten på att upphäva asymmetrin mellan bero-
ende och autonomi. Istället fokuseras mer på karaktären och den etiska kvali-
teten på relationer, som skapas och vidmakthålls mellan människor som står i 
nära förbindelse med varandra.  

Det är denna etiska kvalitet på mänskliga relationer – här; mellan pedago-
ger, barn och till viss del även föräldrar – som är av särskilt intresse för denna 
avhandling. Därigenom söker jag bidra till en djupare förståelse för omsorgens 
innebörder i förskolan och för etiska aspekter av förskolepedagogers arbete 
med hjälp av ett närhetsetiskt perspektiv, vilket innebär att jag begränsar mig 
till detta och inte kommer att gå vidare med anknytningsteorierna.  

Mot bakgrund av mitt formulerade forskningsproblem, vill jag i enlighet 
med de teoretiska val och avgränsningar som redovisats ta mig an uppgiften 
att skapa kunskap om frågan om omsorgens betydelser från ett mer filosofiskt 
etiskt perspektiv. På så sätt önskar jag komplettera den förskoleforskning som 
har tagit sig an frågan om omsorg inom ramen för i första hand ett historiskt 
och/eller diskursanalytiskt paradigm. Detta görs med hjälp av det syfte och de 
frågeställningar som presenteras nedan. Det är min förhoppning att omsorgs-
teori och ett närhetsetiskt perspektiv ska kunna bidra genom att utgöra ett till-
lägg till och ge en utvidgad förståelse för omsorgens innebörder i förskolan 
som ett resultat av den här studien. Kanske kan studien också bidra till att den 
etiska dimensionen av förskolläraryrket kan stärkas.  

Syfte och forskningsfrågor 
Med utgångspunkt i den närhetsetiska ansatsen gör jag gällande att det sär-
skilda ansvar som uppstår i mötet med den andre synliggör omsorg. Eller om-
vänt: att studera uttryck för ansvar i mötet med den andre är att indirekt studera 
hur omsorg förstås och görs. Det innebär att ansvar kan förstås som ett slags 
operationalisering av det svårfångade fenomenet omsorg. I denna studie an-
vänds således ansvarsbegreppet för att analysera omsorgens innebörder i för-
skolan. Men även ansvar är ett svårt fenomen att studera. Jag har valt att ge-
nomföra mina studier med utgångspunkt tagen i praktiker som på olika sätt 
ställer särskilda krav på ansvar och ansvarstagande och som pedagoger i in-
tervjuer enskilt eller i grupp i ord getts möjlighet att beskriva. Avhandlingens 
empiriska material utgörs därmed av analyser, dels av enskilda intervjuer som 
samlades in under tiden 1993–1995, dels fokusgruppintervjuer som samlades 
in under tiden 2004–2006. 

Syftet med denna studie är att med en närhetsetisk ansats skapa kunskap 
om omsorgens innebörder och praktiker i förskolan så som det framställs i 
förskolepedagogers tal om ansvar under två skilda tidsperioder, nämligen ti-
den strax före och strax efter införandet av förskolans läroplan (Lpfö98).  
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Följande tre forskningsfrågor har formulerats för arbetet: 
 

 Hur talar förskolepedagoger om ansvarets uttryck i förskolans var-
dag? 

 Hur talar förskolepedagoger om ansvarets gränser i förskolans var-
dag?  

 På vilket sätt kan omsorgsteori och det närhetsetiska perspektivet bi-
dra till en utvidgad förståelse för omsorgens innebörder i förskolan 
och pedagogyrkets etiska dimension, under de aktuella tidsperioderna 
och i ett samtidsperspektiv? 

 
De två första forskningsfrågorna belyser empirin med hjälp av de teoretiska 
begreppen. Den tredje forskningsfrågan problematiserar avhandlingens teore-
tiska positioneringar med hjälp av empiriska illustrationer, men den innebär 
även en teoretisk reflektion över frågan om omsorg i ett samtidsperspektiv. 

Avhandlingens disposition 
I det inledande kapitlet har jag presenterat en översiktlig genomgång över kun-
skapsområdets tidigare forskning, samt de disciplinära och teoretiska ansatser 
som avhandlingen kretsar kring. 

Kapitel 2 har rubriken ”Förskolans och lärarprofessionens omsorgsupp-
drag: tidigare forskning”. Här presenteras inledningsvis en tillbakablick på 
förskolans framväxt för att kontextualisera förskolans och samhällets föränd-
ring de två senaste decennierna, 1990 till 2010, vilket korresponderar med de 
tidpunkter då avhandlingens empiriska material samlades in. I fokus står för-
skolans uppdrag och därmed förskolepedagogernas kontraktsbundna ansvar, 
såsom det har formulerats i de policy- och måldokument för förskolan som 
var aktuella under denna tid. Här görs också en sondering över hur omsorgs-
begreppet synliggörs i måldokumenten. Kapitel två avslutas med en fördjupad 
beskrivning av den förskoleforskning som gjorts och som på något sätt be-
handlar förskolans omsorgsuppdrag och som därmed har relevans för studien. 

Kapitel 3 redovisar den relevanta tidigare forskningen om omsorg som be-
grepp och praktik. Det är forskning som har bedrivits inom ramen för det vård-
vetenskapliga forskningsfältet men här återges även tidigare forskning från 
förskolans utbildningsvetenskapliga kontext. Det som skiljer omsorgsforsk-
ningen inom det vårdvetenskapliga fältet från den utbildningsvetenskapliga 
forskningen är att det tidigare fallet mer handlar om ett professionsperspektiv. 
Det senare fallet är mer av begreppssonderande karaktär, men sammantaget 
ger de bägge forskningsfälten en rik och komplex bild av omsorg som begrepp 
och praktiskt perspektiv. Båda är av vikt för denna avhandling. Genomgången 
av denna forskning mynnar ut en formulering av studiens teoretiska perspek-
tiv, närhetsetiken. 
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Detta sker i kapitel 4. Inledningsvis tar jag vägen om ett omsorgsetiskt per-
spektiv för att därefter landa i en mer fördjupad genomlysning av den när-
hetsetiska ansats vars teoretiska begrepp bidrar till att mejsla fram de analy-
tiska dimensioner som är medproducerande i arbetet med empirin. Ansvar är 
det begrepp jag använder för att analysera omsorgens innebörder i förskolan, 
och jag avslutar detta kapitel med att redogöra för detta. 

Kapitel 5, som är en förlängning av kapitel 4, redogör för och diskuterar 
avhandlingens metodologi, som tar sin utgångspunkt i en sekundäranalytisk 
metod. 

Därefter följer avhandlingens empiriska kapitel 6 och 7. Här görs den när-
hetsetiska analysen, dels med fokus på ansvarets uttryck, dels med fokus på 
ansvarets gränser. De båda kapitlen avslutas med en sammanfattning av an-
svarets uttryck och ansvarets gränser över tid. Där knyts pedagogernas reso-
nemang om ansvar till de policy- och måldokument som varit styrande för 
förskoleverksamheten under de olika tidsperioderna. 

Avslutningsvis görs i kapitel 8 en sammanfattande diskussion kring hur 
omsorgsteori och det närhetsetiska perspektivet bidrar till en utvidgad förstå-
else för omsorgens innebörder i förskolan och förskolläraryrkets etiska di-
mension. Kapitlet innebär även en samtids- och framtidsreflektion över om-
sorgsbegreppets innebörder. 
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2. Förskolan och lärarprofessionens omsorgs-
uppdrag: tidigare forskning 

I den första delen av detta kapitel görs en tillbakablick på förskolans framväxt 
för att kontextualisera förskolans och samhällets förändring de två senaste de-
cennierna, 1990 till 2010. Det vill säga, de tidsperioder som korresponderar 
med de tidpunkter då avhandlingens empiriska material samlades in. Jag re-
dogör för förskolans förändring från en familjepolitisk välfärdsdiskurs till en 
utbildningspolitisk diskurs under detta tidsspann.7 Här fokuseras vad denna 
förskjutning har kommit att innebära i termer av en förändrad organisation och 
förändrat innehåll. Vidare behandlas förskolans uppdrag och därmed försko-
lepedagogernas kontraktsbundna ansvar8, såsom det har formulerats i de po-
licy- och måldokument för förskolan som var aktuella under denna tid; Peda-
gogiskt program för förskolan (1987) samt Läroplan för förskolan (Läroplan 
för förskolan Lpfö 98, 1998). I detta sammanhang kommer jag också att up-
pehålla mig vid hur omsorgsbegreppet synliggjordes och användes i måldo-
kumenten, då detta har särskild relevans för denna avhandling.  

I kapitlets andra del redovisas för denna studie relevant tidigare forskning 
som handlar om förskolans och förskollärarprofessionernas uppdrag och an-
svar för omsorgen. Här tas dock inte forskning upp som diskuterar själva be-
greppet omsorg och dess betydelser. Denna forskning redovisas först i kapitel 
3 som har en utvidgad blick på omsorgsbegreppet som sitt specifika syfte. 

En kort historisk tillbakablick 
Den svenska förskolans framväxt bygger på en lång tradition allt sedan den 
första barnkrubban öppnades i Stockholm 1854. Barnkrubbeverksamheten 
drevs av sociala motiv och utövade barntillsyn för barn till fattiga och ensam-
stående föräldrar. Ungefär samtidigt etablerades barnträdgårdsverksamheten 
(Kindergarten) med pedagogisk verksamhet och fostran för barn till mer väl-
beställda och bildade föräldrar. 1904 slogs dörrarna upp för folkbarnträdgår-
den som avsåg att vända sig till alla, även arbetarklassens barn. Ett motiv var 
                                                      
7 Jag använder begreppet diskurs i endast detta sammanhang för att känneteckna det som ringar 
in en central, sammanhängande och återkommande innebörd. Min studie är i övrigt ingen dis-
kursanalys. 
8 Något jag redogör för mer ingående i nästa kapitel 
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att motverka växande motsättningar i samhället och söka förena barn ur olika 
samhällsklasser (Hatje, 1999; Hammarström-Lewenhagen, 2013; Martin 
Korpi, 2015; Tallberg Broman, 1991). Fram till 1975 var alltså förskoleverk-
samheten uppdelad i två verksamhetsformer med olika inriktningar och mål-
grupper; barnkrubbeverksamheten där omhändertagande stod i fokus, kin-
dergarten/barnträdgårdsverksamheten där pedagogisk uppfostran stod i fokus 
(Halldén, 2007; Hammarström-Lewenhagen, 2013; Hartman, 2012; Holm-
lund, 1996; Tallberg Broman, 1991; Vallberg Roth, 2011). Pedagogik, vård 
och omsorg utgör kärnan i det traditionella gods som har format förskolan 
genom åren. 

Det var dock först i slutet av 1960-talet som utbyggnaden av förskoleverk-
samheten kom i gång på allvar. Detta hade sin grund i ett väsentligt ökat behov 
av arbetskraft vilket ledde till att fler kvinnor började förvärvsarbeta (ibid.). 
Den familje- och jämställdhetspolitiska agendan bidrog till ett ökat statligt in-
tresse, med statsbidrag som följd, vilket ledde till ökad utbyggnad av barnom-
sorgsverksamheten samt att verksamhetens organisation, förutsättningar och 
pedagogiska ambitioner tydliggjordes. Med statsbidragen följde också regler 
för bland annat organisation, personaltäthet, barngruppernas storlek och loka-
lernas storlek (ibid.). 

Den stora förskolereformen, som ledde fram till en ny lag om förskoleverk-
samheten 1975, förbereddes av den statliga utredning som tillsattes 1968, den 
så kallade Barnstugeutredningen (1968 års barnstugeutredning, 1977[1972]). 
Vid denna tidpunkt skakades stora delar av det västerländska samhället av 
djupgående ideologiska och politiska förändringar. Medborgarna krävde ut-
rymme i det politiska livet och framförde på ett nytt sätt idén om barns och 
ungas rätt till en mer framskjutande plats i samhällslivet och deras rätt till 
medinflytande över frågor som berör dem (Henckel, 1997; Folke-Ficthelius, 
2008; Vallberg Roth, 2011). En sådan rättighet var just rätten till allmän för-
skola. Denna innebar rätt till plats i daghem eller deltidsgrupp för alla sexå-
ringar. Verksamheten skulle vara kostnadsfri och omfatta minst 525 timmar. 
Efter Barnstugeutredningens och förskolereformens genomförande så samla-
des daghemmen och deltidsgrupperna under den gemensamma benämningen 
förskola. Detta var en markering av den pedagogiska likvärdigheten mellan de 
olika verksamhetsformerna (Johansson & Åstedt, 1996). 

Förskolan blev därmed ett politiskt projekt som innefattar arbetsmarknads-
politik, socialpolitik och familjepolitik (Persson, 2008). Som en konsekvens 
därav omfattade detta projekt hur barn ska socialiseras till vad som beskrivs 
som ett alltmer föränderligt samhälle (ibid.). År 1977 ersattes Förskolelagen 
av Barnomsorgslagen och integrerade därmed även fritidshemmens verksam-
het. 1982 sammanfogades Barnomsorgslagen med Socialtjänstlagen. Det var 
en ramlag som tog ett samlat grepp om den familjepolitiska viljeyttringen. Den 
kom att innebära att ansvar och befogenheter fördes över från stat till kommun 
(Att granska och förbättra kvalitet, 2003). 1985 – tio år efter Förskolelagens 
införande – lanserades regeringens proposition om en förskola för alla barn 
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(Socialdepartementet, 1985). Det innebar en viljeyttring och markering om 
alla barns rätt till förskola. Mot bakgrund av denna proposition fattade rege-
ringen beslut om full behovstäckning för barn från ett och ett halvt års ålder 
senast år 1991 (Att granska och förbättra kvalitet, 2003). 

Mot bakgrund av denna korta inledning riktar jag i den kommande texten 
blicken mot de två decennium när avhandlingens empiriska material samlades 
in; 1990-talet och 2000-talet. I fokus för denna framställning står förskolans 
uppdrag och därmed förskolepedagogernas kontraktsbundna ansvar, såsom 
det har formulerats i de policy- och måldokument för förskolan som var aktu-
ella under denna tid. 

1990-talet 
I slutet av 1980-talet var svensk ekonomi överhettad. Detta blev också inled-
ningen till en djup ekonomisk kris med fallande industriproduktion och sti-
gande arbetslös som en – av flera – följder (Barns villkor i förändringstider: 
slutrapport, 1994). Det svåra ekonomiska läget påverkade kommunernas eko-
nomiska förutsättningar. Under åren 1991 till 1993 infördes ett kommunalt 
skattestopp, vilket bland annat fick till följd att kommunernas möjlighet att 
höja sina inkomster begränsades kraftigt. Detta samtidigt som den kommunala 
verksamheten skulle byggas ut, med anledning av de höga födelsetalen i bör-
jan av 90-talet. Stora besparingarna gjordes inom barnomsorgen. Det vanlig-
aste sättet att spara var att minska antalet anställda och/eller utöka antalet barn 
per grupp och/eller höja barnomsorgsavgiften (ibid.). Under 1990-talet ökade 
antalet barn i förskoleåldern i Sverige. De höga födelsetalen i början på 90-
talet är en orsak till denna ökning. 1994 utgjorde barn i förskoleåldern ca 10 
procent av befolkningen (Barns villkor i förändringstider, 1994). Drygt hälf-
ten (58 procent) av landets alla förskolebarn hade barnomsorg i någon form 
(Utbildningsstatistisk årsbok, 1995). Siffror från 1994 visar att ca 33 % av alla 
barn i åldern 0–2 år och ca 65 % av alla 3–6 åringar hade en barnomsorgsplats.  

Dessa besparingar och omstruktureringar i kommunerna skedde samtidigt 
som arbetslösheten ökade och hushållens samlade ekonomi försämrades. När 
kommunerna dessutom samtidigt minskade utbudet inom barn- och ungdoms-
verksamheterna, sänkte kvaliteten på densamma och/eller höjde avgifterna, 
blev Socialstyrelsens samlade bedömning att familjernas ekonomiska situat-
ion fick än större betydelse för barnens välfärd än tidigare: ”Skillnader i upp-
växtvillkor mellan olika grupper av barn och unga kan komma att öka” (Barns 
villkor i förändringstider, 1994, s. 12). 

Under 1990-talet genomfördes på kort tid omfattande organisationsföränd-
ringar i kommunerna, som inte minst och på olika sätt berörde verksamheter 
för barn och unga. Konkret kom dessa förändringar främst att innebära att an-
talet barn/grupp ökades och/eller att personalstyrkan minskade. Dessutom för-
lades sexåringarnas verksamhet i utökad omfattning i skolan. Det innebar fler 
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små barn i förskolegrupperna. Mot bakgrund av de organisatoriska föränd-
ringarna så beställdes och genomfördes i en särskild konsekvensanalys för de 
yngsta barnen i förskolan (Barns villkor i förändringstider, 1994). I denna be-
tonades bland annat att behoven av trygghet, kontinuitet, vuxenkontakt och 
överblickbarhet uppfattades vara särskilt stora för de yngsta barnen (ibid.). 

Bland dessa förändringar kan också nämnas att nya nämndstrukturer samt 
organisations- och driftsformer infördes. Motivet till dessa förändringar var 
att finna nya former för integration och samordning av verksamheter, decent-
ralisering av beslutsfattande, ökad marknadsanpassning och konkurrens mel-
lan driftsformer. Ledord som bättre resursutnyttjande och ett mer samlat grepp 
i kommunen vad gäller styrning av verksamheter för barn och unga präglade 
den politiska idén kring förändringsarbetet. För de kommunala verksamhet-
erna kom detta förändringsarbete att ske samtidigt med ökat krav på bespa-
ringar i de olika verksamheterna. I en rapport från Statistiska centralbyrån9  
framkom att barn- och ungdomsverksamheterna i storstadsregionerna drabba-
des hårdast av detta sparbeting (Barns villkor i förändringstider, 1994). Dessa 
förändringar fick också betydelse för hur den pedagogiska verksamheten tog 
form. En kombination av ståndpunkter framförda i debatten, förskolans eko-
nomiska grundvalar, verksamhetsutrymme och hur idéer om verksamheten 
spreds, statligt och kommunalt reglemente samt förskolans relation till andra 
organisationer inverkade på vilka konsekvenser dessa förändringar fick för 
den pedagogiska verksamheten (Westberg, 2008).  

Socialstyrelsens rapport Barns villkor i förändringstider (1994) utarbeta-
des därför som svar på regeringens önskan att belysa barns livsvillkor i början 
av 1990-talet. Denna rapport kom bland annat att ligga till grund för att riks-
dagen år 1995 fattade beslut om att via lagstiftning skärpa kvalitetskraven för 
bland annat förskoleverksamheten. Det gällde återigen såväl barngruppernas 
storlek och personalens utbildning som lokalernas utformning (Att granska 
och förbättra kvalitet, 2003). Även tillgång till förskoleplats skulle säkras. 
Kommunerna fick ett åläggande om att erbjuda plats ”utan oskäligt dröjsmål” 
(ibid.). Orsaken till detta åläggande var att beslutet om en förskola för alla 
barn inte hade blivit verklighet 1991. Åtgärderna fick avsedd effekt. 1996 kla-
rade de flesta kommuner att uppfylla kraven i enlighet med de nya lagbestäm-
melserna. 1996 var också det år man beslutade att knyta samman all utbildning 
under samma departement, nämligen Utbildningsdepartementet. I utveckl-
ingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning betonas följande: 

Regeringens bedömning: Den sociala miljö och den pedagogiska stimulans som 
barn möter under barndomsåren påverkar på ett avgörande sätt deras förutsätt-
ningar för utveckling och lärande. Förskolan bör därför ges sin rättmätiga bety-
delse som den första grundstenen i utbildningssystemet. Förskolans roll bör för-
stärkas och tydliggöras (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 50). 

                                                      
9 SCB-rapport, Kommunernas satsningar på barn och unga, Resultat och analys av enkätun-
dersökning hösten 1993 (Barns villkor i förändringstider: slutrapport, 1994) 
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Och med det sagt; vid årsskiftet 1997–98 övergick det då drygt femtioåriga 
tillsynsansvaret för barnomsorgens verksamheter från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet.  

2000-talet 

Barnen har fått en helt annan ställning i samhället än tidigare. Från att helt ha 
tillhört familjen har barnen länge ingått i det offentliga rummet i den meningen 
att de inte längre betraktas som enbart föräldrarnas angelägenhet. De är på dag-
hem eller i skolan, deltar i fritidsaktiviteter och utvecklar relationer till andra 
vuxna och barn på egen hand. Det innebär att barns bästa och beskydd åligger 
fler vuxna än enbart föräldrarna. (Röster om den svenska barnomsorgen, 1997, 
s. 5) 

 
Med antologin Röster om den svenska barnomsorgen (1997) lämnade Social-
styrelsen över stafettpinnen vidare till Skolverket. Inledningsvis markeras en 
värdeförskjutning: ”… barns bästa och beskydd åligger fler vuxna är enbart 
föräldrarna.”  (ibid., s. 5). Förskolan ska nu inte (enbart) utgöra en del av en 
familjepolitisk diskurs. Den ska (primärt) inrymmas i utbildningspolitiken och 
det kräver ett annat fokus på uppdraget. Denna sorts samhälleliggörande av 
barndom har pågått med olika förtecken i förskolans nutidshistoria (Lindgren, 
2003), och man ville med antologin bidra med att ge en bild av ”hittillsvarande 
verksamhet med sikte på den framtida gemensamma uppgiften för förskola, 
skola och fritidshem” (Röster om den svenska barnomsorgen, 1997, s. 6). Sär-
skilt önskade man belysa barnomsorgens framväxt, idé och den pedagogiska 
grundsyn som präglat dess verksamheter. Bland annat talas det om att om-
vårdnad har ett pedagogiskt värde samt att vård och omsorg inte kan särskiljas 
från lärande. I samband med att tillsynsansvaret för barnomsorgens verksam-
heter övergick från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet, så er-
sattes också det pedagogiska programmet med Läroplan för förskolan (Läro-
plan för förskolan Lpfö 98, 1998).   

I samband med att den så kallade maxtaxan infördes år 2000 (Utbildnings-
departementet, 2000) så utvidgades barns rätt till förskoleverksamhet via all-
män förskola till 15 timmar/vecka för 4–5 åringar. Detta gällde även barn till 
arbetslösa och föräldralediga (ibid.). År 2005 var 77 % av alla barn i åldern 
1–5 år inskrivna i förskolan (den kommunala såväl som den enskilda). 42 % 
av 1-åringarna hade förskoleplats och 91 % av 5-åringarna (Utbildningsstat-
istisk årsbok, 2005). Det var således en stigande procentsats med stigande ål-
der. Maxtaxans genomförande och den allmänna förskolans utvidgning har 
fått stor genomslagskraft hos familjerna. Vad gäller personaltätheten har också 
en del förändrats sedan 1990-talets början. 1990 gick det 4,2 barn/årsarbetare 
i förskolan. När maxtaxan infördes 2001 var antalet barn/årsarbetare uppe i 
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5,4. Därefter har siffrorna hållit sig ganska konstanta. (Max18, Barnombuds-
mannen. Bearbetningar av SCB).10 

Under de senaste 25 åren har det skett en förskjutning av förskolans upp-
gifter mot att idag starkare betona dess roll för barns lärarande och utveckling 
(Ekström, 2007; Eidevald, 2017). Förskolan är från och med 2010 integrerad 
i Skollagen (Svensk Författningssamling, 2010:800/2012:958) som en frivil-
lig skolform. Det faktum att bestämmelserna om förskolan nu ingår som en 
del av Skollagen ska ses mot bakgrund av resultaten av en långvarig integrat-
ionsprocess mellan förskola – skola (Vallberg Roth, 2013). Som en konse-
kvens av att förskolan integrerades i Skollagen reviderades också läroplanen 
2010, vilken i sin reviderade form trädde i kraft 2011-07-01. Läroplanen revi-
derades med andemeningen att förstärka det pedagogiska uppdraget i försko-
lan, med särskild betoning på området Utveckling och lärande. I samband med 
denna revidering förtydligades också förskollärarens ansvar som i och med 
revideringen blev en ny adressat med egen rubricering i riktlinjerna. Försko-
lans uppdrag har således från senare delen av 1900-talet förskjutits dels från 
att vara en verksamhet för några till att bli en gemensam verksamhet för i 
princip alla, dels från att vara en del av ett socialt familjepolitiskt välfärdspro-
jekt till att bli en självständig del av det svenska utbildningssystemet. Som ett 
resultat av denna förskjutning har därmed ett ökat fokus på förskolans läran-
deuppdrag än starkare kommit att betonas och efterfrågas (Eidevald, 2017; 
Ekström, 2007; Halldén, 2007, 2009; Hammarström-Lewenhagen, 2013; 
Lindgren, 2006; Skolinspektionen, 2001:10; Skolinspektionen 2012:7). 

Vad innebar då denna förskjutning för den pedagogiska grundsyn som 
präglat förskolans verksamhet i decennier? Den som från Barnstugeutredning-
ens tid fram till läroplanens genomförande har gjort gällande att förskolans 
tvehövdade uppdrag – omsorg och lärande – ska sammanföras och utgöra en 
helhet? Hur har det inverkat på omsorgsbegreppets synliggörande och använ-
dande i måldokumenten?  

Omsorg i måldokumenten - ett helhetsperspektiv? 

I den svenska barnomsorgen är pedagogik, vård och omsorg en helhet och verk-
samheten låter sig inte splittras upp i olika funktioner i tid och rum (Henckel, 
1997, s. 9) 

 
Med detta citat ur antologin Röster om den svenska barnomsorgen (1997) syn-
liggörs den idé om ”kärnan i det pedagogiska tänkandet” (ibid., s. 9), det vill 

                                                      
10 Denna trend har hållit i sig. År 2016 hade andelen barn i förskola ökat ytterligare: drygt 84 
% av barn i ålder 1–5 år hade nu förskoleplats – 47 % av 1-åringarna och 95 % av 5-åringarna. 
Det gick 5,2 barn/årsarbetare (Skolverket, 2017). 
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säga de oupplösliga sammanvävningar mellan lärande, fostran, vård och om-
sorg som präglat och fortsätter att prägla förskolan. Denna oupplösliga sam-
manvävning ges benämningen helhet. Den pedagogiska grundsyn som synlig-
gjorts och synliggörs i riktlinjer, anvisningar och mål för förskoleverksam-
heten och som uttrycks i den pedagogiska praktiken är frukten av ett idéhisto-
riskt och ideologiskt-pedagogiskt arv. Förskolans grundsyn och pedagogiska 
principer kan sammanfattas i ett antal hållpunkter som vid tidpunkten innan 
läroplanens genomförande var tongivande: 
 

 Barns utveckling och inlärning är ömsesidigt förbundna med varandra 
och sker i ständigt samspel med omgivningen 

 Barn är aktiva och kunskapssökande i vardagslivets alla situationer 
 Barns egna erfarenheter och kunskaper är utgångspunkt för deras lä-

rande  
 Leken är viktig för barns lärande 
 Omsorg har ett pedagogiskt värde och kan inte skiljas från pedago-

giska situationer 
 Gruppen, och det sociala livet och relationerna som etableras inom 

denna, utgör det primära sammanhang där barn lär och utvecklas (se 
Henckel, 1997; Barnomsorgen i socialtjänstlagen, 1995; Lära i för-
skolan: innehåll och arbetssätt för de äldre förskolebarnen, 1990; Pe-
dagogiskt program för förskolan, 1987; Barnomsorg och skolakom-
mittén, 1997b) 

 
Oavsett politiskt ideologiska växlingar, organisatoriska omvandlingar och att 
villkoren för förskoleverksamheten har förändrats så håller sig denna grund-
syn relativt stabil. Ett genomgående tema i framskrivningen av förskolans 
grundsyn är helhetsperspektivet (Förskola i brytningstid, 2004). Till exempel 
betonandet att barns utveckling och lärande är ömsesidigt beroende av 
varandra samt att pedagogik, vård och omsorg utgör en icke särskiljbar helhet. 
Förhållandena mellan omsorg, lärande, lek och fostran speglar inte enbart be-
greppsliga skillnader av förskolans diskursiva och sociala praktiker, de är 
också ideologiska begrepp som uttrycker olika diskursiva hållningar till för-
skolan och förskolans relation till andra skolformer (Persson, 2008). 

Denna helhetsivran – samlat i det förenande alternativt särskiljande ordet 
och, till exempel i uttrycket både omsorg och lärande – ger dock också en 
antydan av ambivalens. Anne-Li Lindgren (2006) belyser denna både-och-
ambivalens i relation till diskursiva förändringar där lärandet blir samlande 
för både-och, som i både lek och lärande (ibid.). Birgitta Hammarström-
Lewenhagen (2013) för också ett resonemang kring ”… dessa både-och, fram-
ställda och omhuldade som sammanvävda i motsats till antingen-eller eller att 
se dem som parallella fenomen” (ibid., s. 31). 

Förenandet i ett helhetsbegrepp indikerar att förskoleverksamheten inte lå-
ter sig dikotomt splittras upp i olika uppdrag och funktioner. I anslutning till 
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Lindgren (2006) och Hammarström-Lewenhagen (2013), har jag dock kom-
mit att fundera över det till synes paradoxala i att vi pedagoger tycktes göra 
en åtskillnad mellan lärande och omsorg i våra diskussioner om verksamhet-
ens innehåll, medan vi i praktiken arbetade med att integrera lärande, omvård-
nad och omsorg, vilket jag uppehöll mig något vid inledningsvis i kapitel 1. 
Denna ambivalens i relation till begreppet helhet och helhetsperspektiv stäm-
mer till eftertanke. 

Vad innebär begreppet och hur kan dess användning förstås i relation till 
förskolans verksamhet? Katina Thelin (2013) dryftar begreppet helhet i sin 
avhandling och menar att det ofta förekommer i beskrivningar som rör skolans 
verksamhet (jfr Thelin, 2013). Det kan antingen stå för sig själv – som i citatet 
i inledningen till detta avsnitt – eller i olika sammansättningar såsom till ex-
empel helhetssyn och helhetsperspektiv. Sammanslagna begrepp som dessa 
omfattar ett holistiskt perspektiv och kan som sådant ses som en strävan att 
söka förstå och närma sig en företeelse i hela sin komplexitet (ibid.). 
 Helhetsbegreppet används också för att peka på betydelsen av att arbeta 
med hela uppdraget i skolan, även om det inte alltid råder konsensus kring vad 
ett sådant arbete innebär (ibid.). Vidare, menar Thelin (2013), är det av vikt 
att skilja mellan det mer gängse sättet att definiera helhet som summan av alla 
ingående delar och ”den definition som ofta görs inom ramen för den mera 
vetenskapliga kunskapsbildningen, där man också inkluderar relationerna 
mellan de olika delarna.” (Thelin, 2013, s. 34). Detta senare sätt att förstå an-
vändningen av helhetsbegreppet menar jag även kan appliceras på den dis-
kussion om helhetsperspektiv som har varit och är aktuell inom förskolans 
verksamhet. 
 För att söka klargöra hur aspekter såsom exempelvis omsorg, fostran och 
lärande relaterar till varandra i förskolans verksamhet så kan det av analytiska 
skäl vara av vikt att studera aspekterna i sig. I det här fallet menar jag att frågan 
om hur omsorgsbegreppet används och ges betydelse i det offentliga samtalet 
om förskolan bör redas ut. I det kommande avser jag därför att göra ett kort 
nedslag i hur omsorgsbegreppet synliggjorts/synliggörs och använts/används 
i förskolans måltexter. 

Pedagogiskt program för förskolan (1987) 
I Pedagogiskt program för förskolan (1987) betonas att omsorgen utgör en av 
de grundläggande principerna för verksamheten: 

En nödvändig förutsättning för barnens inlärning och utveckling är att de kän-
ner trygghet och att de får sina grundläggande behov av omsorg och stimulans 
tillgodosedda. /…/ En god omvårdnad är därför en viktig grund för den peda-
gogiska verksamheten (ibid., s. 24) 
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Trots betoningen att omsorgen utgör en grundläggande princip i det förskole-
pedagogiska arbetet kan man se spår av motstridigheter i synen på relationen 
mellan omsorg och lärande. I Pedagogiskt program för förskolan (1987) görs 
inledningsvis en beskrivning av förskolans uppgifter: 

Förskolan ska förena uppgifterna att ge ett gott pedagogiskt stöd för barnens 
utveckling och en god omsorg och tillsyn. Detta har ibland framställts som en 
motsättning. Man bör vara medveten om att dessa båda funktioner finns och 
kan komma i konflikt med varandra, men att de också kan förenas i en god 
pedagogisk verksamhet (ibid., sid. 12, min kursivering). 

 
Här blir alltså den uppdelning av begreppsparet omsorg och lärande tydlig 
som man samtidigt säger sig vilja motverka. Mot bakgrund av betoningen att 
omsorgen är en grundläggande pedagogisk princip i förskolan så är detta en 
intressant (illusorisk?) paradox, som även återkommer i förskolans läroplan 
(Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998). 

Läroplan för förskolan (1998) 
Läroplanen ger vid handen att omsorg och lärande ska ses som två sidor av 
samma mynt inom förskolans verksamhet. De är varandras förutsättningar. I 
förslaget till läroplan för förskolan – slutbetänkandet för Barnomsorg och 
Skola-kommittén – betonar man också detta ömsesidiga förhållande: ”... i det 
fruktbara mötet mellan ’omsorgen’ och ’pedagogiken’ skapas en pedagogisk 
miljö som på ett nyanserat sätt förhåller sig till barnet som ett subjekt” (Barn-
omsorg och skolakommittén, 1997b, s. 65) 

Att tala om fruktbara möten mellan omsorgen och lärandet kan förstås som 
ett exempel på att man nu försöker utjämna obalansen i relationen mellan om-
sorgen och lärandet i förskolans verksamhet. Detta till trots så har förskole-
forskare (Halldén, 2001, 2007, 2009) pekat på att denna motsättning till viss 
del ändå kommer till uttryck i bland annat ovan nämnda slutbetänkande (Barn-
omsorg och skolakommittén, 1997b). Där skrivs fram att komplexiteten i för-
skolans dubbla uppdrag ställer särskilda krav och att denna komplexitet bland 
annat anknyter till begreppen omsorg och lärande: barnen skall ges omsorg, 
men också förberedas för ett livslångt lärande (Halldén, 2001, 2007, 2009). 

Det ligger en motsägelse i att hålla isär begreppen omsorg och lärande. I 
utredningar, målformuleringar och läroplanstexter allt sedan Barnstugeutred-
ningens tid har det strävats efter att upphäva denna uppdelning och istället 
poängteras att pedagogisk verksamhet alltid innefattar både omsorg och lä-
rande (Halldén, 2001). Men paradoxalt nog så upprätthåller man samtidigt 
denna uppdelning, vilket början på citatet ovan är ett exempel på: ”i det frukt-
bara mötet mellan ’omsorgen’ och ’pedagogiken’ ”. Men detta kan också ses 
som ett uttryck för förskolans dubbla uppdrag: att ge omsorg och erbjuda pe-
dagogisk verksamhet. 
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I förskolans läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998) framträder dock 
lärandets starka position initialt, redan i läroplanstextens inledningskapitel: 

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen 
en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en hel-
het. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas. (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 
1998, s. 4).11 

 
Därefter betonas att verksamheten ska utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Detta ska ske i samarbete med hemmen. När samar-
betet med hemmen och barnens vårdnadshavare berörs i läroplanstexten så 
görs det i relation till fostransaspekten12. Fostran är ett begrepp och en förete-
else som kan sägas vara närbesläktad med omsorg och lärande. Fostran förs 
dock i övrigt inte fram i särskilt hög utsträckning i läroplanstexten. Under ru-
briken ”Förskolans uppdrag” står följande: 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräld-
rarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsätt-
ningar (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998, s. 4). 

 
I avsnittet ”Mål och riktlinjer” återkommer ett förtydligande om vad fostrans-
aspekten innebär. Det görs dels under rubriken ”Normer och värden”.  Där 
framgår att arbetslaget ska samarbeta med föräldrarna om regler och förhåll-
ningssätt i förskolan (ibid.). Dels återkommer det under rubriken ”Förskola 
och hem” där ansvaret för barnens fostran tydliggörs: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 
ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 

                                                      
11 Även om lärandet betonas tydligare så poängterades så småningom i förslaget till läroplanens 
förtydligande (2009) att grundläggande förskolepedagogiska principer ska ligga fast: 

Det innebär att synen på sambandet mellan pedagogik och omsorg ska kvarstå. En hörn-
sten i förskolans uppdrag är att erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där om-
sorg, fostran och lärande bildar en helhet i den dagliga verksamheten. Den pedagogiska 
verksamheten ska främja barns allsidiga utveckling och bygga på en helhetssyn där olika 
sidor av barns utveckling och lärande ses som intimt förknippade med varandra (Skol-
verket, 2009, s. 9) 

 
12 Fostransbegreppet utvecklas inte vidare i denna avhandling. Det kan dock på ett förenklat 
sätt förstås, i enlighet med Nationalencyklopedin, ”som den process genom vilken en människa, 
oftast en uppväxande, formas av den omgivande kulturen och dess olika institutioner, exempel-
vis familj, skola och arbetsplats”.  
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varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt (Läroplan för förskolan 
Lpfö 98, 1998, s. 11). 

 
I läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998) görs alltså gällande att 
huvudansvaret för barnens fostran ligger inom hemmets hägn, och att försko-
lan ska komplettera detta ansvar. Det går att också att läsa in att fostransarbetet 
kretsar kring normer och värden. Det vill säga, bidra till att komplettera hem-
men i arbetet med att forma barnen till människor som inte bryter mot ett de 
normer och värden som i ett givet samhälle och kulturellt sammanhang anses 
vara viktiga (Landahl, 2006). Då omsorgs- och lärandeuppdraget i förskolan 
formuleras i högre utsträckning är det rimligt att betrakta fostran som en 
aspekt av dessa. 

I läroplanstexten (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998), olika proposit-
ionstexter rörande förskolans arbete och innehåll och Skolverkets allmänna 
råd kring talet om förskolans uppdrag är begreppen helhet och helhetssyn i 
förgrunden: ”Förskolans verksamhet skall präglas av en pedagogik där om-
vårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Läroplan för förskolan 
Lpfö 98, 1998, s. 12). 

I Kvalitet i förskolan (2005), så tydliggör och utvecklar man utgångspunk-
terna för denna helhetssyn enligt följande: 

I läroplanen betonas att förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande 
och erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och 
lärande bildar en helhet (Kvalitet i förskolan, 2005, s. 24) 

 
I och med denna skrivning blir det tydligt att betoningen på förskolan som 
förberedelse för skolan. Nu talar man snarare om förskolan som en egen skol-
form med uppgift att lägga grunden för ett livslångt lärande. Det är mot bak-
grund av detta grundläggande perspektiv som jag förstår talet om helhetssyn. 
Att lägga grunden till det livslånga lärandet kräver en vid tolkning av pedago-
gikbegreppet i förskolan där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande ska sam-
sas. I regeringens proposition om kvalitet i förskolan så uttrycker man det på 
detta vis: 

Verksamheten i förskolan bygger på en vid tolkning av pedagogikbegreppet där 
omsorg, omvårdnad, fostran och lärande integreras utifrån en helhetssyn på 
barns behov och utveckling (Utbildningsdepartementet, 2004, s. 42). 

 
För att kunna arbeta utifrån en sådan helhetssyn så ställs särskilda krav på 
pedagogernas förhållningssätt till arbetet i förskolan och till deras barnsyn. I 
Kvalitet i förskolan (2005), så riktar man utifrån detta en uppmaning till peda-
gogerna i förskolan: 

För att förskolans verksamhet skall utvecklas i förhållande till läroplanens mål 
och uppdrag behöver personalen vara medveten om hur omsorg och pedagogik 
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kan förenas och om hur olika kunskapsformer kan bilda en helhet (Kvalitet i 
förskolan, 2005, s. 24). 

 
Det betonas vidare att samstämmig forskning på förskoleområdet ger vid han-
den att en viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska arbete är personalens 
förhållningssätt och pedagogiska medvetenhet, bland annat en medvetenhet 
om hur omsorg och pedagogik kan förenas. Man lyfter fram ett antal ”kompe-
tensmarkörer” som utmärker ett gott arbetslag med goda pedagoger: gemen-
samt engagemang, emotionell närhet och grundläggande respekt för barn. I 
arbetslag som karaktäriseras av ett sådant gemensamt förhållningssätt finns 
bra förutsättningar för att uppnå en verksamhet som präglas av en kunskaps-
syn ”där man tar fasta på barnens kompetens och deras delaktighet i lärandet” 
(Kvalitet i förskolan, 2005, s. 26). I detta sammanhang är det intressant att 
notera att begrepp såsom engagemang, emotionell närhet och respekt är när-
besläktade med begreppet omsorg, vilket jag återkommer till längre fram i 
avhandlingen. 

Kan förskolans och samhällets förändring under 1990–2010 sägas kontex-
tualisera en tidsanda, specifik för denna period? Om så: Vilka konsekvenser 
har det fått för omsorgsperspektivet? Jag uppehåller mig kort vid detta nedan. 

Kontextualisering av en tidsanda 
Förskolan som samhällsinstitution och verksamhetsform har varit stadd i stor 
förändring under de senaste 25 åren. Förändringarna har främst varit av poli-
tisk och organisatorisk karaktär som direkt rör förskoleverksamheten, men det 
har även gällt andra former av förändringar. Sammantaget innebär detta att det 
är helt andra förutsättningar för förskolan idag jämfört med början av 1990-
talet. En av de största förändringarna är förskjutningen av förskolans uppgifter 
mot att idag starkare betona dess roll för barns lärarande och utveckling (Ei-
devald, 2017; Ekström, 2007; Lindgren, 2006). 

Ett antal reformer och beslut som betonar förskolans betydelse för barns 
lärande och utveckling har genomförts sedan regeringens proposition om för-
skola för alla barn (Socialdepartementet, 1985). Propositionen låg till grund 
för Pedagogiskt program för förskolan (1987). Vid årsskiftet 1997–1998 
övergick det då drygt femtioåriga tillsynsansvaret för barnomsorgens verk-
samheter från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Då ersattes 
också det pedagogiska programmet med Läroplan för förskolan (Läroplan för 
förskolan Lpfö 98, 1998, 2010, 2016).  I samband med att den så kallade max-
taxan infördes år 2000 (Maxtaxa och allmän förskola, 1999) så utvidgades 
barns rätt till förskoleverksamhet via allmän förskola 15 timmar/vecka för 4–
5 åringar. Detta gällde även barn till arbetslösa och föräldralediga (ibid.). 

Förskolan har alltså övergått från att vara en del av en familjepolitisk väl-
färdsdiskurs till att bli en del av den utbildningspolitiska diskursen (Halldén, 
2009; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015; Persson, 2010). Förskolans uppdrag 
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består fortfarande av ett delat omsorgs- och lärandeuppdrag, men lärandeupp-
draget har utökats och förtydligats. Kunskap, lärande och utbildning lyfts nu-
mera fram som kännetecknande för förskolan (Persson, 2012). Detta till trots 
så har svensk förskola sin styrka i att den just förenar god omsorg och väl 
avvägd pedagogik med möjligheten för föräldrar att arbeta (Att granska och 
förbättra kvalitet, 2003). Det är inga vattentäta skott mellan de bägge diskur-
serna, utan fortfarande samsas arbetsmarknads- och socialpolitiska skäl med 
utbildningspolitiska ambitioner, vilket har bidragit till ett sammanhållet ut-
bildningssystem från förskola till vuxenutbildning. Denna ambition samlas se-
dan läroplanens införande 1998 i begreppet det livslånga lärandet (Lindgren, 
2006). 

Det tänkande som formades kring och i förskolan under Barnstugeutred-
ningens (1968 års barnstugeutredning, 1977[1972]) tid har på många sätt satt 
prägel på förskoleverksamheten till dags dato. Kännetecknande för den 
svenska förskolan är att omsorg och lärande har betraktats och betraktas som 
oskiljaktiga aspekter av förskolans uppdrag. Detta betonas i såväl Pedagogiskt 
program för förskolan (1987) och nu i läroplanen för förskolan (Läroplan för 
förskolan Lpfö 98, 1998, 2010, 2016). Trots detta, menar jag att det finns an-
ledning att särskilt uppmärksamma omsorgens begrepp och innebörder i för-
skolans praktik. I nästa kapitel redogörs därför för omsorgsbegreppet i prak-
tiska och teoretisk belysning och hur begreppet omsorg i sig har behandlats i 
tidigare förskoleforskning. Men innan texten tar sig an själva omsorgsbegrep-
pet vill jag i den andra delen av detta kapitel presentera den forskning som 
beforskat förskolans uppdrag och ansvar, där omsorgen är en central del.  

Förskolans uppdrag och ansvar för omsorgen i tidigare 
forskning i Sverige 
I detta avsnitt vill jag presentera det jag uppfattar vara den mest relevanta 
forskningen i mitt kunskapsområde som berör förskolans och förskollärarpro-
fessionens uppdrag och ansvar, i vilket omsorgsuppdraget ingår. Den forsk-
ning inom mitt kunskapsområde som mer specifikt behandlar omsorgsbegrep-
pets olika betydelser kommer jag dock, som ovan noterats, att redovisa och 
diskutera i det kommande kapitlet. 

Eftersom frågan om omsorg i förskolan är ett i högsta grad kulturellt spe-
cifikt och situerat fenomen, har jag avgränsat sökningen av tidigare forskning 
här till att i första hand gälla doktorsavhandlingar författade i Sverige under 
1999–2017. De sökord som guidade sökningen var huvudordet ”för-
skola/skola” i relation till orden ”omsorg”, ”ansvar”, ”etik” och ”relationer”. 
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De tolv studier13 som presenteras valdes som representativa för mitt forsk-
ningsintresse då de gav träffar på alla eller flera av sökorden, och vid en ge-
nomläsning visade sig vara relevanta för denna avhandlingsstudie. 

I redovisningen som följer ges inledningsvis några exempel på forskning 
som behandlar förskolan som social, och om man så vill, omsorgsinriktad 
praktik och verksamhetens förutsättningar för barn, föräldrar och förskoleper-
sonal. Sedan presenteras forskning som rör olika aspekter av läraruppdraget 
där omsorgen på olika sätt ingår. Här synliggörs särskilt läraridentitet, fostran, 
omsorg och relationella och etiska aspekter av yrket. Därefter lyfter jag fram 
forskning som mer barns relationer och etiska möten. I min genomgång av den 
tidigare forskningen kommer jag lägga särskild tonvikt vid hur respektive 
forskare på olika sätt och i olika omfattning synliggör omsorg som begrepp 
och/eller perspektiv i skolan- och förskolan. Jag avslutar med att placera in 
mitt eget avhandlingsarbete i relation till denna forskningsfront. 

Förskolan som social praktik och verksamhetens förutsättningar 
Förskolan som social praktik har studerats i ett antal avhandlingar. Christina 
Gars (2002) har, via en intervjustudie och en granskning av texter skrivna vid 
kritiska tidpunkter för förskolans etablering (ibid.), undersökt innehållet i för-
äldrars och förskollärares samverkan. Gars (2002) valde att benämna den form 
av samverkan mellan föräldrar och förskollärare som undersöktes i termer av 
delad vårdnad. Mer konkret innebar det studier av hur den delade vårdnaden 
i form av det gemensamma ansvaret kring barnet kom till uttryck. Gars (2002) 
beskrev att detta gemensamma ansvar bland annat handlade om hur omsorgen 
om barnen skulle fördelas och förhandlas mellan föräldrar och förskoleperso-
nal. Området för förskollärarnas professionella uppgift och föräldraskapet var 
dock svårt att avgränsa, på grund av de överlappningar som sker mellan hem 
och förskola (ibid.). Gars (2002) fann uttryck för att ett djupt gemensamt en-
gagemang för barnens bästa kom till uttryck i intervjuerna och textgransk-
ningen, men föreställningarna om barnen och hur detta bästa skulle uppnås 
varierade. Detta fick också stora konsekvenser för innehållet i föräldrarnas och 
förskollärarnas möten och samtal. Förskollärarna gav utryck för att samtal om 
problem med barnen – och därmed utvecklingspsykologiskt konnoterad kor-
rigering – tog stor plats och tycktes vara det som gav samtalen mening. Det 
uppfattades ligga inom ramen för yrkesuppdraget att uppmärksamma problem 
och verka för att korrigera dem. Föräldrarna å sin sida önskade mer få insyn i 
sina barns relationer med andra barn i gruppen och vilken kvalitet det var dessa 

                                                      
13 Avhandlingsstudierna/forskningsprojekten är genomförda vid följande lärosäten: Umeå uni-
versitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet, Linköpings universi-
tet, Karlstads universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet och Malmö högskola. 
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relationer. Gars (2002) fann att förskollärare och föräldrar inte alltid möt-
tes/samtalade kring samma barn. Föreställningen om barnet skilde sig alltså åt 
(Gars, 2002).  

Även Ann-Marie Markström (2005) har genomfört en studie om hur för-
skolan som institution och social praktik skapas, upprätthålls och förhandlas 
av verksamhetens aktörer, det vill säga, barnen, föräldrarna och personalen. 
Markström (2005) bedrev fältstudier vid två förskolor under ett års tid.  Hon 
fann bland annat att förskolan kan beskrivas som en komplex och hybridartad 
verksamhet i skärningspunkten mellan hem, förskola och skola (ibid.). Vidare 
fann hon att förskolan är en institution präglad av kollektiva ideal och att det 
sociala uppdraget därför är centralt (Markström, 2005). Förskolevardagen 
kännetecknas av att den styrs av ”en tidens och rummets pedagogik” (ibid., s. 
210), och att social ordning skapas och bevaras via till exempel scheman och 
rutiner. Förskolan – som verksamhet – skapas och upprätthålls genom barns, 
föräldrars och personals återkommande förhandlingar och överträdelser av 
den sociala ordningen. Detta synliggjordes via samspelet i olika aktiviteter och 
i mötet mellan förskola och hem. Vid detta möte blev det tydligt att förskolans 
och hemmets uppgifter till viss del överlappade varandra, framförallt vad 
gällde omsorgen om barnen (jfr Gars, 2002). Detta, menade Markström, 
krävde ett fungerande samspel mellan familjen och den privata sfären samt 
personalen/förskolan och den offentliga sfären (ibid.). Markström (2005) lyfte 
här fram att ett omsorgsperspektiv blev synligt. Hon betonade att vikten av 
omsorg om barnen tydliggjordes av både föräldrar och personal. Omsorgsbe-
hovet var dock något som av personalen beskrevs som övergående och det 
framtida målet var barnens egenomsorg, självständighet och oberoende 
(ibid.). 

Hur social interaktion mellan förskolepedagoger och barn ter sig i vardag-
liga aktiviteter har studerats av Sara Dalgren (2017). Studien utgick från ett 
etnometodologiskt perspektiv och materialet består av en videobaserad studie 
av förskolepedagoger och barn. Dalgrens (2017) utgångspunkt var att försko-
lepedagogik är någonting som produceras och praktiseras av pedagoger och 
barn tillsammans, och då oftast i vardagligt återkommande aktiviteter (Dal-
gren, 2017). Studien avsåg att visa hur pedagoger och barn ”gör” förskolepe-
dagogisk praktik tillsammans genom att belysa hur de samverkade och skap-
ade gemensam organisation för gemensamma aktiviteter. Dalgren (2017) lyfte 
fram det vardagliga samspelet mellan pedagoger och barn som särskilt centralt 
i förskolans vardag. Vidare menade hon att detta samspel – som försiggår stän-
digt – ofta tas för givet, just för att det är vardagligt, och därför är svårt att 
fånga (ibid.). Detta ska förstås som en indikation på hur väsentlig vardagen är 
för förskolans pedagogiska praktik. I de möten som skedde mellan pedagoger 
och barn i förskolans vardag var lek, lärande och omsorg sammanflätade i 
flera aktiviteter och situationer. Dalgren (2017) använde i detta sammanhang 
begreppet ”inbäddad undervisning” för att sätta ord på denna sammanflätning 
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där omsorgen innefattas, och för att förtydliga den typ av undervisning som 
bedrivs i förskolevardagen (Dalgren, 2017, s. 208). 

Ytterligare en studie av vikt är Kenneth Ekströms avhandling (Ekström, 
2007). Ekström (2007) avsåg med sin studie belysa och ge inblick i hur för-
skolans arbetslag utformar och realiserar den pedagogiska praktiken och hur 
verksamhetens förutsättningar påverkar denna process. Avhandlingen utgick 
från ett verksamhetsteoretiskt perspektiv och materialet består av observat-
ioner och intervjuer med pedagoger vid tre förskolor samt av dokumentanalys. 
En fråga som undersöks är hur personalen uppfattar att de organisatoriska, 
ekonomiska och målrelaterade politiska beslut som togs under främst 1990-
talet, påverkade utformandet av den pedagogiska praktiken i förskoleverksam-
heten. Ett tongivande resultat i Ekströms studie var att pedagogerna bland an-
nat lyfte fram omsorg och fostran som förskolans främsta objekt. I analysen 
av verksamheten och pedagogernas utsagor framträdde primärt synen på för-
skolan som en omsorgsgivare för fostran av ett kollektivt barn (ibid.). Barnens 
trygghet och fostran till ansvar, självständighet men också sociala kompeten-
ser, uttrycktes som centralt för pedagogerna. Pedagogerna uttryckte, enligt Ek-
ström (2007), inte någon tydlig skillnad mellan lärande, fostran och omsorg 
utan begreppen går in i varandra (ibid.; jfr Dalgren, 2017). Vad gäller de för-
ändrade villkoren av verksamheten som iscensattes under 1990-talet, så upp-
levdes de främst som försämringar. Organisatoriska förändringar, nya arbets-
uppgifter, ökat barnantal et cetera, bidrog till ökad frustration och inverkade 
negativt på upplevelsen av arbetet. Ekström (2007) menar att detta kan ha bi-
dragit till att pedagogerna uppfattade att de tvingades att ägna stor del av verk-
samheten åt just omsorgsbetonade uppgifter, vilket satte prägel på arbetet även 
efter läroplanens tillkomst i förskolan 1998 (ibid.). 

Läraruppdraget med fokus på fostran, omsorg och relationella 
aspekter 
I detta avsnitt presenteras avhandlingsstudier som på olika sätt behandlar lä-
raruppdraget. Här blir särskilt fostran, omsorg och relationella aspekter syn-
liga på olika sätt. 

Lärarens fostrande uppgifter studeras i Joakim Landahls (2006) avhand-
ling. Syftet med studien var att – via historisk dokumentanalys och samtida 
intervjuer – studera hur den sociala dimensionen i lärares arbete har ändrat 
karaktär under 1900-talet. Landahl (2006) gjorde en tredelad bestämning av 
l rarens arbete som best ende av l rande, fostran och omsorg. Fostran och 
omsorg karakt riserar han som den sociala dimensionen av l rares arbete 
(ibid.). Landahl (2006) beskriver fostran som en uppgift som handlar om att 
motverka elevers norml shet, medan omsorg ses som en uppgift som handlar 
om att motverka elevers lidande (ibid.,). Vidare knöt han omsorg till ansvar 
(inför den svage) och fostran till att vara en auktoriet (som utvecklar elevernas 
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moral) (ibid.). Landahl (2006) fann att studiens huvudresultat kort och gott var 
att den sociala dimensionen i läraryrket både är ”evig och starkt föränderlig” 
(ibid., s. 215). Detta förtydligades av Landahl (2006) genom att anta utma-
ningen att inte enbart diskutera fostran och omsorg som separata aspekter, utan 
också hur de förhåller sig till varandra. Han menade att den sociala dimens-
ionens förändringar också kan beskrivas som ändrade relationer mellan fost-
ran och omsorg. Landahl (2006) såg tendensen att fostran historiskt sett har 
medverkat till att dölja respektive aktualisera behovet av omsorg, medan den 
nutida tendensen istället ger vid handen att omsorg aktualiserar fostran (ibid., 
s. 216) 

Hur fostran uttrycks i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare 
och barn i förskolan är föremål för en avhandling av Anette Emilson (2008). 
I avhandlingen undersöktes hur värden kommuniceras och vilka värden som 
framträder som eftersträvansvärda i kommunikationen. Avhandlingens data-
material består av videoobservationer av kommunikationshandlingar mellan 
lärare och barn och hade ”en i grunden kritisk ansats” (Emilson, 2008, s. 18). 
I denna ansats fokuserades aspekter av fostran som kan sätta hierarkiska makt-
strukturer i spel samt bidra till en fostran som kännetecknas av intersubjekti-
vitet och samförstånd (ibid.). Emilson (2008) riktade i en delstudie särskild 
uppmärksamhet mot omsorgsetiska dimensioner i fostransprocessen, där hon 
bland annat undersökte hur omsorgsetiska värden kommunicerades i interakt-
ioner mellan lärare och små barn i förskolan. De värden hon fann i analysen 
var: värdet av att inte skada andra, förstå och känna med andra, hjälpa andra, 
komma överens med andra, delta i gemenskapen, utöva inflytande, förhandla, 
lyda, vara självständig samt prestera (ibid.). Emilson (2017) fann sammanfatt-
ningsvis att avhandlingens tre studier presenterade en fostran, där de eftersträ-
vande värdena var av omsorgsetisk, demokratisk och disciplinerande karaktär, 
det vill säga, omsorg som lärprojekt. Det ”önskvärda barnet” i förskolan be-
skrevs därför som ett omvårdande, demokratiskt och disciplinerat barn (ibid., 
s. 104).  

Relationella och moralfilosofiska aspekter av läraryrket presenteras i några 
avhandlingar av vikt för min egen avhandlingsstudie. En av dem är författad 
av Lotta Jons (2008). Syftet med avhandlingen var att konstruera ett pedago-
giskt förhållningssätt genom att använda begreppen till-tal och an-svar som 
moralfilsofiska redskap. Jons (2008) har i sin filosofiskt metodologiska ansats 
hämtat inspiration från Gilles Deleuze & Félix Guattari, vilket föranledde 
henne att anta utmaningen att återvända till samt de- och rekonstruera etable-
rade begrepp såsom kallelse, hörsamhet och ansvar i en pedagogisk kontext, 
för att på detta sätt upptäcka, finna nya aspekter av pedagogiska relationer 
(ibid.). Jons (2008) utgick från Martin Bubers dialogfilosofi, som inspirerade 
henne att betrakta pedagogiskt förhållningssätt som präglat av tilltal och an-
svar. Detta innebär en inställning, menade Jons, att i mötet med barnet/eleven 
talar barnets/elevens situation, erfarenheter, styrkor och svagheter till läraren, 
något som kräver ett gensvar. Pedagogen är ansvarig och skyldig att möta och 
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agera på detta tilltal (ibid.). Ordet ansvar har i det här fallet två betydelser: 
dels att pedagogen har ett ansvar för att svara an, dels att pedagogens bemö-
tande ska betraktas som ett svar på barnets/elevens behov (ibid.). Jons (2008) 
ringar in företeelsen pedagogiskt förhållningssätt genom tre analytiskt skilda 
faser. För det första, en receptiv fas som handlar om ”att hörsamma”. För det 
andra, en reaktiv fas som rör sig om ”att ansvara”. Den tredje fasen är en aktiv, 
produktiv fas där pedagogen i sin tur ”tilltalar” barnet/eleven på ett sätt som 
har en inverkan på eleven (ibid., s. 161–162). Pedagogiskt förhållningssätt be-
skrivs i studien såsom representerande en viss existentiell, normativ och relat-
ionell hållning, och därmed som kopplat till en moraliskt ”pedagogisk led-
stjärna” (ibid., s. 41). Genom att pedagogen följer sin pedagogiska ledstjärna 
och alltså hörsammar, ansvarar för och tilltalar sin elev, så tar pedagogen sitt 
moraliska ansvar. 

De relationella aspekterna av lärares arbete har också studerats av Anneli 
Frelin (2010). Syftet med Frelins (2010) avhandlingsstudie var dels att – via 
lärarintervjuer och miljöobservationer – urskilja och studera relationella di-
mensioner av lärares arbete samt belysa och beskriva hur lärares relationella 
professionalitet kan ta sig uttryck (Frelin, 2010). I avhandlingen utvecklar Fre-
lin begreppet professionalitet och beskriver professionella handlingar som 
knutna till den specifika situation där de utförs. Med det menas, att det inte 
går att avgöra på förhand om en handling är professionell eller inte. Det kan 
bara förstås där och då den sker, i sin kontext (ibid.). Mot bakgrund av det 
resonemanget görs följande bestämning av lärares relationsarbete:  

handlingar i syfte att etablera, upprätthålla och/eller främja relationer som är 
positiva ur en utbildningssynpunkt, eller i syfte att motverka motsatsen: relat-
ioner som motverkar eller undergräver elevers förutsättningar för att ta till sig 
utbildning. (Frelin, 2010, s. 199).  

 
De relationshandlingar som studerades var dels hur lärarna arbetade för att 
upprätta, behålla och utveckla relationer till eleverna, men också hur de hand-
lade för att främja goda relationer mellan eleverna. Detta relationsarbete präg-
lar allt arbete i skolan och kan därför betraktas som en praktik i sin egen rätt 
(ibid.). I resultatdiskussionen slog Frelin (2010) fast att relationsarbetet i sko-
lan kräver hårt och medvetet arbete från lärarens sida för att kunna beskrivas 
som goda undervisningsrelationer. Det vill säga, man kan inte ta för givet att 
villkoren för att kunna undervisa redan är uppfyllda, per se, utan dessa är i sig 
underbyggda av en mängd subtila relationella förutsättningar. Således finns 
det en dimension av lärarprofessionalitet som – förutom ämneskunnandet – 
handlar om att hantera och skapa dessa förutsättningar för relationellt arbete 
(ibid.). 

Denna relationella dimension av lärarprofessionalitet har också fångats 
upp och vidare teoretiserats av Jonas Aspelin och Sven Persson (2011) i boken 
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Relationell pedagogik, som är en slutrapportering av forskningsprojektet ”Re-
lationell pedagogik och lärares yrkeskunnande” vid Malmö högskola. De lyfte 
upp de relationella aspekterna av pedagogisk praktik och vill med begreppet 
relationell pedagogik erbjuda ett nytt sätt att analysera, förstå och tänka kring 
utbildningssituationer där relationer är det centrala inslaget (Aspelin & Pers-
son, 2011). De önskade med begreppet relationell pedagogik komma bort ifrån 
och överskrida de fasthållande tendenser som dominerat den samtida pedago-
giska diskursen, och som i boken skrivs fram som den kunskapseffektiva sko-
lan och den socialt orienterade skolan (ibid., s. 9). Istället för att upprätthålla 
den dikotoma blicken på individuell prestation versus socialt sammanhang 
och sociokulturella omständigheter, så önskar författarna betona ”mellanrum-
met mellan individ och kollektiv som det centrala” (ibid., s. 9). Begreppet re-
lationell pedagogik hänvisar främst till en interpersonell nivå som betonar re-
lationer, kommunikation och mänskliga möten. Skola, förskola och övriga ut-
bildningsinstitutioner betraktas i första hand som mötesplatser mellan männi-
skor. Det är alltså (det relationella) mötet som står i fokus (ibid.). Begreppet 
ska förstås situerat: det är de verkliga, mellanmänskliga händelserna i den pe-
dagogiska praktiken som är relationell pedagogik (ibid., s. 9). Med detta sagt, 
så önskar författarna – med stöd i internationell och nationell forskning på 
området – introducera ett teoretiskt synsätt på utbildning som ges benäm-
ningen relationell pedagogik. Denna bör ta som sin utgångspunkt att person-
liga, mellanmänskliga möten är den pedagogiska praktikens grund (ibid.).  

Barns relationer och etiska möten 
Ett annat forskningsområde av vikt att lyfta fram här är barns relationer och 
etiska möten och vilka värden som synliggörs och förkroppsligas i barnens 
hanterande av sin tillvaro tillsammans med andra. Ett par avhandlingar be-
handlar etiska möten i förskolan och hur olika värden synliggörs och för-
kroppsligas i barnens relationer med andra.  

Rauni Karlsson (2009) har i en avhandlingsstudie av etnografiskt snitt un-
dersökt hur demokratiska värden som ansvar, omsorg och respekt kommer till 
uttryck i barnens relationer i förskolans vardag. Hon har, som en konsekvens 
av detta, också sökt ringa in hur individens frihet, integritet, och jämställdhet 
mellan könen gestaltas (Karlsson, 2009). Karlsson (2009) följde den vardag-
liga förskoleverksamheten bland barn i åldern 3–6, i två förskolegrupper, där 
barns agerande och kommunikation fokuserades (ibid.). Analysen av resulta-
tet gav vid handen att de värden som fokuserades kom till uttryck på följande 
sätt: att ta ansvar visar sig i hur barnen agerar kring och för regler, i lekinne-
håll, egna handlingar och allas delaktighet; att visa omsorg handlar om att em-
patiskt se någon annans behov och alltså möta och värna andras välbefin-
nande, allas tillhörighet till gruppen och andras delaktighet i lek; att visa re-
spekt för gällande regler, lärarens position och andras intressen (ibid.). Karls-
son (2009) betonade att omsorg, ansvar och respekt inte är åtskilda utan de 
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överlappar varandra i det komplexa vardagslivet på olika sätt (ibid.). Karlsson 
(2009) fann också skillnad mellan könen vad det gäller hur ansvar, omsorg 
och respekt kommer till uttryck. Exempel på detta kunde vara att flickor i 
högre utsträckning dryftade omsorgshandlingar i samtal, medan pojkarna mer 
visar omsorg i handling än samtalar om det (ibid.). 

Bodil Halvars har genomfört en etnografisk avhandlingsstudie med sikte 
på etiska möten (Halvars Franzén, 2010). I avhandlingen utforskades via ob-
servationer, rundturer och fokussamtal hur barn skapar och förkroppsligar etik 
genom att studera barns möten och deras möjlighetsvillkor i två förskoleklas-
sers vardagliga praktik. De problemområden som särskilt studerades var vill-
kor som möjliggör barnens etiska möten i form av regler, ramar, ordning och 
pedagogernas förhållningssätt samt barns etiska möten med lek och barns 
etiska möte med naturen (ibid.). Teoretiskt placerar sig avhandlingen i Levi-
nas idé om etik som den första filosofin och hur det etiska mötet kan förstås 
som en del av detta betraktelsesätt. I denna etik blir det etiska tillblivandet 
centralt och de relationella aspekterna framträder tydligt i mötet med den 
Andre (ibid.). De analysverktyg som sattes i spel i avhandlingen har utvecklats 
från pedagogisk/didaktisk forskning knuten till etik där etiska villkor i form 
av exempelvis lyssnande, möten/konfrontation med olikheter och skillnad, 
förskolan/skolan som ett etiskt rum belyser möjlighetsvillkoren och barns mö-
ten i de två förskoleklasserna (ibid.). I analyserna fann Halvars Franzén (2010) 
att det sker återkommande förhandling bland barnen och pedagogerna vad gäl-
ler de regler och ramar som styr förskoleklassernas verksamhet på olika plan. 
Denna förhandling skedde både verbalt och fysiskt såväl inom som utanför de 
planerade aktiviteterna. Vad gällde pedagogernas förhållningssätt som villkor 
för att möjliggöra barns etiska möten så framträdde lyssnandet som det cen-
trala. När det gällde barnens möten i lek och med naturen blir den relationella 
utgångspunkten särskilt tydlig. I leken förhandlas (gränser för) relationen och 
i naturen är barnens etiska hållning till djur och natur av relationell kvalitet. 
Vidare fann Halvars Franzén (2010) att gränser och gränsdragningar förhand-
lades och problematiserades utifrån vad som möjliggjorde det etiska mötet i 
förskolan/skolan och de situationer och aktiveter som barnen ingick i (ibid.). 

Med den ovanstående redovisningen av forskning om förskolans och förs-
kollärar- och lärarprofessionernas uppdrag som grund vill jag i det kommande 
kapitlet föra en teoretisk och vetenskapligt orienterad diskussion om studiens 
huvudbegrepp: omsorg. Det är också i anslutning till den diskussionen jag pla-
cerar mitt eget avhandlingsarbete: en studie som utifrån en närhetsetisk ansats 
avser att skapa kunskap om omsorgens innebörder och praktiker i förskolan. 
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3. Omsorg som teoretiskt begrepp och levd 
praktik 

Hur kan vi då förstå det praktiska och värdeladdade begreppet omsorg teore-
tiskt? Om föregående kapitel hade som delsyfte att redovisa hur tidigare forsk-
ning beskrivit förskolans och förskollärarprofessionernas uppdrag och ansvar 
för omsorgen, så är syftet med detta kapitel att undersöka omsorgsbegreppet 
teoretiskt och visa vad olika teoretiska förståelser kan ha för konsekvenser för 
förskolans levda omsorgspraktiker. Som det förra kapitlet visat, har omsorgs-
perspektivet under de två senaste decennierna har fått ett ökat utrymme i 
svensk förskole- och skolforskning (se exemplevis Dahl, 2001; Halldén, 2001, 
2007, 2009; Landahl, 2006; Lindgren, 2001; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 
2015; Riddersporre & Bruce, red., 2016). I Norge har omsorgsperspektivet i 
förskola och skola varit föremål för studier längre än så (se exempelvis Lauv-
dal, 1990; Løvlie, 1990; Rydjord Tholin, 2003; Steinsholt, 2004), och i USA 
har omsorg inom ramen för omsorgsetiken sedan 1980-talet studerats av före-
trädare såsom bland annat Carol Gilligan (1982) och Nel Noddings (1984; 
1996; 1999). 

I det följande kommer jag att delvis återvända till flera av dessa tidigare 
refererade studier, men nu lyfta fram de aspekter av studierna som behandlar 
omsorgsbegreppet i sig. Jag kommer även att redogöra för väsentliga delar av 
det vidare forskningsfält där studier av omsorg har utgjort och utgör forsk-
ningsobjektet. De delar jag särskilt belyser behandlar aspekter som domine-
rande/underordnande begreppshegemonier gällande omsorgens (o)synlighet i 
förskolepraktiken, konsekvenser av ett utvidgat eller avgränsat omsorgsbe-
grepp och omsorgens mål och motiv. Jag tar alltså ett brett grepp om perspek-
tiv på omsorg: omsorg som teoretiskt begrepp och omsorg som levd praktik. 

Grepp om omstridda begrepp 
Detta som på olika sätt benämns omsorg – vad är det? Och mer specifikt, hur 
kan begreppet omsorg beskrivas och användas i förskolans praktik? Omsorg 
har som företeelse sina rötter förankrade i praxis, i mänsklig verksamhet (Eli-
asson, red., 1996). En direkt konsekvens av denna praktiknära förankring är 
att begreppet kan användas olika i olika sammanhang och därmed ges olika 
innebörder. 
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Häromdagen, under ett seminarium, gjorde vi i forskargruppen ett försök att 
komma fram till en definition av begreppet omsorg. Vi hade granskat definit-
ioner som förekommer i litteraturen, och prövat egna varianter. Men vi kom 
hela tiden på exempel på omsorgshandlingar som inte passade in. Det enda vi 
kunde enas om var det ur definitionssynpunkt föga stringenta att ”det beror på 
…” … Det beror på – från gång till gång, från sammanhang till sammanhang, 
från människa till människa. Så småningom enades vi om att vi varken kunde 
eller ville definiera begreppet. Vi ville inte stänga in fenomenet omsorg i en 
avgränsande definition, en begreppsbestämning som redogör för omsorgens 
innehåll eller anger dess kännetecken (Eliasson, red., 1996, s. 15; kursivering i 
original). 

 
I citatet ovan ger Rosmarie Eliasson (1996) exempel på det svåra i att försöka 
ge ett praktiknära begrepp såsom omsorg en mer akademisk kostym i form av 
en definition. De ställer sig frågor som: Vad får en avgränsande definition av 
begreppet omsorg för följder för omsorgens innehåll och förutsättningar i en 
praktik? Finns det en risk för att sökandet efter ett enhetligt omsorgsbegrepp 
blir så viktigt att det levda livet och de villkor som präglar detta liv och de 
människor som befinner sig däri hamnar i skymundan? (ibid.).  På omsorgs-
fältet samsas begreppskonstruktioner som i olika omfattning indikerar norma-
tiva och essentialistiska värdeladdningar och associationer omsorg som ett 
kvinnligt projekt (Szebehely, 1996). Något som kvinnor gör när de tar hand 
om barn och gamla, vårdar sjuka och/eller ömmar om kärleksrelationer. I 
denna tankefigur synliggörs en intim bild av den privata sfären (ibid.). Men 
där finns också begreppskonstruktörer som mer betonar omsorg som verksam-
het, som praktisk handling. I denna betoning av omsorgsbegreppet framträder 
en mer rationell tankebild, en bild av den offentliga sfären. Gemensamt för de 
olika synsätten är dock att omsorgsforskningen är ett relativt nytt fält, som 
initierades i början av 1980-talet (ibid.). 

Omsorgsarbete har sedan länge tillbaka varit en praktik dominerad av kvin-
nor – i såväl sin oavlönade som i sin avlönade form. När omsorgsforskningen 
satte fart på allvar var dess syfte bland annat att synliggöra utövarsidan/givar-
sidan, det vill säga, att synliggöra kvinnors arbete (Eliasson, 1996). Omsorgs-
forskare drevs av ambitionen att uppvärdera kvinnors – ofta oavlönade och 
underavlönade –  arbete (ibid.). Men omsorgsforskningen riktar också sin upp-
märksamhet mot en annan aspekt av omsorgsbegreppet, nämligen mottagarsi-
dan. Det vill säga, den som mottar och behöver hjälp och omsorg (ibid.). Mitt 
eget avhandlingsprojekt riktar uppmärksamheten mot utövarsidan, mot hur 
förskolepedagoger uppfattar förskolans uppdrag med särskilt fokus på om-
sorgsuppdraget. 
 Att omsorgsforskningsfältet omfattar flera idéer och perspektiv om omsor-
gens begrepp och praktik pekar på behovet av en kritisk granskning av be-
greppet och dess användning. En djupare analys av begreppsliga innebörder 
av och oklarheter i omsorgsbegreppet har enligt min mening mycket att tillföra 
förskoleforskningen. Hur kan man då närma sig en fruktbar begreppsanalys? 
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Begrepp om omsorg definieras och används olika av olika individer/grupper, 
olika institutioner och olika forskarsamhällen. Ett exempel på denna differen-
tierade begreppsanvändning är diskussionen ovan, om huruvida omsorg är en 
verksamhet eller ett inneboende värde i sig (jfr Martinsen, 1981, 1996, 2006; 
Wærness, 1980, 1983, 1984, 1990, 1996; Eliasson, 1996). Ett annat exempel 
är den diskussion om omsorgens plats i förskolan som jag redogör för längre 
fram i detta kapitel. 
 Är begreppet ”omsorg” ett exempel på vad William Bryce Gallie (1956, 
1964) har kallat ”i grunden omstridda begrepp” (essentially contested con-
cept)?14 En analys av detta slag skulle kunna ge en ökad insikt om begreppens 
standardanvändning och om omtvistade användningar av begreppen. De be-
grepp som Gallie (1956, 1964) menar vara ”i grunden omstridda” har att göra 
med värdefrågor av olika slag. Det är denna typ av frågor som kan väcka oe-
nighet. Att försöka hitta en gemensam förståelse av värdeladdade begrepp 
skapar inte helt sällan begreppstvister. Det finns i regel ingen principiellt kor-
rekt användning av ett värdeladdat begrepp, betonar Gallie (1956; 1964), men 
även om meningsmotsättningar i värdefrågor kan vara olösliga så kan de ändå 
vara rationella till sin natur (ibid.). Att allt kan bestridas betyder inte nödvän-
digtvis att någondera parten talar mot bättre vetande. Värdeladdade begrepp 
används och definieras i regel olika av olika användare och Gallie (1956; 
1964) betonar att det finns omständigheter under vilka sådana meningsskilj-
aktigheter är befogade. Stephen Toulmin (1961) belyser bland annat definit-
ionsproblematiken i boken Foresight and Understanding (ibid.). Att fånga ett 
begrepp i en simpel ”nötskalsdefinition” är, menar han, ingen lösning på pro-
blemet: 

Definitions are like belts. The shorter they are, the more elastic they need to be. 
A short belt reveals nothing about its wearer: by stretching, it can be made to 
fit almost anybody (ibid., s. 18). 

 
Att söka efter ett begrepps minsta gemensamma nämnare kan innebära att man 
också distanserar begreppet från den situation vari det har sin betydelse (Gal-
lie, 1955, 1964). Att till exempel göra en ”ordboksdefinition” av begreppet 
omsorg ger vid handen att omsorg = ”det att ägna sig åt (noggrann) vård och 
skötsel av ngn el. ngt”, ”speciellt om (samhälls)vård av barn, äldre och ut-
vecklingsstörda”, ”engagerat och noggrant arbete för viss sak”15. Den sortens 
definition säger dock inget om dess komplexitet eller om situationen som så-
dan. Omsorg är ett begrepp som florerar i olika sammanhang. Gallie (1956, 
1964) betonar att ”i grunden omstridda begrepp” är situationsburna och inte 
universella. Allan Janik (1996) utvidgar detta resonemang: ”När vi har förstått 

                                                      
14 Den svenska översättningen ”i grunden omstridda begrepp” har jag lånat ur Allan Janik 
(1991), s 28. 
15 Norstedts Ordbok/Nationalencyklopedin 
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hur i grunden omstridda begrepp är beskaffade, har vi också förstått vardags-
livets begreppspolitik” (Janik, 1996, s. 84). 

Vad är då ett ”i grunden omstritt begrepp”? Gallie (1956, 1964) har utfor-
mat ett antal kriterier eller egenskaper på ”grundläggande omstriddhet”, vilka 
kan tjäna som ett slags analysredskap; Begreppet är värderande och alltså inte 
enbart beskrivande. De är fokuserade på handling, alltså på hur begreppet an-
vänds, kommer till uttryck. Begreppet är sammansatt och komplext. Omsorg 
anknyter också till begrepp som relationer, hänsyn, ansvar, närhet, vård etc. 
Begreppets olika beståndsdelar skiftar karaktär vilket gör begreppet mångfa-
cetterat. Förhållandet mellan de ingående delarna kan beskrivas på olika sätt. 
Antingen kan vården eller relationen uppfattas som omsorgens viktigaste mo-
ment, beroende på vad den specifika situationen kräver. Begreppet har en ”öp-
pen struktur” och är därmed öppet för förändring, när omständigheterna änd-
ras (ibid.). 
 Var och en som i olika sammanhang använder begreppet måste vara med-
vetna om att detta kan ske i strid med andras användning av begreppet. Det 
måste finnas en övertygelse om att det är meningsfullt att fortsätta diskuss-
ionen och att det i princip är möjligt att övertyga ”motståndarna” om riktig-
heten i sina argument. Alla inblandade måste vara intresserade av att föra en 
dialog. På ett akademiskt plan så kan texter som behandlar omsorgsbegreppet 
ses som ett uttryck för detta intresse. Huruvida denna begreppsmedvetenhet 
och vilja till dialog kan överföras till den förskolepedagogiska praktiken är 
relativt outforskat och därför värt att studera närmare.  

För att kunna föra fruktbara samtal kring begrepp så menar Gallie (1956, 
1964) att det är av vikt att studera begreppens ”uppkomst”, det vill säga hur 
och var begrepp uppstår och hur begrepp har utvecklats över tid. Jag ser en 
analytisk poäng att utgå från idén om att omsorgsbegreppet är omstritt. Att 
studera olika användning av begreppet, i praktiken och i litteraturen, och att 
ställa dessa olikheter mot varandra ger förutsättningar för en fruktbar utveckl-
ing av ett omsorgsbegrepp av värde för förskolepraktiken. I nästa avsnitt följer 
en sådan redogörelse. 

Betydelser av omsorgsbegreppet 
Omsorg är ett betydelseladdat begrepp. Ordet ”omsorg” består av orden ”om” 
och ”sorg”. ”Sorg” är besläktat med tyskans ”sorgen” som kan översättas med 
”bekymra sig för”, ”omtänksamhet”. ”Sorg” betyder mer att ”sörja för” (det 
vill säga, hjälpa och ta hand om) än att ”sörja över”. Men det har också bety-
delsen ”sörja med” (det vill säga, känna för och med). Det engelska ordet för 
omsorg är ”care” som antagligen kommer från det latinska ordet ”caritas” som 
betyder ”kärleksfullhet, hängivenhet” (Wærness, 1983). Det finns såväl en 
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praktisk som en känslomässig sida i begreppet omsorg. Brittiska omsorgsfors-
kare brukar uttrycka detta som ”caring for” och ”caring about” (Ungerson, 
1983), eller som ”labour and love” (Graham, 1983). 

Det finns ibland även en ambition att hålla isär omsorg från andra närlig-
gande begrepp, såsom exempelvis omvårdnad. Rigmor Wendt (1984) talar om 
omsorg som en kvalitet och om omvårdnad som en verksamhet. Hon menar 
att verksamheten kan utövas rent instrumentellt, utan att man engagerar sig i 
vad man gör eller i vem man har att göra med. Verksamheten kan alltså, enligt 
Wendt, utövas med eller utan omsorg (exempelivs bra – dåligt, engagerat – 
oengagerat). Men i omsorgsbegreppet ryms också en känslomässig dimens-
ion. En människa hyser sådana känslor för en annan som tar sig i uttryck i 
omsorg, till exempel, föräldrar för sina barn. Men en sådan känsla leder per se 
inte med automatik till att en omsorgsfull handling uppstår. Känsla måste om-
sättas i handling. Den metodiska aspekten av omsorg är då förmågan att i nå-
gon form av handling uttrycka omsorg. Men omvårdnad kan inte automatiskt 
likställas med omsorg. Handlingarna kan utföras mekaniskt utan omsorg 
(ibid.). 

Marta Szebehely (1996) diskuterar och ställer omsorgsbegreppet i relation 
till vård, service och hjälp. Hon menar att ordet omsorg sammantaget har tre 
innebörder: ”det är praktiska sysslor utförda med noggrannhet och omtanke 
av en känslomässigt engagerad person” (Szebehely, 1996, s. 22). Begreppet 
omsorg säger alltså något om vad som görs, om relationen mellan omsorgsgi-
vare och omsorgsmottagare och om kvaliteten i arbetet som utförs. Ett så be-
tydelseblandat begrepp är av förklarliga skäl utmanande att använda. Skulle 
då begreppet vård vara ett bättre alternativ lättare att använda, undrar Szebe-
hely (1996). Etymologiskt är ordet vård besläktat med ordet vålnad i betydel-
sen skyddsande (Hellquist, 1989 i Szebehely, 1996, s. 22). En skyddsande kan 
sägas vaka över någon lite på avstånd, ganska neutralt utan större känslomäss-
igt engagemang (Szebehely, 1996). Begreppet vård ger dock betydligt starkare 
medicinska associationer än omsorg. I begreppet ligger en inneboende före-
ställning om att vårdmottagaren kan och ska återställas till ett ursprungligt 
tillstånd. Till exempel så förväntas sjukvård göra den sjuke frisk. I begreppet 
omsorg finns inte samma förväntningar på att en förändring ska komma till 
stånd. Szebehely (1996) betonar att omsorgsbegreppet kan ses som ett ideolo-
giskt begrepp. Det uttrycker ett ideal som betonar att omsorg inte enbart kan 
reduceras till instrumentella uppgifter (arbete) eller till enbart kärlek (känsla), 
och en ambition att omsorg måste utföras noggrant och omtänksamt (ibid.). 

Den skandinaviska feministiska omsorgsforskningen har sedan början på 
1980-talet varit tongivande när det gäller att beskriva och definiera begreppen 
omsorg och omsorgsarbete. Denna tradition, med företrädare såsom Kari 
Martinsen (1981, 1996, 2006) och Kari Wærness (1980; 1983; 1984; 1990; 
1996), tar sin utgångspunkt i praxis, i den mänskliga verksamheten. Begreppet 
"omsorg" förekommer i denna tradition i två betydelser. Dels kan omsorg ses 
som en kvalitet i olika sociala relationer, från ytliga till mer intima. Dels kan 
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i omsorgsbegreppet ligga en förpliktelse till praktisk handling, det vill säga 
det kan beteckna speciella verksamheter vars uppgift är att ta hand om män-
niskor som inte kan ta hand om sig själva (Wærness, 1980), en verksamhet 
som kräver ett speciellt förhållningssätt för att hålla god kvalitet (Michaeli, 
1995). På ett praktiskt plan kan det därför vara nödvändigt med en gränssätt-
ning mellan omsorg och omsorgsarbete eftersom omsorg visar sig i vårt prak-
tiska liv på olika sätt – i sjukvård, barnomsorg, hemarbete, relationer etc. 
(Martinsen, 1981). Att ha omsorg om andra är något annat än att ha omsorg 
för varandra. Det första syftar på en asymmetrisk relation där någon är 
tvungen att ge mer än man får tillbaka, och därmed riskerar att göra intrång i 
den andres integritet och livsrum, medan det andra innebär en symmetrisk re-
lation där den enskilde personen skiftar mellan att vara givare och mottagare 
(Wærness, 1980). 

Omsorg som verksamhet är något som uppstår i en relation mellan minst 
två människor: omsorgsutövaren och omsorgstagaren. Den som behöver om-
sorg är viktig för den som utövar omsorg. Riktig omsorg präglas av ömsesi-
dighet; när den ena lider, lider den andre tillsammans med denne och sörjer 
för att smärtan eller obehaget lindras eller att behovstillfredsställelse uppnås, 
(vilket mer är fallet inom förskolan. Min anmärkning). Omsorg har alltså att 
göra med hur vi förhåller oss till varandra, hur vi visar omtanke för varandra 
i vårt praktiska vardagsliv. En analys av vårt praktiska liv kan inte särskiljas 
från en analys av vad omsorg är (Martinsen 1981). Att undersöka det ena är 
samtidigt att undersöka det andra. De utgör en intim enhet – ett dubbelt grepp. 
I omsorgen är förhållandet mellan människor det väsentliga. Omsorg är en 
social relation: "människors tillvaro är en 'medtillvaro' med andra" (Martin-
sen, 1981, s. 4; min översättning). För att människor ska kunna förstå varandra 
måste det dock finnas något som binder dessa samman i en gemenskap. Till 
exempel en gemensam verksamhet och/eller en vardag som har en gemensam 
grund. Det är en förståelse människor tillägnar sig genom att göra saker och 
ting för och tillsammans med andra (Martinsen, 1981). 

Äkta omsorg kännetecknas av att omsorgsutövaren förhåller sig till om-
sorgsmottagaren från ett hållningssätt som erkänner dennes utgångspunkt. I 
detta ligger en ödmjuk ömsesidighet: jag erkänner den andre, jag ser den 
andre, utan att vänta mig något tillbaka. Jag finns hos den andre och sörjer för 
den andre i hans situation på ett sådant sätt att jag varken övervärderar eller 
undervärderar hans förmåga till självhjälp (ibid.). Omsorgen är oäkta om om-
sorgsutövaren "griper in" i och förändrar den andres situation utan att erkänna 
dennes ståndpunkt. Då sker detta helt utifrån omsorgsutövarens förutsätt-
ningar och utgångspunkt (Bauman, 1996). Detta ligger i linje med det resone-
mang inom närhetsetiken som kan benämnas risken för paternalism (Henrik-
sen & Vetlesen, 2013, s. 238-239). Jag återkommer till det i kapitel 4. 

Hur ska man då beskriva omsorg som praktisk handling – omsorgsarbete 
– inom till exempel förskolan? Kari Wærness (1980) beskriver omsorgsarbete 
som tjänster vilka utförs för någon som inte själv kan dra försorg om sitt väl 
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och ve. Hon betonar dock att det är mindre tjänsternas karaktär än dess mot-
tagare (i det här fallet förskolebarnen) som gör tjänsterna till omsorgsarbete: 

Jag avgränsar alltså omsorgsarbete till de former för omsorg som utförs för så-
dana samhällsmedlemmar som inte kan dra försorg om sig själva och som in-
nebär ansvar och förpliktande från omsorgsutövarens sida. I sådana omsorgsre-
lationer bör utövaren göra det som behövs med utgångspunkt i den omsorgsbe-
hövandes behov i här- och nu-situationen. Det gäller att göra det så bra som 
möjligt för mottagaren i ögonblicket. Samtidigt är det ett implicit krav att tjäns-
ter och hjälp skall utföras på ett sådant sätt att mottagarens förmåga till omsorg 
om sig själv inte försvagas men stärks (Wærness, 1980, s 8). 

 
Omsorgsarbetets huvudsyfte är, enligt Wærness (1980), att upphäva den 
asymmetriska relationen mellan omsorgsmottagare och omsorgsutövare. Om 
resonemanget relateras till förskolan kan man säga att ett barns omsorg om sig 
själv tar sig uttryck i en begynnande autonomi. Autonomi, eller begynnande 
autonomi, kan dock inte utvecklas oberoende av andra. Därför blir mötet med 
den andre/de andra (barnen, pedagogerna, föräldrarna etc.) av avgörande be-
tydelse. 

Det tvehövdade angreppssätt på begreppet omsorg, som tydligaste repre-
senteras av Martinsen (1981) och Wærness (1980), kan också användas för att 
synliggöra omsorgens innebörder i förskolan: omsorg som en kvalitet i sociala 
relationer och omsorg som praktisk handling. Jag kan här också se konturerna 
av ett tredje angreppssätt, nämligen: omsorg som ett relationellt arbete som 
ställer krav på ett särskilt förhållningssätt, ett särskilt medvetande, en särskild 
ansvarighet. För att tala med Wærness (1984; 1996): En särskild sorts om-
sorgsrationalitet.  

Omsorg och omsorgsrationalitet – ett utmanande förhållningssätt 
I mitten av 1980-talet så introduceras begreppet omsorgsrationalitet av Kari 
Wærness 1984 (Wærness, 1984; 1996). Hon menar att rationalitet ofta upp-
fattas som motsatt emotionalitet. Begreppet omsorgsrationalitet motsäger 
detta synsätt genom att klart ta avstånd från dikotomin intellekt – känsla. Om-
sorgsrationalitet omfattar både förnuft och känsla (Wærness, 1984). 

Karen Davies (1996) betonar att begreppet omsorgsrationalitet är av yt-
tersta vikt när man skall beskriva omsorgens karaktär. Davies (1996) stude-
rade omsorgsarbete inom den kommunala barnomsorgen under början av 
1990-talet, samtidigt som de stora organisatoriska och ekonomiska föränd-
ringarna i offentlighet genomdrevs. Hon undersökte omsorgens och omsorgs-
relationernas kännetecken och vilka omständigheter som påverkar denna om-
sorg (ibid.). Davies (1996) betonar att kvaliteten i verksamheten är beroende 
av den omsorgsrationalitet och flexibilitet som personalen visar prov på i det 
konkreta omsorgsarbetet. Att utöva omsorg kräver ett annat medvetande och 
handlande –  en annan rationalitet –  hos omsorgsgivaren än vad som kan anses 
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vara brukligt inom tekniska och ekonomiska verksamheter. Dessa verksam-
heter styrs av förklarliga skäl främst av instrumentalitet och ekonomiska mo-
tiv. Exakthet, likformighet och generella principer är nödvändiga förutsätt-
ningar. Detta är inte fallet med omsorgsarbetet där handlandet med nödvän-
dighet snarare påverkas av förmågan att ta hänsyn till omsorgsmottagarens 
behov och verklighet. Det är inte universella principer och regler som styr 
omsorgen, snarare tvärtom. Att tillämpa omsorgsrationalitet innebär att man 
tar sin utgångspunkt i relationer i en unik situation och ett specifikt samman-
hang. Förenandet av rationalitet och omsorg i ett begrepp utmanar ”den orubb-
liga föreställningen i vårt samhälle att man kan vara antingen rationell eller 
emotionell, och att det förra är att föredra (Omsorgsrationalitet) sätter dikoto-
mierna kropp/själ, arbete/omsorg, förnuft/känsla i gungning genom att säga 
att det är rationellt att ge omsorg och faktiskt irrationellt att inte göra det” 
(Shifting Ground. The Dialectics of Work/Care, 1992, s. 12, i Davies, 1996, 
s. 35). 

Att utöva omsorg ställer alltså krav på ett medvetande och ett handlande 
hos givaren som oavkortat tar hänsyn till mottagarens särskilda situation och 
behov. Detta är utgångspunkten i ett omsorgsrationellt förhållningssätt. Vilka 
specifika krav hos omsorgsgivaren, det vill säga förskolepedagogen, handlar 
detta om? Hur kan dessa krav formuleras och förstås? Vilken betydelse får 
detta för pedagogprofessionen? Det som, enligt Davies (1996), präglar om-
sorgsarbetet inom barnomsorgen är en kombination av aspekterna organisat-
ion, fysiskt arbete, emotionellt arbete samt solidariskt arbete. Det sistnämnda 
är av särskild vikt, eftersom omsorgsarbetet inte enbart fokuserar barnen utan 
också relationerna mellan personalen och mellan personalen och föräldrarna 
(ibid.). Eva Gannerud (2003) för ett liknande resonemang kring lärararbetets 
relationella praktiker. Hon lyfter fram olika dimensioner av lärares arbete: den 
pedagogiskt-didaktiska dimensionen, den sociala dimensionen, den emotion-
ella dimensionen och den administrativa dimensionen (ibid.) Den sociala di-
mensionen av lärararbetet inbegriper relationer till elever, föräldrar och kolle-
gor medan den emotionella dimensionen innefattar relationer till den enskilde 
eleven. Både Davies (1996) och Gannerud (2003) poängterar att de olika 
aspekterna av pedagogprofessionernas innehåll oftast är ömsesidigt samman-
vävda och beroende av varandra. Man kan förstå det som att de har en egen 
inbördes rationalitet. Varje situation i pedagogpraktiken där pedagog, 
barn/elev och föräldrar möts innehåller flera av ovan nämnda aspekter och 
dimensioner. Av analytiska skäl kan de dock vara intressanta att skilja åt för 
att kvalificera en förståelse av dess olika karaktär. Det är också fallet med 
omsorgsbegreppet och dess plats i förskolan, vilket jag kommer att redogöra 
för i nästa avsnitt. 
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Omsorgens plats i förskolan 

Det finns dock en mycket grundläggande och väl etablerad aspekt av arbetet i 
förskolan som ännu inte fått inta sin rättmätiga plats inom den forskningsbase-
rade litteraturen – omsorgen. I dagligt tal kan man höra hur omsorg och veten-
skaplig grund snarast beskrivs som två företeelser som utesluter varandra. I 
själva verket bidrar en rad sedan länge etablerade vetenskapliga discipliner med 
relevant kunskap till begreppet omsorg: filosofi, psykologi, pedagogik, socio-
logi och medicin för att bara nämna några (Riddersporre & Bruce, 2016, s. 11–
12) 

 
Vilken plats har omsorgsbegreppet i förskolans praktik? Hur talas det om om-
sorg? I senare tids förskoleforskning har omsorgsbegreppet i relation till för-
skolans praktik börjat diskuteras i viss utsträckning. Detta visas bland annat i 
genomgången av forskningsfronten i kapitel 2. Citatet ovan, som härstammar 
från antologin Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund (Riddersporre & 
Bruce (red.), 2016), är ett annat exempel på att omsorgen börjar beredas mark 
i vetenskapliga arbeten för förskoleområdet. Svenska förskoleforskare har un-
der de senaste 20 åren dock konstaterat att omsorg som perspektiv och begrepp 
inte har rönt särskilt stor uppmärksamhet i den vetenskapliga produktionen 
(Halldén, 2001, 2007, 2009; Lindgren, 2001; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 
2015; Persson, 2001, 2016; Vågberg, 1997, för att bara nämna några). Dis-
kussionen har bland annat handlat om huruvida en stark betoning på lärande-
aspekten och det kompetenta barnet riskerar att osynliggöra omsorgsaspekten 
(Halldén, 2001, 2007, 2009; Landahl, 2006; Persson, 2008, 2010, 2012). 

Det omsorgsbegrepp jag försöker ringa in utgår bland annat från den dis-
kussionen. Jag vill dock redan här betona att jag inte avser att behandla omsorg 
och lärande som motsatta aspekter, utan snarare som varandras förutsätt-
ningar, vilket också ligger helt i linje med hur aspekterna behandlas i bland 
annat policy- och måldokument. Jag är intresserad av att undersöka hur relat-
ionerna mellan omsorg och andra aspekter av förskolans verksamhet tar sig i 
uttryck. Motivet till detta är att i någon mån söka förtydliga och klargöra vad 
begreppet omsorg kan betyda i relation till exempelvis lärande och undervis-
ning. I och med att jag riktar uppmärksamheten mot omsorgens begrepp och 
innebörder så görs dock för detta ändamål ändå en viss distinktion mellan om-
sorg och lärande. Den distinktionen är av analytisk karaktär (jfr Landahl, 
2006). I förskolevardagen är det inte alltid lätt att avgöra vilka handlingar som 
specifikt ringas in som omsorg respektive lärande. I det myller av händelser 
som sker vid exempelvis påklädning i samband med utevistelse eller vid mat-
situationer så ryms båda aspekterna i ett och samma grepp. Även om distinkt-
ionen inte alltid är självklar ur ett verksamhetsperspektiv, så menar jag att den 
ändå kan vara givande i ett analytiskt perspektiv. Det kan synliggöra fler och 
mer mångfacetterade aspekter av förskolans praktik. 
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I den genomgång och analys som jag gjort av tidigare forskning, som tar upp 
och försöker förstå omsorgens innebörder i förskolan, menar jag att det är 
möjligt att sammanfatta diskussionen kring omsorgsbegreppets innehåll och 
varande i förskolepraktiken på fyra sätt: som försummat, som svårfångat, som 
utvidgat och/eller som avgränsat. Om detta handlar resten av kapitlet. 

Ett försummat begrepp 
Den 20–21 november 2000 iscensatte det dåvarande nätverket för barnom-
sorgsforskning16 en konferens på temat Omsorgsbegreppet i förskolan. Syftet 
var att ”lyfta upp begreppet omsorg, diskutera dess innebörd, rädda det från 
retorisk förflackning och samtidigt via dess koppling till verksamheter belysa 
ett vidare sammanhang.” (Halldén, 2001, s. 1). I samband med konferensen 
publicerades en rapport som innehöll de texter som presenterades vid konfe-
rensen. Med denna rapport sattes omsorgsbegreppet i förskolan under lupp 
och belystes ur olika perspektiv. Bidragen speglade perspektiv såsom idéhi-
storisk grund, styrning, kommunikation, didaktik, professionalisering och ge-
nus (Halldén, 2001). Sammantaget ger denna rapport ett viktigt bidrag till en 
vetenskaplig diskussion kring omsorgsbegreppet. 

Gunilla Halldén (2007) frågar sig varför omsorg har fått en sådan under-
ordnad position i den förskolepedagogiska diskursen och funderar vidare om 
det har att göra med att man från den pedagogiska praktikens håll vill distan-
sera sig från hemmet och det hemlika och därmed ta spjärn mot idén om den 
goda vårdande modern som den ultimata omsorgsgivaren (ibid.). En annan 
tanke om omsorgens underordning är att omsorgen traditionellt har haft en 
stark ställning inom förskolan vilket medför att den utgör en så självklar del i 
förskolepraktiken och därmed blir osynlig i all sin vardaglighet. Ytterligare en 
tanke är att den återkommande betoningen att omsorg och pedagogik är oskilj-
aktiga begrepp, att vård och omsorg inte kan särskiljas från pedagogiska situ-
ationer (Pedagogiskt program för förskolan/Socialstyrelsen, 1987), att om-
vårdnad har ett pedagogiskt värde (ibid.), att ”förskolans verksamhet ska 
präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar 
en helhet ” (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998, s. 8) et cetera, i sig självt 
fördunklar innebörden av omsorgsperspektivet i förskolan (Halldén, 2007). 

I dessa skrivningar ligger ett implicit synsätt på omsorgen som underordnat 
lärandet (ibid.). Omsorgen ses som kopplat till en tongivande tradition inom 
förskolepedagogikens historia och problematiseras inte i senare förskoleforsk-
ning. Det gör däremot lärandebegreppet (ibid.). Detta torde innebära att läran-
debegreppet i högre utsträckning än omsorgsbegreppet kopplas till förnyelse 

                                                      
16 Nätverket leddes vid denna tidpunkt av Gunilla Halldén och Ingrid Pramling Samuelsson och 
bestod vid denna tidpunkt av barndoms- och förskoleforskare från några svenska lärosäten: 
Malmö högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet men även nordiska lärosäten 
som till exempel Højskolen i Oslo samt Skolverket (2000:1) 
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och utveckling. Ett exempel på sådan förnyelse i den förskolepedagogiska dis-
kursen är perspektivskiftet i slutet på 90-talet från synen på ”det bräckliga 
barnet” som måste tas om hand till synen på ”det kompetenta barnet”, ett barn 
som är i större besittning av kunskaper och förmågor än vad man föreställde 
sig i tidigare utvecklingspsykologisk stadieteoribildning. Från synen på barnet 
som ”är” till barnet som ”gör”. Värnandet om det sköra livet, om bräcklighet, 
blir därmed knutet till ett traditionstyngt omsorgsbegrepp och som sådant svårt 
att införliva i den ”nya” barnsynen som riktar fokus mot barns förmågor och 
kompetenser. Talet om det kompetenta barnet avslöjar därmed fokuseringen 
på lärandeperspektivet i förskolan, betonar Halldén (2007). Den synen är 
också dominerande i de texter om förskolan som publicerades i form av för-
arbeten till förskolans första läroplan 1997–1998. Där talas om förskolan som 
del av skolsystemet, den första delen i det livslånga lärandet (Barnomsorg och 
skolakommittén, 1997b; se även Lindgren, 2006). Detta tas även upp av Sven 
Persson (2008, 2010). Han poängterar att en av anledningarna till att begreppet 
omsorg försummats kan förstås i relation till att förskolan har genomgått ett 
antal stora förändringar, där utträdet ur den familjepolitiska sfären till inträdet 
i utbildningssystemet 1997 kan betecknas som den största under senare tid. 

Det ändrade huvudmannaskapet från Socialstyrelsen till Skolverket har in-
neburit en utmaning av den tidigare mer framträdande omsorgsrationaliteten. 
En värdeförskjutning från ett tydligare omsorgsuppdrag till ett mer renodlat 
lärandeuppdrag har blivit konsekvensen. Det pedagogiska perspektivet och 
betydelse för barns utveckling och lärande fick i och med denna förändring en 
tydligare betoning (Röster om den svenska barnomsorgen, 1997). 
 I förarbetena till läroplanen görs en stor poäng av att omsorgen och läran-
det är sammanlänkade och man använder begreppet educare för att visa på 
den sammansmältningen, med avsikt att visa att verksamheten inte enbart 
handlar om omsorg utan att denna omsorg alltid ska förstås i relation till lä-
rande: 

I barnstugeutredningen fick begrepp som helhet och integration i ett samhälle-
ligt gemenskapsbygge sitt tydliga uttryck. Begrepp som sedermera skulle väcka 
ett stort internationellt intresse och som idag kan sägas ligga som en idégrund 
för en internationell diskussion kring kopplingen mellan ”education and care” 
– ”educare”.   (Barnomsorg och skolakommittén, 1997a, s. 68) 

 
Personalen i förskolan är således till stor del bärare av educare-konceptet, det 
vill säga, att pedagogik och omsorg förenas i den vardagliga praktiken, vilket 
också skrivs fram i läroplanen (Förskola i brytningstid, 2004; Lidholt, 2001) 
 Lärandet är dock överordnat, vilket begreppet educare markerar (education 
and care). Halldén (2007) ser detta som en professionaliseringskamp. En kamp 
”där förskolepersonal strävar efter att ses som pedagoger och att verksamheten 
inte ska vara barnpassning och en service till förvärvsarbetande föräldrar” 
(Halldén, 2007, s. 60). Kampen har funnits i flera decennier, men i och med 
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att förskolan 1998 införlivades i skolans organisation så tog den en tydligare 
vändning mot lärandediskursen. Omsorg beskrivs som en aspekt av lärandet. 
Man undviker därmed att låta omsorgsbegreppet ta eget utrymme annat än att 
det kopplas till lärandet, skriver Halldén (ibid.), och ställer sig frågan om vilka 
delar av förskolans verksamhet som riskerar att osynliggöras om man inte slår 
vakt om omsorgen och sammanhängande förhållningssätt. 
 Anne-Li Lindgren (2001) har utifrån frågan ”Vad är omsorg i barnomsor-
gens pedagogik?” (ibid., s. 24) studerat vilken position begreppet omsorg har 
i ovan nämnda måldokument. Hon utgick från följande analytiska position i 
sin studie: å ena sidan omsorg som tänk – att skapa relationer – och å andra 
sidan omsorg som handling – att vårda kroppar. Lindgren (ibid.) fann att be-
greppet tycktes användas i högre utsträckning under 80–90-talet än under 70-
talet. Under 80-talet förknippades begreppet till kroppsliga behov – omsorg 
som handling – medan man under 90-talet beskrev omsorg i mer filosofiska 
termer, såsom ”ett förhållningssätt som ska genomsyra vardagen” – omsorg 
som tänk (ibid., s. 27). Omsorg kom, enligt Lindgren, att betraktas som en av 
flera möjliga vägar för barnen att skaffa sig intellektuell kunskap. På så sätt 
blev det en del av konstruktionen av det lärande barnet (Lindgren, 2006). 
Lindgren (2001) drar alltså slutsatsen att omsorg har en underordnad roll i 
måldokumenten (jfr Halldén, 2001; 2007). 

Ett svårfångat begrepp 
Annica Löfdahl & Maria Folke-Fichtelius (2015) har studerat omsorgsbegrep-
pet i relation till förskollärares dokumentation av kvalitet i förskolan. I detta 
arbete konstaterar de att förskollärare sällan talar om omsorg samt att svårig-
heterna med att beskriva och dokumentera omsorg snarare manar pedagogerna 
att använda olika professionella strategier för att undvika utmaningarna att ta 
ett grepp om omsorgen. Istället tenderar pedagoger att omvandla omsorgsbe-
greppet som en del av barns lärande och kunskapsprocesser (ibid.). 
 En orsak till detta kan vara att omsorg tycks ha mindre betydelse i ett sam-
manhang där förskolan rör sig från det familjepolitiska välfärdsfältet till ut-
bildningsfältet, med fokus på kunskap, utbildning och lärande (ibid.). En an-
nan orsak kan vara att begreppet ges olika betydelse och används mångfacet-
terat till att beskriva förskolan som en barnomsorgsform, det vill säga en ser-
vice för arbetande föräldrar, som ett förhållningssätt och en aktivitet i 
förskolan till att betraktas som ett redskap för barns etiska fostran (ibid.) 
 Författarna fann i sin studie att förskollärarna beskrev omsorg som viktigt 
men svårfångat och därmed svårt att sätta ord på i dokumentation av försko-
lans kvalitet. Lärandeaspekten uppfattas som mer tydlig och lättare att fånga 
och dessutom tydligare knuten till en mer kvalificerad del av förskolans verk-
samhet. Omsorg, å sin sida, kopplas till att vårda barn och serva arbetande 
föräldrar – ett uppdrag med lägre status, som såväl föräldrar som outbildad 
personal kan ägna sig åt (ibid.). Löfdahl & Folke-Fichtelius (2015) betonar att 
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deras resultat pekar mot att förskollärarprofessionen tycks rikta fokus mot det 
mer respekterade lärandeuppdraget, snarare än omsorgen. De fann att förskol-
lärarna gav uttryck för två strategier i relation till omsorgsuppgiften: en flykt-
strategi (att undvika begreppet) och en transformeringsstrategi (att omformu-
lera begreppet). Detta kan knytas till den hos förskollärarna upplevda svårig-
heten att synliggöra omsorg i syfte att kunna dokumentera denna aspekt av 
verksamheten (ibid., 268). Författarna ställer sig frågan om omsorgsbegreppet 
har fått en ny klädedräkt: 

… a new suit called learning and knowledge, but, in analogy with the tale of 
the Emperor’s new clothes, we are not entirely sure the new suit will be visible 
in the long run (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015, s. 269). 

 
Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2001) betonade – för 15 år 
sedan – det vådliga med en dikotomi mellan begreppen lärande och omsorg i 
förskolan och önskade se att begreppen vävdes samman tätare. Löfdahl & 
Folke-Fichtelius (2015) konstaterar att dikotomin numera tycks vara ett fak-
tum. I likhet med Halldén (2007) anser de därför att förskolan och förskollä-
rarprofessionen förtjänar att få frågor ställda kring hur omsorg tar sig i uttryck 
och i vilket sammanhang detta sker. Enbart då kommer andra aspekter än lä-
randet att synliggöras. 

Detta ligger helt i linje med de frågor jag ställde inledningsvis: Hur kan 
man förstå omsorgens innebörder och praktiska uttryck i förskolan? Hur kan 
ett synliggörande av omsorgens innebörder och uttryck i sin tur skapa vidare 
förståelse för vad det innebär för förskolepedagoger att se och ta ansvaret för 
barnen och barnens liv den delen av tiden som de vistas i förskolan? 

Ett utvidgat begrepp 
Såväl Gunilla Dahlberg och Peter Moss (2005), Eva Johansson och Ingrid 
Pramling Samuelsson (2001) som Eva Gannerud och Karin Rönnerman 
(2006) lyfter fram ett utvidgat, integrerat, perspektiv på relationen omsorg-
pedagogik. De betonar omsorgen som en del av lärandet (Dahlberg & Moss, 
2005; Johansson & Pramling Samuelsson, 2001) alternativt som ett utvidgat, 
sammanvävt begrepp (Gannerud & Rönnerman, 2006). 

Dahlberg och Moss (2005) konstaterar att omsorgsbegreppet används på 
olika sätt med olika innebörder men med det gemensamma att det konnoterar 
ett omhändertagande som i sig har lite att göra med lärande. De vill använda 
ett annat begrepp än omsorg som de beskriver som problematiskt och snävt 
och som leder tankarna till barnpassning och/eller omhändertagande vilket 
fjärmar sig från ett lärandebegrepp. De lanserar begreppet pedagogy som an-
ses stå för ett förhållningssätt som förenar omsorg och lärande och är således 
mer utvidgat än det traditionella omsorgsbegreppet (ibid., s. 91). Att före-
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språka begreppet pedagogy i stället för care innebär ett inkluderande av lä-
rande. Dahlberg och Moss (2005) skriver fram detta förhållningssätt som en 
del av den pedagogik som ligger till grund för Reggio Emilias verksamhet. 
Johansson och Pramling Samuelsson (2001) konstaterar att omsorgens plats i 
förskolan förknippas starkt med vårdande moment och då särskilt vad gäller 
de yngre barnen i förskolan (ibid.). Pedagogiken tycks ha kommit i andra 
hand, skriver de, samtidigt som de kan se uttryck för att det finns en hierarki 
och en diskrepans mellan hur man betraktar omsorg och pedagogik (ibid.). De 
ser inte att det råder en självklar integration mellan omsorg och lärande i för-
skolans praktik, såsom måldokument har gjort gällande och poängterar att det 
krävs en analys av vad omsorg respektive lärande innebär ”för att ett fruktbart 
möte mellan omsorg och pedagogik ska ske” (ibid., s. 50). Utan denna reflekt-
ion riskerar begreppen att fastna i ett dikotomt förhållande till varandra vilket 
leder tanken fel, enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001). Omsorg 
och lärande måste ses som sammanvävda aspekter (ibid.) och därmed innefat-
tas i pedagogiken. 

Ett liknande resonemang återfinns hos Gannerud och Rönnerman (2006). 
De har studerat hur förskolans och skolans uppdrag samt lärares arbete har 
behandlats i den lärarfackliga debatten, återgiven i tidningarna Förskolan och 
Lärarnas tidning. Där fann de att de yrkesverksamma pedagogerna dryftade 
”faktorer som helhetsperspektiv, att främja sociala mål och att stödja elevernas 
utveckling, vilka kan innefattas i ett utvidgat omsorgsbegrepp” (ibid., s. 15). 
Omsorgen kan mot bakgrund av studien och författarnas resonemang förstås 
som sammanvävt med pedagogiskt-didaktiska, socioemotionella, måloriente-
rade och relationsorienterade förhållningssätt (Gannerud & Rönnerman, 2006, 
s. 159). De betonar dock att omsorgsuppgiften inte tycks konkurrera med lä-
randeuppgiften, utan ska snarare betraktas som förutsättning för denna (ibid.). 

Därmed hakar de i en tråd i den diskussion kring omsorgsbegreppet som 
företräds av Halldén (2007).  

Ett avgränsat begrepp 
Halldén (2007) tar ett annat grepp i diskussionen kring relationen mellan om-
sorg och lärande. Hon önskar synliggöra omsorgen som begrepp och perspek-
tiv genom att förespråka ett avgränsat omsorgsbegrepp, det vill säga ett sepa-
rerande perspektiv på relationen omsorg-pedagogik där omsorgen betraktas 
som förutsättningen för lärandet. Halldén (2007) betonar och lyfter därmed 
fram betydelsen av omsorg som ett självständigt begrepp ”vid sidan av läran-
debegreppet” (ibid., s. 69). Anledningen till detta, menar Halldén, är att för-
tydliga förskolans funktion som arena för barns vardagsliv och att dess peda-
gogik innebär en kombination av omsorg och lärande (ibid.). Förskolan är 
också en omsorgsinstitution och det kräver att dilemman hanteras. Dilemman 
som uppstår när omsorgsetik möter det offentliga rummet, när vuxna ska dela 



47 

på ansvaret för barnen, när det individuella behovet ska möta kollektivets be-
hov etc. Halldéns ”avsikt är att låta omsorg vara överordnat lärandet och på 
det sättet peka ut vad som avgör förutsättningar för barns utveckling” (ibid., 
s. 69). Här ansluter hon sig till de forskare som i sin analys av omsorgen och 
omsorgsbegreppet problematiserar filosofiska antaganden om människans ex-
istentiella villkor – feministiska filosofer inom modrande-/maternal thinking-
traditionen som studerar mellanmänskliga relationer som ”en etisk hållning 
och en grund för solidaritet” (ibid., s. 61)17.  

Inom ramen för diskussionen kring förespråkandet av ett avgränsat om-
sorgsbegrepp i förskolans praktik så funderar Halldén kring omsorgens peda-
gogiska sida, såsom även Nel Noddings (1984) resonerar kring detta när hon 
betonar att omsorg kan ske i dialoger där det finns en empatisk hållning till 
den problematik som den andre befinner sig i men också ett stödjande som 
inte underminerar rättviseprinciper helt. Där det enskilda dilemmat dialogiskt 
kan lösas på ett sätt som moraliskt fungerar för hela gruppen. Noddings be-
skriver möjliga vägar till ett etiskt lärande/till att fostra etiska ideal i begreppen 
dialog, övning (praktik) och bekräftelse (ibid.). Därmed får omsorgen en pe-
dagogisk sida i det att den erbjuder en förutsättning för växande och möjliggör 
att den som får omsorg också kan bli den som ger.  

Halldén (2007) talar om omsorgen som förutsättningen för lärandet, inte 
som en del av lärandet. ”Omsorgens mål är att ge barnen en hemhörighet i 
världen och en självmedvetenhet” (ibid., s. 73). Poängen med att lyfta fram 
omsorgsbegreppet på detta sätt är att visa dess överordnade position och att 
nära relationer samt tillit till andra människor är en förutsättning för växande. 
Därmed blir också lärandeaspekten tydligare (Halldén, 2007). 

Med hjälp av denna forskningsgenomgång, där olika sätt att diskutera om-
sorgsbegreppet har presenterats, önskar jag i nästa kapitel närma mig omsor-
gens begrepp och förhållningssätt utifrån avhandlingens teoretiska perspektiv: 
närhetsetiken. 
 
 
 

                                                      
17 Företrädare för denna tradition är bland annat Ulla Holm, Sara Ruddick, Carol Gilligan och 
Nel Noddings 
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4. Att studera omsorg i ett närhetsetiskt 
perspektiv 

I detta kapitel gör jag en teoretisk insnävning av omsorgsbegreppet i relation 
till ett omsorgsetiskt perspektiv. I anslutning till det för jag en diskussion kring 
hur omsorg rör sig i spänningsfältet mellan det privata och det offentliga – 
mellan omsorg och rättvisa. Därefter skriver jag fram avhandlingens teoretiska 
och analytiska perspektiv: närhetsetiken. Motivet till valet av närhetsetik som 
teoretiskt ramverk i avhandlingen grundar sig just i att den är en erfarenhets-
baserad etik som utgår från en mellanmänsklig praktik med ansvarspositioner 
som sitt främsta studieobjekt. Slutligen kommer jag med utgångspunkt i den 
närhetsetiska ansatsen att redogöra för avhandlingens analytiska idé vad gäller 
att producera mening om omsorgens innebörder och mötet med den andre i 
förskolans praktik; det vill säga begreppet ansvar, dess relation till omsorg och 
hur det analytiskt sätts i spel i denna studie. 

Omsorgsetik – omsorg i spänningen mellan det privata 
och det offentliga 
 
Förskolan är en plats där det privata och det offentliga möts. Privat och offent-
ligt möts bland annat i det att pedagogernas betalda omsorgsarbete och föräld-
rarnas obetalda har ett gemensamt fokus. Ett gemensamt ansvarstagande för 
barnens bästa. Förskolan är ett bra exempel på en verksamhet där det privata 
och det offentliga ständigt kopplar greppet om varandra (Halldén, 2007).  

Omsorgsetiken – och dess relation till rättviseetiken – problematiserar för-
hållandet privat/offentligt. Det mest kända exempel på detta är Gilligan-Kohl-
berg kontroversen, där Carol Gilligans kritik av Lawrence Kohlbergs univer-
sella moralteori bidrog mycket konkret till att utveckla omsorgsetiken (Gilli-
gan, 1982, 1993). Gilligans ”andra röst” utmanar hegemonin kring den uni-
versella moralteorin och har därmed haft en avgörande betydelse för 
utvecklandet av omsorgsetiken. Omsorgsetiken låter sig inte enkelt fångas 
inom ett ramverk av etiska regler och principer. Den beskrivs snarare som en 
situerad social praktik och öppnar som sådan upp för mångfaldig tolkning och 
reflektion av vardagliga problem (Tronto, 1993). Gilligan (1982) lyfter fram 
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begrepp som omsorg, ansvar, närhet, samhörighet och förståelse som grund-
läggande moraliska kvaliteter. Det innebär att hon synliggör en sida av mora-
len, där relationer är den primära drivkraften. Hon skriver alltså fram en kon-
textbunden, relationell etik (ibid.). Etiken, enligt Gilligan (1982), uttrycks ge-
nom moraliska handlingar i vardagen där omsorgs- och ansvarstagande står i 
fokus (ibid.). 

Seyla Benhabib (1992) tar vid och utvecklar Gilligans resonemang. Hon 
diskuterar relationen mellan autonomi och gemenskap och ställer sig kritisk 
till och försöker överskrida den uppdelning mellan rättvisa och omsorg som 
förknippas med en universalistisk moralteori. Benhabibs resonemang tar sin 
utgångspunkt i hennes tes att den universella, generaliserade Andra inte kan 
utgöra den allenarådande moralteorin. Denna måste samexistera med en mo-
ralteori som också erkänner den konkreta Andra. Detta utgör även närhetseti-
kens kärna, vilket jag återkommer till längre fram i kapitlet. Det problematiska 
med att utgå från en moralteori som ensidigt fokuserar den generaliserade 
andra hänger samman med det universalistiska synsättet om samma rätt och 
regler för alla (ibid.). Den förutsätter att likadana fall behandlas lika och opar-
tiskt, något som kan tjäna som allmänt rättesnöre (jfr Nortvedt, 1996a, 1996b; 
Nortvedt & Nordhaug, 2008). Människor betraktas som autonoma aktörer i en 
offentlighet. Benhabib (1992) ifrågasätter innebörden i ”likadana fall” och att 
”behandlas lika”. Unika personers unika situationer, det vill säga kontextbun-
denheten, måste också ingå som ett moment i bedömningen (ibid., s. 178–
179). 

Den konkreta Andras ståndpunkt ställer krav på hänsyn till den enskilda 
människans historia och på att vi försöker begripa dennes motivation, behov 
och begär vilket talar emot en uppdelning mellan den generaliserade och den 
konkreta Andra, det vill säga mellan den privata och den offentliga sfären 
(Benhabib, 1992). Det konkreta, kontextbundna kan inte enbart relateras till 
det privata. Dess betydelse för den offentliga sfären måste göras tydlig. För en 
mer fullständig bild där både den generaliserade och den konkreta Andra er-
känns, behöver vi erkänna den röst, det perspektiv, som varit marginaliserad 
och tystad. Det vill säga den röst, de erfarenheter, som tar hänsyn till relat-
ioner, omständigheter och till det konkreta och privata. Vågar vi lyssna till och 
lyfta fram denna kontextbundna, privata erfarenhet i en offentlig verksamhet 
kommer vi, enligt Benhabib (1992), att hamna i moraliska dilemman mellan 
ett autonomt rättvisetänkande och empatisk omsorg. Dessa dilemman måste 
erkännas för att möjliggöra ett välgrundat hanterande. Ansvaret över den 
andre är konkret och lokalt medan ansvaret över den Tredje, det samhälleliga, 
är ett generellt politiskt ansvar. Att moraliskt värna olikhet och unicitet ställer 
krav på att vi övar upp vår känslighet, i betydelsen förmågan att lyssna, ge 
känslomässigt stöd och att tillåta och även uppmuntra egenarter. Detta förhåll-
ningssätt ryms inom begreppet omsorg. Omsorgen får därmed en moralisk 
kvalitet. Likabehandling är inte det enda rättesnöret. 
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Detta resonemang har stor bärighet i dagens massmediala debattkultur där 
autonomi och individens frihet är centralt (jfr Irisdotter, 2006). Att ta hänsyn 
till, respektera och underordna sig någons behov står i direkt konflikt med 
önskan om autonomi (Halldén, 2007). Omsorg och rättvisa betraktas ofta som 
en motsägelse. Omsorgsetiken och det offentliga rummet kan stå i ett motsats-
förhållande till varandra men det kan också utgöra varandras förutsättningar: 

Det handlar om att hantera dilemman. Vi behöver ibland undvika att betrakta 
varje person som unik för att kunna fungera i ett kollektiv. Och vi måste ibland 
undvika att ge omsorg till den enskilde för att kunna värna omsorgen om kol-
lektivet (Halldén, 2007, s. 70). 

 
Här väljer Halldén (2007) att argumentera för omsorgens betydelse som ett 
erkännande av den andre och ett accepterande av den andres erfarenhet och 
bild av världen. Hon betonar dock att omsorgen har sin begränsning och att 
ansvaret för det gemensamma och för samtalet i det offentliga rummet ställer 
krav på ett accepterande av gränser och ett hänsynstagande till kollektivet och 
inte bara till den enskilde individen. 

Nel Noddings (1999) belyser relevansen av att omsorg och rättvisa porträt-
teras som ett moraliskt spänningsfält men också som samverkande faktorer 
som i ett gemensamt grepp kan bidra till att belysa aspekter bättre än var och 
en för sig. Lawrence Blum (1999) och Kenneth A. Strike (1999) går längre i 
sina försök att utmana dikotomin mellan omsorg och rättvisa genom att i stäl-
let tala om omsorg och rättvisa i termer av moralisk pluralism eftersom det 
kan erbjuda en bättre insikt i moralisk komplexitet och moraliska konflikter 
(Strike, 1999).  

Som jag ser det finns det också en annan väg att gå för att utvidga ramarna 
mellan omsorg och rättvisa, nämligen via en närhetsetisk ansats. Det är ur 
denna ansats som jag vaskat fram avhandlingens analytiska redskap. 

Närhetsetik – etik med utgångspunkt i en konkret, 
erfaren, mellanmänsklig och livsnära praktik 

Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att han håller 
något av den andra människans liv i sin hand (Løgstrup, 1956/1994, s. 48). 

 
Inom nutida moralfilosofi pågår det intensiva diskussioner rörande frågor om 
den normativa betydelsen av närhet och distans i etiken (Nortvedt & Nord-
haug, 2008). Dessa diskussioner har fokuserat på betydelsen av personliga/pri-
vata relationer som en grundval för normativ bedömning såväl som på frågan 
om professionalism och opartiskhet i etiken (se exemplevis Williams, 1988). 
Den normativa relevansen av närhet och distans har blivit allvarligt ifrågasatt 
av konsekvensetiska företrädare såsom Peter Singer (2002) och Peter Unger 
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(1996) samtidigt som omsorgsetisk belysning av omsorgsrelationer inom po-
litiska sammanhang och i diskussioner om rättvisa har influerat såväl modern 
moralpsykologi som filosofi. Carol Gilligan (1982) och Joan C. Tronto (1993) 
är exempel på sådana omsorgsetiska företrädare (Nortvedt & Nordhaug, 
2008). 

En speciell förståelse av närhet är central för fenomenologiska angrepps-
sätt inom etiken. Denna riktning benämns närhetsetik. Det är viktigt att initialt 
poängtera att närhetsetiken inte är ett uttömmande eller självständigt perspek-
tiv inom etiken. Det är snarare ett perspektiv som utgår från olika moralfilo-
sofiska positioner och diskussioner. Närhetsetiken är alltså interdisciplinär till 
sin karaktär och ingen etablerat enhetlig position i nutida etik (Vetlesen & 
Nortvedt, 1996). Den har dock sin hemvist inom fenomenologin och den fe-
nomenologiska etiken, som betonar det etiska kravet och sätter det dyadiska 
jag-du-förhållandet i centrum. Kännetecknande för denna ansats är att den be-
traktar relationell närhet som formande av vår grundläggande etiska motivat-
ion (ibid.). Den betonar som sådan ett mellanmänskligt etiskt krav där etik och 
livsvärld är invävda. 

Närhetsetiken hämtar sin främsta näring från Knud E. Løgstrup (1905–
1981) och Emmanuel Levinas (1906–1995). Ingen av dessa har betecknat sin 
etik som närhetsetik men deras bidrag har haft stor betydelse för företrädare 
av närhetsetiken i senare tid, såsom främst Arne Johan Vetlesen (1996, 1997, 
2001, 2013), Zygmunt Bauman (1995, 1996, 1997) och Per Nortvedt (1996a, 
1996b, 2001, 2008). 

En central tanke med närhetsetiken är att människans grundläggande erfa-
renhet av sig själv som moraliskt subjekt och som moralisk adressat växer 
fram i jag-du-förhållandet, det vill säga innanför ramen av närhet mellan par-
terna. De starkaste moraliska drivkrafterna i vårt handlande, i vår praktik, här-
stammar från det konkreta, direkta mötet med den andre. Det är i mötet med 
andra – här främst barnen – som vårt ansvar för dessa gör sig gällande. Detta 
ansvar är inte något jag kan välja att ta eller inte välja att ta, utan det är snarare 
ett absolut krav som vilar på mina axlar (Nortvedt & Nordhaug, 2008). Tan-
kegången bakom närhetsetiken är alltså att moraliska handlingsval, i betydel-
sen förhållningssätt och agerande gentemot den andre, växer fram ur fenomen 
som väcks och som hör till den handlandes relation till den andre, det vill säga 
ur mötet med den andre. Det är fenomen såsom tillit, öppenhet, barmhärtighet 
etc. Moralisk handling rör sig alltså om att svara den andre. Detta svar är att 
förstå som riktat ansvar. Därmed är handlingen – förstått som visat ansvar – 
ett slags respons på fenomenen tillit, öppenhet, barmhärtighet. 
 Detta perspektiv på etik berör alltså de fundamentala ”icke-valda grund-
villkoren för människans tillvaro” (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 13–14). 
det vill säga de etiska sidorna av vad det innebär att vara människa, vilket är 
detsamma som att vara sårbar och beroende av en bemötande och hjälpande 
andre. Detta är viktiga faktorer i alla mellanmänskliga möten i pedagogyrket. 
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Dessa spelar roll för frågan om vilka värden, skyldigheter och rättigheter varje 
yrkseutövare (pedagog) bör respektera (ibid.). 

Närhet (eng. ”proximity”) har inom ett närhetsetiskt perspektiv två dimens-
ioner: å ena sidan en fysisk, visuell, rumslig närhet mellan parterna, och å 
andra sidan en psykisk, emotionell, identitetsmässig närhet mellan dem (Vet-
lesen, 1996, s. 7). I det första fallet omfattas en beskrivning av det faktiska 
närhetsrummet, det som är. I det andra rör det sig om en särskild kvalitet av 
närheten. De två närhetsdimensionerna sammanfaller ofta, men inte alltid. Det 
är möjligt att befinna sig i samma fysiska närhetsrum utan att känna sig emot-
ionellt nära. Det är också möjligt att känna sig emotionellt nära en andre som 
inte befinner sig fysiskt nära. Fysisk närhet markerar enligt ett närhetsetiskt 
synsätt inte enbart den ram som alla moraliska (och omoraliska) handlingar 
får plats inom. Handlingens verkningar ska alltså inte enbart förstås som en 
angelägenhet för de närmast berörda – även andra utanför den direkta närhets-
zonen kan komma att bli berörda på det ena eller andra sättet. Som till exempel 
när föräldrar högst påtagligt blir berörda av det som sker med barnen på för-
skolan, tillsammans med pedagoger och andra barn. Däremot utgår erfaren-
heten av närhet direkt från konkret erfarenhet av ett möte med den andre. Er-
farenhet av det fysiskt och emotionellt nära ger implikationer för att handla 
även i vidare sammanhang (ibid.). 

Nedan kommer jag att inleda med att diskutera de möjligheter som jag te-
oretiskt ser med närhetsetiken i två avsnitt med rubrikerna Närhetsetikens möj-
ligheter I och II. Därefter diskuterar jag närhetsetikens olika utmaningar i de 
två påföljande avsnitten vars rubriker följaktligen är Närhetsetikens utma-
ningar I och II. Motivet till denna ordning är att jag önskar visa på såväl för-
tjänster som problem och utmaningar i det närhetsetiska perspektivet. 

Närhetsetikens möjligheter I. Att sätta relationen i rörelse 
Vilken relevans har då ett närhetsetiskt perspektiv? Dess relevans är tvådelad, 
menar Vetlesen (1996, s. 9). Å ena sidan gör närhetsetiken en poäng av att 
våra grundläggande moraliska erfarenheter – av ansvar och omsorg såväl som 
av kränkningar – är erfarenheter som härstammar från livet vi lever med när-
stående andra. Det är i närhetsrelationerna, där ansvaret är och upplevs som 
störst, som smärtan av att bli kränkt är som djupast. Detta är allmänmänskliga 
erfarenheter av en allmänmoralisk betydelse, det vill säga av såväl psykolo-
gisk som moralisk-praktisk karaktär. Inom de nära relationerna sker ingen 
uppdelning av de fysiskt-rumsliga och psykiskt-emotionella dimensionerna av 
närhet, utan de vävs samman. Närhetsetiken tar sin utgångspunkt i att närhets-
relationerna mellan få personer utgör kärnan i våra moraliska erfarenheter och 
för vårt gradvisa förvärvande av moraliska förmågor som omsorg om andras 
väl och ve och känslighet inför andras behov. 

Å andra sidan kan handlingars verkningar, deras totala och långsiktiga kon-
sekvenser, spränga den fysiska närhetens givna ramar och också omfatta den 
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psykiskt-emotionella dimensionen. Genom att det moraliska ansvaret utvidgas 
från att enbart rätta sig mot den (direkt erfarna, konkreta) andre till att även 
omfatta de (icke erfarna, abstrakta) Andra så kan det ansvaret i den bemärkel-
sen utmana och samtidigt i viss mån omfatta en utvidgad förståelse av ett uni-
versellt ansvar för alla berörda och icke berörda parter (Vetlesen, 1996, s. 9). 
Närhetsetiken har alltså sin styrka i att den utgår från att människor per se är 
sårbara och beroende och att relationerna ofta är asymmetriska. Upphävandet 
av denna ”obalans”, mot högre grad av autonomi, är närhetsetikens modus 
operandi. Denna betoning av beroendet och det asymmetriska är dock på 
samma gång närhetsetikens problem: dess hävdande av faran för stark relat-
ionell asymmetri tenderar att just cementera asymmetrin. Istället för att låsa 
relationen gäller det att sätta den i rörelse (Henriksen & Vetlesen, 2013). 
 Vetlesen (1996) ställer sig frågan om hur ett tänkande som fasthåller när-
hetens företräde i vårt moraliska beteende kan hjälpa oss att bättre överskåda 
och ta in vårt moraliska ansvar för de många, avlägsna och icke erfarna andra? 
Han betonar att människors moraliska impulser inte på ett självklart vis följer 
med på resan ut ur närhetsramen och fram till de berörda parter som är fysiskt 
såväl som psykiskt längst borta. Närhetsetiken belyser de närhetsrelationer där 
moraliska erfarenheter och impulser (särskilt ansvar) startar, men närhetseti-
ken tycks inte belysa hur långt sådana moraliska impulser faktiskt sträcker sig 
eller ens bör sträcka sig i dagens komplexa samhälle. Denna begränsning i det 
närhetsetiska perspektivet är i första hand inte en teoretisk brist, poängterar 
Vetlesen (ibid). Det handlar snarare om att visa på gränser för människans 
moraliska orienteringsförmåga, särskilt gränser som handlar om vem och hur 
många vi erfarenhetsmässigt mäktar med att ta ansvar för i våra enskilda hand-
lingar. I förskolepraktiken kan detta vara en fråga för pedagogerna när det 
gäller hur långt deras ansvar sträcker sig och vilka som omfattas av det. Bar-
nen i verksamheten är en självklarhet, men hur är det med ansvaret i relation 
till föräldrarna? De ingår onekligen i samma närhetszon. 
 Teorierna om de universella människorättigheterna slår fast att vi har an-
svar för alla berörda parter. Men vi erfar inte – varken sinnligt, känslomässigt 
eller kognitivt – alla dessa andra. Vi erfar heller inte vårt förväntade ansvar 
för dem. Ett gap uppstår därmed mellan det som erfars och det som är möjligt 
att erfara å ena sidan och det absoluta och universella kravet på ansvarets om-
fattning å den andra sidan (ibid). Detta kan förstås som ett gap mellan univer-
sella och partikulära anspråk. Men i all den stund detta dikotoma ”missförhål-
lande” tydliggörs, så tydliggörs också appellen att det inte får stanna därvid. 
Bauman (1997) betonar att den andre i störst nöd sannerligen, ur ett globalt 
perspektiv, oftast inte är den andre mest nära oss. Att agera ansvarsfullt tvärs 
över världsdelar och tvärsigenom politiska och ekonomiska gränser – uppresta 
av människor, mellan människor – kräver idag att man ser och tar sitt ansvar 
för dem som inte har röst eller kraft att adressera oss. Ett ansvarstagande som 
ligger helt utanför den dyadiska ramen. Det innebär att svara även där det inte 
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finns något Ansikte att svara an. För att det ska vara möjligt så måste dock 
ansvaret och ansvarstagandet erövras och upplevas i det närmaste nära: 

And yet home is where morality begins and whence it always departs whenever 
it does depart, transcend, reach out to unknown others. At the end of the day, it 
remains true that proximity – closeness to the unique Other – is the context 
where moral sensitivity is born and gains its strength. Today more than ever, 
the task is to extend the scope of responsibility beyond the context of dyadic 
proximity in which it arises (Vetlesen, 1997, s. 18). 

 
Moraliskt ansvar växer alltså erfarenhetsmässigt fram ur mötet med en nära 
annan, samtidigt som ansvaret i sitt krav fordrar att vi tar ansvar för långt fler 
än de få närmaste. Denna motsägelse definierar vad det är att vara moralisk 
aktör i vår tid – att kunna fungera på den partikulära nivån men ändå omfatta 
de universella kraven. Enligt Vetlesen (1996) kan detta tyckas paradoxalt, men 
icke desto mindre: 

Nœrhetsetikken har bedre utsikter enn mange av de teoretisk sofistikerte, prinsi-
pielt anlagte moralfilosofier vi kjenner i dag, når det gjelder å bidra til en virke-
lighetsnœr forståelse av motsigelsen. Grunnen er at nœrhetsetikken starter i den 
moralske praksis, men uten derved å vœre ren empirisk beskrivelse (ibid., s. 
10). 

 
Närhetsetiken utgår från den moraliska praktiken, men ger incitament att för-
stå bortom empiriska beskrivningar. En konsekvens av detta betraktelsesätt är 
att ansvar i närhetsetisk tappning förstås som en erfaren idealitet: som subjek-
tets erfarenhet av något idealt och absolut i mötet med den andre. Det utgår 
alltså från erfarenheten av ett möte med en ansvarig annan. Det vill säga ett 
ansvar vars utgångspunkt är invävd i moralisk praktik, utan att för den skull 
alltid vara en beskrivning av en konkret praktik. Däremot hämtar det i begyn-
nelsen sin näring från en konkret praktik. Någon – en annan – såg och bemötte. 
Därmed bildar det en ideal fond för kommande möten. Mötet med den andre 
är mötet med ansvar, med ansvar som mitt, inte ditt eller allmänhetens ansvar. 

I sitt absoluta krav, i sin icke-valda ensidighet, är ansvaret för den andre 
något idealt, samtidigt som det handlar om en sorts idealitet som bara ges, 
upplevs och förmedlas i det konkreta mötet med en annan och därmed i erfa-
renheten (ibid.). Erfarenheten lägger alltså i en mening grunden till det som 
blir till våra ideal. I ansvaret kan ideal och praktik förstås som integrerade. Det 
konkreta ”är” möter det ideala ”bör”. Därmed finns det ett normativt stråk i 
den närhetsetiska förståelsen av ansvar. 

Pedagoguppdraget utgår från ett kontraktsbundet juridiskt ansvar, men be-
finner sig mer i skärningspunkten mellan ett kontraktsbundet ansvar och ett 
moraliskt ansvar. Det moraliska ansvaret är i enlighet med närhetsetiken ett 
ansvar som utgår från den andres sårbarhet och behov. Det är sårbarheten hos 
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den andre som gör mig ansvarig – ju större upplevt behov, desto större mora-
liskt ansvar (Bauman, 1995; Henriksen & Vetlesen, 2013). Det moraliska an-
svaret uppstår i mötet mellan ett jag och ett du, mellan mig och den andre. Den 
moraliska relationen är närhetsrelationen mellan (minst) två personer. Männi-
skans grundläggande erfarenhet av sig själv som moraliskt subjekt och som 
moralisk adressat finner plats innanför närhetsramen mellan parterna (barnet 
och den vuxne). På så sätt är också det moraliska ansvaret ett känslomässigt 
ansvar. Jag svarar an på en annan, den andre, som där och då behöver mitt 
svar. Närhetsetiken kan sägas bidra till att medvetandegöra oss om vikten av 
att behålla individualitet, unikhet och identitet – att behålla ett ansikte i Levi-
nas mening (Henriksen & Vetlesen, 2013). I förlängningen bidrar detta också 
till att påvisa och avslöja alla försök till avhumanisering och avmoralisering 
med hjälp av avståndstagande mekanismer som anonymisering, kollektivise-
ring, byråkratisering och teknologisering. För att sammanfatta: Närhetsetiken 
belyser det moraliska kravet på ansvar i den mellanmänskliga praktiken, i mö-
tet med den andre (ibid). Att utgå från en närhetsetisk ansats i analysen av 
omsorgsperspektivet i förskolan är som jag ser det att anta en dyadisk utma-
ning i en annars så kollektiv praktik. 

Närhetsetikens möjligheter II. En dyadisk utmaning i kollektiv 
praktik 
Vad innebär det för ett barn att vara utlämnad till pedagogernas, andra vuxnas, 
förmåga att se det absoluta kravet att ta vara på barnets liv den delen av tiden 
som det vistas i förskolan och – omvänt – vad innebär det för pedagogerna att 
se och ta ansvaret för barnen och barnens liv den delen av tiden som det vistas 
i förskolan, denna mötesplats där närheten och relationerna till andra är en 
förutsättning? I dessa frågor ligger en etisk utmaning som inte innebär att vara 
”instängd i dyadens begränsande rum” (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 12). 
Det innebär snarare just en dyadisk utmaning i en kollektiv praktik, med fokus 
på relation och situation, där ett accepterande av både den andres egenart och 
ett accepterande av att det finns en grundläggande likhet mellan människor i 
en omvänd rörelse spränger den dyadiska gränsen. Det handlar alltså om att 
skapa förutsättningar att knyta nära personliga relationer i en offentlig, poli-
tiskt styrd praktik. 

Det närhetsetiska perspektivet utmanar dikotomierna privat – offentlig, 
partisk – opartisk, personlig – opersonlig, universell – partikulär. Den när-
hetsetiska utmaningen ligger i att sträva efter ett överskridande av dikotomi-
erna – i likhet med Wærness överskridande av dikotomierna förnuft/känsla i 
och med introduktionen av begreppet omsorgsrationalitet (jfr Wærness, 
1984). 

Ett exempel på hur dikotomierna partisk – opartisk och personlig – oper-
sonlig kan sättas i spel kan man se i den för avhandlingen relevanta frågan: 
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Hur förena hänsyn till bästa möjliga bemötande och omsorg om ett enskilt 
barn med bäst möjliga bemötande och omsorg om flera (flest möjliga) barn? 
Alltså, hur kan förskolepedagogerna – i det här fallet – förena det grundläg-
gande kravet att ombesörja ett enskilt barns bästa (individen) och samtidigt 
ombesörja hela barngruppens bästa (kollektivet)? I denna fråga uttrycks ett 
etiskt dilemma: Det att vara en god och kompetent omsorgsperson (pedagog) 
och därmed ta det enskilda barnets perspektiv kan te sig som närmast oetiskt 
när många barn har samma behov av hjälp, stöd etc. och vice versa (Nortvedt, 
1996a, 2001). 

I enlighet med ett opartiskt, universellt synsätt så gäller moraliskt relevanta 
handlingsgrunder i en situation även i en motsvarande situation. Alltså; lika 
tillfälle ska behandlas lika, olika tillfälle ska behandlas olikt. Behandlas ett 
barn på ett sätt så ska alla behandlas så. Och omvänt, i enlighet med ett par-
tiskt, partikulärt synsätt så betraktas det moraliskt relevanta i en situation inte 
som nödvändigtvis relevant i en motsvarande situation. Partikulära relationer 
har normativt egenvärde. Närhet har därmed moralisk betydelse. Man har spe-
ciella moraliska förpliktelser för de man står i särskilda, unika, förhållande till. 
Alltså; lika tillfälle kan behandlas olika, olika tillfälle kan behandlas likt 
(Nortvedt, 2001). I ett närhetsetiskt perspektiv så uttrycker man detta som att 
pedagogen har ett relationsansvar: Principen om ett barns företräde framför 
ett annat och framför framtida barn i gruppen är en fundamental etisk princip 
för prioritering i den aktuella verksamheten i en aktuell barngrupp (jfr Tranøy, 
1996). Det handlar alltså om att se den andre personen (barnet/föräldern), den-
nes behov, önskningar och intressen som en källa till speciella krav, i kraft av 
relationen.  
 Om nu närhetsetiken förutsätter en partisk och en personlig utgångspunkt 
så väcker detta ett antal frågor som behöver belysas närmare för att skiljelinjen 
mellan omsorg och förtryck skall vidmakthållas: Vad för slags partiskhet är 
legitim? På vilket sätt kan barnets/förälderns intresse vara en legitim grund för 
olikabehandling? Kan pedagogens egenintresse vara en legitim grund för oli-
kabehandling av barn/föräldrar? Hur fördela rättvist ur ett närhetsetiskt per-
spektiv? Vad innebär den andres (barnets) bästa? Vem har makten att uttrycka 
detta? Om jag med hjälp av närhetsetiken vänder tillbaka till omsorgsperspek-
tivet i förskolan så tecknar sig konturerna av ett spänningsfält i relationen mel-
lan pedagogerna och barnen (och föräldrarna). För det första vad gäller det 
konkreta mötet med barn och föräldrar, för det andra i frågan om ansvar och 
gränserna för vårt ansvar och för det tredje i frågan om likabehandling och 
rättvis fördelning (erkännande). Närhetsetiken antar utmaningen att låta uni-
versalistiska rättvisekrav möta partikulära omsorgsetiska anspråk. Det allmän-
nas bästa och den enskildes bästa kan i närhetsetisk belysning förstås som 
samma sak. Det gäller att hitta en balans mellan individuella krav och kollek-
tiva anspråk och att värna den andres integritet, den andres annanhet: 
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Within the sameness of sharing equality in moral status/…/, there must be room 
for the otherness of the human Other. The ethical reaching out to the Other by 
way of having been addressed by her is a reaching out to someone different 
from me though sharing a common humanity with me. Ethical response – re-
sponsibility – requires that such otherness be retained not wiped out (Vetlesen, 
1997, s. 13) 

 
Det etiska svaret – ansvaret – är att hitta en sådan balans, så att både den andres 
annanhet och relationen värnas. Det talas alltså om relationers egenvärde och 
detta har en avgörande betydelse för synen på partiskhet/opartiskhet och lika-
behandlingsprincipen (Nortvedt, 1996b). Vad betyder det att relationer har ett 
egenvärde? Jo, att relationen till den andres (barnets/förälderns) intressen och 
behov i sig självt konstituerar en moralisk handlingsgrund. Därmed kommer 
relationens betydelse till uttryck i inställning och sätt att vara (ibid.). 

Vad är det då för karaktär på de relationer mellan främst pedagoger och 
barn, och i viss mån även pedagoger och föräldrar, som skapas och vidmakt-
hålls i förskolans verksamhet? Jag skulle vilja påstå att de består i en mix av 
personliga och opersonliga karaktärsdrag. I ljuset av det opersonligt yrkesre-
laterade så är relationerna i en mening ersättliga. Barn och pedagoger kommer 
och går i verksamheten. Men i en annan mening är relationerna personliga i 
det att såväl barn som pedagoger lämnar avtryck i varandras liv. De är inte 
enkelt utbytbara för varandra. Såtillvida uppstår det emotionella band mellan 
barn och pedagoger som alls inte är detsamma som barn-förälder-relationer 
men som ändå hämtar näring ur de erfarenheter både barn och pedagoger gör 
i sina andra nära relationer. Relationerna är förvisso avgränsade i tid och rum 
men relationen är vare sig hårt eller löst knuten till barnen eller pedagogernas 
integritet. De hakar snarare i varandra (ibid.). Man kan också uttrycka det som 
att det professionella (opersonliga) omdömet färgas av det privata (personliga) 
omdömet – ett komplext men ovedersägligt förhållande: 

Vore det vattentäta skott mellan våra allmänna (privata) värderingar och våra 
professionella (offentliga) värderingar så blev också personligheten splittrad. 
Målet är inte att hålla det allmänna (privata) och det professionella (offentliga) 
från varandra, utan att länka dem samman på ett lämpligt sätt (Christoffersen, 
2005, s. 78. Min översättning) 

 
Det etiska kravet om alla människors lika värde är inte något som är unikt 
kopplat till yrken där man ”arbetar med människor”, där basen är mänskliga 
relationer. Det är tvärtom ett allmänt krav som inte heller dessa professioner 
kan undandra sig. Så, det professionella omdömet utgår på ett sätt från ett all-
mänmänskligt omdöme. Det professionella är personligt, i ett närhetsetiskt 
perspektiv (ibid.). 

Detta innebär dock inte att de professionella, förskolepedagogerna, inte har 
en integritet att ta till vara och att försvara såväl hos sig själva som hos de barn 
de ansvarar för. Integriteten är knuten till möjligheten att realisera yrkets ideal 



58 

och de yrkesmässigt moraliska förpliktelserna (Nortvedt, 2001). I förskolan 
kan detta gälla gränser som måste dras så att inte omsorg blir till invas-
ion/övertramp vilket är en ständigt närvarande risk i förhållandet mellan pe-
dagogen och barnet. Omsorg blir till invasion när pedagogen inte bara griper 
in i barnets liv utan också tar herraväldet över barnets reaktioner på ”ingrep-
pet” (Christoffersen, 2005). Som ett svar på ovan så finns dock följande grund-
läggande tes om närhetsetikens möjligheter formulerad: Ju större närhet desto 
mindre risk för övertramp (Vetlesen, 1996). Empatin utgör dess grund, dyaden 
dess utgångspunkt och relationers egenvärde den normativa ståndpunkten. Det 
är en erfarenhetsnära etik som säger något om mötet med den sårbare andre 
(Nortvedt, 1996a, 1996b) Helt enkelt, om vår erfarenhet av att vara människa 
bland människor och om det möte som springer fram ur detta varande. Mötet 
med den andre är den första etiska händelsen, det vill säga en ordlös appell 
som drabbar oss. Det tilltalar oss och sätter ansvaret i spel. Därefter kommer 
reflektionen – övervägandet, beslutet, handlingen, konsekvenserna – som 
väcker impulsen till omsorg (Henriksen & Vetlesen, 2013). Vi har alltså inte 
bestämt, i meningen beslutat eller valt, att ansvaret för den andre åligger oss. 
Vi har heller inte bestämt att vi är sårbara och behövande varelser. Det är dessa 
icke-valda grundvillkor för vår tillvaro som ger ansvaret och omsorgen rikt-
ning och moralisk uppgift: något att vara för. Ansvaret är därmed givet i och 
med att den andre är given i vår tillvaro. Det normativa i själva tillvaron är att 
vi är försatta i detta ansvar, snarare än något vi kan välja att träda in i. Däremot 
står vi förvisso i valet mellan ont och gott, mellan att ta ansvar för vårt ansvar 
eller undandra oss det (ibid.). 

I det kommande avsnittet ger jag utrymme för kritiska röster av den när-
hetsetiska ansatsen. 

Närhet(setik)ens problem? 

Närheten är den terräng där moralen vunnit sina mest lysande segrar men också 
lidit sina mest vanhedrande nederlag (Bauman, 1995, s. 113) 

 
Det närhetsetiska perspektivet har sina skeptiska kritiker. Dess skeptiker (ex-
empelvis Harald Grimen, 2000, 2005, 2006) lyfter fram problemet med par-
tiskhet, dess reflexiva och normativa undertoner, dess starkt lokala perspektiv 
samt intimiseringsrisken som särskilt bekymmersamma. Ett exempel på denna 
kritik är det så kallade analogiargumentet: 

Nortvedts argument fungerar bra i privata sammanhang. Om en far eller mor 
uteslutande tog rättvisehänsyn i förhållande till sina barn och behandlade dem 
på i princip samma sätt som de behandlade alla andra barn, så skulle vi uppfatta 
detta som märkligt. Att favorisera sina egna barn på basis av konkreta, person-
liga relationer till dem är i flera sammanhang helt legitimt och naturligt. Pro-
blemet uppstår däremot om man överför sådana betraktelser från privata till 
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professionella sammanhang, något som Nortvedt har en tendens att göra. Man 
kan säga att Nortvedt baserar sig på en analogi mellan privata och profession-
ella sammanhang som bara delvis fungerar (Grimen, 2000, s. 292–293) 

 
Bauman (1995) berör också intimiseringsrisken när han talar om närhetens 
”moraliska ambivalens” (ibid., s. 18–24). Han pekar på risken med att impul-
sen att visa den andre omsorg i sitt extremfall leder till ödeläggande av den 
andres autonomi, till dominans och förtryck. Men detta, menar Bauman, är en 
risk man får ta. Det omvända vore mer förödande. Moraliskt ansvar – i termer 
av att vara för den andre innan man kan vara med den andre – förutsätter när-
het (ibid.): 

Eftersom det är i närhetens tillstånd som ansvaret, genom att vara obegränsat, 
är minst uthärdligt – är det också i närhetens tillstånd som impulsen att undfly 
ansvar är som starkast. Därav denna paradox: samma förhållanden som upprätt-
håller den osjälviska omtanken ger upphov till den mest skoningslösa av stri-
der/…/. Samma jord alstrar kärlek och hat, den mänskligaste kärlek och det 
omänskligaste hat. Ansvarets terräng är också ofrånkomligen platsen för grym-
het (Bauman, 1995, s. 113) 

 
Att vara-för-den-andre, att ta sitt ansvar för den andre, innebär att lyssna till 
den andres (outtalade) befallning. Eftersom befallningen är outtalad är också 
ansvaret obegränsat. Att vara-för kräver ett påbud om att få befallningen att 
tala, det vill säga att göra sig till tolk för den andres befallning, att göra den 
hörbar. Det kräver kunskap om den andre och manar till att söka efter befall-
ningens innehåll. Men detta kräver ofta en ordlös ”föreställning” om den an-
dres befallning. Min föreställning om den andres önskan, det vill säga mitt 
ansvar för den andres väl och ve ”i tolkning” (ibid., s. 114–115). Tolkningen 
om den andres väl och ve utkräver ansvar. Ansvar för att inte begå våld på den 
andres ordlösa befallning. Ansvar för att inte misstolka den andres bästa. Osä-
kerheten är ett faktum.  Risken finns – och måste uthärdas – att den andres 
ordlösa befallning tar form i min röst, via min tolkning, om den andres väl och 
ve: 

Genom att omärkligt och förstulet följa sin egen logik har omsorgen, utan min 
förskyllan eller illvilja, förvandlats till makt. Ansvaret har givit upphov till för-
tryck (Bauman, 1995, s. 116) 

 
Detta, menar Bauman, är den ”moraliska närhetens genuina apori”, det vill 
säga närhetens motsägelse, utan bra lösningar i sikte (ibid.). Han formulerar 
ett antal kärnfrågor som kan sägas fånga närhetsetikens möjligheter och pro-
blem i ett nötskal: Om jag inte handlar utifrån min tolkning om den andres 
välbefinnande, gör jag mig inte då skyldig till ett upprörande ointresse? Och 
om jag handlar utifrån min bedömning om den andres välbefinnande, hur långt 
kan jag gå när det gäller att bryta den andres motstånd, det vill säga hur mycket 
av dennes autonomi kan jag upphäva? 
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… Det finns bara en svag skiljelinje mellan omsorg och förtryck, och likgiltig-
hetens fälla väntar dem som vet om det och går försiktigt vidare medan de aktar 
sig för att trampa över … (Bauman, 1995, s. 116–117) 

 
Makt och ansvar är intimt förknippade med varandra. Att hålla den andres öde 
i sina händer, att vara ansvarig, är också att ha makt över den andre. Detta 
styrkeförhållande är något som även Ludvig Igra (2001/2003) berör när han 
talar om att den mänskliga förmågan till omsorg och grymhet härstammar från 
ett gemensamt ursprung i den psykiska strukturen. Endast en ”tunn hinna” 
skiljer de konstruktiva möjligheterna från de förödande destruktiva åt inom 
oss (Ludvig Igra, 2001/2003). 

Den professionella omsorgens uppgift är således att möta den behövande 
– att möta barnet – där den är, alltså som den svagare parten i en asymmetrisk 
(makt)relation. Men motivet måste vara att upphäva denna asymmetri, alltså 
utgår från att upprätta ett dynamiskt perspektiv där båda parter är deltagare i 
relationen. Det är – ur ett närhetsetiskt perspektiv – att värna den andres in-
tegritet. När vi värnar andras eller egen integritet så gör vi det för att vi har 
erfarenhet av att människors integritet är något sårbart, något som kan kränkas 
(Henriksen & Vetlesen, 2013). Detta ger också mening åt föreställningen om 
respekt. Sårbarhet är alltså meningsskapande, hämtat ur konkreta erfarenheter, 
i mellanmänsklig praktik. Närhetsetiken betonar växelverkan mellan det 
asymmetriska och det symmetriska i relationen med motivet att värna och ut-
veckla stark förståelse för värdet av individens autonomi (Henriksen & Vetle-
sen, 2013). 

Mot bakgrund av detta nedslag bland de mer skeptiska tongångarna kom-
mer jag nu teckna konturerna av närhetsetiska utmaningar av vikt för denna 
avhandling. 

Närhetsetiska utmaningar I. En balansakt mellan beroende och 
autonomi 
Erfarenhet om människan som sårbar kan också sammanfattas i några etiska 
principer, eller drivkrafter, som på olika sätt också görs verksamma i försko-
lans praktik: 
 

 Principen om autonomi – Människans inneboende värde. Värnandet 
om självbestämmandet, agensen, över sitt liv och sitt öde. 

 Principen att göra gott – Lindra smärta, rädda liv och att främja det 
som är gott för den andre just eftersom det är gott för den andre (barns 
bästa i främsta rummet) 
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 Principen om rättvisa – Föreställningen om alla personers likhet i 
värde som vägledande för likabehandling (Henriksen & Vetlesen, 
2013, s. 232). 

Det handlar alltså om att skydda människors okränkbarhet, liv och lika värde. 
Det är dessa värden som principerna autonomi, att göra gott och rättvisa ska 
värna om. De har sitt ursprung i vår mellanmänskliga praktik eftersom det är 
där vi visar aktning för dem eller bryter dem. Att vilja det goda för den andre 
är att vilja den andres (större) autonomi. I detta ligger en aspekt av rättvisa 
förborgad. Det gäller alla människor. Omsorgen handlar om att möta personen 
där den är – för att upprätta (återvinna) autonomi (ibid.). Att upphäva asym-
metri måste vara ett mål för det genuint moraliska ansvarstagandet, det vill 
säga att arbeta för autonomi. Att förbereda barnen på och för framtiden som 
egenansvariga individer, med ansvar för den andre.  

I förskolans läroplan betonas autonomianspråket (Läroplan för förskolan 
Lpfö 98, 2016). Under avsnittet Utveckling och lärande framgår att förskolan 
ska sträva efter att varje barn ”utvecklar självständighet och tillit till sin egen 
förmåga” (ibid., s. 9). Autonomianspråket är tätt sammanlänkat med idén att 
barnen på så sätt utvecklar tillit till sin egen förmåga. Oberoendet och själv-
ständigheten är högt värderat i vårt samhälle och kopplas till vuxenlivets livs-
fas, men är också eftersträvansvärt för andra livsfaser.  

Att se och acceptera att allt inte kan eller är önskvärt att förändra tillhör 
omsorgens egenart. Omsorgshandlingar innebär tvärtemot att se och erkänna 
beroendet (Halldén, 2007; Henriksen & Vetlesen, 2013). Som nämndes i av-
snittet ovan om närhetsetikens fallgropar, finns det alltid en risk för att omsorg 
kan slå över i förtryck om omsorgsmottagarens självbestämmande kränks. 
Med utgångspunkt i en närhetsetiskt ansats så kräver en ansvarig omsorg en 
medvetenhet om risken för sådan paternalism. Som generell princip gäller att 
omsorgen måste balanseras mellan beroendeaspekten och oberoendeaspekten, 
av hänsyn till mottagarens situation. Det ligger dock en särskild utmaning i att 
– utan att bortse från autonomianspråket – särskilt fokusera människans bero-
ende. Beroendet är den mest tongivande realiteten i de mest behövande, och 
utsattas, situation (Henriksen & Vetlesen, 2013). Beroendeaspekten är det 
som ger en värdemässig grund för omsorg. Beroendet per se är själva skälet 
till omsorgsbehovet. 

Detta ställer ett särskilt etiskt krav på omsorgsutövaren: att se beroendet, 
för att därigenom sträva efter oberoendet. Med detta sagt: Människans – här; 
barnets – självbestämmande och styrkraft över sina behov, avsikter och intres-
sen är ett etiskt, principiellt och idealt mål. Det är mot detta mål vi som ansva-
rig medmänniska – här; pedagog – måste sträva (ibid.). Målet måste alltid vara 
att bidra till att den vi möter i omsorg de facto blir mer självständig. Det vill 
säga, mer autonom och mindre utlämnad åt andra. Grunden för att stärka den 
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andres förmåga till autonomi är tanken om allas likhet i människovärde. Män-
niskovärdet är något absolut och okränkbart hos var och en, lika fördelat oav-
sett vem. Däremot är autonomiförmågan olika. Det är denna olikhet som det 
etiska omsorgskravet, och ansvaret, riktar sig mot. Omsorg ges alltså betydel-
sen att bemöta och ta hand om – utan att ta makten över den som bemöts och 
tas omhand. Betraktat på detta sätt så innefattar alltså omsorg en respekt och 
ett erkännande av den andre utan att enbart utifrån definiera den andres behov 
(Halldén, 2007). 

På så sätt betraktas omsorg inte bara som ett görande, det vill säga specifika 
aktiviteter och handlingar, utan också som ett förhållningssätt, en etisk inställ-
ning om att omsorg utgör grunden för allt mänskligt samspel (ibid.). Detta är 
ett allmängiltigt ställningstagande för hela mänskligheten, men det är ett ove-
dersägligt faktum att det vuxna ansvaret gentemot barnen är större. Närhetse-
tiken betonar närheten till den andre, till mötet mellan två människor. I mötet 
med den andre föds också kravet på ansvar; ett moraliskt ansvar som kommer 
till oss utan att det är ålagt oss. Det är den andres beroende som gör mig mo-
raliskt ansvarig. Vad innebär ett sådant ansvarsbegrepp? Ansvar är ett etiskt 
nyckelbegrepp och ett bärande fenomen i vårt samvarande liv med andra. Där-
med utgör den ett väsentligt inslag i vår moraliska praktik, där omsorgen om 
den andre ingår (Henriksen & Vetlesen, 2013). I avsnittet nedan redogör jag 
för hur ansvar förstås inom den närhetsetiska begreppsapparaten. 

Närhetsetiska utmaningar II. Ansvar i mötet med den andre 
Ansvar som begrepp är komplext, mångtydigt och svårfångat (Johansson, 
1998; Göhl-Muigai, 2004). I talet om begreppet ansvar så tenderar dock ett 
principiellt orienterat ansvarsbegrepp att vara överordnat. Detta fångar dock 
inte på ett mångfacetterat sätt begreppets kontextuella innebörder (Johansson, 
1998). Det kräver en avgränsning, bestämning och en utveckling för att också 
kunna användas med andemeningen att – i det här fallet – studera hur omsorg 
kan synliggöras. Dess innebörder kan knytas till det juridiska, moralfiloso-
fiska och det politiska fältet. Göhl-Muigai (2004) redogör för tre betydelser 
av ansvar. Dels ansvar i dess juridiska innebörd, där ansvaret innebär att man 
kan ställas till svars för något man gjort eller inte (men borde) gjort, det vill 
säga ansvar i betydelsen straff. Dels ansvar i betydelsen plikt, som innebär en 
skyldighet att handla på ett visst önskvärt sett inom en nära eller perifer fram-
tid, det vill säga att göra gott för att inte riskera att ställas till svars i efterhand. 
Och slutligen ansvar i betydelsen svar. Denna aspekt skiljer sig åt vad gäller 
motiv jämfört med övriga två. Här betonas ansvar i betydelsen att ”svara an” 
en medmänniska (ibid.). 
 När Göhl-Muigai (2004) skriver fram denna moralfilosofiskt färgade för-
ståelse av ansvar lutar hon sig mot Emmanuel Levinas, Zygmunt Bauman, 
Jan-Olav Henriksen och Arne Johan Vetlesen (ibid.). Det vill säga: mot en 
närhetsetisk förståelse av ansvar. Levinas (1961/2005) betonar att ansvaret i 
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betydelsen svara an till en medmänniska är ett moraliskt krav, en appell, som 
uppstår i mötet med den andre och då mer specifikt i mötet med den andres 
ansikte (Levinas, 1961/2005). Ansvar förstått som moraliskt, etiskt krav är 
inte förhandlingsbart. Att vara en människa bland människor väcker per defi-
nition ett etiskt krav att svara an. Vetlesen (1997) formulerar detta till synes 
skarpt på följande vis: 

Responsibility, /…/ is not and cannot be negotiated. If responsibilty obeyed the 
logic of something freely entered into, retreating from it would likewise pose 
an option. Such is the logic of a contract. In a contract, the transition from non-
participation to partnership is one brought about by a decision., whose basis is 
the weighing of pros and cons. In responsibility understood as being-for there 
is no decision, no asking, What’s in it for me?, no pondering, Shouldn’t I rather 
stay outside of commitment? These are all non-options for the elemental reason 
that morality is not an option but a predicament, part and parcel of human ex-
istence. The Other commits me to being-for-him by his sheer coexisting with 
me (Vetlesen, 1997, s. 10) 

 
Bauman (1995) betonar att det är en grundläggande drivkraft hos människan 
att i första hand finnas till för andra och att denna drivkraft föregår annan 
social och samhällelig orientering (Bauman, 1995; Göhl-Muigai, 2004). An-
svaret är i den betydelsen personligt moraliskt och kan inte regleras i den me-
ningen att det inte går att avgränsa ansvaret för den andre i tid och rum. Såtill-
vida är ansvaret oändligt och asymmetriskt. Ansvaret för den andre är inte 
förhandlingsbart och ger inte utrymme för att kräva något tillbaka i form av 
tjänster eller gentjänster (Bauman, 2005; Göhl-Muigai, 2004).  I detta sam-
manhang utgår Bauman från Levinas tankar om att det är i mötet med den 
andre – ansikte mot ansikte – som ansvaret som ordlöst krav väcks (Bauman, 
1997). I mötet med den andres ansikte så är det inte likheterna som väcker min 
drivkraft att svara an. Det är snarare det annorlunda, det olika, det unika 
(ibid.). 
 Denna betoning av människans unicitet som drivkraften att svara an utgör 
också en av de centrala aspekterna av närhetsetiken, som gör gällande att män-
niskan per definition befinner sig i ett socialt sammanhang som är absolut bin-
dande (Henriksen & Vetlesen, 2013; Göhl-Muigai, 2004). Henriksen & Vet-
lesen (2013) menar – som jag har varit inne på ovan – att ansvaret tar sig 
direkta uttryck i en omsorg om andra (ibid.). Det är i omsorgsgivandet som 
människan mognar till ett moraliskt subjekt, ett mognande som i sin tur kräver 
erfarenhet av att själv en gång ha varit mottagare av omsorg (ibid.). Det lilla 
barnets sårbarhet och icke-valda beroende av andra är en grundläggande ut-
gångspunkt för denna förståelse av ansvarets drivkraft. Den väcker ansvaret. 
Den som möter barnet i omsorg visar ansvar. Den är ett ansvarigt subjekt 
(Göhl-Muigai, 2004). För att uttrycka det annorlunda: den mänskliga tillvaron 
är en tillvaro i beroende av andra (Henriksen & Vetlesen, 2013). Beroendet är 
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inte begränsat till någon specifik fas i livet, det varar livet igenom, men det 
ändrar karaktär och vidgas. 
 Erfarenheten av det egna beroendet, den egna sårbarheten, skapar förut-
sättningar för att förstå en annans beroende och sårbarhet (ibid.). Det finns 
därmed ett nära samband mellan beroende och ansvar. Den vuxna medveten-
heten om den andres (barnets) beroende väcker känslan av ansvar för den an-
dres väl och ve. Beroendet, sårbarheten, väcker och involverar andra. Denna 
involvering kan förstås i termer av ansvar. Att bli involverad – att bli invävd 
– i en annans liv väcker ansvar (ibid.) Eller tydligare: beroendet väver samman 
våra liv på ett sätt som tilldelar oss icke-valt ansvar i moralisk mening (ibid.). 
Att vara förskolebarn innebär att vara beroende av vuxnas omsorg. Att vara 
förskolepedagog innebär alltså att andra – barnen och även föräldrarna – är 
beroende av dennes stöd och omsorg. Att visa sådan omsorg är att visa ansvar. 
Ett ansvarigt subjekt – här förskolepedagogen – är alltså medveten om andras 
beroende av dennes omsorg (ibid.). Här blir sambandet mellan beroende, an-
svar och omsorg tydligt: 

/…/beroende kräver omsorg, omsorg är svaret på beroende, och att visa omsorg 
betyder att visa ansvar för den beroende och behövande parten. Omsorg är alltså 
det som förmedlar mellan beroende och ansvar; omsorg demonstrerar att de 
båda fenomenen hänför sig till varandra (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 94). 

 
I enlighet med det närhetsetiska perspektivet utgår jag från de moralfilosofiska 
ståndpunkterna gällande ansvaret för den andre (Bauman, 1995; Göhl-Mui-
gai, 2004) och ansvar som omsorg (Henriksen & Vetlesen, 2013; Göhl-Mui-
gai, 2004). 

I mitt fall relateras ansvar till frågan om förskolepedagogers profession-
alitet, och då i termer av förhållningssätt till den andre i förskolepedagogisk 
praktik. I pedagogprofessionen ligger en utmaning i att förhålla sig etiskt och 
ansvarigt i relation till den andre, i mångfacetterade och komplexa vardagssi-
tuationer, samtidigt som uppdraget och organisationen sätter ramar för den 
professionella handlingen (Hintze, Romann-Aas & Aas, 2015). Mellan för-
skolepedagogen och det organisatoriska mandatet skapas ett handlingsut-
rymme som på olika sätt inverkar på förskolepedagogens ansvar. Jag är alltså 
mer specifikt intresserad av de betingelser som styr ansvarets villkor och hur 
detta synliggörs. Det vill säga, vad det är som möjliggör och skapar utrymme 
för ansvarig handling för pedagogerna och hur detta möter deras föreställ-
ningar om barnets bästa. 

Med ansvarets villkor avser jag dels det givna, kontraktsbundna ansvaret 
och dels det upplevda, moraliska, ansvaret. Det givna, kontraktsbundna, an-
svaret avser de regler, ramar, ordning, det politiska mandatet, strukturella vill-
kor inom vilka pedagogerna kan organisera sin pedagogiska verksamhet (Ed-
ling & Frelin, 2013; Halvars-Franzén, 2010; Persson, 2008). Det moraliska 
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ansvaret omfattar de överväganden, beslutsfattanden, handlingar och konse-
kvenser av handlingar som väger in i hur en pedagog kan ta sitt ansvar på ett 
omdömesgillt och ansvarigt sätt i relation till barnen, föräldrarna och den 
unika situationen (Henriksen & Vetlesen, 2013; Edling & Frelin, 2013). 
 Professionen ringas alltså in av personliga och institutionella ramar och 
förutsättningar som kräver att vi förhåller oss till många olika nivåer av den 
sociala verkligheten (Henriksen & Vetlesen, 2013). Mellan det kontrakts-
bundna ansvaret och det moraliska ansvaret kan det tänkas uppstå det glapp 
som ofta uppkommer mellan formuleringsnivå och realiseringsniv  i pedago-
gisk verksamhet (jfr Lindensjö & Lundgren, 2000). 
 Mot bakgrund av en närhetsetisk ansats på omsorgens innebörder så slår 
jag således fast följande: att studera ansvar i mötet med den andre är att studera 
hur omsorgen synliggörs. Omsorg tydliggör alltså omvänt vuxnas ansvar och 
manar till kontextbundenhet. Därmed tydliggörs också spänningsförhållandet 
– asymmetrin – mellan beroende och autonomi. Jag kommer nedan att redo-
göra för de dimensioner jag utgår ifrån i analysen av ansvar, omsorg och för-
hållningssätt till den andre i förskolepedagogisk praktik som utgår från några 
av de närhetsetiskt teoretiska positioner som jag skrivit fram ovan. Jag vill 
med dessa dimensioner söka mejsla fram hur olika ansvarspositioner, via för-
skolepedagogers tal om ansvar och dess olika uttryck i förskolans vardag, kan 
synliggöras samt hur dessa kan förstås i termer av omsorg i förskolan. Här vill 
jag göra en avgränsning: jag studerar inte ”görandet” per se utan förskolepe-
dagogers ”tal om” görandet i praktiken. Detta ”tal om” avgränsas till att belysa 
pedagogernas erfarenheter om det konkreta mötet med barn och föräldrar för 
att sätta fingret på frågan om pedagogernas ansvar i relation till mötet med den 
andre, med barnen och med föräldrarna, och gränserna för pedagogernas an-
svar. I den meningen avser jag att mejsla fram, avslöja, något som i förstone 
inte är synligt: via pedagogernas ”tal om” det praktiska görandet så avser jag 
att synliggöra olika (mer eller mindre dolda) uttryck för pedagogernas erfa-
renheter (Alvesson & Sköldberg, 2005). 

Begreppet ansvar, och dess relation till omsorg, har därför en särskild po-
sition i denna avhandling, nämligen som analytiskt redskap. I nästa avsnitt 
följer därför en redogörelse av hur begreppet ansvar kommer att användas i 
analysen. 

En analytisk idé om ansvar i mötet med den andre i 
förskolan 
Denna studie utgår från att det särskilda ansvar som hos pedagogerna uppstår 
i mötet med den andre, barnen och föräldrarna, synliggör omsorg och därmed 
omsorgens innebörder. Det innebär ett metodologiskt tillvägagångssätt som 
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måste pröva och ompröva pedagogers erfarenheter av hur detta ansvar gestal-
tas. Ett motiv till detta är att söka bidra till en utvidgad förståelse för specifikt 
förskolläraryrkets etiska dimension i spänningsfältet mellan dels det politiska 
mandat som styr uppdraget och dels relationen mellan professionell och klient. 
Inom ramen för det politiska mandatet formuleras förskolepedagogernas sam-
hällsuppdrag. Det handlar om föreskrifter, förordningar, befattningsbeskriv-
ningar, yrkesetiska principer etc. men även skollag och läroplan. I relationen 
mellan professionell och klient, här; mellan pedagog och barn, men också för-
älder synliggörs den fysiskt, visuella rumsliga närheten men också den psy-
kiskt, emotionella, identitetsmässiga närheten (Christoffersen, 2005). 
 Jag riktar huvudsakligen uppmärksamheten mot de relationella aspekterna, 
alltså på det konkreta mötet mellan pedagoger, barn och föräldrar, sett ur pe-
dagogernas perspektiv. Intermediate domain är ett begrepp som fångar utrym-
met i skärningspunkten mellan det offentliga (förskolan, pedagogerna) och det 
privata (föräldrarna). I denna skärningspunkt möts pedagoger och föräldrar i 
samverkan kring barnet och för barnets bästa. Mötet mellan pedagoger och 
föräldrar kan förstås som ett uttryck för ett intermediate domain, där ett ge-
mensamt ansvar för barnen synliggörs (Mayall, 1996; Markström, 2007). Det 
kan också talas om i termer av delad vårdnad (Gars, 2002). I detta möte – 
intermediate domain – förhandlas dels det ansvar som är gemensamt, dels det 
som skiljer sig, det vill säga ansvarets gränser. Utgår man ifrån detta resone-
mang så kan man också förstå pedagogernas ansvar som ett ansvar att handla 
för barns bästa, men också som ett ansvar att värna goda relationer med för-
äldrarna. 

Detta ansvar utgår dock inte enbart från ett politiskt kontraktsbundet man-
dat, utan det är den grundläggande känsligheten för – i det här fallet – barnens 
väl och ve som sammanlänkar pedagogerna med barnen i etisk hänsyn 
(Christoffersen, 2005). Här kan man se en rörelse mot en fenomenologiskt 
grundad etik som utgår ifrån att vissa etiska kvaliteter och relationer utgör 
grundvalen för det mänskliga varat (Irisdotter Aldenmyr, 2015). Inom ramen 
för denna förståelse av etik kan inte ansvaret för den andre enbart fångas i 
juridiskt, kontraktsbundet formulerade överenskommelser. Det framträder 
snarare för oss i direkta mellanmänskliga möten och definieras och avgörs just 
i dessa möten (ibid.). 
 Ett liknande förhållningssätt till ansvar i mötet med den andre återfinns i 
en artikel av Silvia Edling och Anneli Frelin (2013). I artikeln diskuterar de 
den närbesläktade frågan om hur lärares känsla av ansvar för barns och elevers 
välbefinnande i förskole- och skolvardagen kan förstås som en aspekt av pro-
fessionellt ansvar. För att finna redskap för att problematisera lärares mångfa-
cetterade ansvarstagande och de relationella icke fördefinierade processerna i 
skolpraktiken sökte de sig till det etiska fältet och i synnerhet Emmanuel Le-
vinas ansvarsetik och Zygmunt Baumans idé om tvetydighet i mötet med den 
andre (ibid.). De betonar bland annat vikten av att belysa lärares professionella 
ansvar som ett mångfacetterat och sammanvävt spänningsfält av givet, 
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lagstadgat, ansvar och emotionellt ansvar. De har, mer precist, mejslat ut två 
tolkningar och inramningar i ett givet ansvar (given responsibility) och ett 
upplevt ansvar (felt responsibility) (ibid., s. 422–425). Det givna ansvaret har 
karaktären av principer för uppdraget och professionen och är baserat på ar-
gumentation, förhandling och överenskommelse. Det upplevda ansvaret kan 
däremot likställas med resonemanget ovan, om den grundläggande känslig-
heten för barns väl och ve, och förstås som det ofrånkomliga ansvar som väcks 
i mötet med den andre, något som går bortom givna principer. 
 Det är dock inte ovanligt att lärare erfar att de slits mellan det givna och 
det upplevda ansvaret, och har då karaktären av ett tvetydligt, dubbelbottnat 
ansvar (responsibility as ambiguous) (ibid., s. 425–426). Det kan till exempel 
handla om dilemmat att slitas mellan att finnas till hands för en enskild elev 
som behöver stöd och hjälp, samtidigt som nästa lektion måste planeras.  
(ibid.). Ett ansvar som ställer krav på oss som inte kan förutses eller alltid 
formuleras (Irisdotter Aldenmyr, 2015). Ett ansvar som är detsamma som om-
sorg (om den behövande) (Landahl, 2006). Omsorg som befrämjas av intima 
relationer (ibid.) och som därför omvänt ställer krav på ett ansvar (hos peda-
gogen) att hantera den risk för överträdelse som intima relationer (här; mellan 
pedagog och barn) alltid bär med sig (jfr Bauman, 1995). 
 Detta sätt att förhålla sig till lärares professionella ansvar kan också, ur ett 
närhetsetiskt perspektiv, appliceras på förskolepedagogers ansvar inom ramen 
för denna avhandling; här benämnt som det kontraktsbundna (ålagda) ansvaret 
och det moraliska (upplevda) ansvaret. Hur förskolepedagogerna förhåller sig 
till dessa ansvarspositioner och till relationen till förskolebarnet som den andre 
kan variera – och vara dubbelbottnat – inom detta spänningsfält (jfr Edling & 
Frelin, 2013). 

 

Förskolepedagogens ansvar som ett kontraktsbundet ansvar i 
relation till uppdraget 
Denna aspekt av ansvar utgörs av de diskursivt konstituerande överenskom-
melser som formuleras via förskolans policy- och måldokument (jfr Irisdotter 
Aldenmyr, 2015). Dessa har formen av juridisk kontraktsbundenhet i så måtto 
att pedagogen i sitt uppdrag är styrd av dessa.  

Det är alltså ett utifrån kommande ansvar som är givet, i Levinas mening 
det redan Sagda (ibid.). Ansvaret har givits i form av ett kontrakt, men det är 
också allt. Att enbart förstå förskolepedagogers ansvar utifrån ett kontraktbun-
det ansvar fångar dock inte pedagogens professionella ansvar på ett tillräckligt 
mångfacetterat sätt (Edling & Frelin, 2013). Det kontraktsbundna ansvaret be-
står alltså av de regler, ramar, ordning, ”vad är det som gäller?”, det politiska 
mandatet, strukturella villkor inom vilka pedagogerna kan organisera sin pe-
dagogiska verksamhet (Halvars-Franzén, 2010, s. 20; Persson, 2008, s. 26).  
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Ett exempel som gäller förskollärarens specifika ansvar: När den svenska 
skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Läroplan för förskolan 
Lpfö 98, 1998, 2010, 2016) reviderades skrevs också förskollärarens ansvar 
fram tydligare än tidigare. Det betonades att förskolläraren ska ansvara för den 
pedagogiska verksamheten. Det som tidigare ålades arbetslaget som helhet har 
nu skrivits fram som ett ansvar för förskollärare respektive arbetslag (Eriks-
son, 2014). Förskollärarens ansvar beskrivs i termer av ”att tolka, konkretisera 
och leda arbetslagets pedagogiska arbete med utgångspunkt i läroplansintent-
ionerna ” (Eriksson, 2014, s. 1–2). Detta kan förstås som en aspekt av det 
kontraktsbundna ansvaret. 

Även om det inte fångar pedagogernas professionella ansvar fullödigt så 
spelar denna aspekt av ansvar stor roll och behöver därför synliggöras för att 
förstå den strukturella kontext mot vilken pedagogerna kan göra sina hand-
lingsval. Det har traditionellt funnits en acceptans för att den politiska styr-
ningen och olika myndigheter, till exempel utbildningsförvaltningen, inte i 
detalj ska styra yrkesuppdraget, eller professionens praktik (Lauvås & Handal, 
2015). Yrkesuppdraget, professionen, ska utformas mot politiska mål och där-
till få adekvata resurser för att bedriva verksamheten. De förväntas dock själva 
få bestämma själva hur arbetet ska bedrivas, mot bakgrund av professionellt 
kunnande och värderingar. Det är själva kärnan i det professionella ansvaret 
(ibid.). 

Förskolepedagogens ansvar som ett moraliskt ansvar i relation till 
barn och föräldrar 
Inom ramen för denna aspekt återfinner man ansvarets moraliska villkor, det 
vill säga de situationsrelaterade aspekter, överväganden, beslutsfattanden, 
handlingar och konsekvenser av handlingarna som väger in i hur en pedagog 
kan ta sitt ansvar på ett omdömesgillt och moraliskt ansvarigt sätt i relation 
till barnen och föräldrarna och den unika situationen (Henriksen & Vetlesen, 
2013). Det är därmed ett starkt kontextbundet ansvar. Denna orientering ligger 
också inom ramen för Levinas ansvarsetik. Mot ett upplevt ansvar som står i 
nära relation till det oundgängliga ansvar som väcks i mötet med en annan. 
Det ställer krav på pedagogerna på ett sätt som inte på förhand alltid kan för-
utses eller formuleras (Irisdotter Aldenmyr, 2015; Edling & Frelin, 2013).  

De två ömsesidigt samspelande dimensioner av närhet som skrivs fram 
inom ramen för närhetsetiken kan på ett fruktbart sätt användas för att förstå 
vidden av det moraliska, kontextbundna ansvaret i förskolan, i relation till bar-
nen och föräldrarna. För det första, den fysiskt, rumsliga närheten mellan par-
terna. Det vill säga, den direkta närheten mellan pedagogerna, barnen och även 
föräldrarna. Det rör sig om det konkreta mötet med barnet, ansikte-mot-an-
sikte, här-och-nu, innanför handlingens omedelbara närhetsutrymme, där an-
svar – och omsorg – uttrycks direkt (Vetlesen, 1996). Den andra dimensionen 
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rör den psykiskt, emotionella, identitetsmässiga närheten mellan parterna. Det 
vill säga, den indirekta närheten mellan pedagogerna, barnen och föräldrarna. 
Det rör sig här inte enbart om konkreta möten, utan även om en psykiskt, 
emotionell närhet på distans, där-och-då, utanför handlingens omedelbara när-
hetsutrymme. Denna dimension av närhet rör till exempel i hög grad ansvaret 
gentemot föräldrarna, men även barn i generella termer. Barn som inte befin-
ner sig inom förskolans närhetszon och ansvarsområde, där och då, men som 
ändå omfattas av pedagogernas emotionella och moraliska intentioner. 

I denna avhandling kan dessa närhetens dimensioner sättas i spel gentemot 
två aspekter av förskolepedagogernas ansvar. Resonemanget kring det kon-
traktsbundna och det moraliska ansvaret har därför inspirerat till en analytisk 
idé om ansvar i mötet med den andre i förskolan, utifrån dessa två aspekter: 
hur ansvaret kommer till uttryck och var gränsen för ansvaret går. 

Ansvarets uttryck och ansvarets gränser – två analytiska aspekter  
Den ena aspekten beaktar hur ansvaret konkretiseras och synliggörs i försko-
lepedagogernas utsagor om ansvarets uttryck i relationen mellan pedagog, 
barn och föräldrar. Ansvarets uttryck synliggörs i mötet med barnen i försko-
lans vardag, det uttalade ansvaret i relation till barnen i barngruppen. Här in-
ryms alltså de moraliska handlingsvalen i praktiken som härstammar från det 
vardagliga mötet med barn, föräldrar men också organisationen i stort. Inom 
ramen för detta analytiska tema ryms pedagogernas beskrivning av vad de 
faktiskt gör, det vill säga hur de beskriver sitt ansvarstagande i handling. Talet 
om ansvar vidgas också utanför förskolans direkta uppdragsområde till att in-
begripa situationer i anslutning till den konkreta pedagogiska verksamheten. 
Det vill säga det utvidgade mötet med familjen och överväganden kring gräns-
dragningar för olika ansvarspositioner av relevans för professionens villkor. 
Det handlar alltså inte enbart om förskolepedagogens konkreta ansvar för bar-
nen, det som väcks ansikte mot ansikte, utan snarare om idéer kring det ansvar 
som delas med föräldrarna och som riktar sig utanför här-och-nu-situationen 
och var gränserna för detta ansvar går.  
 Den aspekten belyser därmed ansvarets gränser. Detta sätt att tala om an-
svarets uttryck och ansvarets gränser avser att visualisera spänningsfältet mel-
lan det kontraktsbundna och det moraliska ansvaret, och de handlingsalterna-
tiv som synliggörs i pedagogernas tal om ansvar i förskolepraktiken, i relation 
till barnen och föräldrarna. Det handlar alltså om att söka synliggöra pedago-
gernas föreställningar om ansvar på olika nivåer. Förskolepedagogernas an-
svarsområde glider mellan det kontraktsbundna och det moraliska ansvaret 
eftersom de sammantaget ingår i det professionella uttrycket (jfr Edling & 
Frelin, 2013). Hur denna analytiska figur medverkar till att producera när-
hetsetiska läsningar av avhandlingens empiriska material får sin belysning i 
nästa kapitel. 
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Mot bakgrund av redogörelsen för denna studies teoretiska ansats så kommer 
jag nu vidare att redogöra för hur jag med hjälp av denna har konstruerat den 
metodologiska designen. I nästa kapitel följer en redogörelse över avhandling-
ens metodologiska överväganden, hur forskningsprocessen tog form i relation 
till dessa överväganden samt hur den analytiska idén ovan medverkar till att 
producera.  
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5. Metodologiska överväganden 

En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i 
förskolan 
Förskolan är i högsta grad en mellanmänsklig praktik, där stort utrymme finns 
för att skapa erfarenhet av ”att vara människa bland människor” (Henriksen 
& Vetlesen, 2013, s. 233). Mångfalden av möten och relationer mellan barn, 
pedagoger och föräldrar präglar den vardagliga verksamheten och de männi-
skor som delar tillvaron där. 

Att försöka belysa hur förskolepedagoger erfar denna mångfald av möten 
och relationer i allmänhet och omsorgens innebörder i synnerhet väcker ett 
antal metodologiska spörsmål kring val av analytisk ingång. Att synliggöra 
förskolepedagogernas föreställningar om omsorg kräver ett angreppssätt som 
etiskt förhåller sig till deras erfarenheter och de uttryck dessa tar sig. Det är 
pedagogernas röster som via min röst ska levandegöras genom avhandlingen. 
Detta sker med hjälp av ett närhetsetiskt perspektiv, som i sig inte är en meto-
dologi, men som ger begreppsliga redskap som blir verksamma för den empi-
riska produktionen. Man kan säga att det närhetsetiska perspektivet bidrar till 
att konstruera en bild av förskolepedagogers erfarenheter av och föreställ-
ningar om omsorg, där metodologin hjälper till att rikta blicken mot vissa 
aspekter. Det handlar alltså om att synliggöra vad som produceras när det em-
piriska materialet i det här fallet läses på nytt genom teorin. De analyser som 
genomförs skapar alltså ett särskilt perspektiv på den (av pedagogerna) erfarna 
verkligheten.  

Valet av närhetsetik som teoretiskt ramverk och begreppsligt analysred-
skap i avhandlingen grundar sig, som jag redan nämnt, i att den är en erfaren-
hetsbaserad etik som utgår från en mellanmänsklig praktik. I detta kapitel 
kommer jag att redogöra för hur jag närmar mig studiens frågor metodologiskt 
med hjälp av den närhetsetiska begreppsapparaten. Det närhetsetiska perspek-
tivet utgår från ett filosofiskt angreppssätt som etiskt omfattar och erkänner 
människors erfarenhet av verkligheten i dess totala mångfald. Det innebär att 
etiken, och de etiska spörsmålen, kommer till uttryck konkret i det mellan-
mänskliga mötet (Holmgren, 2005; Halvars-Franzén, 2010). 

I min roll som forskare har jag varit både direkt och indirekt involverad i 
mellanmänskliga möten. Direkt, då jag vid tillfället för datagenereringarna, 
mötte förskolepedagogerna ansikte mot ansikte och vi gemensamt produce-
rade mening kring de frågeställningar som behandlades. Indirekt, då jag själv 
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inte har erfarit pedagogernas möte med barnen och föräldrarna. Det är ett mel-
lanmänskligt möte som förmedlats till mig i efterhand, där jag fångat upp pe-
dagogernas erfarenheter och medproducerar mening kring dessa möten. 

Avhandlingens empiriska material utgörs av så kallade sekundära analyser 
av enskilda intervjuer som samlades in under tiden 1993–1995 samt fokus-
gruppintervjuer som samlades in under tiden 2004–2006. Med sekundära ana-
lyser avses att jag har återvänt till ett av mig tidigare insamlat datamaterial 
med delvis andra frågor än vad som ursprungligen var tänkt, för att med hjälp 
av den närhetsetiska begreppsapparaten producera ny och fördjupad mening 
kring mellanmänskliga möten och omsorgens innebörder i förskolan. 

I kapitlets inledning presenteras en genomgång av det empiriska materi-
alet, när och hur det samlades in, i vilket sammanhang. Vidare följer en redo-
görelse för hur de metodologiska övervägandena har gått till, det vill säga vad 
det innebär att göra en sekundär analys av redan insamlat material samt fokus-
gruppintervjuer, hur forskningsprocessen har tagit form i anslutning till dessa 
överväganden och på vilket sätt jag bidrog till att vara medproducent i denna 
process. Därefter diskuteras trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet i den me-
todologiska ansatsen. Som en följd av detta diskuteras också forskningsetiska 
överväganden och hur dessa bidragit till att forma studien. Slutligen presente-
ras hur data har bearbetats, hur den analytiska ordningen gestaltas och hur 
resultatet kommer att framställas. 

Att komma något nytt på spåren 
Intresset för studiens frågor växte i sin tidiga form fram redan under åren 
1993–1995, då jag erbjöds möjlighet att studera en aspekt av förskolepedago-
gers ansvar närmare. Det skedde i anslutning till att jag arbetade med en inter-
vjustudie inom ramen för ett forskningsprojekt/temaprogram med rubriken 
Barn och Trafik vid Lärarhögskolan i Stockholm18. I detta projekt studerades 
om och hur barn och vuxna (föräldrar, förskole- och skolpersonal) upplever 
trafikrisker sin närmiljö och hur dessa aktörer handskas med trafikmiljöstress. 
Detta omfattar såväl egenskaper i miljön som hos individerna samt samspelet 
dem emellan, och i vilken mån det ger upphov till stresstillstånd. Inom pro-
jektet studerades boendemiljöer med olika slags trafiklösningar och det empi-
riska materialet bestod av närmiljöstudier, enkäter och intervjuer (se Björklid, 
1996; Heurlin-Norinder, 1997; Vågberg 1996).  

Det övergripande intresset för intervjustudien var förskolepedagogers tal 
om den pedagogiska kvaliteten i förskolors utemiljö. Avsikten med intervju-
studien var dels att belysa de trafikrisker förskolepedagoger upplever i miljön 

                                                      
18 Forskningsledare för forskningsprojektet/temaprogrammet var professor Pia Björklid (1992; 
1995; 1996), forskningsgruppen för miljöpsykologi och pedagogik, institutionen för pedagogik 
vid Lärarhögskolan i Stockholm, numera Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
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närmast förskolan och hur detta inverkar på verksamheten med barnen ute, 
dels att beskriva pedagogernas resonemang om trafiksäkerhetsarbetet inom 
barnomsorgen. Intervjustudien genomfördes 1993, följdes upp med ytterligare 
intervjuer 1995 och resulterade i två rapporter (Vågberg, 1994; Vågberg, 
1996). 

Det mest tongivande inslaget i studien var pedagogernas beskrivningar av 
det ansvar som de ansåg ligga på deras axlar vad gällde att tillgodose barnens 
behov av säkra miljöer. De betonade att utemiljön spelade en betydande roll i 
det avseendet eftersom väsentliga delar av förskoleverksamheten bedrevs ut-
omhus och därför var en viktig pedagogisk arena. Pedagogerna beskrev att de 
i varierande omfattning rörde sig eller hade för avsikt att röra sig mycket ute i 
närsamhället med sina barngrupper och underströk vikten av säkra men också 
stimulerande och inbjudande miljöer för att kunna bedriva ett bra arbete. Att 
barn och pedagoger var stora brukare av utemiljön i sitt närområde framgick 
gång efter annan i intervjusamtalen. Detta medförde också att pedagogerna i 
sitt vardagsarbete återkommande fick ta ställning till dilemman som kunde 
uppstå mellan den tillgängliga miljöns utformning och den verksamhet de ville 
bedriva. 

Under 1990-talet utsattes den offentliga sektorn för omfattande organisa-
toriska, ideologiska och ekonomiska förändringar och nedskärningar (Barns 
villkor i förändringstider, 1994; Barnomsorgen i socialtjänstlagen, 1995). Ett 
inslag i intervjustudien var frågor om vilka konsekvenser dessa nedskärningar 
fått för det pedagogiska arbetet i utemiljön. Ju större barngrupper desto mer 
ökade behovet av att vistas ute med barnen, men större barngrupper fick också 
till följd att man inte längre hade möjlighet att röra sig ute i närsamhället i 
samma utsträckning som tidigare. Pedagogerna betonade att nedskärningarna 
kommit att innebära att de behövde finna nya lösningar för sitt arbete. 

Frågan om förskolans dubbla uppdrag – det vill säga relationen mellan om-
sorgsuppgiften och lärandeuppgiften – och pedagogernas ansvar fick aktuali-
tet i slutskedet av arbetet med intervjustudien. I slutrapporteringen av inter-
vjustudien så sammanfattade jag detta på följande vis: 

Det ligger mycket i lärandet. Att instruera och handleda men också att ingripa, 
bromsa, reda ut, varna och förhindra. För förskolepersonalens del handlar tra-
fiksäkerhetsarbetet om att hantera en balansgång mellan säkerhet och pedago-
gik. Att skydda barnen från faror men samtidigt stimulera barnen att utöka sitt 
lekrevir och att lära känna sitt eget närsamhälle med dess unika struktur och 
sammanhang. Dilemmat ligger i spänningsfältet mellan att ”gå ett steg före” 
och att ”gå ett steg efter” (Vågberg, 1996, s. 44). 
 

Den sammanfattande reflektion jag gjorde av intervjustudiens resultat var att 
pedagogerna gav uttryck för att det var svårt att arbeta med lärandeuppgiften 
om det av olika skäl inte fanns möjlighet att på ett tillfredsställande vis upp-
rätthålla god omsorg. Detta väckte min nyfikenhet kring hur relationen mellan 
omsorg och lärande gestaltas i förskolan och vilka kunskapsperspektiv kring 
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detta som råder i förskollärarpraktiken. Jag kunde bland annat se exempel på 
hur pedagogerna gav uttryck för två kunskapsperspektiv i sitt resonemang om 
barns säkerhet: ett framtidsorienterat ("långt borta") perspektiv med sikte på 
att lära barnen säkerhet inför en abstrakt framtid och ett kontextuellt ("här och 
nu") perspektiv med fokus på och känslighet inför barnens säkerhet som ett 
vuxenansvar i det konkreta nära sammanhanget (Vågberg, 1997, s. 40–50). 
Denna reflektion gav sedermera ny näring åt mina tidiga funderingar kring 
omsorgens innebörder och praktiska uttryck i förskolan. 

I mitten av 2000-talet så återvände jag därför till intervjustudiens data-
material. Jag önskade hitta ytterligare stoff till en fördjupad analys av hur om-
sorgsuppdraget kommer till uttryck via pedagogernas resonemang om det till 
synes outtömliga ansvaret för barnen i allmänhet och vad som ligger till grund 
för pedagogernas ansvarstagande i relation de etiska och pedagogiska övervä-
ganden som de gör i sitt yrke i synnerhet. När jag började läsa om intervju-
materialet så väcktes intresset för att undersöka hur förskolepedagoger reso-
nerade kring omsorg och ansvar i förskolan. Jag önskade dels utforska de nya 
fynd jag fann i anslutning till omläsningen av materialet, dels få tillgång till 
ett kompletterande material kring frågan om omsorgens perspektiv och peda-
gogers ansvar. Det blev upprinnelsen till en ny studie; dels en sekundär analys 
av intervjumaterial, dels en ny intervjustudie. 

Under åren 2004–2006 träffade jag ett arbetslag i en förskola för ett antal 
fokusgruppintervjuer. Det övergripande syftet med intervjuerna var dels att få 
ett annat perspektiv på frågor som genererades av omläsningen av materialet 
från 90-talet, dels att ringa in olika aspekter av omsorgsperspektivet i verk-
samheten. Samtalen och bearbetningarna av dessa rörde sig om pedagogernas 
idéer kring olika vardagliga situationer i förskolepraktiken, med blick på om-
sorgsperspektivet och pedagogernas uppfattningar om sitt ansvar och ansvars-
tagande.  

Den empiri som denna avhandling bygger på har således genererats under 
två tidsperioder: 1993–1995 och 2004–2006. Det har förflutit 13 år mellan 
intervjustudiens första intervju i mars 1993 till det sista gruppintervjusamtalet 
i juni 2006. Tillsammans speglar de bägge materialen en period av samhälle-
liga förändringar med stora konsekvenser för förskolan och för omsorgens 
plats i förskolan. De bägge studierna är länkade på så sätt att gruppintervju-
samtalen genomfördes med intentionen att dels följa upp teman som utkristal-
liserades ur omläsningen av intervjumaterialet, dels behandla frågor som var 
brännbara för pedagogernas egen praktik. Detta redogör jag mer ingående för 
i nästa avsnitt, där metodval, urval och upplägg av de två intervjustudierna 
kommer att behandlas. 
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Två intervjustudier: metodval, urval och upplägg 
Gemensamt för det empiriska materialet i de båda studierna är att de utgörs av 
olika former av kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjumaterialet från den 
första studien 1993–1995 har omarbetats och sekundäranalyserats inom ramen 
för en kvalitativ ansats, och det är den sekundära analysen tillsammans med 
den andra intervjustudien 2004–2006 som redovisas i denna avhandling. Jag 
kommer i detta avsnitt att beröra upplägget av de båda intervjustudierna för 
att i nästa avsnitt redogöra för motivet till och upplägget av den sekundära 
analysen. 

Motivet till att välja intervjun som forskningsmetod utgår i båda fallen från 
en önskan om att fånga intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av 
olika företeelser relaterat till forskningsfrågan. Detta innebär att intervjudata 
är särskilt lämpligt för fenomenologiskt inriktade studier (Denzin & Lincoln, 
2017). Kvalitativ är den metod som avser att karaktärisera och gestalta beskaf-
fenheten hos något (Larsson, 2005). Detta något handlar i mitt fall om att be-
lysa omsorgens innebörder och praktik i förskolan i förskolepedagogers tal 
om ansvar. Verben ”karaktärisera” och ”gestalta” indikerar att det som ska 
undersökas sker via aktörernas aktiva handling. Med aktiv handling menas i 
detta fall pedagogernas tal om sin egen praktik. Det är i den meningen en 
skapelseprocess där forskare och informanterna skapar mening tillsammans. 
Kvalitativ forskning är strikt kontextbundet och placerar betraktare i ett sam-
manhang (Denzin & Lincoln, 2017). Den är riktad mot att söka förstå och 
tolka, fenomen utifrån den innebörd som informanterna ger dem (ibid.). Den 
kvalitativa metodikens kännetecken är bl.a. att händelser bör studeras i sina 
rätta sammanhang för att förstås, det vill säga att göra djupdykningar i miljöer 
och unika sammanhang (Patton, 2015).  

Att använda förskolekontexten som inspirationskälla till intervjuerna var 
också av avgörande betydelse för min studie. Dels av praktiska skäl då det var 
där mina informanter befann sig. Men också av det skälet att jag önskade in-
förliva och förskroppsliga förskolekontexten i intervjuerna. Att vara på plats i 
förskolan tillsammans med de intervjuade pedagogerna skapade förutsätt-
ningar för att skapa en mellanmänsklig situation där kunskap konstrueras i 
interaktion mellan intervjuare och de(n) intervjuade (Kvale & Brinkmann, 
2014). Den kvalitativa forskningsintervjun fokuserar också bestämda teman, 
där specifika situationer och handlingar får sin belysning (ibid.). I de bägge 
intervjustudierna var dock dessa teman bestämda på förhand i olika omfatt-
ning. Jag kommer att redogöra för detta nedan. 

1993 – 1995: Enskilda intervjuer 
Denna intervjustudie utgjorde alltså primärt en del av ett större forskningspro-
jekt, där urvalsprincipen var boendemiljöer i en storstadsregion med olika 
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slags boende- och trafiklösningar och hur barn, föräldrar, skol- och förskole-
personal upplevde dessa miljöer. Forskningsprojektets övergripande design 
fick således konsekvenser för upplägget av intervjustudien, som avsåg att 
fånga variationen av miljöupplevelser hos pedagoger verksamma i olika bo-
stadsområden med stor variation i samhällsplaneringen. Intervjustudien ge-
nomfördes i två etapper, 1993 och 1995, och utgick vid bägge etapperna från 
samma områden och i den mån det var möjligt från samma förskolor och 
samma pedagoger. Materialet består av sammanlagt 28 intervjuer med 22 pe-
dagoger, verksamma i 18 förskolor i 8 bostadsområden. 10 förskolor besöktes 
två gånger. 8 förskolor besöktes en gång. 6 pedagoger intervjuades två gånger 
och 16 pedagoger intervjuades en gång.19 Intervjustudien fick formen semi-
strukturerad intervju, där ett antal frågeområden kring förskolepedagogers 
upplevelse av förskolans närmiljö behandlades.20 

Jag ville möta pedagoger som kunde antas ha rikligt med kunskap om de 
företeelser jag undersökte. Ett viktigt urvalskriterium var därför att de inter-
vjuade pedagogerna hade varit verksamma inom förskoleverksamheten en tid 
och var väl förtrogna med förskolans utemiljö och närmiljö. Via kommuner-
nas barnsomsorgsbyrå/barnomsorgsenhet valdes studiens förskolor ut. Däref-
ter kontaktades förskolecheferna vid varje berörd förskola med en förfrågan 
om att deltaga i studien. De förskolechefer som beviljade mig tillträde till för-
skolan ombads att gå ut med en förfrågan till sina förskolepedagoger, och på 
så sätt deltog enbart pedagoger som själva ansåg att de hade något att bidra 
med och var intresserade av frågor som rörde barns utemiljö och säkerhetsfrå-
gor.  

Alla intervjuer skedde på en avskild plats vid de olika förskolorna, på dag-
tid vid en tidpunkt som passade de intervjuade. Varje intervju tog mellan 60–
90 minuter. Intervjuerna spelades in med bandspelare och transkriberades där-
efter. Utskrifterna var selektiva i relation till studiens frågeområden. Det in-
nebar att de i denna första vända inte var helt ordagrant eller komplett tran-
skriberade. 

2004 – 2006: Fokusgruppintervjuer21  
I oktober 2003 etablerade jag via en förskolechef kontakt med ett arbetslag 
bestående av fyra pedagoger vid en förskoleavdelning på en förskola i en 
mindre mellansvensk kommun.22 23 Med hjälp av dessa pedagoger så önskade 
jag dels få ett annat perspektiv på frågor som genererades av omläsningen av 

                                                      
19 Översikt över förskolor och intervjuade pedagoger i bilaga 1 
20 Intervjumanual för enskilda intervjuer 1993–1995 i bilaga 2 
21 Jag använder begreppet fokusgruppintervjuer, fokusgrupp och fokussamtal synonymt i fram-
ställningen. 
22 Informationsbrev till arbetslaget i bilaga 3 
23 Översikt över intervjuade pedagoger i bilaga 4 
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intervjumaterialet från 90-talet, dels att ringa in olika aspekter av omsorgsper-
spektivet i verksamheten, aktuella för pedagogerna. Jag träffade förskoleche-
fen och de fyra pedagogerna för en informationsträff där vi också gjorde en 
plan för upplägget av denna studie. Det vi diskuterade var: Hur, när och i vil-
ken omfattning skulle jag och pedagogerna mötas för att på ett mångfaldigt 
och trovärdigt sätt fånga omsorgens uttryck i de vardagliga situationer i för-
skolan jag hade för avsikt att studera närmare? Vi kom fram till att jag skulle 
göra ett antal studiebesök i verksamheten för att bekanta mig med förskole-
kontexten och pedagogernas arbetsmiljö, och därigenom erbjudas möjlighet 
att få syn på aspekter som vi sedan skulle samtala om inom ramen för inter-
vjuer. Tillsammans med de första fynden från omläsningen av intervjumateri-
alet 1993–1995, skulle studiebesöken tjäna som inspiration till dessa inter-
vjuer.  

Intervjustudien 1993–1995 bestod av enskilda intervjuer, där en pedagog 
gavs möjlighet att utveckla sitt eget resonemang inom ramen för en semistruk-
turerad intervju. Därför var jag vid detta tillfälle mer intresserad av att fånga 
det kollektiva, kollegiala meningsskapandet, och samtidigt ändå mana fram 
skillnaden mellan deltagarnas uppfattningar, i den mån det var möjligt (Co-
hen, Morrison & Manion, 2011). Valet av intervjumetod föll därför på fokus-
gruppintervjuer. En av fördelarna med fokusgruppintervjuer är att det ger möj-
lighet att gemensamt utveckla olika idéer och resonemang om det fenomen 
som ska studeras. Dessutom ges möjligheten att ett svar från en av deltagarna 
kan följas upp och nyanseras av en annan deltagare, vilket i stunden ger ett 
fylligare svar (Krueger & Casey, 2009; Wibeck, 2010; Patton, 2015). På så 
vis finns förutsättningar för att datainsamlandet blir en gemensam social erfa-
renhet. En sådan gemensam social erfarenhet kan antas öka meningsfullheten 
och trovärdigheten i den metodologiska ansatsen just därför att perspektiven 
bryts och byts i ett socialt sammanhang (Patton, 2015). Det är dessutom ett 
särskilt användbart metodologiskt angreppssätt när en grupp människor (här; 
arbetsgrupp) under en tid har arbetat tillsammans i en gemensam verksamhet, 
för ett gemensamt syfte (ibid.). Förutom att fokusgruppintervjuer fångar kol-
lektiv mening kring det studerade så är styrkan med denna metodologiska an-
sats att den är fokuserad (Patton, 2015). De fokuserade frågorna/temat vid 
varje intervju väljs för att skapa utrymme för reflektion kring detta fokus. 

Vårt första möte i oktober 2003 mynnade ut i att jag under tiden februari 
2004 – september 2006 gjorde sex studiebesök vid förskoleavdelningen och 
träffade arbetslaget för sex fokusgruppintervjuer. Syftet med fokusgruppinter-
vjuerna tillsammans med de fyra pedagogerna var alltså att initiera samtal 
kring teman där vi tillsammans sökte hitta ingångar till begreppet omsorg 
såsom det kom till uttryck i deras verksamhet och därmed också hitta analy-
tiska ingångar till arbetet med materialet i intervjustudien 1993–1995. Dessa 
teman utgick ifrån det jag uppmärksammade som särskilt tongivande, dels 
från omläsningen av intervjumaterialet, dels från studiebesöken i verksam-
heten men också de frågor som aktualiserades från en samtalsomgång till en 
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annan. Samtalen har till sin form varit öppna men dess teman har initierats av 
mig och innehållet i samtalen har styrts av mina frågor.24 Jag hade mer rollen 
av guidande samtalsledare – eller moderator – än intervjuare, vilket också är 
brukligt inom ramen för fokusgruppintervjuer (Wibeck, 2010; Patton, 2015). 
Det hade både sina fördelar och nackdelar. Fördelarna var att samtalen flöt 
med inpass från mig, men också att jag var en del i meningsskapandet. Nack-
delen kunde vara att min roll ibland blev otydlig då interaktionerna i gruppen 
även inbegrep mig som gruppdeltagare (”Vänta! Ställer du en fråga nu?”), vil-
ket också kunde leda till att det var lätt att missa när någon i arbetslaget ibland 
tog stort samtalsutrymme på bekostnad av andra (Patton, 2015). 

Som moderator är det av yttersta vikt att se till att alla deltagare får ut-
rymme i samtalet. Även om det är deltagarnas perspektiv som är det relevanta 
att fånga, så bör moderatorn vara väl insatt i ämnet för att kunna föra diskuss-
ionen vidare och fördela ordet om så behövs (Dahlin-Ivanoff, 2015).  Jag vinn-
lade mig om att fördela ordet jämnt mellan deltagarna, men gav också ut-
rymme för att avstå från att säga något där och då (Cohen, Morrison & Ma-
nion, 2011). I efterhand kan jag dock konstatera att någon/några av förskole-
pedagogerna – trots min motsatta ambition – var mer tongivande än andra. I 
det fall samtalet ändå väckte engagemang hos alla så lät jag det passera. För 
att i någon mån råda bot på ojämlik fördelning av taltid så avslutade jag varje 
samtalsomgång med en kortare sammanfattning av vårt samtal och med en 
fråga till var och en om de hade något ytterligare att tillägga. 

Samtalen och bearbetningarna rörde sig kring pedagogernas förhållnings-
sätt till sitt handlande i olika vardagliga situationer i förskolepraktiken. Vi har 
närmat oss detta genom tal om dilemman i verksamheten, föreställningar och 
associationer kring begreppet omsorg, föreställningar kring ”barns bästa” 
samt föreställningar om förväntningar mellan hem – förskola – samhälle. 
Samtalen transkriberades och jag sammanfattade det som jag uppfattade vara 
det mest centrala i samtalen. Dessa transkriptioner låg sedan till grund för det 
nya samtalet. När vi möttes för ett nytt samtal fick pedagogerna ta del av sam-
manfattningarna från transkriptionerna från samtalsomgången innan. Vi bör-
jade den nya samtalsomgången med att tala om det som sades gången innan, 
om de kände igen sig i sammanfattningarna eller om de önskade klarlägga 
något. På så vis finns det en tidsmässig kontinuitet mellan samtalen. Återkopp-
ling skedde dock inte efter det avslutande samtalet september 2006. Efter detta 
avslutande tillfälle avsåg jag enbart rikta min uppmärksamhet mot utsagorna 
”som text” och avsåg inte säga något ytterligare om pedagogernas återkopp-
lingar, övertygelser och egna tankar (jfr Irisdotter, 2006, s. 29).  
 Samtalen – som planerades in i anslutning till arbetslagets ordinarie plane-
ringstid på kvällstid – varade högst en timme per omgång och spelades in på 
band alternativt Mp3-spelare. Jag transkriberade de inspelade samtalen efter 
varje samtalsomgång. Att transkribera fokusgruppintervjuer är ett grannlaga 
                                                      
24 Intervjumanual för fokusgruppintervjuer i bilaga 5 
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arbete. Deltagarna talar ofta i munnen på varandra och det kan vara svårt att 
avgöra vad som sägs och vem som säger det. Jag valde därför en transkript-
ionsnivå som var ordagrann; visst talspråk, omtagningar, pauser, infall från 
övriga deltagare skrevs ut, men av hänsyn till pedagogerna som skulle läsa 
utskrifterna strävade jag efter en hög skriftspråksstandard för att säkerställa 
att det huvudsakliga innehållet återgavs (Wibeck, 2010). 

Material som möts 
I denna avhandling riktar jag med hjälp av ett närhetsetiskt perspektiv söklju-
set mot aspekter som inte var en del av den primära intervjustudien 1993–
1995. Parallellt med att jag återvände till och började läsa om intervjumateri-
alet från 90-talet väcktes också intresset för att mer direkt undersöka hur för-
skolepedagoger resonerade kring omsorg och ansvar i förskolan. Jag önskade 
alltså dels utforska de nya fynd jag fann i anslutning till omläsningen av 
materialet, dels få tillgång till ett kompletterande material kring frågan om 
omsorgens perspektiv och pedagogers ansvar. Arbetet med att läsa om inter-
vjumaterialet från 1993–1995 pågick samtidigt som jag genomförde fokus-
gruppintervjuerna 2004–2006. Den övergripande tanken var att omläsningen 
av intervjumaterialet och arbetet med fokusgruppintervjuerna skulle korsbe-
frukta varandra. Detta sätt att återvända till ett redan insamlat material med 
syftet att undersöka en ny forskningsfråga och fördjupa den primära analysen 
benämns sekundär analys (reworking qualitative data) (Heaton, 2004). I nästa 
avsnitt följer en redogörelse av de metodologiska överväganden som ligger 
till grund för en sekundär analys och hur denna genomförs inom ramen för 
avhandlingen. 

Att göra sekundär analys (Reworking Qualitative Data) 
Att omarbeta kvalitativa data via en sekundär analys innebär att man använder 
ett befintligt material för att söka svar på en forskningsfråga som i olika grad 
skiljer sig från den forskningsfråga som ursprungligen ställdes och som 
materialet belyser (Heaton, 2004; Hinds, Vogel & Clarke-Steffen, 1997). Att 
arbeta på detta sätt med kvantitativa data har länge varit ett etablerat och väl-
dokumenterat förekommande och kostnadseffektivt sätt att maximera använd-
barheten av insamlade data. Detta sätt att arbeta med kvalitativa data har där-
emot inte rönt samma spridning och acceptans ännu men är på framväxt, sär-
skilt inom ramen för hälsoforskningsområdet (Heaton, 2004). Vikten av att 
utveckla detta område till en särskild gren, eller ett särskilt förhållningssätt, 
inom den kvalitativa forskningen framhålls genomgående i metodlitteraturen 
(Heaton, 1998; 2004; Hinds, Vogel & Clarke-Steffen, 1997; Mauthner, Parry 
och Backett-Milburn, 1998; Szabo och Strang, 1997; Thompson, 2000; 
Thorne, 1998).  
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Sekundär analys kan genomföras på olika sätt. Andra forskares tidigare in-
samlade och bearbetade datamaterial, som exempelvis finns tillgängliga i of-
fentliga databaser och specialsamlingar, kan återanvändas för att analysera re-
sultat från olika undersökningar i ett nytt sammanhang. Vidare kan det handla 
om att forskare delar datamaterial inom ramen för ett forskarnätverk, alterna-
tivt kombinerar eller slår samman datamaterial och analyserar utfallet gemen-
samt som en del av ett sekundärt projekt. Det kan också, som i mitt fall, handla 
om att återanvända eget insamlat material för att analysera det utifrån andra 
forskningsfrågor och/eller teoretiska perspektiv (Heaton, 2004). 

Mer specifikt utgår jag ifrån en kombination av två sekundäranalytiska an-
greppssätt när jag omarbetar materialet i intervjustudien. Dels en ”överskri-
dande analys” (supra analysis), som innebär att utvidga den primära studien 
med nya forskningsfrågor och teoretiska perspektiv som överskrider den pri-
mära studiens fokus (Heaton, 2004, s. 38–41). Detta innebär i mitt fall ett an-
nat teoretiskt perspektiv och en analytisk vidareutveckling än vad som var fal-
let i den primära studien. Det vill säga, en analys av materialet från ett annat 
perspektiv, för att hitta och/eller undersöka begrepp som inte var centrala för 
den primära studien. Det handlar alltså om att närma sig materialet på ett sätt 
som det inte ursprungligen var tänkt. I mitt fall utgör den närhetsetiska ansat-
sen ett sådant nytt perspektiv och begreppsligt fokus. 

Det andra angreppssättet är en ”kompletterande analys” (supplementary 
analysis), som innebär ett fördjupat fokus på en särskild aspekt i materialet 
som inte – eller bara delvis – behandlades i den ursprungliga studien, nämligen 
omsorgsperspektivet (Heaton, 2004, s. 41–45). Det är inom ramen för en över-
skridande analys utifrån ett nytt kompletterande perspektiv med siktet inställt 
på analytisk vidareutveckling som jag tänker mig att en sekundär analys med 
fokus på ansvar och omsorg i förskolan kan legitimeras. Jag tillämpar sekun-
där analys genom att använda egna primära data från intervjustudien i akt och 
mening att mejsla fram och vidareutveckla avhandlingens syfte och forsk-
ningsfrågor, kompletterat med ytterligare en intervjustudie: fokusgruppinter-
vjuerna (Hinds, Vogel & Clarke-Steffen, 1997). 

Under 2004 avlyssnades alla intervjuer återigen med ambitionen att fånga 
in nya detaljer och aspekter som inte var aktuella 1993–1995. Då utskrifterna 
inte var helt kompletta i första vändan, så fick detta till följd att det transkri-
berade materialet utökades. Materialet består således av semistrukturerade 
bandinspelade intervjusamtal, transkriberad och omtranskriberad text och pri-
mära analyser presenterade i två rapporter.25 I denna avhandlingsstudie analy-
serar jag således det ursprungliga intervjumaterialet utifrån andra frågeställ-
ningar och teoretiska perspektiv än vad som var fallet inom ramen för inter-
vjustudien 1993–1995. Detta ställer dock specifika praktiska och metodolo-
giska krav. Det är bland annat nödvändigt att lägga sig vinn om att de nya 

                                                      
25 Vågberg, 1994; Vågberg, 1996 
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forskningsfrågorna och den teoretiska designen är trovärdigt förenlig med den 
tidigare studiens syfte och datamaterial (Coyer & Gallo, 2005). 

I nästa avsnitt kommer jag därför att diskutera trovärdighet, giltighet och 
tillförlitlighet i avhandlingens metodologiska ansats, det vill säga den sekun-
dära analysen av intervjustudien 1993–1995 och fokusgruppintervjuerna 
2004–2006. Därefter diskuteras de forskningsetiska ställningstagandena. 

Trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet i den 
metodologiska ansatsen 
När jag sammanfattade erfarenheterna av intervjustudien 1993–1995 så rikta-
des min uppmärksamhet särskilt mot hur förskolepedagogerna tycktes brottas 
med hur omsorg och lärande ömsesidigt gestaltas i förskolan, i frågan om att 
värna och arbeta med barns säkerhet i förskolan. Givet mitt tidigare intresse 
kring omsorgens innebörder och praktiska uttryck i förskolan så väcktes där-
för intresset att återvända till det empiriska materialet för att söka studera detta 
fenomen mer ingående. I och med uppmärksammandet av omsorgsperspekti-
vet så antog jag utmaningen att vända åter till det redan insamlade intervju-
materialet och med en annan teoretisk blick göra en omläsning för att söka 
”tolka i spårens riktning” (Ödman, 2004, s. 83). Detta är således utgångspunk-
ten till den sekundära analysen i denna avhandling.  

Den sekundära analysen är i högsta grad ett utfall av en tolkningsansats 
som bottnar i min förförståelse26, och som, så att säga, stakar ut spåren för ny 
datagenerering. Kärnfrågan här är dock hur jag kan medvetandegöra min för-
förståelse och hur förförståelsen leder mig vidare. Det är en fråga av yttersta 
relevans för trovärdigheten i denna ansats i allmänhet och för denna studie i 
synnerhet. Ett sätt att göra sig medveten är att låta sig utmanas eller triggas av 
de texter, det vill säga de tolkningsobjekt vi arbetar med (Ödman, 2004). Det 
bidrar till att rikta blicken mot något som – i det här fallet – i förstone inte 
undersöktes närmare, men som pockar på uppmärksamhet och manar till för-
djupad analys. Det som utmanar och triggar kan då ta sig i uttryck i nya, öppna 
frågor. 

Ett exempel på sådana öppningsfråga av relevans för denna studie är: Vad 
får jag syn på om jag ställer in skärpan mot hur förskolepedagogerna talar om 
de relationella aspekterna av förskolevardagen? Vilka aspekter av förskollä-
raruppdraget kan mejslas fram då? Vilka frågor behöver ställas till materialet 
så att omsorgens innebörder framträder tydligare? Att göra en sekundär analys 
bjuder på möjligheten att både anlägga en kalejdoskopisk blick på det redan 
insamlade materialet och samtidigt tillämpa ett misstänksamt förhållningssätt: 
                                                      
26 Med förförståelse menar jag här dels de erfarenheter jag gjorde och funderingar som väcktes 
inom ramen för min förskollärarerfarenhet, dels de erfarenheter och reflektioner som blev re-
sultatet av arbetet med intervjustudien 1993–1995. 
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Gör jag intervjumaterialet och pedagogernas röster rättvisa? Vad finns mer att 
säga? Det är mot bakgrund av dessa två frågor som den påföljande fokus-
gruppstudien 2004–2006 kom till stånd. Dels för att återföra och diskutera de 
primära teman jag fann vid omläsningen av intervjumaterialet, dels för att 
identifiera och samtala kring de frågor av aktuellt snitt som detta väckte hos 
förskolepedagogerna i fokusgruppintervjuerna. 

Hur kan jag då göra anspråk på att såväl den sekundära analysen som fo-
kusgruppintervjuerna är giltiga för och/eller skänker mening åt den företeelse 
som jag avser att studera, nämligen omsorgens innebörder? Vilka validitets-
kriterier gäller för att kvalificera en beskrivning som giltig och trovärdig sam-
tidigt som jag då eventuellt diskvalificerar en annan?  Jag kommer här att up-
pehålla mig vid två kriterier, av särskild vikt för denna avhandlingsstudie: ko-
herens och intersubjektiv förståelse. Dessa kriterier kommer också att disku-
teras i avsnittet om forskningsetiska överväganden i den sekundära analysen. 

Koherens med intervjustudiens frågor och material  
Ett kriterium som är av väsentlig vikt för giltigheten och därmed kvaliteten i 
sekundär analys är att lägga sig vinn om den sekundära analysens koherens 
med den primära studiens frågor och material (Ödman, 2004). Empirin i den 
ursprungliga studien samlades in för ett annat syfte och med utgångspunkt i 
ett annat teoretiskt ramverk än det som gäller här. Tidpunkten för datainsam-
landet i intervjustudien 1993–1995 ligger följaktligen flertalet år tillbaka i ti-
den, vilket ställer krav på vaksamhet vad gäller risken för anakronistiska fel-
slut i den sekundära analysen (Coyer & Gallo, 2005). Även om nya frågor 
ställs till intervjumaterialet så måste dessa frågor och den påföljande analysen 
röra sig inom det ursprungliga materialets möjlighetsram. Det gäller, bland 
annat, att förhålla sig respektfullt till att förskolepedagogernas utsagor och re-
sonemang rör sig inom den kontext som präglade förskolepraktiken vid den 
tiden. 

Att jag själv samlade in och arbetade med datainsamlingens material vid 
den tidpunkten innebär också att jag har en nära relation till såväl materialet 
som till de frågor som väcktes i arbetet med detta (Heaton, 2004). Det ger mig 
ett unikt förstahandsperspektiv som jag både måste omfatta respektfullt, men 
även förhålla mig kritiskt till. I denna avhandlingsstudie så har frågan om om-
sorgens innebörder i förskolan delvis vuxit fram som ett resultat av att jag 
identifierade förskolepedagogernas resonemang kring spänningen mellan lä-
rande och omsorg i intervjustudien 1993–1995. Det rör sig alltså snarare om 
en gradskillnad än en artskillnad mellan frågorna i denna studie och de frågor 
som ursprungligen ställdes inom ramen för intervjustudien. För att en sekun-
där analys ska kunna bedömas som rimligt giltig, så måste det råda en viss 
stabilitet i de innebörder som mejslas fram i analysen i relation till den ur-
sprungliga studien och möjligheten att dessa kan förstås gemensamt hos flera 
betraktare (Ödman, 2004). På så sätt kan analysen leda till ökad insikt om – i 
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det här fallet – aspekter av omsorgens innebörder och i förlängningen även 
den etiska dimensionen av förskolläraryrket, vilket också kan peka ut nya 
forskningsområden. 

Det blev också fallet i fokussamtalen 2004–2006, där fynden från intervju-
studien 1993–1995 tjänade som utgångspunkt för nya frågor. Intervjustudien 
1993–1995 och fokusgruppstudien 2004–2006 är förvisso inte helt jämförbara 
i sina metodologiska grunder. Datagenereringen har skett vid olika tidpunkter 
med flera år emellan, den har olika design och olika utgångspunkt. Fokus-
gruppstudien 2004–2006 är dock en följd av intervjustudien 1993–1995, stu-
dierna överlappar varandra via den sekundära analysen av intervjustudien och 
kompletterar på så vis varandra. De ger var och en för sig och tillsammans 
exempel på olika aspekter av förskolevardagen vid olika tidpunkter i försko-
lans nutidshistoria. Med hjälp av den närhetsetiska ansatsen söker jag konstru-
era en analys som kan bidra till att synliggöra omsorgens innebörder i försko-
lan. Detta förväntas stärka relevansen och giltigheten i denna metodologiska 
ansats (Coyer & Gallo, 2005). 

Intersubjektivt meningsskapande 
Ett annat kriterium, som kan tjäna som riktlinje för att avgöra giltigheten och 
tillförlitligheten i den sekundära analysen, är i vilken mån den socialt och in-
tersubjektivt27 kan förstås och accepteras kollektivt av företrädare för förskoll-
lärarprofessionen och för medkollegor inom akademin (Ödman, 2004; Lars-
son, 2005; Patton, 2015). Detta var initialt också en av utgångspunkterna till 
fokusgruppstudien 2004–2006. Då jag inte längre hade tillgång till intervju-
personerna i intervjustudien 1993–1995 hade jag inte heller möjlighet att åter-
föra analyserna till dem i valideringssyfte. Idén med att genomföra fokus-
gruppsamtalen var att de i någon mån skulle utgöra ett valideringsinstrument 
i relation till de primära fynd jag gjorde tidigt i omläsningen av intervjumateri-
alet 1993–1995, samt att detta skulle leda oss vidare i samtal kring frågor om 
omsorgens innebörder av aktualitet för arbetslaget. 

I våra samtal återförde jag också till en början mina första trevande analy-
tiska fynd från omläsningen. Det gav vid handen ett antal teman som kom att 
utgöra stommen i våra första fokussamtal. Med tiden genererade fokusgrupp-
intervjuerna andra teman. De tillförde ett kompletterande kvalitativt nytt in-
slag i relation till det parallella arbetet med den sekundära analysen av inter-
vjumaterialet 1993–1995. På så sätt kom fokussamtalen med arbetslaget att få 
ett heuristiskt värde genom att de bidrog till att vidareutveckla aspekter ur mitt 

                                                      
27 När jag talar om intersubjektivitet i detta sammanhang så lutar jag mig mot Per-Johan Öd-
mans resonemang kring intersubjektivitet som ”en argumentativ diskurs om tolkningars rimlig-
het” (Ödman, 2004, s. 106). Med detta menar jag alltså den kollektiva överensstämmelsen av 
ett antal människors uppfattningar av och argumenterandet kring det fenomen som studeras. Ett 
liknande resonemang återfinns hos Larsson (2005, s. 27) i det han kallar för diskurskriteriet. 
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tidigare intervjumaterial (Larsson, 2005). Fokussamtalen bidrog till att kom-
plettera med ett särskilt, riktat fokus på omsorgens perspektiv i förskolans 
praktik, något som inte var helt uttalat intervjustudien 1993–1995 (Patton, 
2015). 

I anslutning till diskussionen om studiens trovärdighet, giltighet och till-
förlitlighet ligger det nära till hands att uppehålla sig vid de forskningsetiska 
överväganden som gjorts i arbetet med denna avhandling. Nästa avsnitt kom-
mer att handla om detta. 

Forskningsetiska överväganden 
I detta avsnitt kommer forskningsetiska överväganden kring de båda intervju-
studierna (1993–1995, 2004–2006) behandlas. Därefter följer en redogörelse 
över de forskningsetiska utmaningarna i relation till sekundär analys. 

Att forska i sin egen praktik 

Varje aktivitet har två sidor. /.../ – och i samtliga fall kommer den sida som den 
utomstående ser att i viktiga avseenden skilja sig från den sida som upptar den 
professionella utövaren. Bara den professionella utövaren själv kan förstå den 
träning och praktik, disciplin och metod, strategi och fantasi som krävs för det 
fullkomliga utövandet av hans aktivitet. Samtidigt kan han emellertid vara så 
nära sin egen aktivitet att dess mest generella drag och vidaste förbindelser 
börjar att undanglida honom. När det så blir nödvändigt att luta sig tillbaka och 
bedöma hela /…/ professionen eller intellektuella disciplinen så har den utom-
stående ändå något att komma med – inte insikt (skulle man kunna säga) utan 
”utsikt” (Toulmin, 1963, s. 13; översättning och kursiveringar: Gilje & Grimen, 
1992, s. 13) 

 
I citatet ovan sätter Stephen Toulmin fingret på de överväganden av praktisk, 
teoretisk och etisk karaktär som uppehöll mig på olika sätt vid tidpunkterna 
för intervjustudien och fokusgruppintervjuerna. I fallet med intervjustudien 
1993–1995 hade jag precis lämnat min egen förskollärarpraktik och stod inför 
utmaningen att göra mig till novis i just denna för mig välkända praktik. Det 
vill säga, att både dra nytta av min erfarenhet från förskollärarpraktiken och 
samtidigt göra visst motstånd mot min egen invävdhet i praktiken, för att mi-
nimera risken ”att dess mest generella drag och vidaste förbindelser börjar att 
undanglida” mig (ibid.). 

I det här fallet så handlade det alltså om att hantera ett dilemma i spän-
ningsfältet mellan att både ha insikt och skapa utsikt (ibid.). Vid tidpunkten 
för fokusgruppstudien 2004–2006 hade jag inte varit verksam som förskollä-
rare på ca 12 år. Mycket hade förändrats i verksamheten under de åren, men 
som förskollärarutbildare stod jag ändå praktiken nära från ett annat håll. Jag 
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valde att vara öppen med att jag arbetat som förskollärare i både intervjustu-
dien och fokusgruppstudien. Anledningen till detta var dels att jag fann det 
vara mest ärligt i relation till de intervjuade pedagogerna, dels att jag förvän-
tade mig att det skulle skapa ett kollegialt samtalsklimat av värde för studiens 
kvalitet. Förtjänsterna med att vara införstådd med förskolepraktiken och att 
vara öppen med detta var flera. Vi kunde inom ramen för båda intevjustudi-
erna snabbt komma in på de frågor som var relevanta för studien. Det var lätt 
att leva sig in i pedagogernas beskrivningar (”Du vet, ibland när man ska gå 
ut så har man fler barn än vad händerna räcker till. Det blir… ja, förstår du hur 
jag menar här?”, ”Ja, jag förstår precis vad du menar”). Det var lätt att få till-
träde till förskolorna och pedagogerna och jag blev väl mottagen (”Skönt att 
du är ’en av oss’. Det är lättare att prata då”).  

Det fanns dock också vissa bryderier med att ha en nära anknytning till 
förskolepedagogpraktiken och att vara öppen med min yrkeserfarenhet. Dels 
handlade det om att vara (och göra sig) ”hemmablind”, det vill säga ta prakti-
ken för given och inte kunna förhålla sig tillräckligt ”okunnigt nyfiken” i sam-
talen och att därmed riskera att missa viktiga nyanser i pedagogernas berättel-
ser. Det fanns också en risk för att det ibland uppstod icke förväntade eller 
avsedda glidningar i samtalen, där andra aspekter av förskollärarpraktiken, än 
de för studien avsedda, behandlades (synpunkter på personalorganisationen 
vid förskolan, problem i kollegiet, i samarbetet med föräldrar, etc.). Det kan 
tyckas som ett mindre problem, men att bli tilldelad kollegiala förtroenden 
kring praktiken mitt under intervjusamtalet samtidigt som samtalet spelades 
in på band, var av integritetsskäl ibland problematiskt. För att värna pedago-
gernas personliga och yrkesmässiga integritet sökte jag säkerställa att vi så 
smidigt som möjligt återvände till intervjufrågorna snarast möjligt (God forsk-
ningssed, 2017). 

När intervjuerna transkriberades utelämnade jag också sådant innehåll. 
Detta dilemma är direkt förknippat med hur forskaren tydliggör sin roll och 
sitt ansvar. När jag presenterade mig som ”förskollärare, lärarutbildare och 
doktorand” så bidrog detta i vissa fall till att min roll blev något diffus. Det 
kunde bland annat visa sig i en intervjusituation att pedagogerna ibland öns-
kade få min förskollärarblick på de frågor vi uppehöll oss vid (”Men vad säger 
du om detta? Vad tänker du, som förskollärare, att man kan göra åt saken? Ge 
oss ett tips!”). Den forskningsetiska utmaningen handlade därför till stor del 
om att undvika att bli och vara gränslös i forskningsprocessen, och att – åt-
minstone till en början – återkommande säkerställa att jag var där för att samla 
in material till en delstudie i ett större forskningsprojekt (1993–1995) och min 
avhandling (2004–2006). En ansvarig forskargärning handlar om att på ett 
rimligt och tydligt sätt hantera och väga flera olika intressen mot varandra. 
Dessa olika intressen kan vara lika giltiga, men de kan ändå komma i konflikt 
med varandra (God forskningssed, 2017). I det här fallet sökte jag göra tydligt 
att mitt forskningsintresse var av ett mer problematiserande slag än förskole-
pedagogernas lösningsfokuserade praktikerintresse och att jag dessutom hade 
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ett ansvar att säkerställa såväl de medverkandes integritet som studiens kvali-
tet (ibid.).  

I intervjustudien 1993–1995 tydliggjorde jag detta genom att initialt infor-
mera de medverkande pedagogerna om syftet med studien, att de skulle sam-
tycka till deltagande och att deltagande var frivilligt. Vidare informerades pe-
dagogerna om att jag skulle återkoppla de delar av intervjuerna jag avsåg att 
använda i rapporterna och att de erbjöds möjlighet att utveckla ett resonemang 
om de så önskade. Jag gjorde också gällande att de var helt avidentifierade i 
rapporteringen av resultatet (God forskningssed, 2017). Avslutningsvis infor-
merade jag pedagogerna om att jag eventuellt skulle återkomma för en upp-
följande intervju, vilket också blev aktuellt två år senare, 1995. För allt detta 
fick jag ett muntligt samtycke, vilket vid tiden för intervjustudien var gängse. 
Det var ett liknande förfaringssätt i fokusgruppstudien 2004–2006.28 Skillna-
den här var att vi under två års tid träffades återkommande i samband med 
mina studiebesök och intervjusamtalen. Frågan om samtycke aktualiserades 
därför inför varje tillfälle och återkopplingen av intervjuerna skedde på regel-
bunden basis inför varje samtalsomgång.  

Vad gäller frågan om konfidentialitet har förfaringssättet varit detsamma i 
båda intervjustudierna. Uppgifter om de deltagande och forskningsmaterialet 
ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
detta (God forskningssed, 2017). I mitt fall har pedagogernas personuppgifter 
utgjorts av för- och efternamn samt kontaktuppgifter till den förskola de be-
finner sig. Inga personnummer eller privata kontaktuppgifter i övrigt finns att 
tillgå. Det är dessutom av särskild vikt att inte de deltagande pedagogerna ska 
kunna identifieras av utomstående. Jag har sökt säkerställa detta genom att 
inte nämna eller beskriva enskilda pedagoger, de kommuner eller de förskolor 
som deltagit i studierna på ett sådant sätt att deras identitet ska röjas. Alla 
pedagoger presenteras med nummer eller fingerade namn i avhandlingen. 

När det flera år efter genomförandet och slutrapporteringen av intervjustu-
dien blev aktuellt att genomföra en sekundär analys av intervjumaterialet ställ-
des jag återigen inför frågan om att inhämta samtycke. Då de uppgifter jag 
hade på de medverkande pedagogerna var så pass knapphändiga (namn på de 
intervjuade och telefonnummer till förskolan), reducerades möjligheten att på 
ett rimligt sätt återfinna de intervjuade pedagogerna för ett nytt samtycke. Det 
gav vid handen etiska överväganden av en annan art, vilket jag redogör för i 
nästa avsnitt. 

Att komma materialet nära utan att vara nära 

Det är forskarens skyldighet att ärligt presentera avsikten och målet med sin 
forskning, och det är avgörande att de vetenskapliga resultaten rapporteras på 

                                                      
28 Informationsbrev i bilaga 3 
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ett tillförlitligt och försvarbart sätt. Forskning värd namnet förutsätter att det 
objektivt går att granska data, den vetenskapliga argumentationen och inte 
minst slutsatserna. För att detta ska vara möjligt krävs att resultaten görs till-
gängliga och att de kommuniceras på ett vederhäftigt sätt till kolleger och all-
mänhet. Öppen kommunikation är avgörande (God forskningssed, 2017, s. 69) 

 
På ett plan kan en kvalitativ sekundär analys tyckas vara mer oproblematisk 
jämfört med en kvalitativ ursprungsstudie (exempelvis en intervjustudie) i för-
hållande till etiska regler. I en sekundär analys så möter forskaren responden-
terna via text (transkriberade rådata) snarare än ansikte mot ansikte, vilket in-
nebär att undersökningen i sig inte tycks kräva samma sorts etiska granskning 
som är fallet i samband med sedvanlig datagenerering. På ett djupare plan så 
framstår dock en sekundär analys som betydligt mer problematisk i förhål-
lande till frågor som rör just konfidentialitet, samtycke och trovärdigt hands-
kande av ursprungsmaterialet (Thorne, 1998). Det visar citatet ovan från Ve-
tenskapsrådets skrift God forskningssed (2017). 

I mitt fall har jag en gång berört de etiska spörsmålen när jag samlade in 
intervjumaterialet 1993–1995. Vid tidpunkten för studien vinnlade jag mig om 
att ”ärligt presentera avsikten och målet” med studien och vad den skulle an-
vändas till (God forskningssed, 2017, s. 69). Det var dock vid det tillfället inte 
aktuellt att äska samtycke för vidare användning av materialet. Samtyckesfrå-
gan väcktes dock när det blev aktuellt att återvända till intervjumaterialet för 
en sekundär analys. Som jag nämnde ovan, fanns det ingen rimlig möjlighet 
att återfinna de intervjuade pedagogerna för att inhämta ett samtycke för att 
återvända till materialet i syfte att undersöka en ny fråga. Studien genomför-
des för drygt 20 år sedan och det finns fog för antagandet att flertalet av dem 
inte längre tjänstgör i förskolan. Dessutom måste man ta med i beräkningen 
att en återkontakt riskerar att bli en onödig börda för de tidigare deltagarna 
som då nödgas rekapitulera den tidigare studien samt ta ställning till en ny 
(Heaton, 2004). Dessutom, menar Coyer och Gallo (2005), att om forsknings-
frågan rör sig inom samma kunskapsområde som i den primära studien och 
om deltagarna behandlas konfidentiellt, så kan det anses vara rimligt att avstå 
från att kontakta de tidigare deltagarna (ibid.). 

I denna avhandlingsstudie ställs andra frågor än de ursprungliga till inter-
vjumaterialet, men då syftet är att fördjupa analysen av en aspekt (omsorg) 
nära besläktad med de aspekter som behandlades tidigare inom studien (sä-
kerhet, trygghet, tillit) kan det vara ett giltigt skäl för att avstå en återkontakt 
(ibid.). Det innebär att jag i mitt analytiska förfaringssätt måste förhålla mig 
särskilt noggrann till ett antal etiska överväganden som rör värdet av att kunna 
genomföra en sekundär analys, på tvärs med det faktum att jag inte kunde nå 
de en gång intervjuade pedagogerna för att inhämta nytt samtycke.  

Det första, högst väsentliga, etiska övervägandet handlar om att förhålla sig 
till hur de intervjuade pedagogerna kan drabbas av analyser, tolkningar och 
studiens slutsatser (Larsson, 2005). Detta gäller oavsett om det är en primär 
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studie eller en sekundär analys av den primära studien. Frågan ”Är detta en 
rimlig analys/tolkning?” måste ideligen ställas, särskilt i fallet med intervju-
erna 1993–1995, där ursprungsfrågan var en annan än den som gäller för 
denna avhandlingsstudie. Argumenten för att en analys kan anses vara tillför-
litlig och giltig bör vara klart formulerade och ha relevans för de slutsatser 
som dras inom ramen för den aktuella studien (God forskningssed, 2017). Som 
jag nämnde i avsnittet om trovärdighet, giltighet och tillförlitligthet ovan, var 
en av idéerna med fokusgruppsstudien att söka skapa intersubjektiv mening 
genom att återkoppla de första fynden från omläsningen av intervjumaterialet 
från 90-talet till pedagogerna i fokusgruppen. Att på detta sätt testa trovärdig-
heten och giltigheten i mina första trevande analyser tillsammans med peda-
gogerna i fokusgruppen, kan också betraktas som ett innovativt forskningse-
tiskt övervägande av relevans för den sekundära analysens kvalitet. Vad som 
utgör vetenskaplig kvalitet kan och ska alltid diskuteras, men 

… kvalitetsaspekten innehåller också sådant som vetenskaplig fantasi och ori-
ginalitet. Att ett projekt är nyskapande och innovativt i något avseende bidrar i 
hög grad till dess kvalitet. Kvalitetsaspekten täcker även väldesignade studier 
som validerar och/eller reproducera tidigare utförd forskning (God forsknings-
sed, 2017, s. 25) 

 
Att via en sekundär analys ta ett nytt grepp om ett redan insamlat material 
faller förhoppningsvis inom ramen för ett nyskapande och innovativt projekt. 
I det här fallet avsåg jag dock främst att göra omläsningen av de intervjuade 
pedagogernas utsagor i intervjumaterial så mycket rättvisa det bara var möj-
ligt. 

Det andra etiska övervägandet som måste göras är att ta ställning till hu-
ruvida en sekundär analys av en kvalitativ studie är hållbar. Det vill säga, om 
ursprungsmaterialet håller den kvaliteten att den möjliggör en sekundär analys 
värd namnet. Är den ursprungliga studiens design och metodologiska an-
greppssätt av tvivelaktig kvalitet så finns det en överhängande risk att den 
tvivelaktiga kvaliteten förstärks i den sekundära analysen. Det är också nöd-
vändigt att tydliggöra var den primära analysen i ursprungsstudien slutar och 
var den sekundära analysen inom ramen för den nya studien börjar. Det kan 
vara svårt att avgöra huruvida den nya studien/analysen är en del av eller en 
fortsättning på det ursprungliga projektet eller är tillräckligt nydanande och 
skiljer sig distinkt från det ursprungliga för att kunna kvalificera sig såsom en 
sekundär analys (Heaton, 1998, 2004; Thorne, 1998). 

Här är det av vikt att involvera forskarkollegor i arbetet med analysen för 
att även här få en intersubjektiv bedömning av analyserna och dess koherens 
med den första intervjustudiens frågor och material, vilket också behandlades 
i avsnittet om trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet. Detta har skett vid ett 
antal tillfällen under arbetet med avhandlingen, inom ramen för doktorand- 
och forskarseminarier vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen, 
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Stockholms universitet. Detta bidrog bland annat till att förfina forskningsfrå-
gorna och utveckla den sekundära analysen. Thorne (1998) betonar att en se-
kundär analys egentligen inte är mer problematisk att genomföra än andra for-
mer av empiriska undersökningar (Thorne, 1998). Kvaliteten på alla former 
av empirisk analys beror helt på forskarens förmåga att både ha såväl kritisk 
insikt som kritisk utsikt till sitt material baserat på intersubjektivt formad för-
ståelse (Heaton, 1998, 2004; Hinds, Vogel & Clarke-Steffen, 1997; Thorne, 
1998). De metodologiska överväganden som måste beaktas i en sekundär ana-
lys är på det stora hela taget liknande dem man måste göra i samband med 
kvalitativa studier i allmänhet. En sekundär analys, med nya frågor för ögo-
nen, ger dock utvidgade möjligheter att närma sig det ursprungliga materialet 
men också möjlighet att utveckla en svalkande distans till detsamma, det vill 
säga att komma nära materialet utan att vara nära (Heaton, 2004; Thorne 
1998). 

Efter att ha redogjort för de metodologiska, och etiska, överväganden som 
ledsagat arbetet med avhandlingens datagenerering, kommer jag i nästa avsnitt 
beskriva hur databearbetningen och analysen tagit form.  

Databearbetning och analytisk ordning 
Databearbetningen och analysen i denna studie utgår från en närhetsetiskt fär-
gad förståelse av begreppet ansvar och dess relation till omsorg. Med det me-
nar jag, mer konkret, det särskilda ansvar som hos pedagogerna uppstår i mötet 
med den andre, barnen och föräldrarna, synliggör omsorg och därmed omsor-
gens innebörder. Det innebär ett metodologiskt tillvägagångssätt som innebär 
att pröva och ompröva hur pedagogers erfarenheter av detta ansvar gestaltas i 
den sekundära analysen av intervjustudien 1993–1995 och i fokusgruppinter-
vjuerna 2004–2006. 

Ett kännetecken för kvalitativa studier i allmänhet är att resultaten av ana-
lyserna ofta handlar om att ordna eller gestalta materialet på ett så pass fylligt 
sätt så att nya innebörder framträder (Larsson, 2005). Mina analyser innebar 
att jag konstruerade och synliggjorde en rad olika teman, kategorier och inne-
håll som jag med närhetsetiska glasögon läste in i intervjuerna. Dessa teman 
ska förstås, vilket jag nämnde tidigare i detta kapitel, som resultat av mina 
konstruktioner i läsningarna av materialet där min förförståelse och kunskap 
sammanflätas med pedagogernas utsagor och de förutsättningar som råder för 
just dessa intervjuer i sin specifika kontext. Den metodologiska ledstjärnan är 
att de uppfattningar jag lyfter fram ska vara rika på innebörd, fånga det som 
framträder som tydligt men med varsam hand bevara nyanserna (Larsson, 
2005). Det handlar alltså om att skapa mening ur en stor och varierad mängd 
av data. I databearbetningen och analysen är det av vikt att skilja mellan det 
betydelsefulla och det triviala samt vaska fram meningsbärande mönster (Pat-
ton, 2015). 
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Avhandlingen utgår från två olika datamaterial: sekundär analys av enskilda 
intervjuer med förskolepedagoger insamlade under tiden 1993–1995 och fo-
kusgruppintervjuer med förskolepedagoger i ett arbetslag under tiden 2004–
2006. Datamaterialen är alltså insamlade vid olika tidpunkter under en förän-
derlig epok i förskolans nutidshistoria. Som en konsekvens av detta har de 
båda materialen studerats och bearbetats både var för sig (för att synliggöra 
tidsanda) och som en helhet (för att överskrida tidsanda). Urval av situat-
ioner/utsagor att särskilt analysera har skett utifrån den teoretiska utgångs-
punkten, avhandlingens syfte och frågor.  

Datamaterialen behandlar olika aspekter av förskolevardagen. Även om in-
tervjustudierna är olika i sin utformning och har olika fokus så speglar bägge 
materialen pedagogernas syn på sitt uppdrag och på frågan om ansvar. Olik-
heterna kan därmed användas för att mejsla ut likheterna mellan materialen. 
På så sätt hoppas jag kunna ge en mångfacetterad belysning av förskolepeda-
gogernas tal om ansvar och därmed i förlängningen om omsorgsperspektivet 
i förskolan. Jag har strävat efter att de olika intervjustudierna ska viktas likar-
tat, och analyseras likvärdigt. Materialens olika karaktär bidrar dock till att 
den analytiska nivån ibland skiftar. Intervjustudien från 90-talet hade en se-
mistrukturerad design, där frågorna ibland styrde hur pass utvecklade svaren 
blev. Fokusgruppintervjuerna var mer öppna till sin karaktär, vilket också gav 
vid handen ett material som mer hade prägel av ömsesidiga samtal. 

Det har också varit viktigt att försöka behålla en koppling till den tidsmäss-
iga kontext där empirin samlats in för att söka undvika att göra mig skyldig 
till anakronistiska felslut. Av den anledningen har jag valt att dela upp presen-
tationen av analyserna kopplat till respektive tidsepok, dels göra överskri-
dande sammanfattningar av det som förenar materialen över tid. Varje analy-
tiskt fynd läses också genom teori varför koppling till teori – och ibland tidi-
gare forskning – tydliggörs via referenser i texten. Avsikten är att sätta den 
närhetsetiska teorin i spel mot min empiri för att ge exempel på hur aspekter 
av ansvar och omsorg kan tydliggöras och förstås. Jag gör inte anspråk på att 
analyserna är heltäckande, men jag söker ge en så transparent och ärlig bild 
av hur jag använder teorin för att söka illustrera de olika analyserna. 

Jag kommer nu att redogöra för hur det metodiska arbetet med att generera 
och bearbeta data samt skapa analytisk ordning har gått till. 

Första analytiska ordningen: Omläsning av intervjumaterialet från 
90-talet 
Datagenereringen och analysen startade i sin tidiga form redan i samband med 
att jag sammanställde datainsamlingen från intervjuerna 1993 och 1995. För 
att få en helhetsbild av materialet läste jag återigen de tidigare utskrifterna 
samtidigt som jag lyssnade igenom intervjuerna med pedagogernas röster i 
öronen. De enkla frågor som guidade mig i denna läsning var: Vad var det jag 
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såg då? Vad hör och ser jag nu? Jag fyllde i där det behövde kompletteras 
vilket fick till följd att transkriberingarna utökades något. Jag fick därmed ett 
rikare material än jag hade tillgång till tidigare (jfr Hatch, 2007).  

Därefter började arbetet med att iscensätta den sekundära analysen, vilket 
primärt handlade om att sortera materialet på nytt och ringa in preliminära 
problemområden. Detta sätt att sortera och skapa ordning i materialet är en 
aktiv skapelseakt där min teoretiskt informerade blick söker spår efter omsor-
gens innebörder i pedagogernas utsagor. Det innebär att den skapade ord-
ningen är förknippad med de närhetsetiska begrepp jag utgick ifrån när arbetet 
med analyserna växte fram, vilket också krävde ett teoretiskt tydliggörande 
(jfr Rennstam & Westerfors, 2015; Hatch, 2007). Omsorg talades det inte om 
i direkta ordalag. Jag sökte därför efter närhetsetiskt laddade och omsorgsre-
laterade ord/begrepp/utsagor i intervjumaterialet29. Det innebar att jag riktade 
sökljuset mot ord om händelser/handlingar som skapades i mötet med den 
andre. Exempel på sådana laddade ord/begrepp var: 
 

 Säkerhet (barns och pedagogers) 
 Trygghet 
 Tillit 
 Behov (barns och föräldrars) 
 Komplement – kompensation (hem och förskola) 
 (Barnens begynnande) självständighet  
 Kontroll och självkontroll 
 Kroppslighet (att visa, att förhålla sig, att tydliggöra, att vara förebild) 
 Flexibilitet – anpassning 
 Rutiner (ordning och reda) 

 
På så vis inledde jag både en sortering och en sållning, eller reducering, av 
empirin, samtidigt som jag sökte måna om att inte göra avkall på relevanta 
nyanser. Förutom att skapa hanterbara data så var motivet med denna sållning 
att göra ett urval av det jag främst önskade uppmärksamma, i relation till de 
teoretiska begreppen (Rennstam & Westerfors, 2015). De övergripande frågor 
som väcktes av den primära omsorteringen av intervjumaterialet var: Hur talas 
det om omsorg? Vad kännetecknar omsorg i förskolepraktiken såsom pedago-
ger talar om det idag? Vilka dilemman kan synliggöras i det talet?  Dessa frå-
gor tog jag också med mig till det första gruppintervjusamtalet med pedago-
gerna i fokusgruppen 2004. 

                                                      
29 Se intervjumanual i bilaga 2 för en överblick av de frågeområden som behandlades i inter-
vjusamtalen 
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Andra analytiska ordningen: På spaning efter omsorg 
Vid första intervjusamtalet med pedagogerna i fokusgruppen i april 2004 
valde jag att närma mig frågan om omsorgens innebörder via den indirekta 
frågan ”Vad får ni för associationer till begreppet omsorg?”30. Här sattes de 
omsorgsladdade begrepp jag gav exempel på ovan i spel. Jag illustrerar detta 
med ett exempel ur transkriptionen från det första fokussamtalet: 

Lena: Det första som slår mig är vård och vårdande. Att ta hand om. 
 
Marie-Louise: Och att vara ett komplement till hemmet. När det till exempel 
gäller att experimentera, måla och sådant… det har man inte utrymme för 
hemma. 
 
Åsa: Ordet ”omsorg”… ja, då tänker man på ålderdomshem och så tänker man 
på hem för utvecklingsstörda där man har arbetat. Ja, det är riktig omsorg på 
hög nivå, men just här… omsorg, det är trygghet. 
 
Marie-Louise: Något jag tror är viktigt när vi pratar om detta är föräldrarna. Att 
de kan känna sig trygga. Att tryggt kunna lämna ifrån sig sitt barn som är allt 
för dem. Att känna tillit till oss och hela verksamheten, det är också viktigt. 
(Fokussamtal 1: 2004-04-26). 
 

Därefter bad jag pedagogerna resonera kring den mer direkta frågan ”Vad kän-
netecknar omsorg hos er?”. Det visade sig vara svårare att sätta fingret på, 
vilket diskussionen mellan pedagogerna i exemplet nedan kan vara ett uttryck 
för: 

Lena: Jag vet inte om du kanske skulle få olika svar om du intervjuar personalen 
på småbarnsavdelningen. Nu jobbar vi bland de äldre barnen… men de på små-
barn kanske kan säga mer om detta, de känner kanske att det är mer… att de 
känner att det kanske ibland kan bli för mycket av den varan istället för något 
annat, förstår du? Något som vi inte upplever som arbetar med de äldre barnen. 
Det finns ju mycket omsorg inne hos oss också men kanske mer, av annan sort, 
där inne… 
 
Kajsa (till Lena): Att omsorg blir något annat där, menar du? Jag förstår hur du 
tänker, men jag tror i alla fall att man ser det viktiga i det hela att man har den 
här ”mindre omsorgen” eller vad man ska kalla den… att det är lugnet och tiden 
och uppmärksamheten. Den är jätteviktig. Och bara ger närheten, tryggheten 
och den goda grunden. Sedan att man inte kan göra så mycket annat med olika 
utflykter eller liknande… huvudsaken de får det viktigaste. 
 
Marie-Louise: Just rutiner har en sådan uppenbart större plats på en småbarns-
avdelning. Dagarna är mer inrutade där… med mat och blöja och så.  Det måste 
de vara för att man ska kunna gå vidare. 
 

                                                      
30 Se intervjumaterial i bilaga 5 för en överblick av de teman som behandlades vid fokusgrupp-
intervjuerna 
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Mie: Att rutinerna på en småbarnsavdelning har en mera pedagogisk bety-
delse…? 
 
Marie-Louise: Ja, det är sådant som tar lite tid. Det tar mera tid att klä på sig 
när man är liten etc. Tiden räcker inte till samma saker. 
 
Kajsa: Menar ni att man ser det mer som barnpassning, eller…? 
 
Lena: Nej, inte som barnpassning. Men att den här vårdbiten… det tar mer tid 
med påklädning, blöjbyten, vid maten. Omsorg har mer den betydelsen på en 
småbarnsavdelning… de bitarna tänker jag på som skiljer sig åt jämfört med 
hos oss med de större barnen. Jag ser det inte som barnpassning, så tänker jag 
inte. (Fokussamtal 1: 2004-04-26). 

 
Efter varje intervjuomgång transkriberades samtalen, och tongivande inslag 
markerades för att följas upp vid nästa samtal. I det första fokussamtalet gav 
sig pedagogerna i kast med att ringa in omsorg med närbesläktade begrepp 
såsom vård, trygghet, tillit och vikten att vara ett komplement till hemmet. De 
primära begrepp jag vaskade fram i omläsningen av intervjumaterialet från 
90-talet gavs alltså röst av pedagogerna i det första samtalet, samtidigt som 
det visade sig vara svårt att direkt peka på vad som kännetecknade omsorg i 
det konkreta arbetet (jfr Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015).  Här blev det vä-
sentligt att försöka hitta ett förhållningssätt till pedagogernas resonemang som 
går utöver ett vardagligt och ibland förgivettaget sätt att beskriva verkligheten 
(jfr Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). 

Denna hållning manade fram en kreativt tolkande ingång som sökte växla 
mellan vardagsnära och teoretiska begrepp (ibid.). Det är dock inte alltid själv-
klart vad som i denna process är vardagsnära och vad som är teoretiskt infor-
merat, och vad som ges förtur i läsningen av materialet och den påföljande 
analysen (Rennstam & Westerfors, 2015). Sonderingen av de omsorgsladdade 
begreppen i intervjustudien från 90-talet utgick från min teoretiskt färgade 
blick, medan fokusgruppens associationer kring omsorgsbegreppet utgick från 
deras resonemang kring förskolevardagen. Det uppstod laddade synergieffek-
ter i mötet mellan det vardagsnära och det teoretiska, och initialt blev jag heur-
istiskt hänförd över att samstämmigheten mellan begreppssonderingen och 
pedagogernas associationer. 

Det som småningom lyfte min blick var det tillfälle då två av pedagogerna 
i fokusgruppen talade om omsorg som något som mer var förbehållet arbetet 
på småbarnsavdelningen, medan en av pedagogerna ställde den till synes pro-
vokativa frågan ”Menar ni att man ser det mer som barnpassning…?” Där blev 
ett intressant spänningsfält synligt som mynnade ut i att de kommande fokus-
gruppsintervjuerna kom att handla om förskolan som komplement/kompen-
sation, relationen till föräldrarna och olika ansvarspositioner vad gäller ”barns 
bästa”. Med dessa teman i blickfånget återvände jag till intervjumaterialet från 
90-talet för att söka i de nya spårens riktning (jfr Ödman, 2004). Därmed lät 
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jag intervjustudiens material och fokussamtalen bli en växelverkande reflekt-
ionsyta för varandra. Det analytiska arbetet pendlade mellan då- och nutid på 
ett sätt som blev fruktbart i såväl den sekundära analysens ansats som i den 
framväxande fokusgruppstudien. Den sekundära analysen av intervjumateri-
alet och fokusgruppstudien (inkl. analys av denna) utgjorde parallella proces-
ser genom hela arbetet (Wibeck, 2010). Det var i denna process som den när-
hetsetiskt färgade förståelsen av begreppet ansvar och dess relation till omsorg 
tog sin initiala form. 

Tredje analytiska ordningen: Ansvarets uttryck och ansvarets 
gränser 
Stor del av arbetet med den sekundära analysen och fokusgruppintervjuerna 
kretsar kring att söka tolka pedagogernas resonemang och egna tolkningar, det 
vill säga att växla mellan vardagsnära och teoretisk förståelse. Det är i det 
selektiva arbetet de figurer och mönster tar form som i förlängningen kräver 
en vidare kritisk reflektion (Rennstam & Westerfors, 2015; Elvstrand, Hög-
berg & Nordvall, 2009). Här skruvas analysen ytterligare mot avhandlingens 
syfte att utifrån en närhetsetisk ansats belysa omsorgens innebörder och prak-
tik i förskolan så som det framställs i förskolepedagogers tal om ansvar.  Detta 
led i den analytiska processen handlar om att både skapa distans för att få en 
överblick, men också skapa en tydligare teoretisk närhet för att söka bidra till 
att vidgad förståelse av det som studeras (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 
2009). Det är i detta skede som begreppet ansvar, och dess relation till omsorg, 
tydliggörs som analytiskt redskap. 

I kapitel 4 redogjorde jag för att förskolepedagogernas professionella an-
svar kan, ur ett närhetsetiskt perspektiv, förstås från två ansvarspositioner: det 
kontraktsbundna (ålagda) ansvaret och det moraliska (upplevda) ansvaret. 
Dessa ansvarspositioner kan överlappa varandra, men gör det inte alltid. Ana-
lyserna kretsar kring de strukturella förändringar som vid tidpunkten för de 
bägge studierna särskilt framträdde i pedagogernas tal om ansvar. Detta kan 
förstås som en aspekt av det kontraktsbunda ansvaret i relation till uppdraget. 
Mot detta kontraktsbundna ansvar kontrasterar jag också med exempel på hur 
förskolepedagogerna möter ansvaret i termer av konkreta handlingar och över-
väganden kring handlingarna och dess konsekvenser. Detta utgör en aspekt av 
det moraliska ansvaret i relation till barn och föräldrar. Det kontraktsbundna 
ansvaret möter alltså det moraliska vilket skapar såväl förutsättningar som 
gränser för hur ansvaret kan tas. Det är detta spänningsfält jag avser att syn-
liggöra. Hur förskolepedagogerna förhåller sig till de olika ansvarsposition-
erna kan variera inom detta spänningsfält. Avsikten är att visualisera spän-
ningsfältet mellan de olika positionerna och de handlingsalternativ som syn-
liggörs i pedagogernas tal om ansvar i förskolepraktiken, i relation till barnen 
och föräldrarna. 
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I denna avhandling har spänningsfältet mellan dessa två ansvarspositioner in-
spirerat till en analytisk idé om ansvar i mötet med den andre i förskolan. 
Denna idé formuleras i termer av två aspekter av förskolepedagogers ansvar: 
ansvarets uttryck och ansvarets gränser. Det är kring dessa två analytiska 
aspekter som materialet tar sin form och presenteras i kapitel 6 och 7. Ana-
lyserna redovisas utifrån teman som på olika sätt speglar pedagogernas före-
ställningar kring ansvarets uttryck och ansvarets gränser. I figuren nedan pre-
senteras en översikt av de teman som kommer att belysas i de kommande ka-
pitlen: 
 

 Intervjuer 1993–1995 Fokusgruppintervjuer 2004–2006 
 

Ansvarets uttryck - Kontroll och trygghet 
- Flexibilitet 

- Lugn och ro 
- Att uppmärksamma barnen   

Ansvarets gränser - Ansvarsfördelning mellan 
hem och förskola 
- Familjestöd: information, 
 solidaritet, avlastning  

- Spänningen mellan service och pe-
dagogisk verksamhet 
- Familjestöd: att värna goda relat-
ioner 

Figur 1: Ansvarets uttryck och gränser, teman i intervjuer och fokusgruppintervjuer 
 
Jag redogör för dessa teman genom att låta pedagogerna komma till tals i ci-
tatform. Redogörelsen följer ordningen med att de bägge studierna presenteras 
för sig. Först med utgångspunkt i beskrivande tematiseringar som därefter får 
sin teoretiska belysning via närhetsetiska läsningar av materialet. De båda ka-
pitlen avslutas med en sammanfattning av ansvarets uttryck och ansvarets 
gränser över tid. Där knyts pedagogernas resonemang om ansvar till de policy- 
och måldokument som varit styrande för förskoleverksamheten under de olika 
tidsperioderna. På så sätt sätts de båda materialen i förhållande till relevanta 
förskolepolitiska kontexter och nya kvaliteter kan vaskas fram där de skilje-
linjer som åskådliggör ansvarets villkor över tid särskilt synliggörs. Jag lyfter 
alltså både skilda men också synbart gemensamma aspekter ur de bägge 
materialen. Gemensamt för pedagogerna i intervjustudien 1993 – 1995 och 
fokusgruppintervjuerna 2004 - 2006 är att de på olika sätt redogör för uppfatt-
ningar och ställningstaganden kring vad som konkret krävs för att kunna upp-
fylla ansvarstagande i förskolepraktiken och hur gränserna för detta ansvars-
tagande ser ut. 

Uppfattningarna och ställningstagandena skiljer sig delvis åt i de bägge 
delstudierna. Det finns flera möjliga förklaringar till denna skillnad. Dels be-
ror det på att olika aspekter av förskolevardagen har uppmärksammats; inter-
vjuerna behandlar konkreta säkerhetsaspekter i arbetet med barnen och fokus-
gruppintervjuerna behandlar pedagogernas föreställningar kring barns bästa 
och förväntningar mellan förskola och hem. Dels beror det på att de olika 
delstudierna har genomförts vid olika tidpunkter under ett intervall av ca tio 
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år. Därmed blir den interna validiteten tongivande i relation till de olika studi-
ernas design och de studerade personerna. 
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6. Ansvarets uttryck 

I detta första analyskapitel beskrivs förskolepedagogernas tal om ansvarets 
uttryck i relation till de dagliga mötena med barnen. I arbetet med att sondera 
hur förskolepedagogerna resonerar kring ansvarets uttryck i förskolans vardag 
så har följande frågor varit vägledande: Vilka konkreta former av ansvar ger 
pedagogerna uttryck för? Hur beskriver pedagogerna sitt ansvarstagande i 
handling? Hur organiseras vardagen för att pedagogerna ska kunna ta ansvar 
i relation till barnen? Det handlar om pedagogernas uppfattningar om konkreta 
former av ansvar, hur det kommer till uttryck i förskolans vardag och hur var-
dagen organiseras för att ansvaret ska kunna tas. Det vill säga, det konkreta 
upplevda ansvaret i mötet med barnen i förskolans vardag, det uttalade ansva-
ret i relation till barnen i barngruppen, ansikte mot ansikte, här-och-nu. 

Här inryms alltså de moraliska handlingsvalen som härstammar från det 
vardagliga mötet med barnen i synnerhet men även till viss del med föräld-
rarna. Inom ramen för detta analytiska ledmotiv ryms pedagogernas beskriv-
ning av vad de faktiskt gör, det vill säga hur de beskriver sitt ansvarstagande 
i handling, främst i relation till barnen men också föräldrarna, i det myller av 
händelser som sker vid vardagliga situationer i förskolan. 

Här framträder också en bild av omsorgens innebörder. I framställningen 
presenterar jag pedagogernas röster kring ett antal teman som på olika sätt 
belyser ansvarets uttryck i de bägge intervjustudierna. I anslutning till dessa 
teman kommer jag att vidga pedagogernas redogörelser, det vill säga empirin, 
genom att göra närhetsetiska läsningar och analyser av ansvarets villkor i en-
lighet med den analytiska idé om ansvar som jag presenterade i kapitel 4. 

Kapitlet avslutas en sammanfattande analys där de båda materialen ställs i 
relation till varandra och till de förutsättningar som var rådande under respek-
tive tidsperiod. 

Intervjuer med förskolepedagoger 1993 – 1995 
I intervjuerna 1993 - 1995 låg fokus på barnens säkerhet i förskolans närmiljö 
och hur detta inverkar på arbetet med barnen. Givet denna förutsättning så rör 
sig intervjusamtalen huvudsakligen kring hur man löser osäkra situationer och 
hur man hanterar osäkra miljöer, vilka överväganden som är viktiga och vad 
detta får för konsekvenser för och i verksamheten. Det innebär att jag gör en 
beskrivning av pedagogernas resonemang kring säkerhet ur ett praktiknära 
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perspektiv med fokus på frågor som rör ansvar och hur ansvarets uttryck be-
skrivs och synliggörs i pedagogernas tal. De teman som jag fann vara särskilt 
utmärkande efter den första sonderande läsningen relaterar alla på olika sätt 
till pedagogernas erfarenhet av att ta ansvar för säkerhet samt föreställningar 
om ”barns bästa”. Här önskar jag göra en viktig markering: resultatet av denna 
analys måste läsas i relation till den insamlade datans ursprungliga samman-
hang – inom ramen för ett projekt om barns trafiksäkerhet. De teman som 
mejslats fram ur re-analysen har alltså direkt anknytning till att materialet be-
handlar frågor om barns säkerhet. 

Det första tema som särskilt tydligt framträder som tongivande i pedago-
gernas resonemang kring ansvarets uttryck är drivkraften att ha och bevara 
kontroll. Pedagogerna ger uttryck för att upplevelsen av att ha och bevara kon-
troll är en viktig faktor för hur de uppfattar att de kan ta sitt faktiska ansvar. 
Om pedagogerna upplever att de har kontroll så ger det också förutsättningar 
för att skapa och upprätthålla trygghet i arbetet och i relation till barnen, vilket 
också framträder i pedagogernas resonemang. När pedagogerna i talar om 
trygghet så handlar det både om att skapa och upprätthålla – i betydelsen be-
vara – trygghet. 

Att ha och bevara kontroll samt skapa och upprätthålla trygghet ligger 
inom ramen för möjligheten att göra ansvarfulla bedömningar av den situation 
och den miljö som står till buds, i en tillvaro som var starkt präglad av de 
organisatoriska förändringarna på 1990-talet. Det är i sin tur något som i hög 
utsträckning kräver i en flexibel hållning hos pedagogerna, vilket är det andra 
temat.  

Kontroll och trygghet 
Att röra sig med barngrupper i förskolans närområde ställer krav på ett visst 
mått av riskkalkylerande. Pedagoger och barn konfronteras med fysiska risker 
i form av exempelvis trafik eller andra hälsorisker. Men pedagogerna utsätts 
också för en latent risk som bland annat tar sig i uttryck i en underliggande 
oro för att något barn ska komma bort eller att pedagogerna ska förlora kon-
trollen över barngruppen. Här ställs med andra ord behovet av att ha kontroll 
på sin spets. Kontroll kan i detta sammanhang förstås som en absolut förut-
sättning för ansvar. 

Pedagogerna beskriver ansvaret som ett fysiskt nära ansvar när de talar om 
vikten för barnen att ”alltid ha en hand att hålla i”, men också att pedagogerna 
alltid ska ha en hand till övers. Dels för att kunna gripa tag, men också för att 
skapa ordning i tillvaron: 

När vi går ut så går vi i samlad tropp på led, håller de barn i handen som vi vet 
är lite stökiga, går två och två med en personal först och en personal sist. Ingen 
rusar iväg över ett övergångsställe utan vi väntar in varandra tills det blir grön 
gubbe och så går vi rakt över tillsammans: "Nu går vi raka vägen över även om 



99 

den där stenen är jättefin som ligger där mitt i gatan!" Alla på led, hålla varandra 
i handen, inget fladder och spring. Det viktiga är att hålla barnen samlade och 
att man faktiskt inte har fler barn med sig än att man kan klara av det (Pedagog 
7; 1993-04-27). 

 
En till synes enkel promenad med en barngrupp ställer alltså krav på total 
uppmärksamhet och omedelbar kroppslig närhet till barnen. Det vill säga, ”att 
man faktiskt inte har fler barn med sig än att man kan klara det”, som pedago-
gen ovan uttrycker det. En annan pedagog beskriver samma sak som ovan 
enligt följande: 

Det enda vi kan göra nu när vi har så små barn i grupperna är att se till att vi 
håller i allihop. Det är enda sättet att vara säker på att det inte händer någonting. 
Det är nog så att har man barn så att händerna räcker till då kan man ta sig iväg 
i princip överallt (Pedagog 19; 1995-04-12). 
 

Att vistas i oöverskådliga miljöer med barnen ställer krav på pedagogernas 
förmåga att utveckla en ”skärpt blick” och ”ögon i nacken”. Pedagogerna talar 
om vikten av att kunna ha överblick, att alltid veta vad som händer, helst se-
kunden innan det händer. Ansvar är med andra ord starkt förknippat med att 
överblicka och läsa av situationer och därmed att i viss mening kunna förutse 
händelser. Detta är inte minst viktigt i relation till föräldrarna, där det handlar 
om att kunna ingjuta föräldrarna i visshet om att pedagogerna alltid har ”stän-
dig uppsikt” för att kunna skydda barnen: 

Men oron finns i alla fall. Det är klart att man kan släppa barnen, jag går ju inte 
och är jättespänd hela tiden utan jag litar på barnen och känner att jag har kon-
troll, men det är viktigt att ha överblick, det ska sitta där. Som personal måste 
man veta… (Pedagog 10; 1995-04-10). 
 

Pedagogerna beskriver att de helst väljer att vistas i miljöer där barnen har 
stora ytor att på egen hand utforska och leka, utan ständig övervakning av en 
vuxen. Skogen, menar pedagogerna, är den ultimata miljön för detta ändamål. 
Där upplevs säkerheten som i det närmaste total vilket skapar förutsättningar 
för att släppa taget. Förutom skogen så är förskolans egen gård eller lekparker 
de arenor som man vistas i med barnen. 

Det finns många lekparker i området, men där är det ofta... ja, vi har en väldigt 
stor barngrupp nu med 19 barn. Det blir lite svårt då, man har inte så bra översikt 
i parkerna, tycker jag. Vi har hänvisat föräldrarna till att vistas i parkerna med 
sina barn för vi tycker att det är så svårt att hålla reda på gruppen där. Det är ju 
mycket enklare att gå ut i skogen, där leker de helt fantastiskt. Det är det bästa 
(Pedagog 4; 1993-06-10). 
 

Pedagogerna ger uttryck för olika strategier för att upprätthålla och behålla 
kontroll. En sådan ansvarsstrategi är ordning och reda för att barn och vuxna 
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ska veta vad som gäller. Här betonas också vikten av konsekvens och att ”alla 
vuxna gör likadant”. Det skapar tydlighet. Ett sätt är att dela in gruppen i ”an-
svarsbarn”, det vill säga att varje vuxen särskilt ansvarar för ett antal barn när 
de är ute på promenad eller utflykt: 

Barnen måste hålla samma person i handen hela tiden så att de om vet vem de 
ska hålla sig till. Vi vuxna har alltså “ansvarsbarn“. Då känner vi oss säkrare.  
Då kan man hålla ordningen. Ingen tillåts att gå en liten bit ifrån heller stå en 
bit ifrån utan man har alla barn omkring sig och alla gör lika, och det känns 
tryggare att alla vuxna tycker likadant. För jag skulle bli oerhört stressad av att 
någon låter något barn gå iväg för att det “bara ska stå här” och så vet man att 
nästa gång man tittar så är det barnet ännu längre ifrån... (Pedagog 12; 1995-
05-10). 
 

När pedagogerna talar om ansvar så betonar de således ofta dess kollektiva 
och kollegiala karaktär. Ansvarstagande är inget ensamarbete, det är ett kol-
lektivt åtagande. Det kräver samstämmighet och tydlighet i arbetslaget. En 
pedagog uppger att arbetet med ansvarsfördelning har haft en framskjutande 
plats i verksamheten: 

Vi var med i ett projektarbete om vår ansvarsfördelning som vuxna, så det har 
vi verkligen jobbat med. För vi har märkt att det viktigaste är att vi vuxna är 
trygga i vår organisation. Det speglar sig på barnen. Om vi kommer in och vet 
ingenting och bara snurrar runt då blir det ett enda kaos för barnen också (Pe-
dagog 17; 1993-03-26). 

 
En tydlig organisation och samstämmighet i arbetslaget kan sammanfattande 
sägas vara det pedagogerna uppger som den primära förutsättningen för att 
kunna ha och bevara kontroll. Det i sin tur ger möjlighet till smidig överblick, 
att kunna läsa situationerna, och snabbt avgöra när det krävs en ”hand att hålla 
i”, att vara fysiskt nära. 
 Upplevelsen av att ha kontroll utgör alltså en viktig faktor för pedagogernas 
ansvarstagande. Om pedagogerna erfar att de har kontroll så ger det också 
förutsättningar för att skapa och upprätthålla trygghet i arbetet och i relation 
till barnen. När pedagogerna talar om trygghet så handlar det både om att 
skapa trygghet och att upprätthålla trygghet. Att skapa och upprätthålla trygg-
het i förskolans verksamhet är ansvarstagandets hörnsten. Utan trygghet – 
ingen fungerande verksamhet. Det handlar alltså till stor del om att skapa och 
upprätthålla lugn, ro och stabilitet. 
 Tryggheten är ”i sig självt” sin egen tyngdpunkt. Det är det strävansmål 
som uttrycks främst när pedagogerna får frågan om vad som är viktigt i arbetet 
med barnen i närmiljön. Tryggheten materialiseras/manifesteras rent praktiskt 
exempelvis i det som brukar kallas rutiner. Rutiner, det återkommande som 
känns igen, är ett konkret sätt att skapa lugn och ro, särskilt i stressfyllda situ-
ationer. Rutiner och att upprätthålla en lugn atmosfär är trygghetsskapande, 
menar pedagogerna: 
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Barnen som är struliga, som vi vet inte fixar att gå tillsammans eller själva, de 
får gå med en vuxen. Vi känner barngruppen. Och är det någon konflikt eller 
något tjafs mellan ett barn och en vuxen så får man sära på dem också då för att 
det ska bli lugnt och skönt för alla. Det är viktigt att rutiner "sitter" där så att 
man inte tjafsar om det gång på gång, det är ju olyckligt att behöva ha det så 
(Pedagog 10; 1995-04-10). 
 

En annan, konkret väg till att skapa trygghet är att avgränsa, skärma av och se 
till ”det lilla”. En pedagog beskriver det så här: 

Man vill först och främst att de ska lära sig och känna igen sig här där vi är, så 
att de är trygga med det. När vi får nya barn så går vi ju till exempel inte ifrån 
gården, därför att det är viktigt att barnen vet vad som tillhör gården först. Sedan 
så småningom så går vi till parker som barnen känner igen och barnen vet vilka 
de olika parkerna är. När barnen blir lite större går vi till posten, till ICA-affä-
ren, kyrkan, blomsteraffären och så vidare dit man brukar gå i närmiljön som 
förälder med barnen. Det viktiga är att barnen lär sig att känna igen sig, att man 
bland annat frågar när man är på väg hem från någon aktivitet: "Var ligger da-
giset nu?" och att man försöker gå samma vägar så att de vet (Pedagog 19; 1995-
04-12). 

 
Att ”stanna hemma” och i sakta mak orientera sig utåt, i närsamhället, betrak-
tas inte som en uppoffring utan som ett direkt medel att skapa och upprätthålla 
trygghet. Särskilt för de yngsta barnen. Däremot ger pedagogerna uttryck för 
en önskan om att inte dela upp barngruppen i olika aktiviteter i för hög ut-
sträckning. Det är ett mål i sig att hålla samman gruppen: 

Vi ser det så här att de mindre barnen mår ju lika bra av att vara här ute på 
gården som att gå iväg någonstans. Men samtidigt så vill ju vi hålla ihop grup-
pen, så vi har ju vissa mål. Vi har till exempel vissa bestämda viktiga platser 
som vi går till, som vi tycker är väldigt viktigt… och det är kul att se hur trygga 
barnen är när de kommer dit, de delar upp sig och de har sina ställen där de 
leker (Pedagog 4; 1995-04-06). 

 
Att uppnå tillit är det eftersträvansvärda målet i arbetet med att skapa och upp-
rätthålla trygghet. Tillit i termer av att pedagogerna uppfattar att barnen kän-
ner sig trygga med den vardagliga verksamheten och med pedagogerna. Då 
kan man också ge större frirum för barnen. Tilliten kan ta sig i uttryck i bar-
nens konkreta handlande som visas i exemplet nedan. Det kroppsliga uttryck 
som barnen uppvisar kan förstås som ett bevis på att pedagogernas ansvarsta-
gande har gett resultat och att tillit och trygghet har uppnåtts: 

… jag kan känna att jag kan lita på att de känner trygghet och att de gör vad jag 
eller vi säger, att de inte springer iväg. Och att de ska kunna gå fritt och inte 
alltid behöva gå så uppradat. Att de kan få springa fram till en viss punkt och 
vänta på oss där… och så gör de det (Pedagog 20; 1995-04-06). 
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Trygghetsaspekten har alltså en starkt framskjutande plats i förskolepraktiken. 
Att skapa och upprätthålla trygghet betraktas som en gyllene regel för en bra 
verksamhet. Att visa tillit till barnens förmåga är att lära barnen ta eget ansvar 
vilket i sin tur leder till att pedagogerna i viss mån erfar att de kan ”släppa 
taget” mot större självständighet: 

Men annars tycker jag att det fungerar bra med att släppa ut dem små korta 
stunder. Det är viktigt att barnen får den här friheten också, men man får pröva 
sig fram, ibland gör vi så att två och två får gå ut själva, så prövar vi det och ser 
hur det går. De man släpper ut litar man på. Det är en prövogrej. Ser man att 
det inte går då gör man ju inte det igen. För utanför grindarna får ju inte de vara 
som inte har tillåtelse hemifrån, de som är sex år. De får vara utanför och leka. 
(Pedagog 15; 1993-04-05). 

 
Det handlar bland annat om den svåra balansgången att ha ”is i magen” och 
att våga släppa taget, att ”intala sig att de faktiskt klarar sig”. Dels är det en 
nödvändighet för att få utevistelsen att fungera; de äldre barnen får gå ut först 
medan de yngre får hjälp med påklädning av pedagogerna som går ut när de 
små är färdigklädda. I förlängningen är det dock en förberedelse för livet med 
syftet att barnen så småningom ska kunna ta eget ansvar: 

Det är ju också så att när barnen börjar i sexårsverksamheten och på fritids så 
vet vi att föräldrarna släpper dem rätt mycket, då ska barnen plötsligt vara så 
stora. Så vi har ju ett visst ansvar här också att ge barnen lite eget ansvar och 
lite mer frihet (Pedagog 4; 1995-04-06). 

 
Det handlar alltså om att förena ett kontextuellt och vardagsnära ”här-och-nu” 
med ett mer framåtblickande och oöverskådligt framtidsperspektiv. I detta lig-
ger en utmaning som i förlängningen syftar till att utveckla barnens eget an-
svarstagande. Att utgå från det ”lilla”, nära, sammanhanget och orientera sig 
ut mot det ”större” sammanhanget ger alltså utrymme för sådan trygghet.   

Närhetsetisk läsning: Kontroll och trygghet – aspekter av fysisk 
och emotionell närhet 
Att ha och bevara kontroll kan förstås metaforiskt i uttrycket ”alltid ha en hand 
att hålla i”, att alltid vara tillgänglig. Förutom det fysiskt nära ansvaret så talar 
förskolepedagogerna också om vikten av att utveckla en skärpt blick, skapa 
ordning och reda samt göra en tydlig ansvarsfördelning i arbetslaget. Det är 
alltså ett uttryck för ett kroppsligt, nära ansvar av en allestädes närvarande 
pedagog med ”ögon i nacken”. Detta är inte alltid möjligt utan är mer ett ut-
tryck för det Vetlesen benämner som en erfaren idealitet (Vetlesen, 1996). Det 
vill säga, en idé om ett idealt ansvarstagande som har sin utgångspunkt i erfa-
renheten av vad som är gott i en moralisk praktik (att finnas tillhands), utan 
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att den alltid är överensstämmande med vad som egentligen krävs eller är möj-
ligt (Vetlesen, 1996). Det som är möjligt är dock att organisera för kontroll 
via fysisk närhet, organisera för överblick, ordning och reda samt en noggrann 
ansvarsfördelning. Att pedagogerna ska ha och upprätthålla kontroll utgör en 
självklar del av det kontraktsbundna, givna ansvaret. Men även som en inte-
grerad del av det moraliska, upplevda ansvaret. 

I detta sammanhang ger dock pedagogerna uttryck för ett utvidgat ansvar, 
ett ansvar som i sitt krav fordrar att pedagogerna tar ansvar för fler aspekter 
än det som förväntas. En fråga som väcks i anslutning till detta är vilka relat-
ionella avtryck detta ger. Det vill säga, vad händer mellan barn-pedagog när 
pedagogen griper tag i/erbjuder/tvingar på en hand att hålla i? När pedago-
gerna med sin utsträckta hand, med sin kontroll, kringskär barnets självstän-
dighetssträvan? Upphävandet av denna ”obalans”, mot högre grad av auto-
nomi, är ur ett närhetsetiskt perspektiv en drivkraft som bör känneteckna en 
kvalitativ omsorg. Som en av pedagogerna ovan beskriver det: ”Det är klart 
att man kan släppa barnen, jag går ju inte och är jättespänd hela tiden utan jag 
litar på barnen och känner att jag har kontroll, men det är viktigt att ha över-
blick, det ska sitta där. Som personal måste man veta…” (Pedagog 10; 1995-
04-10). 

Denna form av nära kroppslighet, som skydd för överlevnad, är ett uttryck 
för omsorg som vård av kroppar, det vill säga en verksamhet som kan utföras 
av vem som helst (Wærness, 1980; Martinsen, 1981; Lindgren, 2001). Det kan 
alltså i praktiken vara vilken hand som helst, bara det är en hand, och bara 
barnets säkerhet säkerställs. Omsorg som vård av kroppar tillförsäkrar den fy-
siska säkerheten. Ansvarfördelningen, det kollegiala samarbetet, garanterar att 
denna hand ska finnas. Det skapar den ordning och reda och den likformighet 
som pedagogerna strävar efter för att ingjuta lugn i verksamheten. Omsorg här 
innefattar en ömsesidig relation mellan barn och vuxna i vilken barnet måste 
kunna erkänna sitt beroende, utsatthet och svaghet, det vill säga att ta emot 
den erbjudna ”utsträckta handen”. Men omsorg innebär också att den vuxne 
ska ”ta om hand” utan att ta makten över den som bemöts och tas omhand. Att 
utveckla en lyhördhet för hur och om barnen tar emot handen innebär en om-
sorg med respekt, ett erkännande av barnet utan att enbart utifrån definiera 
barnets behov. 

Unika barns agerande i unika sammanhang, det vill säga kontextbunden-
heten, är i ett närhetsetiskt perspektiv ett väsentligt moment i bedömningen av 
vad som är rimligt i en given situation. Den konkreta andres (i bemärkelsen 
det unika barnets) ståndpunkt ställer krav på hänsyn till dennes historia och på 
att vi försöker begripa dennes motivation, behov och begär (Benhabib, 1992). 
Denna hållning måste dock också förstås i överförd bemärkelse i relation till 
hela barngruppen, det vill säga kollektivet. Som i de situationer när pedago-
gerna rör sig med stora barngrupper ute i närsamhället. Då blir likformighet 
och kontroll en nödvändig ingrediens: ”När vi går ut så går vi i samlad tropp 
på led, håller de barn i handen som vi vet är lite stökiga, går två och två med 



104 

en personal först och en personal sist. /…/ Alla på led, hålla varandra i handen, 
inget fladder och spring (Pedagog 7; 1993-04-27). Att släppa på kontrollen är 
inget alternativ i situationer med skarpt läge. Detta innebär dock inte att för-
skolepedagogerna inte har en integritet att ta till vara och att försvara såväl 
hos sig själva som hos de barn de ansvarar för (jfr Nortvedt, 2001). I förskolan 
kan detta gälla gränser som måste dras så att inte omsorg (kontroll) blir till ett 
övertramp vilket är en ständigt närvarande risk i relationen mellan pedagogen 
och det lilla barnet. Pedagogerna betonar till exempel att det måste få finnas 
utrymme för barnen att på egen hand utforska och leka, utan en ständig över-
vakning av vuxna. Därför söker man upp sådana säkra miljöer med barnen där 
det är möjligt att släppa på kontrollen. Förskolans egen gård och skogen lyfts 
fram som sådana närhetsetiskt kompletta miljöer. Pedagogerna kompenserar 
alltså för sin kontroll. 

Om kontroll är en mer fysisk aspekt av ansvarets uttryck och omsorgens 
innebörder så är skapande och upprätthållande av trygghet en mer organisato-
risk aspekt av ansvaret. Att skapa och upprätthålla trygghet i förskolan är en 
hörnsten i ansvarstagandet. Pedagogerna beskriver det generellt som att utan 
trygghet – ingen fungerande verksamhet. För att kunna skapa och upprätthålla 
trygghet krävs en upparbetad förmåga att ”tona in” den andres behov. 

Närhetsetiken tar sin utgångspunkt i att närhetsrelationerna mellan få per-
soner utgör kärnan i våra moraliska erfarenheter, vilket är en förutsättning för 
att vi gradvis ska kunna förvärva moraliska förmågor som omsorg om andras 
väl och ve och känslighet inför andras behov (Vetlesen, 1996). Förmågor som 
utgör grundbulten i trygghetsskapande. Det ställer krav på en särskild sorts 
närhet som inte enbart är fysisk och rumslig utan snarare är psykisk, emotion-
ell, identitetsmässig (Vetlesen, 1996). Det rör sig alltså om en särskild kvalitet 
av närheten. Målet för denna trygghetssträvan är ett utjämnande av asymme-
trin mellan pedagog och barn. I takt med att barnen känner sig mer trygga så 
kliver det också utanför den absoluta närhetszonen, vilket är en förutsättning 
för begynnande autonomi. I detta avseende tycks pedagogerna inte fokusera 
så starkt på individuella lösningar utan framhåller ett mer kollektivt grepp. Att 
skapa och upprätthålla trygghet främst genom organisation av den pedago-
giska miljön via rutiner och avgränsning – att gå från det ”lilla” till det ”stora” 
– skapar utrymme för större frirum. 

Pedagogerna talar också om vikten av att visa tillit. Att visa tillit till bar-
nens förmåga är att lära barnen ta eget ansvar vilket i sin tur leder till att pe-
dagogerna i viss mån erfar att de kan ”släppa taget” mot större självständighet. 
Som en pedagog uttrycker det: ”… man måste ju ge dem lite frihet när de 
kommer upp i åldrarna. Det är viktigt att barnen får den här friheten också. 
Man får pröva sig fram.” (Pedagog 15; 1993-04-05). Att ”släppa taget” kan 
även här ses som ett uttryck för att värna barnens och pedagogernas integritet. 
Integriteten är på så sätt knuten till möjligheten att realisera de professionellt 
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moraliska förpliktelserna att ge barnen större frirum (jfr Nortvedt, 1996b) vil-
ket ligger i linje med att verka för det autonoma barnet och därmed utjämna 
de asymmetriska relationerna mellan barn och pedagoger. 

Att förhålla sig prövande och att ”pröva sig fram” är framträder som ett 
tydligt drag även i nästa tema om flexibilitet som en särskild hållning i tider 
av förändring. 

Flexibilitet 
De organisatoriska förändringarna på 1990-talet uppfattades av pedagogerna 
i studien inverka negativt på verksamhetens kvalitet. Åtminstone initialt. Att 
anpassa och/eller förändra arbetet till de ändrade förutsättningarna medförde 
dock att pedagogerna upplevde en förbättring av situationen. Det gav en 
känsla av kontroll. I detta avsnitt redogör jag för hur pedagogerna resonerade 
kring dessa förändringar i termer av att vara flexibel.  

Många situationer i förskolans praktik ställer krav på en uppövad förmåga 
att hantera det oförutsedda. Detta får betydelse för pedagogernas bedömning 
av det faktiska ansvaret. De återkommer ofta till de organisatoriska föränd-
ringar som drabbade den offentliga sektorn under 1990-talet: Barngrupperna 
blev större, barnen blev yngre, personalstyrkan skars ner. Detta fick konse-
kvenser. En konsekvens av att marginalerna minskade beskrev pedagogerna 
som att de upplevde ett större behov än tidigare av att vara mer flexibel i ar-
betet. En pedagog talar om vikten av att uppöva förmågan att kunna kalkylera 
med olika tillvägagångssätt, som ett sätt att vara mer flexibel: 

… man vet inte var man hamnar riktigt, men jag tycker att det är bra att man 
inte har allt för strikt planerat utan man måste hela tiden anpassa sig. Det är som 
om man går på en liten smal stig så här, man anpassar ”Jaha, det här går bra, 
men då får vi ta mer av det där istället för det gick inte så bra”, så hela tiden får 
man moderera. Man vet inte alltid vad som är lämpligt (Pedagog 3; 1993-03-
30). 
 

Att ”göra det bästa” av situationen, återkommer hos pedagogerna som ett ut-
tryck för en flexibel hållning. Det innebär inte att de ger uttryck för en total 
förändringsbenägenhet eller att de ”gillar läget”. Det innebär ett kritiskt grans-
kande av den nya situationen och en bedömning av vad som krävs för att inte 
uppleva den nya situationen som alltigenom dålig. Att ”göra det bästa” inne-
bär alltså ett multipelt förhållningssätt till att ”tänka om”: 

Nu för tiden är vi inte ute och reser med barnen i samma utsträckning som vi 
kunde göra förr. Dels har vi inte råd och dels har vi inte personal så att det 
räcker. Det är en hemma-verksamhet, säger vi numera. Det är både bra och 
dåligt. Man får lov att utnyttja det som finns nära. I början tyckte jag att det var 
mer frustrerande än vad det är idag, man anpassar sig väldigt mycket och hittar 
då på saker som finns nära inpå; använder naturen, använder utemiljön mycket 
mer (Pedagog 8; 1995-03-27). 
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Några pedagoger talar om vikten av att vara självkritisk till vilka motiv som 
driver arbetet och ansvaret. En flexibel hållning kräver förmåga till urskill-
ning, att kunna se skillnad på motiv. Ett exempel på en fråga som ofta åter-
kommer är huruvida det verkligen är nödvändigt att ge sig iväg på promenader 
och utflykter med barnen eller om de trots allt har det bra nog på sin förskole-
gård. Vilket och vilkens behov står egentligen i fokus? Är det barnens eller 
pedagogernas bästa man har för ögonen? Går det att göra annorlunda? En pe-
dagog uttrycker det på detta vis: 

Vi kan inte fortsätta vår verksamhet som den har varit förut, den har blivit för-
ändrad. Men det är ju inget som säger att den har blivit förändrad till det sämre. 
Visst är mycket sämre men mycket är också positivt. Till exempel att man tän-
ker på ett annat sätt. Alla reagerar ju negativt på förändringar i början, men 
sedan när man får tanken att vänja sig ... (Pedagog 1; 1995-03-31). 
 

Att vara flexibel innebär att utveckla ett särskilt omdöme, i relation till den 
unika barngruppen. Att veta vad som är möjligt att göra och uppnå med just 
dessa barn och agera därefter. Det är ett uttryck för en ansvarig hållning: 

Det handlar ju om att vi måste känna den här barngruppen, vad vi kan göra med 
dem eller inte. Den här gruppen kan vi åka in till stan med. Det skulle jag inte 
ha gjort med förra årets barngrupp. Det var en helt annan barngrupp som man 
inte kunde lita på. Det ligger på oss pedagoger att avgöra. Det är vi som jobbar 
som måste kunna klara av den situationen som vi utsätter barnen och oss för. 
Det måste man avläsa, det är viktigt. Man kan inte alltid göra samma saker med 
de olika grupperna (Pedagog 8; 1995-03-27). 

 
Här ställs också frågan om vad som är rimligt att klara inom ramen för sitt 
pedagoguppdrag på sin spets, det vill säga vad ansvaret gäller och hur långt 
det sträcker sig: 

Man känner ju att man skulle vilja göra så mycket. Men i den här gruppen kän-
ner jag att det är jätteviktigt att träna in trygghet, språk, det här med social trä-
ning, alltså att kunna vara kamrater. Det är nästan det som överspeglar hela 
verksamheten. Och genom det få upplevelser. Att få kompisar. Och att kunna 
förstå varandra. Så därför så känner vi att det här med att resa ut … det är för 
mycket. Man vill ge så mycket, men det fungerar inte. Att man hela tiden måste 
se… ja, verkligheten: ”Vad klarar vi av?” (Pedagog 17; 1993-03-26). 

 
Pedagogen i exemplet ovan talar om dilemmat att kunna begränsa sig i relation 
till sitt uppdrag. ”Man vill ge så mycket” men också undvika att ”känna sig 
misslyckad”. 

En annan pedagog talar om flexibilitet som en möjlighet och en förutsätt-
ning för att våga anta nya utmaningar. Men det får inte ske på bekostnad av 
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barnens väl och vet. Nya utmaningar får inte grumla blicken, barnen får inte 
komma i kläm. I detta ligger en stor utmaning, säger hon: 

Nu ska vi ju lära oss att arbeta med stora barngrupper. Man är ju oerhört tänjbar, 
det är otroligt. Samtidigt är det en utmaning att hela tiden hitta nya utvägar. Det 
kan man i och för sig tycka verka lite fel vad det gäller barnen… (Pedagog 4; 
1995-04-06) 

 
Till stor del handlar det alltså om att förhålla sig på nya sätt till en välkänd, 
men förändrad, praktik. Förändringen kräver ett annat förhållningssätt till an-
svaret och till de handlingsval som det faktiska ansvaret medför. Att tänka nytt 
behöver dock, enligt pedagogerna ovan, inte innebära att det blir sämre, men 
det är viktigt att urskilja utvecklande flexibilitet från hämmande anpassning. 

Det finns även en baksida med stora förändringar som får direkta konse-
kvenser för uppfattningen av det faktiska ansvaret. Ansvaret gör man inte av-
kall på, men resultatet blir ibland att man får välja bort vissa aktiviteter, och 
avstå från det man helst vill göra, för att kunna ta ansvar. Pedagogerna talar 
om olika sätt att hantera anpassningen till den nya ordningen. Ett sätt är att 
sänka sina ambitioner så att verksamheten flyter smidigt. Konkret så innebär 
detta att möjligheten att genomföra pedagogiskt önskvärda aktiviteter ibland 
kommer på skam. Det resulterar i en begränsning i det pedagogiska arbetet: 

När man drabbas av sådana här nedskärningar så orkar man inte alltid gå in för 
saker och ting på det sätt som man skulle vilja göra, utan det blir mer och mer 
det här att "Jaha, nu är det si och så många!" och så får vi titta på vad kan vi 
göra då, det går inte att säga att "Nu ska vi göra det här nästa vecka!". Är en 
personal borta faller alltihop. Det blir mer och mer så att man får jobba efter 
hur barngruppen ser ut dag för dag. Och då är det mycket som faller, det är 
hemskt tråkigt. Man känner att man inte kan ta tillvara all den här erfarenheten 
som finns hos folk och allt nytt också, naturligtvis (Pedagog 4; 1993-06-10). 

 
På frågan om hur fler och yngre barn i grupperna påverkar arbetet med barnen 
ute så svarar en pedagog: 

Det blir så svårt att arbeta när man har så många små tillsammans med större 
barn. Man måste försöka göra det bästa av det, man har så höga ambitioner. 
Eller, man hade ju det en gång när man började med det här. Nu ser man på 
något vis hur det bara rinner genom fingrarna på en hela tiden – det är stora 
besvikelser hela tiden, men verkligheten är ju så här, det är bara att inse att vi 
inte kan göra så mycket åt det (Pedagog 13; 1993-06-08). 

 
Pedagogerna betonar att det till stor del förvisso är en pedagogisk vinst att bli 
utelämnad till sin närmiljö i så hög grad. På så sätt tvingas man använda det 
som ligger nära och barnen blir mer förtrogna med sin närmaste miljö. Men 
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det väcker också frustration och besvikelse att inte kunna välja i högre ut-
sträckning och en pedagog ger uttryck för att de blir ”kringskurna” i sitt arbete 
vilket innebär att motivationen kommer på skam: 

Det värsta är väl egentligen när man vet vad man vill åstadkomma, att man blir 
så frustrerad när man inte kan genomföra det. Man vill mycket men så ser man 
att verkligheten inte ger möjligheter till det/…/Då går man och grubblar på det 
och så vet man att man inte får det genomfört, och känner att ”Det hann jag inte 
med, och inte det heller!”. Man vet vad man borde men kan ändå inte genom-
föra det och då är det svårt att släppa det. Det finns ju med i ryggsäcken hela 
tiden, man bär det med sig. Ryggsäcken blir bara tyngre och tyngre men det ges 
aldrig tillfälle till att packa upp den någon gång (Pedagog 3; 1995-04-07). 

 
Det handlar till stor del om oron att inte räcka till, menar pedagogen i ovanstå-
ende exempel. Man gör det man ska, man tar det ansvar som förväntas. Men 
känslan av otillräcklighet ”tynger ryggsäcken”. Att behöva anpassa sig och 
sänka ambitionerna i den mening som pedagogerna talar om här – resignation, 
frustration och avgränsning – uppfattas inte som en utvecklande sida av arbe-
tet. Men det betraktas som en nödvändighet för att kunna ta det förväntade 
faktiska ansvaret. Det beror på tid, sammanhang och på vilka barn man delar 
förskolans vardag med för stunden.   

Närhetsetisk läsning: Flexibilitet – aspekter av ett professionellt 
omdöme 
Att vara flexibel i den mening som pedagogerna i studien beskriver handlar 
alltså om att kunna kalkylera med olika tillvägagångssätt, ”göra det bästa” av 
situationen, uppöva en förmåga till urskillning och att utveckla omdöme i re-
lation till detta. Det handlar också om att våga anta nya utmaningar för att 
finna på nya lösningar för arbetet. Men det handlar lika mycket om att sänka 
ambitionerna och våga välja bort det som för stunden inte fungerar. Det kan 
alltså sammanfattas som en ansvarsstrategi i spänningsfältet mellan att an-
passa eller förändra. 

Flexibilitet i denna mening knyter an till en förmåga att göra väl avvägda 
bedömningar i varje enskild situation, i relation till de aktuella barnen och 
verksamhetens mål och möjlighet. Det är en balansakt av stora mått där det 
professionella omdömet färgas av det privata personliga omdömet – ett kom-
plext men ovedersägligt förhållande (Christoffersen, 2005). Det ställer krav 
på en förmåga att förhålla sig till föränderlighet, eller som en av pedagogerna 
uttrycker det. ”Det är som om man går på en liten smal stig så här, man an-
passar ’Jaha, det här går bra, men då får vi ta mer av det där istället för det 
gick inte så bra’, så hela tiden får man moderera.” (Pedagog 3; 1993-03-30). 

Att ”göra det bästa” kan betyda olika saker, vid olika tillfällen och för olika 
barn. Mot bakgrund av ett närhetsetiskt perspektiv går det att förstå som en 
kamp mellan det universella och det partikulära (jfr Vetlesen, 1996, s. 9). I 
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enlighet med ett universellt synsätt så gäller moraliskt relevanta handlings-
grunder i en situation även i en motsvarande situation. Alltså; lika tillfälle ska 
behandlas lika, olika tillfälle ska behandlas olikt. Behandlas ett barn på ett sätt 
så ska alla behandlas så. Och omvänt, i enlighet med ett partikulärt synsätt så 
betraktas det moraliskt relevanta i en situation inte som nödvändigtvis relevant 
i en motsvarande situation. Man har speciella moraliska förpliktelser för de 
man står i särskilda, unika, förhållande till. Det är utgångspunkten. Det inne-
bär alltså att lika tillfälle kan behandlas olika, olika tillfälle kan behandlas likt 
(Nortvedt, 1996b). 

I ett sådant perspektiv är alltså flexibilitet en förutsättning. En förutsättning 
som kräver ett utvecklat omdöme och en öppenhet för hur spänningen mellan 
individ och kollektiv kan sättas i spel. Till exempel: Hur förena hänsyn till 
bästa möjliga bemötande och omsorg om ett enskilt barn med bäst möjliga 
bemötande och omsorg om flera (flest möjliga) barn? Alltså, hur kan försko-
lepedagogerna – i det här fallet – förena det grundläggande kravet att ombe-
sörja ett enskilt barns bästa (individen) och samtidigt ombesörja hela barn-
gruppens bästa (kollektivet) i tider av förändring? Ett svar på den frågan kan 
detta citat vara ett exempel på: ”Det handlar ju om att vi måste känna den här 
barngruppen, vad vi kan göra med dem eller inte. Den här gruppen kan vi åka 
in till stan med. Det skulle jag inte ha gjort med förra årets barngrupp.” (Pe-
dagog 8; 1995-03-27). 

Att vara flexibel som pedagog innebär alltså att kunna kalkylera med olika 
möjliga sätt att handla. Genom att det moraliska ansvaret utvidgas från att en-
bart rätta sig mot den direkt erfarna, konkreta andre och den direkt erfarna 
situationen, till att även omfatta de icke erfarna, abstrakta andra och möjliga 
situationer i framtiden så kan utmana och samtidigt i viss mån omfatta en ut-
vidgad förståelse av ansvar för alla berörda och icke berörda parter (Vetlesen, 
1996; 1997). Ett sätt att flexibelt förbereda sig på nya handlingsalternativ, som 
en aspekt av omsorg. Ansvarets uttryck här är alltså det konkreta värnandet, 
där omsorgen blir synlig i handlandet. 

Fokusgruppintervjuer med förskolepedagoger 2004 – 
2006 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för förskolepedagogernas tal om an-
svarets uttryck med utgångspunkt i fokusgruppintervjuerna 2004 – 2006. I 
samtalen behandlas frågor kring pedagogernas föreställningar om förskolans 
uppdrag, föreställningar kring barns bästa, olika förväntningar och ansvarspo-
sitioner mellan förskola och hem. Här synliggörs de olika ansvarspositionerna 
i belysning av specifika frågor som kom upp på agendan i samtalen och som 
omprövades vid varje ny samtalsomgång. 



110 

Arbetslaget beskriver sitt arbete i en så kallad arbetslagsdeklaration31. I denna 
skriver de fram målen för verksamheten vid den förskoleavdelning där de alla 
arbetar och som jag besökte vid återkommande tillfällen. De har i denna de-
klaration utvecklat en metodisk programförklaring för sitt arbete med barnen 
som går ut på att slå av på takten i verksamheten, för att erbjuda barnen mer 
lugn och ro samt tid och utrymme. Syftet är att – i samarbete med barnens 
föräldrar – ge barnen förutsättningar att i en ”lugn och trygg miljö” få möjlig-
het att växa, utvecklas, få en god självkänsla och ett bra självförtroende med 
målet att de så småningom ska kunna ta ansvar för sina egna handlingar. 

Pedagogerna hänvisar återkommande till programförklaringen i våra sam-
tal. Här speglas hur pedagogerna förhåller sig till normer och värden i verk-
samheten och hur de relaterar dessa normer och värden till det konkreta an-
svaret i mötet med barnen. De teman som utkristalliserade sig relaterar alla på 
olika sätt till programförklaringen och till föreställningar om ”barns bästa”. 
Det första temat handlar om att skapa lugn och ro, att dra ner på tempot och 
flödet av intryck i barnens tillvaro för att på så sätt skapa större trygghet och 
djupare tillit. Det andra temat handlar om att uppmärksamma barnen, att se 
och bemöta varje enskilt barn.  

Lugn och ro 
Pedagogerna berättar att programförklaringen är det första de delger föräld-
rarna när de besöker förskolan för första gången – vilket kan ske redan innan 
de har valt förskola. De lägger stor vikt vid att de arbetar med att förstärka 
lugnet och ge barnen mycket tid och uppmärksamhet och de beskriver att de 
lägger stor vikt vid leken: 

Marie-Louise: Ja, för ungar är så splittrade. Vi tänker på detta med att inte ha 
färdiga saker och för mycket saker framme. Ibland tänker ungar inte på… de 
går från det ena till det andra till det tredje och fjärde… på bara fem minuter 
ska de göra tio saker. Det är viktigt att vi hindrar dem, att vi bromsar, sätter 
skygglapp på… så att de tänker efter: ”Men du var ju här, du kan få ut mera av 
leken här.” Och om det inte går så får vi hjälpa dem att få ut mer av leken. Det 
tror jag … 
Alexandra: … det där med lugnet, för barn idag har så mycket aktiviteter vid 
sidan av. De hinner ju aldrig dämpa sig… (2005-04-07) 

 
Pedagogerna talar alltså om vikten av att skapa utrymme för lugn, om att på 
förskolan helt enkelt arbeta för att skruva ner tempot i barnens vardag, för att 
barnen i en mening ska hinna leka ”färdigt”, se och reflektera. Det handlar i 
en mening om att kompensera för stress i hemmet, det vill säga omsorg om 
barnens välbefinnande och mentala hälsa: 

                                                      
31 Av konfidentialitetsskäl utelämnar jag referenser till det dokument jag citerar och refererar 
ur. Här kallad Programförklaringen. 
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Lena: Vi började diskutera det i anslutning till hur vi tycker att det ser ut i det 
stora samhället överhuvudtaget. Det här är någonting som fattas våra barn idag, 
tycker vi. När får man lugnet, tiden …? Det är ju vi som verkligen kan ge de 
just detta. Detta kan man tänka på i alla situationer, i allt vi gör. Det får ta den 
tid det tar. Det är här och nu vi kan göra det. Hemma är det stress på morgonen, 
det är stressigt när de ska härifrån. Här får det ta tid när man klär på sig. Allt får 
ta tid. Det är viktigt att vi har det i bakhuvudet i allt vi gör. Och att vi finns där 
och kan uppmärksamma dem... att vi är barnens stöttepelare (2004-04-26). 

 
Att skruva ner tempot handlar också om att planera in färre aktiviteter och att 
sänka ribban för förväntningar och krav på hur mycket verksamheten ska om-
fatta. Helt enkelt organisera för lugn och ro och att anpassa sig efter de barn 
man har. Att till exempel låta en förmiddag förflyta där man inte behöver göra 
en massa olika saker, att bryta det ”eviga pysslandet och producerandet”, att 
kunna ägna sig åt någonting oplanerat: 

Marie-Louise: Man har alltid så höga förväntningar. Man lägger lätt ribban för 
högt när man planerar. Viktigt att tänka på att saker och ting kan få ta den tid 
det tar så att man inte missar något på vägen som är viktigt i barnens ögon. 
Målen hamnar lätt över huvudet på barnen, nästan. Det är viktigare att man ser 
till varje enskild åldersgrupp och försöker hitta den röda tråden som passar just 
de barnen. 
Kajsa: Ja. Jag menar, är barnen upptagna med en jättebra lek så avbryter man 
inte den för att gå in och måla! Då får det bli annat. ”Denna gången hade vi 
tänkt måla men ni lekte jättebra så då målar vi en annan gång.” Så. (2004-04-
26) 

 
Pedagogerna tar ansvar för att barnen får erfarenheter av ett långsammare 
tempo i tillvaron. Tiden för lugn och ro blir på så sätt ett pedagogiskt mål och 
pedagogerna strävar efter att med sin blotta närvaro mana barnen till efter-
tanke, att stanna upp här och nu. 

Närhetsetisk läsning: Skapa lugn – aspekter av att se nuet 
Pedagogerna gav uttryck för en oro vad gällde att barnen levde en fragmente-
rad tillvaro med många aktiviteter på fritiden. I anslutning till temat lugn och 
ro så beskrev pedagogerna förskolan som en motkraft till en aktivitetstät och 
stressande tillvaro för barnen. Förskolan som en oas där barnen får ”vara” utan 
att ”göra” och där man ägnade mycket tid åt barnens relationsskapande, det 
vill säga den sociala aspekten av förskolans praktik.  

De strategier som pedagogerna arbetar med för att upprätthålla ett lugn i 
barnens tillvaro handlar om att styra tiden, att skruva ner tempot, och att 
minska på trycket, att sänka ribban. I en förskolepedagogisk tradition är detta 
inget nytt sätt att tänka. Det är kopplat till de Fröbelska rötterna. Eva-Lena 
Dahl (2001) lyfter fram aspekter ur ett fröbelskt perspektiv som i mångt och 
mycket är samstämmiga med det pedagogerna tar upp. Det handlar om att 
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skapa harmoni och lagbundenhet i barnets tillvaro. Att se det lilla i det stora. 
”Det får ta den tid det tar. Det är här och nu vi kan göra det.” säger pedagogen 
Lena ovan, och sätter därmed fingret på att omsorgens mål är att ge barnen en 
hemhörighet i världen och en kunskap om sig själv (ibid.). 

Fröbel refererar till modern som förebildlig för den som ska lära barnet 
harmoni. Detta skall ske genom vara fysiskt nära, sjunga för barnet och genom 
det ge det en känsla för det "rytmiska, det lagbundna i alla mänskliga livsytt-
ringar" (Människans fostran 1995, s 62, i Dahl, 2001, s. 16). Fröbel betonade 
att genom barnets upplevelse om alltings regelbundna rytm finner det sitt all-
deles egna tempo, vilket ger barnet en harmonisk relation till världen och till 
sig själv (ibid.). Att finna alltings regelbundna rytm tycks gå som en röd tråd 
genom pedagogernas resonemang. Pedagogen Marie-Louise uttrycker det 
som att det är ”Viktigt att tänka på att saker och ting kan få ta den tid det tar 
så att man inte missar något på vägen som är viktigt i barnens ögon.” Att skapa 
lugn och ro kan i ett närhetsetiskt perspektiv förstås som en appell från barnet, 
det vill säga som barnets behov. Ett moraliskt ansvar som utgår från den an-
dres (barnets) sårbarhet och behov. Det är sårbarheten hos den andre (barnet) 
som gör pedagogen ansvarig – ju större upplevt behov, desto större moraliskt 
ansvar (Bauman, 1995; Henriksen & Vetlesen, 2013). Och ansvaret består här 
i att erbjuda barnen lugn och ro, ett nerskruvat tempo, för att ge barnen chans 
att finna hemhörighet i världen. Ett nedskruvat tempo tycks också ge förut-
sättningar för pedagogerna att uppmärksamma barnen.  

Att uppmärksamma barnen 
”Uppmärksamhet” är ett nyckelord i våra samtal. Pedagogerna återkommer 
ofta till att det är ett grundläggande värde i verksamheten som är förknippat 
med att se, möta och bemöta varje barn. Att skärpa sin uppmärksamhet och att 
uppmärksamma varje barn är därmed direkt knutet till det faktiska ansvaret, 
såsom det kommer till uttryck i våra samtal. Det är alltså det individuella bar-
net som uppmärksammas här. Ett barn som ställer stora krav på att pedagogen 
är mentalt närvarande. Det handlar alltså om vikten av att skapa relationer med 
varje barn. Vid ett samtal ställer jag frågan om hur pedagogerna tänker kring 
och iscensätter uppmärksamhet: 

Kajsa: Att alla blir uppmärksammade, att de får uppmärksamhet. Om man visar 
tydligt att alla ska få höras och synas och att de också känner att det är så. 
Lena: Att man har tid att lyssna. Att man faktiskt står kvar. Inte bara rusar iväg 
(2004-04-26). 

 
Att rikta uppmärksamhet handlar också om att se vad som är viktigt i ”barnens 
ögon”. Det handlar om att skapa lugn, tid och utrymme. De långsiktiga kon-
sekvenserna av att skapa ett lugn, att ge barnen mer tid och utrymme och att 
arbeta med ett aktivt uppmärksammande är att det resulterar i en atmosfär av 
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tillit och trygghet. Det är ett mål i sig för verksamheten och ett direkt uttryck 
för det faktiska ansvaret. Pedagogen Kajsa förklarar: 

Kajsa: Det viktiga i det hela att man har den här lilla extra omsorgen eller vad 
man ska kalla den… ja, lugnet och tiden och uppmärksamheten. Det är jätte-
viktigt. Och bara ger närheten, tryggheten och den goda grunden. Sedan att man 
inte kan göra så mycket annat med olika utflykter eller liknande… ja, huvudsa-
ken de får det viktigaste (2004-04-26). 

 
Höstens inskolningsperiod är ett konkret exempel på en situation där tillit och 
trygghet utgör viktiga, grundläggande aspekter för arbetet. Inskolningen är 
den period på året som är mest intensiv, där inget kan gå på rutin utan kräver 
noggrann eftertanke. Pedagogerna talar om det i termer av att ”börja om igen”, 
arbeta med ”regler och normer” och ”lära känna”:  

Lena: De är små, så man måste ju vara med dem på ett annat sätt. Jag menar, 
på vårkanten kan man ju ibland känna att… nej, man känner att man vågar lita 
på dem. Man vet att det där fixar de, jag kan gå en bit därifrån, det gör ingenting. 
Men nu, de här som man inte känner riktigt… då vill man ju vara med, från 
början. Så att man får den här tilliten. Så att man lär känna dem. Man är med i 
barngruppen till 100%. Hela tiden (2004-04-26). 

 
Ett konkret sätt att särskilt uppmärksamma och bemöta barnen är att dela in 
stora barngruppen i mindre grupper med så kallade ansvarsbarn som alltså har 
varsin ansvarspedagog. På så sätt har man hittat ett arbetssätt som möjliggör 
större närhet till barnen och därmed skapat förutsättningar för att se och be-
möta varje barn, varje dag. Det skapar utrymme för det lugn som behövs för 
att kunna se, möta och bemöta varje enskilt barn, menar pedagogerna. Att 
kunna ”tillgodose det enskilda barnets behov”, det vill säga att möta barnet, 
ansikte mot ansikte, här-och-nu. I förlängningen lämnar detta förhållningssätt 
också avtryck i relationen föräldrarna. Pedagogerna beskriver att de redan vid 
första mötet med föräldrarna gör en stor poäng av vikten av att se och tillgo-
dose barnen och att skapa en lugn atmosfär på förskolan: 

Marie-Louise: Förut var det mycket detta med att man skulle resa med barnen: 
”Åker ni till stan?”… att man skulle göra många saker… men så är det inte 
längre. Det är mest detta med grundtryggheten, att vi är ute … 
Lena: Vi brukar också då berätta att vi delar upp barngruppen i tre grupper. Just 
känslan av att veta att mitt barn blir sett under dagen. Det är alltid någon som 
ser mitt barn. Att man kanske inte alltid är tillsammans med alla 24 barnen. Det 
kan ju låta väldigt mycket med 24 barn. Att vi delar upp dem därför att vi ska 
kunna få mer tid med just ditt barn. 
Alexandra: Många föräldrar blir förvånade …”Jaha, är ni 24 stycken? Det 
märks inte.” 
Marie-Louise: Det är ju också medvetet att vi cirkulerar och är där barnen är. 
Man har ögon och öron och reflekterar över vad som händer… det är jätteviktigt 
(2005-04-07). 
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Eftersom pedagogerna ägnar stor del av verksamheten i sina ansvarsgrupper 
så måste de också finna tid att delge varandra sina reflektioner över verksam-
heten och barnens väl och ve. Detta är inte minst viktigt i kontakten med för-
äldrarna. Motivet för den riktade uppmärksamheten är, enligt pedagogerna, att 
se och bemöta varje barn för att i förlängningen också kunna se och bemöta 
varje förälder, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt om ”Att värna goda 
relationer till föräldrarna”. Detta sätt att arbeta medvetet med uppmärksamhet 
ställer krav på avstämningstillfällen i arbetslaget för att skapa en gemensam 
bild av barngruppen. 

Att uppmärksamma, det vill säga att se och bemöta varje barn och att skapa 
tillit och värna trygghet är, enligt pedagogerna, nödvändiga förutsättningar för 
att barnen i förskolan ska kunna grundlägga betydelsefulla relationer. Därmed 
utgör detta en social aspekt av det faktiska ansvaret. I anslutning till detta så 
resonerar pedagogerna om hur man bäst ser till varje barn och samtidigt arbe-
tar för kvalitet i de sociala relationerna. Ibland uppstår det ett dilemma i spän-
ningsfältet mellan individ och kollektiv, det vill säga mellan att se till varje 
barns bästa och samtidigt arbeta för gruppens bästa: 

Lena: Det är svårt att förklara, men… jag tänker på detta med att jobba i en 
barngrupp. Man arbetar ju verkligen för att se till varje enskilt barn, men ibland 
får man faktiskt välja: för att någonting annat ska fungera så får jag ibland välja 
och tänka om och kanske ta med ett barn som jag vet egentligen inte ska vara i 
den här gruppen just nu. Det är inte bra för honom, men just nu får han vara det 
därför att någonting annat ska fungera. Och då känner man sig kluven och ham-
nar i ett dilemma. Just att veta att det här egentligen inte är bra för det här barnet 
men just nu får det bli så här för jag har inget annat att välja på. Och i sådana 
situationer hamnar man ju ganska ofta. Man vet att det här egentligen inte är 
det bästa men utifrån hur det ser ut idag så blir det bästa för verksamheten idag. 
Men det är ändå inte bra… (2004-04-26). 

 
Att se till varje barn handlar om att i enlighet med förskolans värdegrund (jfr 
Lpfö 98) ”främja aktningen för varje människas egenvärde”. Pedagogerna re-
sonerar kring hur de har arbetat med att bryta ner de grundläggande värdena i 
Programförklaringen. De talar om svårigheten att verka för att befrämja varje 
barns egenvärde när verkligheten på förskoleavdelningen erbjuder ”tjugofyra 
små egenvärden att befrämja”. Pedagogerna talar om att det finns ett stort 
glapp mellan teori och praktik i den frågan: 

Marie-Louise: Det ska låta så himla präktigt, va, men det är ungefär som att allt 
man gör i arbetet kan man inte läsa sig till. Eller, det man läser kan man ju inte 
göra i verkligheten, i praktiken, för det funkar inte. (Lena: Nej, nej.) Det är ju 
så. Det är sant. 
Lena: Men samtidigt så kan man ju tycka, men OK det här är strävandemål… 
så att man har det som ett mål, att man vill att det ska vara så. Sedan att… det 
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vissa dagar inte riktigt… eller i vissa situationer inte fungerar på grund av det 
och det och detta …/…/ (2006-01-24). 

 
Att uppmärksamma barnen handlar alltså till stor del om att förhålla sig till 
spänningen mellan att se det individuella barnet och samtidigt verka för grup-
pens, kollektivets, bästa. En balansakt som ställer krav på ett särskilt omdöme. 

Närhetsetisk läsning: Uppmärksamhet – aspekter av ett riktat 
seende  
I nära anslutning till ansvarsstrategin att skapa lugn och ro, där ett nerskruvat 
tempo borgar för att ge barnen chans att finna hemhörighet i världen, befinner 
sig ansvarsstrategin att uppmärksamma barnen. Lugn och ro ger möjlighet att 
uppmärksamma barnen enskilt och i grupp. Det är också det som framträder i 
Programförklaringen. Här speglas hur pedagogerna förhåller sig till normer 
och värden i verksamheten och hur de relaterar dessa normer och värden till 
det konkreta ansvaret i mötet med barnen. 
 Inom ramen för detta tema talar pedagogerna om olika sätt att uppmärk-
samma barnen. Det handlar om ett särskilt bemötande som bidrar till att skapa 
en atmosfär av tillit och trygghet. Ett konkret sätt att uppmärksamma barnen 
är att de arbetar med ansvarsbarn. Varje pedagog har åtta barn var i sin lilla 
ansvarsgrupp som de arbetar särskilt nära tillsammans med. Där skapas förut-
sättningar för att möta varje barn individuellt, vilket rimmar väl med ett när-
hetsetiskt betraktelsesätt. En central tanke med närhetsetiken är just att män-
niskans grundläggande erfarenhet av sig själv, som moraliskt subjekt och som 
moralisk adressat, växer fram i jag-du-förhållandet, det vill säga innanför ra-
men av närhet mellan parterna (Nortvedt & Nordhaug, 2008). 
 Den närheten innebär bland annat med pedagogen Lenas ord ”Att man har 
tid att lyssna. Att man faktiskt står kvar. Inte bara rusar iväg”. Att se och be-
möta varje barn. Pedagogerna resonerar också kring hur man bäst ser till varje 
barn och samtidigt arbetar för kvalitet i de sociala relationerna, hur man sam-
tidigt ser till kollektivet – gruppens – bästa. Det kan skapa vissa dilemmasitu-
ationer, vilket följande är ett exempel på: 

Lena: Man arbetar ju verkligen för att se till varje enskilt barn, men ibland får 
man faktiskt välja: för att någonting annat ska fungera så får jag ibland välja 
och tänka om och kanske ta med ett barn som jag vet egentligen inte ska vara i 
den här aktiviteten just nu. Det är inte bra för honom, men just nu får han vara 
det därför att någonting annat ska fungera. Och då känner man sig kluven och 
hamnar i ett dilemma. (2004-04-26) 

 
Det Lena sätter fingret på är att det inte alltid finns någon tillräckligt bra lös-
ning inom räckhåll. Samhällsuppdraget och organisationen styr, och därmed 
kan det vara svårt (omöjligt) att göra omdömesgilla val. Det kan alltså ses som 
ett exempel det omöjliga att agera utifrån ett opartiskt, universellt synsätt i 
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relationen till barnen i en vardaglig situation i förskoleverksamheten. I ett när-
hetsetiskt perspektiv så uttrycker man detta som att pedagogen har ett relat-
ionsansvar: Principen om ett barns företräde framför ett annat och framför 
framtida barn i gruppen är en fundamental etisk princip för prioritering i den 
aktuella verksamheten i en barngrupp (se Tranøy, 1996, s 184). Det handlar 
alltså om att se den andre (barnet/föräldern), dennes behov, önskningar och 
intressen som en källa till speciella krav, i kraft av relationen. Det talas om 
relationers egenvärde och detta har en avgörande betydelse för synen på par-
tiskhet/opartiskhet och likabehandlingsprincipen (Nortvedt, 1996b). Vad be-
tyder det att relationer har ett egenvärde? Jo, att relationen till den andres in-
tressen och behov i sig självt konstituerar en moralisk handlingsgrund (Nort-
vedt, 1996b). Därmed kommer relationens betydelse till uttryck i inställning 
och sätt att vara (ibid.). 
 Detta att vara en god och kompetent omsorgsperson/pedagog och därmed 
ta det enskilda barnets perspektiv kan te sig som närmast oetiskt när många 
barn har samma behov av hjälp, stöd etc. Men också vice versa. Den fråga 
som görs gällande i samtalen är: Hur förena hänsyn till bästa möjliga bemö-
tande och omsorg om ett enskilt barn med bäst möjliga bemötande och omsorg 
om flera (flest möjliga) barn? I denna fråga uttrycks ett etiskt dilemma: Det 
att vara en god och kompetent omsorgsperson/pedagog och därmed ta det en-
skilda barnets perspektiv kan te sig som närmast oetiskt när många barn har 
samma behov. Spänningen mellan individ – kollektiv utgör en central fråga 
inom det närhetsetiska perspektivet. Att finna universella, likartade, lösningar 
– lika för alla – betraktas dock inte som en närhetsetiskt ”god” lösning. Snarare 
betonar man värdet av ett partikulärt synsätt där det moraliskt relevanta i en 
situation inte nödvändigtvis betraktas som relevant i en motsvarande situation. 
Man har speciella moraliska förpliktelser för de man står i ett särskilt unikt 
förhållande till. Det är snarare ett närhetsetiskt värde att en återkommande, 
snarlik, situation kan behandlas olika (Nortvedt, 1996b). Närhet har därmed 
moralisk betydelse. Som pedagog, och medmänniska, har man speciella mo-
raliska förpliktelser för de man står i särskilda, unika, förhållanden till. 

Att närhet och partikularitet har ett särskilt värde inom närhetsetiken reser 
dock spörsmål kring vad det innebär för barnen att i en mening vara utelämnad 
till pedagogernas förmåga att se och göra såväl unika som rättvisa bedöm-
ningar i relation till individ och kollektiv. Alltså: Vad innebär det för ett barn 
att vara utlämnad till pedagogernas förmåga att se det absoluta kravet att ta 
vara på barnets liv den delen av tiden som det vistas i förskolan och – omvänt 
– vad innebär det för pedagogerna att se och ta ansvaret för barnen och barnens 
liv den delen av tiden som det vistas i förskolan, denna mötesplats där närheten 
och relationerna till andra är en förutsättning? (Henriksen & Vetlesen, 2013). 
I dessa frågor ligger en etisk utmaning som pedagogen Lena ovan ger exempel 
på. En utmaning som i högsta grad involverar föräldrarna och får betydelse 
för relationen mellan pedagoger och föräldrar. 
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Ansvarets uttryck över tid 
I detta avsnitt presenterar jag en sammanfattande läsning av ansvarets uttryck 
över tid såsom jag sökt synliggöra detta i de olika intervjumaterialen. Även 
denna läsning utgår från den analytiska idén om olika ansvarspositioner som 
presenterades i kapitel 4.  

Förutsättningarna för förskolepraktiken, och därmed de överväganden som 
pedagogerna behövt göra i sitt arbete, har – trots stora likheter i övrigt – delvis 
förändrats under denna tidsperiod. Den skillnad över tid som jag tydligast ser 
framträda mellan de båda studierna kan beskrivas som fokus på organisation 
(90-talet) och fokus på relation (00-talet).  

1993 – 1995: Fokus på organisation 
I intervjuerna synliggjordes ansvarets uttryck via teman som kontroll och 
trygghet. Trygghetsaspekten har en starkt framskjutande plats i förskoleprak-
tiken. Trygghet förstås som ett begrepp med många multipla innebörder. Att 
upprätthålla trygghet betraktas som en gyllene regel för en bra verksamhet. 
Pedagogerna talar om att kontroll skapar trygghet i arbetet. I förlängningen 
tycks detta enligt pedagogerna leda till en ökad känsla av säkerhet för både 
barn och pedagoger. Det eftersträvansvärda målet är att uppnå tillit, att i viss 
mån kunna ”släppa taget”. Detta är synonymt med att handla ansvarigt. 

Ett annat centralt inslag vad gäller ansvarets uttryck under denna tidsperiod 
var också behovet av att utveckla en flexibel hållning. Det vill säga beredskap 
för att kunna hantera sin situation och härbärgera de utmaningar som förvän-
tades komma. Pedagogerna lyfte fram förmågan att kunna ha och behålla kon-
troll och en beredskap att kunna hantera en mångfald olika situationer. Detta 
kan förstås mot bakgrund av oron för de vid tidpunkten organisatoriska för-
ändringarna och nedskärningarna, med bland annat större barngrupper, yngre 
barn och lägre personaltäthet som följd. Oron, eller frustrationen, kan sam-
manfattas i frågan ”Vad ska vi göra när inte händerna räcker till?” (Vågberg, 
1994; 1996) och svaret blev just ”vara mer flexibel”. Pedagogerna gav uttryck 
för att man helt enkelt måste tänka om för att kunna ta ansvar för säkerhet i 
tider av förändring och osäkerhet och att detta inte alltid stämde överens med 
de pedagogiska ambitionerna 

De hänvisade till de organisatoriska förändringarna och funderade över hur 
de skulle lösa situationen: de kalkylerade med olika tillvägagångssätt, som att 
exempelvis välja andra vägar, tryggare miljöer, ta ställning till om det över-
huvudtaget var motiverat att ge sig iväg. En urskillning som innebar att peda-
gogerna i slutänden gav uttryck för att de utvecklade ett annat omdöme, det 
vill säga en mer flexibel hållning. Detta ligger också inom ramen för det mo-
raliska ansvaret där situationsrelaterade aspekter, överväganden, beslutsfatt-
anden, handlingar och konsekvenser av handlingarna väger in i hur en peda-
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gog kan ta sitt ansvar på ett omdömesgillt och moraliskt ansvarigt sätt i relat-
ion till barnen och föräldrarna och den unika situationen (Henriksen & Vetle-
sen, 2013). Att förändra sitt sätt att möta nya utmaningar. 

Det omsorgsbegrepp som framträder starkt här konnoterar vård av kroppar, 
det vill säga att kroppsligt skydda med fokus på säkerhet och ”överlevnad”, 
vilket också relaterar till fokus i det projekt som data insamlades inom ramen 
för: ett projekt om förskolans närmiljö och trafikmiljö. Blicken tycks dock 
främst vara riktad mot det autonoma barnet, barnet som ska klara sig i framti-
den, i skärningspunkten mellan barnet som being och barnet som becoming 
(Eidevald & Wallander, 2016; Halldén, 2007). Det mål som träder fram är att 
fostra barn till självständighet. Pedagogerna beskriver att de helst vistas i mil-
jöer där barnen har stora ytor att på egen hand utforska och leka, utan ständig 
övervakning av en vuxen. Autonomi som ideal blir framträdande i detta sam-
manhang. Skogen är den ultimata miljön för detta ändamål. Där upplevs sä-
kerheten som i det närmaste total. Förutom skogen så är förskolans egen gård 
eller lekparker de arenor som man vistas i med barnen. Pedagogerna talar om 
vikten av att kunna ha överblick, att alltid veta vad som händer, helst sekunden 
innan det händer. Ansvar är med andra ord starkt förknippat med att över-
blicka situationer och därmed att i viss mening framåtblickande kunna förutse 
händelser och vara en sköld mot det farliga. Organisering av situation och tid 
får en stark betoning i intervjuerna. 

Autonomimålet har på olika sätt stått högt i kurs i förskolans verksamhet 
genom tiderna. I det aktuella styrdokumentet vid tidpunkten för intervjustu-
dien – Pedagogiskt program för förskolan (1987) – uttrycker man att målet 
med det autonoma barnet går via hänsyn och empati: ”Förskolan kan/…/lägga 
grunden till att barnet utvecklas till en öppen, hänsynsfull människa med för-
måga till inlevelse och till samverkan med andra, i stånd att komma fram till 
egna omdömen och problemlösningar” (ibid., s. 15). Detta uttrycks också av 
pedagogerna i studien. Det autonoma barnet kan ses som verksamhetens mål, 
det vill säga att ge den andre – barnet – agens, handlingsutrymme, som leder 
till större självständighet. Förskolan ska lägga grunden och barndomen blir ett 
medel för att uppnå den eftersträvansvärda autonomin längre fram. Detta är 
ett resonemang som kan fångar in distinktionen mellan barnet som being och 
barnet som becoming, där barnets väg från ofullkomligt till det vuxna färdiga 
går att skönja (Halldén, 2007; Eidevald & Wallander, 2016). 

2004 – 2006: Fokus på relation 
I fokusgruppintervjuerna framkommer än tydligare att ansvaret och ansvarets 
uttryck är kontextuellt och tidsbundet. Villkoren skiftar. Under 2000-talets 
mitt så bestod de organisatoriska förändringarna bland annat i att man år 2001 
hade infört maxtaxa och allmän förskola för alla 4–5-åringar och att föräldrar 
jobbar mer med förlängda vistelsetider som följd. För att i någon mån råda bot 
på barnens och familjernas tidskompakta tillvaro så önskade pedagogerna i 
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högre utsträckning mer orientera arbetet i förskolan mot att skruva ner tempot 
och skapa lugn och ro i en hetsig tid där barnen har många aktiviteter i sin 
agenda, att uppmärksamma barnen samt skapa goda relationer. Betoningen på 
trygghet återfinns även i detta material, men här kombineras det med en aspekt 
av tillit, som för trygghetens kvalitet in mot en relationell förståelse. Det om-
sorgsbegrepp som framträder här är av relationell karaktär. Det vill säga om-
sorg som en kvalitet i sociala relationer – en relation, ett värde, en känsla som 
uppstår i ett möte (med barnet). Eller som Kari Martinsen (1981) uttrycker 
det: ”människors tillvaro är en 'medtillvaro' med andra" (ibid., s. 4). 
 Pedagogerna ger uttryck för att trygghet förstås som en kvalitet som 
springer ur en relationell tillit. Tryggheten skapas i relation. Denna tillit till 
relationen som resurs kan förstås mot bakgrund av vetskapen om att man mött 
sina utmaningar i förändringsskeendet efter 1990-talet stora förändringsiver, 
och hanterat dem. Pedagogernas känsla av oro och frustration för de organi-
satoriska förändringarna tycktes större på 1990-talet. Vid mitten av 2000-talet 
hade pedagogerna, ”med facit i handen”, funnit nya former för arbetet. Peda-
gogerna gav exempel på strategier för ansvar: ansvarsbarn, upprätthålla lugn 
och ro, avgränsa, utvidga långsamt – från det lilla till det stora. Man betonade 
också i hög utsträckning vikten av att se och bemöta varje individuellt barn. 
Att avgränsa barngruppen på detta vis skapar alltså dels möjlighet att se varje 
barn och dels möjlighet att värna de sociala relationerna i det småskaliga for-
matet i ansvarsgruppen. 

Detta kapitel har handlat om förskolepedagogernas konkreta ansvar för bar-
nen och till vis del även föräldrarna, det vill säga, det ansvar som väcks ansikte 
mot ansikte. Men hur långt sträcker sig pedagogernas ansvar? Nästa kapitel 
kommer att handla om förskolepedagogernas idéer kring det ansvar som delas 
med primärt med föräldrarna och som delvis riktar sig utanför här-och-nu-
situationen samt var gränserna för detta ansvar går. 
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7. Ansvarets gränser 

I detta andra analyskapitel behandlas förskolepedagogernas tal om ansvarets 
gränser i relation till det handlingsutrymme pedagogerna har inom ramen för 
deras professionella ansvar. I arbetet med att sondera förskolepedagogernas 
tal om ansvarets gränser i förskolans vardag så har följande frågor varit väg-
ledande i min bearbetning och analys av materialet: Hur förhåller sig pedago-
gernas och föräldrarnas olika ansvarspositioner till varandra? Hur långt 
sträcker sig pedagogernas ansvar? Här vidgas talet om ansvar till att omfatta 
det utvidgade mötet med familjen och det omkringliggande närsamhället samt 
överväganden kring gränsdragningar för olika ansvarspositioner av relevans 
för professionens villkor. Där blir också omsorgen som förhållningssätt syn-
ligt. I resonemanget kring ansvarets gränser synliggörs dilemman i relation till 
uppfattningar om det kontraktsbundna och det moraliska ansvaret i yrkesupp-
draget, dilemman som ofta utspelar sig i gränssnittet mellan förskola och hem. 

I framställningen presenterar jag pedagogernas röster kring ett antal teman 
som på olika sätt belyser ansvarets gränser i de bägge materialen. Jag vidgar 
pedagogernas redogörelser, det vill säga empirin, i relation till närhetsetiska 
läsningar och de analytiska dimensionerna om föreställningar om ansvarets 
villkor som jag presenterade i kapitel 4. Vad gäller ansvarets gränser är det 
primärt mellanrummet mellan moraliskt (upplevt) och kontraktsbundet (givet) 
ansvar, som konsekvent kommer att synliggöras genom framställningen. 

Kapitlet avslutas även här med en sammanfattande analys där de båda 
materialen ställs i relation till varandra och till de förutsättningar som var rå-
dande under respektive tidsperiod. 

Intervjuer med förskolepedagoger 1993 – 1995 
De teman som kan urskiljas ur intervjusamtalen kretsar kring frågor som berör 
mötet mellan förskola och hem vad gäller frågan om ansvar för barnens säker-
het och implicit också gränser för ansvarstagande. Det första temat berör an-
svarsfördelningen mellan förskola och föräldrar. Det handlar om mellanrum-
met mellan privat och offentlig, det vill säga det glidande ansvaret gentemot 
hemmen och föräldrarna. Det andra temat ringar in på vilket sätt förskolan och 
pedagogerna tar ett utvidgat ansvar för att vara ett familjestöd genom inform-
ation, solidaritet och avlastning. 
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Ansvarsfördelning mellan förskola och föräldrar 
I intervjustudien behandlades, som tidigare nämndes, frågor om säkerhet och 
hur detta inverkar på arbetet med barnen i förskolans närmiljö. Förskolans 
närmiljö och barnens hemmiljö var i de flesta fall densamma, ett förhållande 
som också speglades i pedagogernas resonemang kring hur de förhöll sig till 
frågan om ansvarets gränser i dess skärningspunkt mellan det privata och det 
offentliga. I intervjuerna ställde jag frågor kring vem eller vilka som har det 
största ansvaret för barnens säkerhet och miljö och hur ansvaret ser ut. Det är 
en fråga som vid ett första påseende kan tyckas ligga tämligen långt utanför 
förskolans närhetsram och primära ansvar. Detta till trots så svarade förskole-
pedagogerna relativt unisont att ansvaret för barnens miljö på ett övergripande 
plan tillfaller politiker och samhällsplanerare. På ett praktiskt och moraliskt 
plan tillfaller det dock i första hand föräldrar men även förskolepedagoger och 
vuxna som finns i barnens närhet. Pedagogerna ger uttryck för en övergri-
pande idé om en ansvarsordning enligt följande: 

Det är föräldrarna... det är ju de som är normgivare både för sina egna och and-
ras barn. Och så även vi vuxna som är med barnen mycket. Men även vuxna 
som barn tittar på, sådana vuxna som barn ser upp till... det kan lika gärna vara 
en 15-årig grannpojke, det är ju de som är förebilder. Men framför allt de vuxna 
som är i direkt närhet: mamma, pappa, mormor, farmor, fröken på dagis... för 
det är dem de ser. De tittar inte lika mycket på alla andra vuxna, men dem de 
känner tittar de på och gör likadant som (Pedagog 8; 1995-03-27). 

 
Men idén om att ansvar för barns väl och ve är en angelägenhet för flera ak-
törer än de som har direkt och nära kontakt med barnen görs också gällande i 
några fall: 

I första hand är det väl vi som har hand om barnen som får se till det hela och 
sedan... planerarna. Men det är klart… Man kan ju skylla på dem att det är deras 
ansvar att se till att… Ja, det kanske är den största biten också!? Man får ju inte 
lägga ifrån sig ansvaret, men jag menar... vi genomför ju arbetet och säkerheten 
bör ju liksom finnas där när vi arbetar där, så man kanske kan säga att plane-
rarna först… Ja, rangordningen ser väl ut då att planerarna och sen vi barnom-
sorgspersonal (Pedagog 14; 1995-03-24). 

 
En förskolepedagog förtydligar att ansvaret om barnens väl och ve för försko-
lans del ofta handlar om att vara barnens språkrör i relation till samhällspla-
nerare: 

Det är ju kommunen som måste se till att det till exempel finns bra lekutrymme 
för barnen, men även vi som arbetar med barnen och framför allt föräldrarna. 
Vi måste ju se till att begära det som barnen behöver i sin utemiljö. Sen kan 
man förstås inte lägga allt ansvar på kommunen heller. Vi får göra det bästa 
möjliga av den situation vi lever i. Men vi som arbetar med barnen samt barnens 
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föräldrar måste föra barnens talan och de beslutande måste någon gång lyssna 
på oss, så tycker jag (Pedagog 16; 1993-04-26). 

 
Mot bakgrund av detta resonemang följde sedan frågor som behandlade hur 
personalens och föräldrarnas olika ansvarspositioner förhöll sig till varandra. 
Förskolepedagogerna uppehåller sig vid hur de såväl frivilligt som ofrivilligt 
blir indragna i ett utökat ansvarstagande för barnens livssituation. Även om 
frågor som barns säkerhet hemma inte direkt berör pedagogerna i deras arbete 
så är detta exempel på frågor som engagerar dem. Talet om ansvarets gränser 
handlade i hög grad om huruvida förskolans uppgift är att komplettera eller 
kompensera föräldraansvaret. Här ställs talet om ansvarets gränser på sin spets 
i och med att frågan om gränsdragningar/gränsöverskridanden är betydligt 
mer komplex än att göra en enkel uppdelning av ansvaret.  
 Förskolepedagogerna ger uttryck för att det ibland är nödvändigt att vara 
gränsöverskridande i den meningen att kompensera för tvivelaktiga handling-
sval, då föräldrarna iakttar regelrätta överträdelser (här; i trafiken). Det finns 
inte utrymme för hänsynstaganden när man till exempel upplever att föräldrars 
beteende får en direkt menlig påverkan på barnens säkerhet, till exempel när 
de inte sätter fast barnen i bilbarnstolar: 

Jag reagerar väldigt starkt. Jag blir väldigt förbannad, jag tycker att det är så 
oansvarigt! Skulle de tvärbromsa så skulle den här ungen åka rakt in i instru-
mentbrädan, och så klarar de sig själva. Barnet kan bli allvarligt skadat och de 
själva klarar sig, fast det är de som gör fel. Det upprör mig att de inte tänker. 
Man kan ju inte begära att barn ska klara saker och ting när inte de vuxna gör 
det. Jag kan prata med föräldrarna här om jag ser sådana saker, men oftast är 
det ju inte här det händer utan det är när man ser det ute rent allmänt (Pedagog 
8; 1995-03-27). 
 

Ibland handlar det dock om ett gränsöverskridande i den mer positiva betydel-
sen kompletterande möte föräldrar och pedagoger. Föräldrarna önskar att för-
skolan ska ge barnen kompletterande upplevelser som de själva av olika skäl 
inte kan eller vill ge, exempelvis göra utflykter med barnen. Det kan ibland 
vara ett uttryck för motstridiga intressen, och ibland uppstår diskussioner om 
vad som ligger inom ramen för pedagogernas respektive föräldrarnas ansvar, 
men lika ofta möts parterna i en diskussion om vad som är ett rimligt ansvar 
för pedagogerna i förskolan.  

Föräldrarna vill ju gärna att vi åker iväg med barnen. Vi har det förstås lättare 
med den biten här hos oss, i och med att vi är ett föräldrakooperativ och naturligt 
har en närmare kontakt med föräldrarna. Men kan man bara motivera varför 
man inte beger sig iväg med barnen lika ofta idag, så tror jag ändå inte att det 
är några problem. Att kunna säga att det inte beror på att vi är för bekväma, utan 
att det faktiskt är en stor risk. Det har vi till exempel kunnat säga när det gäller 
badning på somrarna, därför då vill gärna föräldrarna att vi åker iväg med bar-
nen till stranden. Men när vi då påtalar riskerna med det och att vi tycker att det 
är något man kan göra själva inom familjen, så förstår ju föräldrarna det. Och 
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det är ju egentligen likadant med den här frågan; har man så många barn i verk-
samheten så utsätter man dem inte för de riskerna det innebär att gå ut i trafiken, 
tycker jag. Går man iväg någonstans så gör man det när man har få barn (Peda-
gog 19; 1995-04-12). 
 

Det finns även andra exempel på motstridiga intressen hemma och på försko-
lan som ibland får konsekvenser för arbetet med barnen. I exemplet nedan rör 
det sig om en så till synes banal sak som hur barns vagnåkande med föräld-
rarna inverkar på verksamheten: 

Men en sak som vi här reagerar på; de har ju ungarna ofta i vagnen, fast de är 
fyra år. Snabbt och lätt, som ett transportmedel. Det var många av de här barnen 
som inte hade gått mycket när de började på dagis, och de var jättedåliga på att 
gå. När vi skulle ut till parkerna så orkade de nästan inte, det var jättebesvärligt, 
men nu så springer de ju så att det märks ju att de har fått träna sig. Det handlar 
om bekvämlighet. Men också att det är tryggt... det kanske också är det här med 
trafiken, sitter barnen i vagnen så vet man ju också var man har dem. Och det 
går fort och lätt och inget tjat på morgonen. Likadant när de hämtar; då ska det 
handlas och gå hem sedan... det är inte lätt (Pedagog 20; 1993-06-21). 
 

Det är dock inget som pedagogerna gav uttryck för att de får särskilt stort 
gehör för. De har dock förståelse för föräldrarnas handlingsval i samman-
hanget, även om de önskar att det för barnens skull förhöll sig annorlunda. Här 
väcks dock också frågan om vad som egentligen ligger inom ramen för för-
skolans och förskolepedagogernas ansvar i sammanhanget, det vill säga vilket 
ansvar som är rimligt att ta för pedagogerna. Här framträder ett dilemma vad 
gäller gränser mellan olika ansvarspositioner mellan hem, förskola och sam-
hälle i stort. Pedagogernas resonemang rörde sig i spänningsfältet mellan att 
dra gränser och att överskrida gränser och majoriteten uppehåller sig här till 
gränsfrågor i relation till föräldrarnas ansvar och de förhandlingar kring vad 
som ska ske i förskolan. Alltså; vad är det rimligt att förvänta sig att föräldrar 
och pedagoger ska mötas kring? När kliver man som pedagog över gränsen 
för vad som ryms inom ramen för ett taget ansvar? När övergår förskolan som 
komplement till förskolan som kompensation? Gränsen tycks hårfin.  

Ansvarsfrågor oroar ibland, men det finns – menar pedagogerna – till sist 
en gräns för vad som är möjligt och rimligt att engagera sig i. Det rör bland 
annat frågan om vem som hämtar barnen:  

Ja, det är jobbigt när äldre syskon ska hämta barnen. Men i och med att vi har 
lämnat ut barnen så är det inte vårt ansvar längre. Man borde sätta en ålders-
gräns, tycker jag, att under 12 år så får de bara inte hämta. Det är väl den vägen 
man kan gå. Det är ett ganska stort ansvar i alla fall. Och barn är ju oberäkne-
liga. Det märker man när man är ute med dem själv, också (Pedagog 1; 1993-
04-26). 
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En annan pedagog drar resonemanget längre och beskriver den oro hon kan 
uppleva när hon på fritiden möter sina förskolebarn i olämpliga situationer: 

 ... jag har ju då mött barn, 5-åringar som går hos oss, på cykel ute i trafik som 
jag tycker inte har där ute att göra, men jag kan inte göra så mycket åt det. Ja, 
för de aktuella föräldrarna som man ser så påpekar man ju, till exempel: "Jag 
mötte honom igår på cykel ute i trafiken, visste du om det?", "Jadå!" säger vissa 
då helt obekymrat, och då vet man att det inte är så mycket man kan göra (Pe-
dagog 4; 1993-06-10). 
 

I de idéer som förskolepedagogerna i intervjustudien ger uttryck för vad gäller 
ansvaret för barnens miljö och säkerhet, hur långt ansvaret sträcker sig och 
vad detta ansvar ska leda till, syns ett framtidsblickande perspektiv tydligt. 
Pedagogerna uttrycker visioner om att skapa möjligheter för barnen att utveck-
las till trygga och självständiga människor men betonar också att vikten av att 
inte i för hög utsträckning kliva in på föräldrarnas arena. Det handlar om att 
respektera olika ansvarspositioner. 

Min förhoppning är att de ska kunna våga röra sig i sin närmiljö, både våga och 
kunna utan att det händer någonting. Att de ska kunna gå och cykla så små-
ningom… och cykla helst vid rätt tidpunkt, inte börja för tidigt (Pedagog 8; 
1995-03-27). 
 

De ger uttryck för förhoppningen att barnen ska få en grund att stå på. För-
hoppningsvis har förskolan bidragit till grundbygget, även om ansvaret pri-
märt ligger utanför förskolans närhetsram: 

De ska klara sig… meningen är ju då att barnen ska kunna klara sig att gå till 
och från själva, och det tycker jag att vi ska hjälpa till med. De ska ju börja ettan 
till hösten, så de ska kunna klara av att gå till och från skolan utan att springa 
iväg men också utan att vara rädda och känna att de behärskar det. Om vi kan 
hjälpa till att göra barnen medvetna redan nu så kanske det sitter kvar lite när 
de blir 15 år och kör moppe... att det finns kvar (Pedagog 8; 1995-03-27). 

 
Det pedagogerna visar prov på här är att de frångår ett kontextuellt och var-
dagsnära ”här-och-nu”-perspektiv och mer blickar framåt en oöverskådlig 
framtid. De uttrycker starka förhoppningar om att de frön som sås i förskolan 
ska ge frukt i termer av barnens eget ansvarstagande längre fram. 

Närhetsetisk läsning: Ansvarsfördelning – ett ansvarstagande 
utöver det kontraktsbundna 
Att förhålla sig till ansvaret och ansvarets gränser handlar i pedagogernas ut-
sagor till stor det om att finna former för en rimlig ansvarsfördelning mellan 
förskola och hem. Alltså; vad är det rimligt att förvänta sig att föräldrar och 
pedagoger ska mötas kring? När kliver man som pedagog över gränsen för 
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vad som kontraktsenligt och moraliskt ryms inom ramen för taget ansvar? 
Finns risken att förskolan övergår från att vara ett komplement till att enbart 
vara en kompensation? 

Initialt så talar pedagogerna om att det finns en ansvarsordning kopplat till 
barnets bästa. På ett praktiskt moraliskt plan är föräldrarna de första i den ord-
ningen. Men när det kommer till barns säkerhet i närmiljön så är ansvaret en 
angelägenhet för flera. Ansvaret måste delas mellan politiker/samhällsplane-
rare, föräldrar och pedagoger. Pedagogerna betraktar sig dock till stor del som 
barnens språkrör i och med att de delar barnens vardag i så pass stor utsträck-
ning. De är experter på barnens vardag, för att uttrycka det annorlunda. I det 
ligger ett incitament för ett moraliskt ansvar som utgår från en djup kännedom 
om barnens vardag. Det vill säga om de situationsrelaterade aspekter, övervä-
ganden, beslutsfattanden, handlingar och konsekvenser av handlingarna som 
väger in i hur en pedagog kan ta sitt ansvar på ett omdömesgillt och moraliskt 
ansvarigt sätt i relation till barnen, föräldrarna och den unika situationen (Hen-
riksen & Vetlesen, 2013). 

Moraliskt ansvar växer alltså erfarenhetsmässigt fram ur pedagogernas 
möte med barnen, samtidigt som ansvaret i sitt krav fordrar att de också tar 
ansvar för långt mer. Till exempel att uppmärksamma främst föräldrar på hur 
barnens tillvaro i vardagen ter sig. Denna motsägelse definierar vad det är att 
vara moralisk aktör i vår tid – att kunna fungera på den partikulära nivån 
gentemot uppdraget och barnen men ändå omfatta de mer övergripande kra-
ven på att vara en trovärdig samarbetspartner med föräldrar, vad gäller barns 
bästa (Vetlesen, 1996). 

De starkaste moraliska drivkrafterna i vårt handlande, i vår praktik, här-
stammar från det konkreta, direkta mötet med den andre, till exempel barnet 
och föräldrarna. Det är i mötet med de andra som vårt ansvar för dessa gör sig 
gällande. Detta ansvar är inte något jag kan välja att ta eller inte välja att ta, 
utan det är snarare ett absolut krav som vilar på mina axlar (Nortvedt & Nord-
haug, 2008). Ett exempel på detta kan ses när förskolepedagogerna ger uttryck 
för att det ibland är nödvändigt att vara gränsöverskridande i den meningen 
att kompensera för det som uppfattas vara föräldrars tvivelaktiga handlingsval, 
till exempel då föräldrarna gör tydliga regel- och säkerhetsöverträdelser. Pe-
dagogerna beskriver att det inte finns utrymme för att ta hänsyn till att man 
eventuellt trampar föräldrarna tårna när man upplever att exempelvis de un-
derlåter sig att sätta fast barnen i bilbarnstolar. Det är inte ett alternativ att 
vända bort blicken i det sammanhanget. 
 Pedagogerna beskriver också att det finns ett gränsöverskridande som möj-
liggör ett kompletterande möte mellan föräldrar och pedagoger. Föräldrarna 
önskar, enligt pedagogerna, att förskolan ska ge barnen kompletterande upp-
levelser som de själva av olika skäl inte kan eller vill ge. Exempelvis göra 
utflykter med barnen. Det kan också vara ett uttryck för ett kompensatoriskt 
tänkesätt. I detta sammanhang kan motstridiga intressen tydliggöras. Vid såd-
ana sammanhang uppstår ibland diskussioner om vad som ligger inom ramen 
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för pedagogernas respektive föräldrarnas ansvar.  Lika ofta möts dock parterna 
i en diskussion om vad som är ett rimligt ansvar för pedagogerna i förskolan 
och vad som ligger inom ramen för föräldrarnas ansvar. Ansvaret för att såd-
ana diskussioner ska komma till stånd ligger på förskolans bord.  

När förskolepedagogerna ger uttryck för sina idéer om hur långt ansvaret 
sträcker sig och vad ansvaret ska leda till, framträder ett framtidsblickande 
perspektiv tydligt. Pedagogerna uttrycker visioner om att skapa möjligheter 
för barnen att i framtiden utvecklas till trygga och självständiga människor 
men månar om att inte kliva in för mycket på föräldrarnas arena. Detta kan ses 
som ett uttryck för det Vetlesen (1996) benämner som den psykiskt, emotion-
ella, identitetsmässiga närheten mellan parterna (ibid., s. 7). Den mer indirekta 
närheten mellan pedagogerna, barnen och föräldrarna. Det rör sig här inte en-
bart om konkreta möten, utan även om en känslo- och identitetsmässig närhet 
på distans, där-och-då, det som kommer sedan och som ligger utanför ett ome-
delbart närhetsutrymme.  

Sammantaget kan man säga att förskolepedagogerna tar ansvar för sådant 
som ligger utanför det kontraktsbundna ansvaret. De tar ansvar för vad som 
händer när barnen inte är i förskolan utan i närmiljön eller i hemmet. De tar 
även ansvar bortom här-och-nu, för vad som ska hända barnen i framtiden. De 
tar också ansvar för att utgöra ett familjestöd, i utvidgad bemärkelse. 

Familjestöd: information, solidaritet och avlastning  
Pedagogerna beskriver att förskolan fungerar som ett utsträckt familjestöd. 
Det handlar dels om att förskolan ska bistå med information av olika slag, men 
kanske främst om att förskolepedagogerna hyser solidaritet med föräldrar och 
familjer. Förskolan fungerar som en avlastningszon.  

Generellt ger pedagogerna uttryck för uppfattningen att just säkerhetsfrå-
gor är komplicerat att prata med föräldrar om. ”Hur kan vi nå föräldrarna?” är 
en ständigt närvarande fråga. De uppger att det finns olika motiv till varför de 
önskar informera – eller till och med utbilda – föräldrar i frågor som till ex-
empel rör barns säkerhet. Ett sådant motiv är att de vill lämna ifrån sig ansva-
ret för barnens väl och ve och försäkra sig om att föräldrarna ska ta sitt ansvar 
för det som kommer ”efter förskolan”. Några pedagoger uppehåller sig vid det 
de uppfattar vara föräldrars benägenhet att bara fokusera på det som ligger 
nära, just nu (alltså i direkt anslutning till närhetsramen, vilket är en intressant 
iakttagelse ur ett närhetsetiskt perspektiv): 

Ja, jag vill informera lite mer. Som föreståndare har jag under många år upp-
täckt att man berättar för föräldrar om barns situation i trafiken… men de fattar 
inte vad man säger, alltid. För det här med trafik, det är för föräldrarna när de 
kommer till skolan och börjar cykla. Då först börjar de koppla barn och trafik. 
När de kommer i mopedåldern, då är det trafik. Trafik, det är bilar ute på gatan. 
Det är trafik för många. Men det finns så mycket annat som är trafik, också. Vi 
har ju gångvägarna… det är ju trafik, och det finns ju faror överallt. Så att det 
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beror väldigt mycket hur man uppfattar. Men jag tror inte att… att föräldrar 
kopplar barn och trafik förrän man börjar släppa barnen själv. När man släpper 
kontrollen över barnen. Då börjar man fundera. Och det är väl mer i skolåldern. 
Så då är det ju viktigt att man har… att man har en grund (Pedagog 3; 1993-03-
30). 

 
Pedagogerna talar om vikten av att ”nå ut” till föräldrarna men uppehåller sig 
samtidigt vid det vanskliga i att riskera att överskrida sina befogenheter: 

Om vi ska prata med föräldrarna om detta med säkerhet så måste man nog för-
bereda dem ganska väl innan varför vi gör det och förklara, för annars har vi 
tagit över föräldrarollen lite grann och det får vi inte göra. Jag tror att de ser det 
så, föräldrarna (Pedagog 16; 1993-04-26). 

 
Man vill undvika att ”kliva på ömma tår” och skapa onödiga konflikter: 

De tycker väl lite att man lägger sig i saker som man kanske inte alltid har med 
att göra... och det kan väl jag också känna då att det har vi inte, vi har ju egent-
ligen inget att göra med vad de gör efter det att de går härifrån. Det är lätt att 
man orsaker konflikter... men det beror ju på vad det gäller; märker jag att det 
här är något som någon förälder måste veta, eller bör få upp ögonen för, för att 
barnet skulle må mycket bättre då måste man ju ta i det även fast det är jobbigt... 
så är det ju (Pedagog 4; 1995-04-06). 

 
Det är dock lätt att känna sig som en moralpolis. Pedagogen i exemplet nedan 
sätter fingret på detta dilemma: 

Arbetet med barnen tycker jag att vi klarar bra, men… just föräldrabiten. Det 
går ju inte bara att sticka ett informationsblad i händerna på dem/…/ och tro att 
det ska hjälpa. Även de har mycket omkring sig och orkar väl inte ta till sig alla 
lappar som skickas ut och runt. Och som sagt, det är inte riktigt vår sak att vara 
"moralpredikant", det är ett känsligt område. Det viktiga är vad vi kan uppnå 
tillsammans i den miljö vi just har omkring oss här i Stengård. Det skulle kunna 
engagera, inte hur man har det i stan till exempel, det blir för avlägset. Det 
måste gälla vår egen situation! (Pedagog 16; 1993-04-26) 

 
Förskolepedagogerna betonar, som framgick av föregående avsnitt, dock 
främst vikten av det delade gemensamma ansvaret för barns bästa, även utan-
för förskolans verksamhet, utanför närhetsramen. Att det är en angelägenhet 
för flera parter. De riktar också uppmärksamhet mot situationer utanför för-
skolan, till händelser i mellanrummet hem – förskola. Vad som händer på 
vägen till och från förskolan är en angelägenhet för både föräldrar och peda-
goger. Förskolepedagogerna uppger att de ibland känner oro när exempelvis 
äldre syskon ska hämta de små barnen på förskolan. Det känns osäkert när de 
vinglar iväg på cyklar eller ska åka buss själva. På frågan om vad de gör för 
att försöka ändra dessa situationer så är återigen svaret att de försöker hitta 
strategier för att ”nå ut” till föräldrarna:  
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Vi pratar med föräldrarna. Att de inte ska lämna över ansvaret på de här små 
syskonen, helt enkelt. Det är oftast pojkar då som lämnar småsyskon. De har 
inte den kontrollen att kolla både sig och småsyskon, de är ju inte stora, runt 
11–12 år, och då är det kompisarna som hägrar, där borta. Och att de kanske är 
för små för det ansvaret att hämta. Det är sådana gånger man blir rädd. Vad ska 
hända innan de är hemma? (Pedagog 1; 1993-04-26). 

 
Samtidigt uttrycker man förståelse för sådana handlingsval. Några pedagoger 
uttrycker solidaritet med familjerna och deras livssituation och föräldrars oro 
för sina barn: 

Jag tror att föräldrarna är oroliga; om de till exempel bor på sjunde våningen så 
är de osäker på om de exempelvis kan låta barnen vara ute själva på gården. De 
har inte den här tillsynen som man kanske skulle vilja ha. Det är bilar som kör 
in fast man inte får och så. Många är väldigt oroliga och vill inte ha barnen 
själva på gården, även fast de är äldre. Men många kanske… i slutänden inte 
orkar, utan de låter barnen vara ute själva ändå. Men ändå känner de den här 
otryggheten. Det har de berättat mycket. Att det blir mycket konflikter, för det 
är många äldre barn; så det är lite det här "öga mot öga-tand för tand" på går-
darna (Pedagog 17; 1993-03-26). 

 
Förskolepedagogerna ger uttryck för starkt engagemang och empati i frågor 
som inte direkt berör förskolans verksamhet. Men det berör föräldrarna, och 
därmed barnen, och därmed förskolepedagogerna. Jag låter ett längre citat tala 
för sig själv: 

Jag har fått veta nu att de drar in på svenskundervisning, alltså SFI för invand-
rare. De som kommer att drabbas hårt i det här området är de barn som har 
arbetslösa föräldrar. De förlorar mer eller mindre sin dagisplats, de blir erbjudna 
2 timmars barnomsorgsverksamhet/dag. Men hur ska föräldrarna under dessa 
två timmar till exempel kunna gå i skolan och läsa svenska? Hur ska dom kunna 
söka jobb på dessa två timmar? Bara köerna nere på arbetsförmedlingen tar sä-
kert fem timmar innan man kommer in till någon förmedlare. Det tycker jag är 
det största problemet i det här området idag. Det är alltså barnen som blir drab-
bade, bl.a. genom att de inte lär sig svenska; de kommer inte kunna ett ord 
svenska när de kommer till skolan. För föräldrarna är det här med språket vik-
tigt; det är nästan det enda de frågar efter, hur det går med svenskan. Många 
kan själva inte det svenska språket och de vill att deras barn ska lära sig det. 
Många föräldrar och vuxna känner sig kanske väldigt isolerade här. Jag tror inte 
att de själva har valt att bo här ute, valfriheten är inte den största. Så är det med 
vår invandrarpolitik. Det är därför det blir de här klyftorna. Men jag känner mig 
stolt över att jobba här. Jag känner att man gör någonting. Jag känner att jag 
verkligen blir omtyckt av barnen. De känner att man engagerar sig och bryr sig 
(Pedagog 17; 1993-03-26). 

 
Samma pedagog berättar att hon ibland fungerar som ett direkt familjestöd och 
att föräldrarna frågar om råd:  
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… jag hade en mamma nu på ett föräldrasamtal som frågade mig om hur man 
stänger av TV:n. Hon berättade att det inte fanns TV-apparater i hennes hem-
land, där hon bodde förut. Nu undrade hon hur hon skulle få sin familj att stänga 
av TV:n och vad hon skulle ge dem istället eftersom de inte hade råd att köpa 
leksaker. Hon visade mig hur hela familjen satt och glodde på TV:n dag ut och 
dag in, och hur skulle hon göra? För att få dem att stänga av TV:n. Hon kände 
verkligen att hon ville att de skulle göra något annat istället. Men hon vet ändå 
inte vad hon ska ge dem istället. Usch! (Pedagog 17; 1993-03-26). 

 
Några pedagoger uttrycker en önskan om att kunna avlasta föräldrarna från 
viss ansvarsbörda. De beskriver att föräldrars arbetsbörda överlag har blivit 
större med åren och uttrycker förståelse över att den stora tidsbristen: 

... men jag tror många kan tycka att föräldrarna får ta hand om det: "Nånting 
ska väl dom lära sina barn också, ska vi lära dom allt?" Men innerst inne så vet 
man nog att det är vi som måste lära dem, medan de är på dagis. Jag tror inte 
att föräldrarna går ut och har trafikundervisning med dem kl. 17.00 på eftermid-
dagen. Så det ingår i vårt jobb faktiskt tycker jag (Pedagog 7; 1993-04-27). 

 
En pedagog – som arbetar i en starkt trafikerad stadsmiljö – berättar att ett sätt 
att avlasta föräldrarnas ansvarsbörda är att försöka undvika att skuldbelägga 
föräldrarna genom att ta upp frågor som rör barns säkerhet i närmiljön med 
föräldrarna. Det väcker ofta skuldkänslor hos föräldrarna, menar pedagogen: 

Nej, vi tar inte ofta upp sådana frågor. Därför att på något sätt så har föräldrarna 
valt att bo här, så det känns väl inte så... det är väldigt dubbelt för föräldrarna, 
har jag märkt, de har dåligt samvete på något sätt för att de bor här, ändå (Pe-
dagog 20; 1993-06-21). 

 
Pedagogerna uppger att föräldrarna ibland efterfrågar stöd hos pedagogerna, 
något pedagogerna ibland upplever som för stort för att bemöta eller ta ansvar 
för: 

Föräldrar oroar sig en del. Och det har vi fått frågor om på föräldrasamtal och 
så. ”Tycker du att jag kan släppa honom nu?” och så. Det kommer lite frågor. 
Då brukar jag svara att de måste känna efter själva vad de tycker, för jag har 
ingen föräldraerfarenhet eftersom jag inte har egna barn. Så det måste de känna 
själva. Ta den rollen själv (Pedagog 17; 1993-03-26). 

Närhetsetisk läsning: Familjestöd – solidaritet i vardagen 
En annan aspekt av ansvarets gränser är den som kommer till uttryck i peda-
gogernas resonemang kring att vara familjestöd. Pedagogerna tar stort ansvar 
för att informera föräldrarna om säkerhetsfrågor trots att det många gånger är 
svårt att engagera föräldrarna i just sådana frågor. På vilket sätt kan förskolan 
utgöra ett komplement till familjen utan att ta över för mycket ansvar? Hur 
kan detta ske utan att kliva in i rollen som ”moralpolis”? Det är tillspetsade 
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frågor som synliggörs i utsagorna och som ger vid handen att pedagogerna är 
måna om att inte överskrida sina befogenheter i relation till föräldrarnas an-
svar. Det vill säga, att inte kliva på ”ömma tår”: ”Det är lätt att man orsaker 
konflikter... men det beror ju på vad det gäller; märker jag att det här är något 
som någon förälder måste veta, eller bör få upp ögonen för, för att barnet 
skulle må mycket bättre då måste man ju ta i det även fast det är jobbigt” 
(Pedagog 4; 1995-04-06). Pedagogen ger uttryck för en ambivalens i relation 
till sitt ansvar och föräldrarnas ansvar. Bauman (1996) beskriver detta som en 
intimiseringsrisken i det att han talar om närhetens ”moraliska ambivalens” 
(Bauman, 1996, s. 18–24). Han pekar på risken med att impulsen att visa den 
andre omsorg kan leda till underminering av den andres autonomi, och därmed 
till en form av dominans och förtryck. Men detta, menar Bauman, är en risk 
man får ta eftersom det omvända vore mer förödande. Mot bakgrund av det 
kan ett överskridande av befogenheter också förstås som en akt av omsorg och 
ansvar. 
 Pedagogerna uttrycker dock överlag socialt och känslomässigt engage-
mang och solidaritet med familjerna och deras olika livssituationer. Som i ex-
emplet med förskolläraren som uttrycker vanmakt över det faktum att kom-
mun drar in på SFI-undervisningen och vad det får för konsekvenser för bar-
nen i förlängningen: ”De som kommer att drabbas hårt i det här området är de 
barn som har arbetslösa föräldrar. De förlorar mer eller mindre sin dagisplats, 
de blir erbjudna två timmars barnomsorgsverksamhet/dag. Men hur ska för-
äldrarna under dessa två timmar till exempel kunna gå i skolan och läsa 
svenska?” (Pedagog 17; 1993-03-26). Det finns ingen rimlig möjlighet för för-
skolan eller den enskilde pedagogen att agera direkt mot familjerna, men de 
tar moraliskt ansvar genom att finnas tillgänglig för stöd, till exempel i form 
av att ge tid för samtal med föräldrarna. Vetlesen (1996) beskriver att det mo-
raliska ansvaret/handlingen växer fram erfarenhetsmässigt ur mötet med en 
nära annan (här; föräldrarna) samtidigt som ansvaret ibland överskrider det 
som är rimligt att göra i relation till uppdraget. 
 Ett sådant överskridet ansvar finns som en tydlig tankefigur inom närhetse-
tiken. Det kan förstås i termer av ett etiskt förhållningssätt, som väcks och hör 
till den handlandes (pedagogens) relation till den andre (föräldern), det vill 
säga i mötet med den andre. I mötet förstärks tillit, öppenhet och barmhärtig-
het. Moraliskt ansvar/handling rör sig alltså om att svara an den andre. Detta 
svar är att förstå som ansvar, även om det inte alltid leder till en handling som 
kan avlasta den pedagogen svarar an, det vill säga föräldern (Bauman, 1995; 
Henriksen & Vetlesen, 2013). Det handlar alltså om att svara an på den andre 
(föräldern), som där och då behöver ett svar (från pedagogen), även om det i 
praktiken inte leder till en handling, en förändring. Med grepp om ett närhetse-
tiskt perspektiv kan detta sägas bidra till att medvetandegöra oss om vikten av 
att behålla (förälderns) individualitet, unikhet och identitet – att behålla ett 
ansikte i Levinas mening (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 232–233). Här kan 
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det förstås som en belysning av det moraliska kravet på ansvar i den mellan-
mänskliga praktiken, i mötet med den andre (här; föräldern) (Henriksen & 
Vetlesen, 2013). 
 Solidariteten kan i sin konkreta form leda till att pedagogerna strävar efter 
att avlasta föräldrarna visst ansvar. Pedagogerna ger uttryck för att även om 
barnens väl och ve i slutänden är föräldrarnas ansvar, så är det rimligt att för-
skolan och pedagogerna tar ett utökat ansvar kring vissa frågor. Pedagogerna 
betonar att vissa situationer eller frågor gör föräldrarna skuldtyngda, som ex-
empelvis val av bostadsmiljö i relation till barns säkerhet: ”… det är väldigt 
dubbelt för föräldrarna, har jag märkt, de har dåligt samvete på något sätt för 
att de bor här” (Pedagog 20; 1993-06-21). Därför undviker pedagogerna 
ibland att ta upp vissa frågor med föräldrarna. Omsorg är att förstå som ett 
relationellt arbete, som ställer krav på ett särskilt förhållningssätt, ett särskilt 
medvetande, en särskild ansvarighet. Jag ställer initialt frågor om vad som 
kännetecknar denna särskilda känslighet, särskilda förhållningssätt, särskilda 
medvetande, särskilda ansvarighet. Ett svar på det ligger i balansakten mellan 
att vara en pedagogisk verksamhet för barnen och samtidigt en trygg service 
för yrkesarbetande föräldrar. Inom ramen för det komplexa uppdraget är det 
rimligt att förstå den solidaritet som pedagogerna ger uttryck för.  

Fokusgruppintervjuer med förskolepedagoger 2004 – 
2006 
I fokusgruppintervjuerna uppehåller sig pedagogerna vid resonemang om det 
eftersträvansvärda ansvaret i relation till ”barns bästa” och vilka som bör ta 
det. I samtalen behandlades frågor kring pedagogernas föreställningar om för-
skolans uppdrag, föreställningar kring barns bästa, olika förväntningar och an-
svarspositioner mellan förskola och hem. Här synliggjordes de olika ansvars-
positionerna i belysning av specifika frågor som kom upp på agendan i sam-
talen och som omprövades vid varje ny samtalsomgång. 

Samtalen i arbetslaget kom till största del att handla om ansvarets gränser 
i relationen mellan hem och förskola. Det handlar även om att ta ställning till 
frågan om vilket ansvar som är rimligt att ta. Här berörs dilemmat med gränser 
mellan pedagogernas och föräldrarnas olika ansvarspositioner. Pedagogerna 
har en professionell relation med barn och föräldrar på känslomässig bas, me-
dan föräldrarna enbart har en känslomässig relation till sina barn. Det innebär 
att pedagoger och föräldrar per definition har olika ansvarsuppgifter. 

Arbetslagets tal om gränser rör sig därför i spänningsfältet mellan att dra 
gränser och överskrida gränser i relation till deras syn på föräldrarnas ansvar. 
Det första tema som framträder berör spänningen mellan serviceuppdraget 
och det pedagogiska uppdraget. Det andra temat rör ansvaret och stödet gente-
mot föräldrarna, det vill säga att skapa goda relationer till föräldrarna. 
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Spänningen mellan service och pedagogisk verksamhet 
Jag genomförde fokusgruppintervjuerna i arbetslaget 2004–2006 i efterdy-
ningarna av de organisatoriska förändringarna under 1990-talet. De låg vid 
tidpunkten för studien ca 6–8 år bakåt i tiden och Lpfö 98 hade utgjort det 
styrande måldokumentet i lika lång tid. Det organisatoriska faktum som i hög 
grad präglade verksamheten och som pedagogerna uppehöll sig mycket vid 
var just barngruppens instabilitet med tanke på de så kallade 15-timmarsbar-
nen som bidrog till att man behövde ta in flera barn för att uppfylla kvoten 
samt att vistelsetiderna varierade (se Utbildningsdepartementet, 2000). Det in-
nebar en extra utmaning vad gällde att planera och utforma verksamheten.  

Frågan om barnens vistelsetider är något som får genomgående stort ut-
rymme i våra samtal vad gäller ansvarets gränser. Främst gäller detta regle-
ringen av barns vistelsetid. Eller för att tala i andra termer: dilemmat mellan 
att betrakta förskolan som ett komplement eller en kompensation. Pedago-
gerna beskriver att de är ”fångna i marknaden” så till vida att den service som 
samhället erbjuder föräldrar i form av fri förskola tre timmar om dagen (15 
timmar/vecka) får den faktiska konsekvensen att det är timmar som räknas, 
inte barn: 

Lena: Ta det här med ”tre-timmars”-barnen som vi har idag. Du vet, barn som 
till exempel har föräldrar som är föräldralediga och går hemma. Som situatio-
nen ser ut idag så tycker inte jag att det är riktigt riktigt att de är här. Framförallt 
inte som man säger att det är för barnens bästa, man säger att det är för deras 
skull som barnen ska vara här. Så är det inte idag. Och det ställs inga sådana 
krav heller. Men det sägs i lagen att det är för barnens bästa. Sådant retar mig! 
Eftersom jag vet att det inte är så. Men det är någonting vi måste ställa upp på 
och vi har ingenting att säga till om. Det tycker jag är ett stort dilemma! /…/ 
(2004-04-26) 

 
Det som berörs här är alltså ett dilemma kring den väl inarbetade komplement-
stanken – förskolan som komplement till hemmen – som ibland krockar med 
upplevelsen av att förskolan istället har blivit en avlastning till hemmet och 
att förskolan inte räcker till för sitt grunduppdrag: 

Kajsa: Just när det är pengar med i det hela så… Har vi ett tretimmars-barn så 
måste vi ha ett till för att täcka upp. Jag undrar hur de har tänkt lite kring hur 
stor gruppen kan vara, det finns ju ingen maxgräns antagligen, utan det bara 
räknas timmar … 
Alexandra: Det betyder att vi måste bygga upp fler hyllor på plats som inte 
finns. Vi får inte plats för alla barnen, men vi måste ha in fler barn för annars 
får vi ingen lön. Man undrar hur de har tänkt i långa loppet, de som bestämmer 
detta. (Lena: Ja, vad det ger för effekter.) Alexandra: En baby-boom, det är ju 
rena fasan! (2004-04-26). 
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Här bli spänningen mellan serviceuppdraget och det pedagogiska uppdraget 
särskilt tydligt. Vad gäller då ansvaret? Detta kan besvaras kort: Ansvaret gäl-
ler barns bästa i främsta rummet. I anslutning till det temat ställer sig försko-
lepedagogerna frågande till barns vistelsetider i verksamheten och för vems 
bästa dessa är. Det sätter fingret på förväntningar mellan hem och förskola 
som måste tydliggöras, något som inte alltid är så bekvämt: 

Lena: Vad det till exempel gäller barnen som har allmän förskola (3-timmars-
barn, min anm.) så kan vi vara jättetydliga, för där finns det bara en tid att välja 
på, mellan 9–12, eftersom de inte ska äta mat och så. Men sedan har vi ju alla 
de andra konstiga varianterna som har 15 timmar (barn med syskon hemma, 
min anm.) men… som kan välja… och vi kan ju bara tala om vad vi tycker är 
bäst för barnens skull, men vi kan inte bestämma tiderna ändå. (Marie-Louise: 
Bara upplysa dem…) … om vad som är bra för barnen, därför att då får ju 
barnen ut det bästa från oss. Men där ser man också att det är ju inte det som är 
det viktigaste för många föräldrar utan där kommer ju föräldrarnas bekvämlig-
het in, då slår den igenom. Men jag menar, det är ju för barnens skull de får ha 
kvar platsen, inte för sin egen skull. 
Alexandra: Där känner man en stor frustration, att de inte fattar det. Man kan 
rent ut sagt bli förbannad ibland. Men då får man stå där och ”ja, ja” … 
Lena: … ja, vi kan ju inte annat göra än att tala om vad vi tycker är bäst utifrån 
vår verksamhet och för deras barn. Sedan är det ju upp till dem att välja tid i 
alla fall (2005-04-07). 

 
Det uppstår intressekonflikter mellan olika typer av vistelseformer (allmän 
förskola, 15-timmarsbarn, heltidsbarn) som hamnar på arbetslagets bord, trots 
att de saknar mandat att hantera sådana frågor. För att värna verksamheten 
måste de ändå ta i frågan med föräldrarna ibland, vilket kan inkräkta på den i 
övrigt goda relationen till föräldrarna. Med risken att ”bli uppäten” av något 
pedagogerna inte kan styra över. Mot bakgrund av den farhågan så funderar 
vi tillsammans kring möjligheten att betrakta 15-timmarsregeln som ett erbju-
dande, och vad pedagogerna uppfattar ligga till grund för föräldrarnas val att 
nyttja den möjligheten: 

Lena: Jo, men många utgår väl nog från tanken att det är bra att låta barnen 
komma iväg och träffa jämnåriga kamrater. Men många gånger tror jag att det 
är bekvämlighet. Det är bekvämt att göra så här. 
Kajsa: De lever i någon konstig tro om att barnen har det mycket roligare och 
bättre här. Det får vi höra ofta. 
Marie-Louise: De har dålig tilltro till sig själv. 
Kajsa: Ja, tilltron har tappats. Det har blivit något fel någonstans. 
Lena: Det har slagit över idag kan jag tycka. Det ska ju i alla fall vara bäst att 
vara hemma. 
Kajsa: Vi har ju till och med barn som bara går här 15 timmar som ibland säger 
att ”Jag skulle vilja vara hemma idag, jag är så trött”. Och då vet man att för-
äldrarna är hemma med det lilla syskonet. 
Alexandra: Ibland står de där och skriker ”Jag vill inte, jag vill inte!” och så går 
mamman eller pappan iväg hem med det lilla syskonet (2004-04-26). 
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Pedagogerna ger uttryck för att de upplever otillräcklighet då nya arbetsupp-
gifter åläggs dem och barngrupperna växer med anledning av antalet 15-ti-
marsbarn som ingår i verksamheten. Ett av problemen ansågs vara att flera 
barn hade så långa dagar – ett problem främst för barnens skull, menade pe-
dagogerna. Den fråga som väcktes i anslutning till detta var i vilken utsträck-
ning förskolan kunde ses som ett komplement – eller kompletterande – till 
hemmet eller enbart var en ren kompensation. Pedagogerna ställde sig frågan 
om det var barnens eller föräldrarnas bästa som stod i förgrunden och konsta-
terade också att förutsättningarna för föräldrarollen hade förändrats på ganska 
kort tid. Pedagogerna gav uttryck för att föräldrarna frånhände sig ansvaret i 
en mening. På grund av osäkerhet kring föräldrarollen. 

På det stora hela så ger pedagogerna uttryck för solidaritet i relation till 
varandra som kollegor, till barnen och till föräldrarna. Aspekter såsom sam-
hörighet, förståelse, lyhördhet, sammanhållning, gemensam ansvarighet, sam-
arbete och en vilja att stödja och hjälpa kommer till uttryck. Nedan resonerar 
pedagogerna om olika dilemman som de stött på i verksamheten och som stäl-
ler krav på solidaritet, särskilt vad gäller att värna kollegor och verksamhet. 
Det första exemplet rör en konfliktfylld situation mellan förskolan och föräld-
rarna med anledning av förskolans höga personalomsättning: 

Marie-Louise: En konflikt som jag tänker på, det är för länge sedan, det var när 
jag jobbade på ett annat ställe. Då var det en period när vi bara fick nya männi-
skor. Jag var stationerad ordinarie och jobbade heltid och fick bara nya kolle-
gor, och föräldrar… på den avdelningen just… blev sura för att det var en så-
dan… ja, genomströmning. Och det kan jag ju förstå själv då, men vi försökte 
ju lösa det i den mån det gick (2005-09-05). 

 
Ett annat exempel handlar om en situation när föräldrarna är kritiska till en av 
pedagogerna i arbetslaget: 

Lena: … jag kommer att tänka på en annan sak… när man jobbar med en kol-
lega och… föräldrar bara… det blir mer och mer att man märker att föräldrar 
inte tycker om den här personen. Och det kommer klagomål på klagomål och 
de vänder sig till mig då för att klaga på min kollega. Sådant är inte lätt att 
handskas med, heller. För jag menar, sådant har vi ju varit med om... en ganska 
stor grej här. Jag menar… usch, ja, det blev jättejobbigt (2005-09-05). 
 

Dilemmat består i att värna den pedagogiska verksamhetens status för barnens 
bästa men ändå vara en god serviceinstans till föräldrarna. I frågan om barnens 
vistelsetider blir spänningen mellan förskolan som serviceinstans (kompen-
sation) eller förskolan som pedagogisk verksamhet (komplement) särskilt tyd-
lig. Jag bad pedagogerna att beskriva ett dilemma, eller en konflikt, som de 
upplevt i relation till föräldrarna vad gäller ansvaret för barnen. Den konflikt 
jag återger här rör sig i spänningsfältet mellan förskolan som serviceinstans 
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eller pedagogisk verksamhet. Det handlar om pedagogen Lenas resonemang 
kring barnens vistelsetider och strävan efter att skapa hållbara regler, när för-
äldrar och förskola har olika synsätt: 

Lena: Jag kommer ihåg en stor konflikt som jag var med i… ja, för flera, flera 
år sedan. Då handlade det om barnens tider. Det här med att vara här eller inte 
vara här när föräldrar var lediga och sådana här saker. Och de kom på kant lite 
med föreståndaren – som det hette då – som jobbade på den tiden… och det 
blev en… ja, stor konflikt. Föräldrarna gick vidare med det, så att… Jag kom 
så väl ihåg, jag vet att jag var med på det samtalet… och jag var egentligen inte 
inblandad i det på det viset, men eftersom det skulle vara med någon från per-
sonalen när man hade samtal så var jag där. Och… ja, det blev ju att vi satte oss 
ner till slut och diskuterade och kom till en gemensam lösning, om man så säger 
(2005-09-04). 

 
Det innebär i en mening att pedagogerna blir manade att förhandla om vilken 
ståndpunkt som ska gälla. Även när det handlar om principer, kring till exem-
pel barns vistelsetider, som huvudmannen har formulerat och som pedago-
gerna inte har befogenhet att förhandla kring. Det inverkar dock på relationen 
mellan förälder och pedagoger, ibland på ett konfliktfyllt sätt: 

Lena: Vår ståndpunkt var väl det att var föräldern ledig och var hemma så 
skulle barnet vara ledigt. Och det tyckte inte föräldrarna. 
Mie: Nu spetsar jag till det, men kommer ni ihåg vad det var som gjorde att ni 
ansåg då att barnen hellre skulle vara hemma? Vad var orsaken… den spring-
ande punkten? 
Lena: För det första att… regeln är ju sådan att barnets vistelse hos oss är ju 
efter föräldrarnas arbetstider. Och är föräldern ledig så ska barnet vara lediga. 
Och det tycker jag fortfarande. Sedan finns det ju vissa undantag… det finns ju 
de föräldrar som kanske jobbar så att de är ledig så pass mycket i veckan så då 
kanske barnet är här vissa tider ändå. Kanske mellan 9-12 eller så. Det är ju en 
annan sak. Men det här barnet… det gällde inte sådana saker. Och det fanns 
ingen anledning att hon eller han skulle vara här heller. 
Mie: Hur löstes det, kommer du ihåg det? Samtal, sa du … 
Lena: Nja, det vet jag så väl när vi satt i samtal. För det var ju någon uppifrån 
som kom ut också, alltså från kommunen, och föräldern eller föräldrarna… jag 
kom inte ihåg om båda var med… och föreståndaren som jobbade här och så 
var jag med. Så att det var väl… äh, de kom väl lite på kant föräldrarna och 
föreståndaren. De fick säga vad de tyckte och tänkte. Men sen… Jag kommer 
inte riktigt ihåg… neeeej… men jag tror att de faktiskt fick rätta sig efter reg-
lerna. Och att de fick det förklarat på ett annat sätt… (2005-09-04). 
 

Det är otillfredsställande att behöva gå in i en konflikt som rör en organisato-
risk fråga utan mandat att kunna påverka utfallet. I det här fallet så stämmer 
Lenas uppfattning om barns vistelsetider överens med kommunens regelverk 
i frågan. Men det finns också motsatta exempel: 
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Lena: … det där med tider och så kan ju säkert vara… (Alexandra: … lite käns-
ligt) 
Marie-Louise: Ja, det är det ju. För man ser ju till sitt eget bara, inte helheten. 
Till oss, om man säger. 
Lena: Och många föräldrar har väl säkert också en liten öm tå också, många 
har kanske lite dåligt samvete… (Marie-Louise: Ja, absolut. Så är det ju med.) 
… att kanske leva upp till och ”Jag vet att det är så här egentligen men jag klarar 
inte av det just nu”. Det kan nog finnas en massa olika orsaker men visst är det 
känsligt ibland, det är det ju. 
Marie-Louise: Ja, o ja. Absolut. Men de tar det alltid så negativt. Det hade jag 
idag också, en rättelse med en tidsöverenskommelse. ”Ja, jag förstår inte riktigt 
hur ni tänker”… och… ja, då får man börja om igen. ”Ja, men om vi har öppet 
till halv fem och du kommer kvart i fem då är ju liksom min tid ute halv fem”... 
att man… ja, då först fattar de. Att det är ju faktiskt tomt, det är ju ingen som 
tar hand om mitt barn. Men man måste dra det så enormt hårt … (Lena: … 
konkret så in i… så att de ska förstå hur vi menar.) 
Alexandra: För en del är ju nästan så känsliga så att man laddar, peppar sig själv 
innan man ska ta upp det ”OK nu ska jag ta det här med den här föräldern”. För 
man vet att det kan komma en reaktion. (Marie-Louise: Ja, precis.) Känsligt 
(2005-09-04). 
 

Här handlar exemplet delvis om att pedagogen Marie-Louise behöver värna 
sitt privatliv i relation till föräldrar som av olika skäl bryter tidsöverenskom-
melser. Då blir det förvisso lättare att vara tydlig men å andra sidan uppger 
pedagogerna att det är känsligt att ta upp och det ofta uppstår missförstånd. Vi 
uppehåller oss alltså en hel del kring frågan om spänningen mellan service – 
verksamhet och om det uppstår en konflikt mellan serviceuppdraget och det 
pedagogiska uppdraget:  

Lena: Nja, fast egentligen så behöver det inte vara det, faktiskt. Jag menar… 
det är ju våra kunder, så att säga, och vi ska stå för servicen… och det gör vi 
ju… så kan man ju ändå föra en pedagogisk verksamhet. Jag tycker inte det är 
något krångligt i sig, faktiskt inte. Och fast barn ibland kommer kl. 11 så kan 
man ändå föra en pedagogisk verksamhet. De kommer ju inte 11 varje dag och, 
jag menar, verksamheten tar ju inte slut kl. 11. Vi finns ju här med vår verk-
samhet på eftermiddagen också. Så jag tycker inte att det är någon konflikt i 
sig, måste jag säga (2005-09-04). 

 
Pedagogerna beskrev att de tidigare var mycket mer strikta med kontinuitet i 
tid. Att verksamheten skulle börja vid kl. 9 och att alla barn helst skulle vara 
på plats då. Numera är de mer öppna för flexibla lösningar, som passar barnen 
och föräldrarna: 

Lena: Förut var det ju mycket så där, det var så viktigt att man hade kontinui-
teten i tid, man ska vara här mellan klockan 9 och 13. Men där tycker jag fak-
tiskt att vi… jag menar… vi får faktiskt vara lite flexibla också. Vi kanske inte 
behöver ha samling klockan 9 på morgonen. Jag kanske kan ha en samling 
klockan 11. Jag kanske kan ha en samling klockan 13. I år fick jag ha det, nästa 
år kanske jag börjar klockan 10. Jag menar… det är ju vi som måste planera 
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efter hur barngruppen ser ut just här och nu. Sedan kan inte vi tala om att ”Vi 
har vår verksamhet mellan 9 och 11” och inget annat. Det är ju lite gammalmo-
digt (2005-09-04). 
 

Resonemanget speglar att det på det stora hela inte råder någon direkt motsätt-
ning mellan service och pedagogisk verksamhet. Pedagogerna uppfattar inte 
att det är någon större spänning mellan uppdragen. Det handlar om att vara 
flexibel och förändringsbenägen och att undvika att ta onödiga ställningsstri-
der. Som jag nämnde tidigare arbetar pedagogerna med att upprätthålla goda 
relationer till föräldrarna. Svaret ovan kan vara ett uttryck för det. 

Närhetsetisk läsning: Service vs verksamhet i skärningspunkten 
mellan hem och förskola 
Pedagogerna rör sig i sina reflektioner kring hur de på bästa sätt kan möta och 
bemöta pedagog- respektive föräldraansvaret och dess olika gränser i relation 
till varandra. Vid tidpunkten för studien så upptog frågan om barnens vistel-
setider och barngruppens föränderlighet, i samband med de så kallade 15-tim-
marsbarnen, mycket av pedagogernas tid och engagemang. Hur stabil är barn-
gruppen över tid? Hur många barn behövde man bereda plats för att uppfylla 
kvoten? När är barnen på förskolan? Hur långt sträcker sig servicen och när 
inverkar detta på den pedagogiska verksamhetens kvalitet? Var går gränsen 
för vad som är rimligt att ställa upp på? Och hur påverkar det relationerna till 
föräldrarna? Det är frågor som handlar om vikten av att betona förskolan som 
komplement, men också frågor som på olika sätt berör karaktären på relat-
ionen till främst föräldrarna. 

Det rör sig om en ansvarsförhandling kring barns bästa, där pedagogerna 
ibland uppfattar att det råder delade meningar om detta och att de inte alltid 
når fram med sitt budskap: ”ja, vi kan ju inte annat göra än att tala om vad vi 
tycker är bäst utifrån vår verksamhet och för deras barn. Sedan är det ju upp 
till dem att välja tid i alla fall” betonar pedagogen Lena. Samtidigt som det 
ibland uppstår intressekonflikter kring barnens vistelsetider så värnar pedago-
gerna kvaliteten i relationen till föräldrarna. Att ”dela vårdnad” om ett barn 
ställer särskilda krav på denna relation, där det privata möter det profession-
ella. 

När pedagogansvar möter föräldraansvar framträder olikheterna mellan an-
svarspositionerna samtidigt som det blir svårt att avgöra var gränserna går al-
ternativt när de överskrids. Det uppstår emotionella band mellan barn och pe-
dagoger som inte är detsamma som barn-förälder-relationer men som ändå 
hämtar näring ur de erfarenheter både barn och pedagoger gör i sina andra 
nära relationer (Nortvedt, 1996b, 2001). Karaktären på de relationer som 
skapas och vidmakthålls mellan pedagoger och föräldrar i förskolan består 
alltså i en mix av personliga och professionella karaktärsdrag (jfr Nortvedt, 
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1996, 2001). Relationen mellan pedagogerna och föräldrarna är alltså kom-
plex och mångfacetterad till sin karaktär. Den är både opersonlig och person-
lig, både saklig och nära (Markström, 2007). Förskolan och hemmet är sam-
manlänkade i det att de till viss del har samma funktioner för barnet, till ex-
empel tillsyn och omsorg, men de har olika uppgifter att lösa (Markström, 
2007). Däri ligger förmodligen också ursprunget till de intressekonflikter som 
ibland uppstår och den gränsdragningsproblematik som blir resultatet av det. 
Men samtidigt som pedagogerna ibland ställer sig frågande till huruvida det 
är barnens bästa som värnas när föräldrarna väljer vistelsetider för sina barn, 
så ger de också uttryck för uppfattningen föräldrar är osäkra i rollen som för-
äldrar. Det vill säga, att föräldrar ibland väljer som de gör för att ”de har dålig 
tilltro till säg själva”, som Marie-Louise säger. Pedagogerna ger alltså uttryck 
för solidaritet med föräldrarna och viljan till samarbete samt att vara till stöd 
står högt i kurs. 

Det är, för att tala med Henriksen & Vetlesen (2013), något som tillhör 
förskolans och pedagogernas icke-valda grundvillkor. De har inte bestämt, i 
meningen beslutat eller valt, att ansvaret för föräldrarna åligger dem. De har 
heller inte bestämt att de liksom föräldrarna är sårbara och behövande varelser. 
Det är dock dessa icke-valda grundvillkor för den gemensamma tillvaron som 
ger ansvaret och omsorgen riktning och moralisk uppgift: något att vara för. 
Det ligget ett normativt anslag förborgat här; pedagogerna är försatta i detta 
ansvar, snarare än något de kan välja att träda in i eller ut ur. Däremot står kan 
de sägas stå i valet mellan hur detta ansvar ska tas på bästa sätt och var grän-
serna för det går (Henriksen & Vetlesen, 2013). 

Här synliggörs också spänningen mellan det kontraktsbundna ansvaret och 
det moraliska ansvaret. Ansvaret för den andre (främst barnens bästa, i peda-
gogernas ögon) är konkret och nära medan ansvaret över den tredje, det vill 
säga det samhälleliga ansvaret, är ett generellt politiskt ansvar (Nortvedt, 
1996b). Olika reformer, beslut och nya riktlinjer slår fast vad som gäller i 
verksamheten. Men det ställer krav på pedagogernas förmåga att balansera 
mellan olika behovsnivåer i mötet med föräldrarna: att både erbjuda service 
men också värna den pedagogiska verksamheten, barnens bästa och kolle-
gorna. Det handlar om olika aspekter av solidaritet. Konflikter uppstår därför 
ibland kring frågor som pedagogerna inte har mandat att styra över, det vill 
säga när det uppstår oklarheter kring det kontraktsbundna ansvaret och det 
moraliska ansvaret. 

Pedagogerna resonerade kring olika dilemman i verksamheten som ställer 
krav på solidaritet, särskilt mot kollegor och verksamhet. Det uppstår då om 
sänder konfliktfyllda situationer mellan förskola och föräldrar som rör just or-
ganisatoriska aspekter såsom personalbrist, vistelsetider och reglemente kring 
detta men också mer personliga aspekter som att värna sitt privatliv eller att 
en kollega helt enkelt inte är omtyckt. Detta ställer särskilda krav på det pro-
fessionella omdömet hos pedagogerna och kollegiet, oavsett om man finner 
att föräldrarna har fog för kritiken eller ej: att både lyssna in, nyanserat förhålla 
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sig och balanserat bemöta. Bauman (1995) beskriver detta som att vara-för-
den-andre, att ta sitt ansvar för den andre, något som ofta innebär att lyssna 
till den andres (outtalade) befallning. Det framgår inte alltid tydligt vad som 
ligger bakom ett krav, eller en befallning. Att vara-för kräver ett påbud om att 
få befallningen att tala, det vill säga att göra sig till tolk för den andres befall-
ning, att göra den hörbar och samtidigt balanserat förhålla sig till denna. Oav-
sett om det handlar om förälderns eller kollegans (mer eller mindre ordlösa) 
befallning. Det kräver kunskap om den andre och manar till att söka efter be-
fallningens innehåll. Det är en tolkning som beaktar den andres väl och ve, 
och som därmed utkräver ansvar. (Bauman, 1995). De privata anspråken mö-
ter alltså kravet på det professionella omdömet. Detta omdöme utgår dock 
(ibland primärt) från ett allmänmänskligt omdöme om den andres väl och ve. 
Det professionella är alltså personligt, i ett närhetsetiskt perspektiv (jfr 
Christoffersen, 2005). Detta kan man också se spår av i pedagogernas strävan 
att vara familjestöd och värna goda relationer till föräldrarna. 

Familjestöd: att värna goda relationer 
I samtalen berörs också aspekter av det delade vårdnadsskapet mellan hem 
och förskola (jfr Gars, 2002). Under 2000-talets första hälft har pedagogerna 
i fokusgruppen sett en förändring i synen på balansen mellan föräldrars ansvar 
och förskolans ansvar, där de ger uttryck för att uppfattningen att ansvarsbör-
dan för förskolans del till viss del har ökat. De gissar att det till största del 
beror på en förändrad arbetsmarknad med reducerade möjligheter till reglerad 
arbetstid för småbarnsföräldrar. I relation till detta så har också barnens vis-
telsetider i förskolan ändrats, vilket ger upphov till funderingar: 

Lena: … något vi har pratat en del om på senaste tiden är detta med att barnen 
idag – ända från det de är pytte, pytte, pyttesmå har så långa, långa, långa dagar. 
De kommer halv sju på morgonen till fyra-fem på eftermiddagen. De är ju med 
oss största delen av dagen. Många barn. Där har vi märkt en sådan markant 
skillnad bara på senaste tiden. Även fast föräldrar är hemma idag, så lämnar de 
barnen här istället för att ha dem hemma, så… snacka om delad vårdnad. Vi har 
ju… känns det som ibland… mer vårdnad än vad föräldrarna har (2005-04-07). 

 
Pedagogerna talar om det de uppfattar vara förändrade förutsättningar för för-
äldrarollen. Men de ser också något annat, nämligen att pedagogerna har bli-
vit experter som föräldrarna rådfrågar. Pedagogerna ger uttryck för uppfatt-
ningen att föräldrar tenderar att sudda ut sin egen betydelse. Om att föräldrarna 
i viss mening tycka ha tappat tilltron till sig själva: 

Marie-Louise: Sedan har det blivit så fel, tycker jag, för de som är experter på 
barnen det är ju föräldrarna. Men de… vad ska jag säga… suddar ut sig själva, 
på något vis. Att de tror att barnen missar något … (Lena: Ja, de fråntar sig…) 
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Alexandra: Ibland frågar de oss om bitar som de är osäkra på: ”Hur tycker du 
jag ska göra där?”. Så ska vi vara proffs när det är deras barn det handlar om, 
känns det som. Lite fel… (2005-04-07). 

 
Ett annat exempel rör föräldrastöd i en mer positivt värdeladdad bemärkelse. 
Det handlar om mötet mellan hem och förskola, överlämnanden, om att lämna 
och hämta barn, och om tamburkontakt. Tamburen, eller hallen, är att betrakta 
som ett konkret uttryck för en arena där det privata och det offentliga möts, 
där viktiga saker avhandlas och förhandlas: 

Alexandra: Det kan till exempel vara att det har varit en dålig morgon och för-
äldern vill berätta varför barnet är ledset eller argt eller så… och det kan ju vara 
bra att veta. 
Lena: Eller kanske vill berätta om något som hade hänt igår, när de kom hem 
på eftermiddagen, eller… ja. Och när de ska gå hem försöker man tänka på att 
berätta någonting som har hänt under dagen. Men vid vissa tidpunkter när det 
kommer många samtidigt så hinner man bara inte prata med alla. Fast man 
kanske skulle vilja. Det är i alla fall vårt mål att kunna göra det. Att man kan 
berätta om någonting. Det behöver inte vara något stort, bara någonting som 
man har gjort. Någonting som har hänt… något som barnen har sagt … 
Marie-Louise: Ofta frågar de. Om det är farmor eller mormor som kommer och 
hämtar: ”Har de hänt något? Har de ätit och sovit?”. Sådana frågor. 
Alexandra: Men ibland kan det vara känsliga saker… sådant som man inte kan 
berätta för att det just är så många hallen… det kanske är något jätteviktigt, men 
just då kan man inte ta det för att man är själv med flera stycken i hallen. Men 
då får man ändå be dem komma in. Om det är något jätteviktigt så måste jag ju 
ta det… (2005-04-07). 

 
Pedagogerna i arbetslaget poängterar att tilliten och tryggheten bland barn och 
föräldrar ger förutsättningar för att skapa goda relationer. Eftersom ansvaret 
för barnen i en mening är ett gemensamt ansvar mellan hem och förskola så 
är goda relationer av stor vikt för verksamheten: 

Marie-Louise: Något jag tror är viktigt när vi pratar om detta är föräldrarna. Att 
de kan känna sig trygga. Att tryggt kunna lämna ifrån sig sitt barn som är allt 
för dem. Att känna tillit till oss och hela verksamheten, det är också viktigt. 
Lena: Ja, har man inte det… och känner att den biten fungerar då kvittar det 
nog om allting annat fungerar. Det är ändå det grundläggande, om man säger. 
Det bara måste fungera… (2004-04-26). 

 
Ett sätt skapa tillit och trygghet hos både barnen och föräldrarna är att bekräfta 
att ”alla barn blir sedda och bemötta”, ”att man har tid att lyssna”, ”att man 
står kvar”, ”inte rusar iväg”. Detta har pedagogerna skrivit fram som ett spe-
cifikt mål i sin arbetslagsdeklaration. Ett exempel på relationsbefrämjande ar-
bete är alltså de viktiga vardagliga möten som sker mellan pedagoger, barn 
och föräldrar när barnen lämnas till och hämtas från förskolan, inom ramen 
för tamburkontakten: 
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Lena: Ja, och det är väl kanske den viktigaste biten. Det är ju just det där när 
man kliver över tröskeln och hur man blir bemött då. (Marie-Louise: Precis. O 
ja.) Det tror jag, i alla fall från förälderns håll, är den viktigaste biten… det kan 
man nog aldrig komma ifrån. (Alexandra: Mm.) 
Marie-Louise: Att de känner sig trygga, ja. Att man blir… bekräftad… (Lena: 
Blir sedd, ja, precis.) /Tystnad/ Och det är ju liksom där som dagen börjar, för 
barnet som kommer. För då kan man också se och dryfta vad som kanske har 
hänt hemma. Till exempel, när barnet kommer som ett åskmoln. Det är också 
en viktig sak att bemöta. Det är bra att ha den här dialogen med föräldern, att 
man lär känna varandra. Så att man får reda på… (2006-01-24). 

 
Mötet med föräldrarna i samband med tamburkontakten av stor vikt för det 
relationsbyggande arbetet med föräldrarna. Pedagogen Lena berättar vidare 
om en vanlig situation som återkommande utspelar sig i tamburen/hallen och 
där pedagogerna kan vara till stöd och hjälp för föräldrarna: 

Lena: Det finns mycket som ventileras i exempelvis tamburkontakten. Till ex-
empel de här barnen som det är jobbigt för, just den här övergången att vara här 
och att föräldern kommer och de ska gå hem. De sätter sig på tvären och blir 
ledsna eller förbannade, rent ut sagt. Och föräldern kanske tycker att det är job-
bigt att komma och hämta sitt barn, för de vet att när de kommer så blir det så 
här. Det kanske man kan prata lite om, fråga om de vill ha hjälp. Det vill säga, 
att man förbereder barnen på att de ska gå hem, till exempel ser till att de börjar 
klä på sig eller så, för att underlätta den här övergången och hemgången (2005-
04-07). 

 
Pedagogerna talar om vikten av att förskolan i allmänhet och pedagogerna i 
synnerhet ger barnen stort utrymme att grundlägga betydelsefulla relationer. 
Det är något föräldrarna efterfrågar och som sätter sina avtryck på samarbetet 
med föräldrarna. Det visar sig bland annat i utvecklingssamtalen. Föräldrarna 
frågar inte främst efter barnens prestationer eller utvecklingsnivå utan snarare 
efter hur barnen fungerar socialt: 

Marie-Louise: Det är så olika vad vi tar upp i utvecklingssamtalen, men… de 
frågar inte så ofta vad vi vill uppnå. 
Lena: Ofta tycker jag att det som kommer upp är detta med den sociala kontak-
ten, hur de är som kamrater, om de är omtyckt av kamraterna… de vill höra 
sådana saker. Att de fungerar i gruppen och … 
Marie-Louise: … att de inte är ensamma, att de inte gör massa dumheter, ja… 
Lena: … att man vill känna att ens barn är omtyckt och så. 
(2005-04-07) 

 
Att grundlägga goda relationer har ett pedagogiskt värde i sig. Det är något 
pedagogerna strävar efter att uppnå i arbetet med barnen. Föräldrarna är vik-
tiga aktörer i det arbetet. Pedagogerna ger uttryck för att föräldrar ibland blir 
”närsynta” i relation till sina egna barn och har svårt att omfatta att barnet 
ingår i en grupp med övriga barn. Pedagogerna betonar dock att ansvaret för 
att involvera föräldrarna i verksamheten ligger på dem: 
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Alexandra: Föräldrarna ser förstås endast sitt barn. De ser inte att det är 23 
andra också. Så kan det ju vara. Men det är ändå inget jättebekymmer, det kan 
jag inte påstå att det är. 
Marie-Louise: Nej, det tycker inte jag heller. Det är ju upp till oss att informera 
och… ja, att man tar sig tid med varje föräldrapar. Berättar vad vi gör. Det är 
också jätteviktigt. 
Lena: Ja, det här med att vi dokumenterar och visar bilder, vad vi gör under en 
dag och så … 
Marie-Louise: Föräldrarna bekräftar också att barnen längtar hit. De vill ju hit! 
Till kompisarna (2005-09-05). 

 
Att särskilt värna relationerna till föräldrarna ingår som en väsentlig del av 
uppdraget. I läroplanen för förskolan (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998) 
framgår att arbetslaget ska ”visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för 
att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens 
familjer” (ibid., s. 15). I förlängningen så handlar detta alltså om omsorg om 
föräldrarna. 

Närhetsetisk läsning: Den goda föräldrarelationen 
Det närhetsetiska perspektivet omfattar de nära relationer där moraliska erfa-
renheter och impulser (särskilt ansvar) startar. Däremot belyses inte i någon 
större omfattning hur långt ansvaret faktiskt sträcker sig eller ens bör sträcka 
sig i en övergripande samhällelig kontext. Istället handlar det om att visa på 
gränser för människans moraliska orienteringsförmåga, särskilt gränser gente-
mot vilka och hur många vi erfarenhetsmässigt mäktar med att ta ansvar för i 
våra enskilda handlingar (Vetlesen, 1996). I förskolepraktiken kan detta vara 
en fråga för pedagogerna när det gäller hur långt deras ansvar sträcker sig och 
vilka som omfattas av det. Ansvaret för barnen i verksamheten är en självklar-
het, men hur är det med ansvaret i relation till föräldrarna? Och hur ser ansva-
ret för föräldrarelationen ut? 

Pedagogerna beskriver att de redan vid första mötet med föräldrarna gör 
en stor poäng av vikten av att se och tillgodose barnen och att skapa en lugn 
atmosfär på förskolan. Därmed utgör detta en social aspekt av ansvaret och i 
förlängningen ett sätt att värna goda relationer med föräldrarna. Inskolnings-
perioderna är ett konkret exempel på en situation där tillit och trygghet utgör 
viktiga, grundläggande aspekter för arbetet. Inskolningarna är de perioder på 
året som är mest intensiva, där inget kan gå på rutin utan kräver noggrann 
eftertanke. Pedagogerna talar om det i termer av att ”börja om igen”, arbeta 
med ”regler och normer” och ”lära känna”. Barn såväl som föräldrar. Ett sätt 
att skapa tillit och värna trygghet hos föräldrarna är att bekräfta att ”alla barn 
blir sedda och bemötta”. Detta har pedagogerna skrivit fram som ett specifikt 
mål i sin arbetslagsdeklaration.  

Det finns dock ett särskilt styrkeförhållande och en maktaspekt inbyggd i 
relationen pedagog – förälder (jfr Gars, 2002; Markström, 2007). Makt och 
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ansvar är intimt förknippade med varandra. Att vara överordnad, i bemärkel-
sen att vara särskilt ansvarig, är också att ha makt över den andre (Igra, 
2001/2003). Föräldrarna anförtror pedagogerna sina barn och är därmed ute-
lämnade och sårbara. Pedagogerna betonar därför vikten av att föräldrarna ska 
känna sig trygga och bekräftade i mötet. De sätter därmed fingret på den re-
lationella asymmetri som råder mellan pedagog och förälder. 

Detta är också ett av närhetsetikens kärnområden: att identifiera och upp-
häva asymmetrier. Närhetsetiken har sin styrka i att den utgår från att männi-
skor per definition är sårbara och beroende och att relationerna ofta är asym-
metriska. Upphävandet av denna ”obalans”, mot högre grad av autonomi, är 
närhetsetikens strävansmål. Denna betoning av beroendet och det asymmet-
riska är dock på samma gång närhetsetikens problem: dess hävdande av faran 
för stark relationell asymmetri tenderar att just cementera asymmetrin. Därför 
är det, ur ett närhetsetiskt perspektiv, viktigt att lägga motkraft på att upphäva 
asymmetrin och utgå från att upprätta ett mer dynamiskt perspektiv där båda 
parter är ömsesidiga deltagare i relationen (Henriksen & Vetlesen, 2013). 
Istället för att låsa relationen gäller det alltså att sätta den i rörelse (ibid.). 

Pedagogerna återkommer ofta till att föräldrarna betraktar dem som exper-
ter, något som de önskar slå ifrån sig med hänvisning till att det är föräldrarna 
som är experter på sina barn. Detta kan förstås som ett sätt att hantera makt-
balansen mellan hem och förskola. Det kan i förlängningen förstås som ett 
värnande av den andres integritet (Henriksen & Vetlesen, 2013). Relationsan-
svaret åligger dock förskolan och pedagogerna. ”Det är upp till oss”, säger 
pedagogen Marie-Louise ovan. Detta ansvar kan förstås som att det handlar 
om att se föräldrarnas olika behov som en källa till speciella krav, i kraft av 
relationen. Relationen till föräldrarnas behov utgör i sig självt en moralisk 
handlingsgrund (jfr Nortvedt, 1996b, 2001). Det är alltså ett ansvar som peda-
gogerna inte kan välja att frånhända sig. Detta kan däremot föräldrarna göra. 
Och i det ligger också ett omvänt maktperspektiv och en asymmetri, något 
som ibland upplevs som en stor utmaning ur ett professionellt hänseende. Det 
handlar, för pedagogernas del, om att söka finna en balans mellan distans och 
närhet. 

Hur ska detta gå till? Det innebär, enligt Henriksen och Vetlesen (2013), 
bland annat en strävan efter att använda empatisk förmåga, att kunna se med 
den andres ögon och att kunna använda och lära av den andres erfarenheter, 
(ibid.). Utan att ge avkall på sin egen professionella identitet och integritet. 
Det gemensamma ansvaret för barnet i det offentliga rummet ställer krav på 
ett ömsesidigt accepterande av gränser och ett hänsynstagande till kollektivet 
och inte bara till den enskilde individen (jfr Halldén, 2007).  

Mötet mellan pedagoger och föräldrar kan därför förstås som ett uttryck för 
ett intermediate domain, där ett gemensamt ansvar för barnen blir synligt 
(Mayall, 1996; Markström, 2007). Det kan också talas om i termer av delad 
vårdnad (Gars, 2002). I detta möte – intermediate domain – förhandlas dels 
det ansvar som är gemensamt, dels det som skiljer sig, det vill säga ansvarets 
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gränser. Att värna goda relationer till föräldrarna är en högst väsentlig del av 
ansvaret för förskolan och pedagogerna. Det ligger inom ramen för det ”delade 
vårdnadsskapet” (Gars, 2002) och har av tradition varit och är en central del. 

Pedagogen Lena uttrycker vikten av en god relation med föräldrarna så här: 
” … har man inte det… och känner att den biten fungerar då kvittar det nog 
om allting annat fungerar. Det är ändå det grundläggande, om man säger. Det 
bara måste fungera…”. Relationen värnas bland annat genom vardagliga mö-
ten i hallen och utvecklingssamtal och betraktas som ett pedagogiskt värde i 
sig. Genom goda relationer lär sig barnen att själva upprätthålla goda relat-
ioner, vilket kan ses som ett uttryck för hur omsorgen kan läras i förskolan. 
För att ytterligare kunna problematisera denna bestämning av omsorgsbegrep-
pet så krävs alltså ett angreppssätt, en etik, som inte enbart utgår från generella 
principer och regler utan som mer betonar ”hur människor ingår i olika relat-
ioner och beroendeförhållanden till varandra och utvecklar dessa så att det 
goda i relationerna tillvaratas på bästa möjliga sätt” (Henriksen & Vetlesen, 
2013, s. 12). 

Ansvarets gränser över tid 
I detta avsnitt presenterar jag en sammanfattande läsning av ansvarets gränser 
över tid såsom jag sökt synliggöra detta i de olika intervjumaterialen. Precis 
som tidigare så utgår denna läsning från den analytiska idén om olika ansvars-
positioner som presenterades i kapitel 4.  

På samma sätt som i kapitel 6 framkommer likheter mellan materialen. 
Men förutsättningarna för förskolepraktiken och de överväganden som peda-
gogerna behövt göra i sitt arbete har delvis förändrats under denna tidsperiod, 
vilket jag här söker sätta fingret på. Den skillnad över tid som jag tydligast ser 
framträda mellan de båda studierna kan beskrivas som skillnad mellan olika 
spänningsfält: spänningen mellan myndighetsutövning och föräldrars integri-
tet (90-talet) och spänningen mellan att värna verksamheten och skapa goda 
relationer (00-talet).  

1993 – 1995: Spänningen mellan myndighetsutövning och 
föräldrars integritet 
I intervjuerna synliggjordes talet om och kring ansvarets gränser bland annat 
via temat ansvarsfördelning mellan förskola och hem. De gränsfrågor som 
lyftes fram rörde bland annat huruvida det fanns motstridiga intressen mellan 
föräldrar och pedagoger, oron för att överskrida sina ansvarsbefogenheter och 
funderingar kring när man kan och bör lämna ifrån sig ansvaret. Detta kan 
sägas röra sig i spänningsfältet mellan det kontraktsbundna ansvaret att ägna 
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sig åt myndighetsutövning och det moraliska ansvaret att värna föräldrars/fa-
miljers integritet.  

De idéer kring gränser för ansvaret som lyftes fram låg såväl inom försko-
lans närhetsram som utanför, i mellanrummet hem-förskola, och kretsade 
främst kring frågan om förskolan som komplement eller kompensation i relat-
ion till föräldraansvaret. Frågor om vad som är rimligt att förvänta sig att för-
äldrar och pedagoger ska mötas kring, samt funderingar kring när man som 
pedagog kliver över gränsen, synliggörs i materialet. Detta är aspekter av an-
svarets gränser som ställer krav på professionen, i mellanrummet mellan det 
kontraktsbundna och det moraliska ansvaret.  

Förskolans närmiljö var vid tiden för intervjustudien i många fall också 
densamma som barnens boendemiljö, vilket speglas i hur pedagogerna förhål-
ler sig till ansvar utanför förskolans närhetsram och till ansvarets gränser.  
Pedagogerna gav bland annat uttryck för att även om det primärt är föräldrarna 
som har det största ansvaret för barns säkerhet så är också detta ansvar en 
angelägenhet för flera aktörer. Barnens närmiljö var i stor utsträckning syno-
nymt med pedagogernas arbetsmiljö, vilket också blev tydligt i pedagogernas 
resonemang. Ett exempel på detta är att det kunde uppfattas som ett orosmo-
ment när föräldrarna ålade äldre syskon att hämta sina yngre syskon på för-
skolan, med hänvisning till att det var nära hem. Samtidigt kunde detta betrak-
tas som en viktig del i barnets självständighetsfostran och som en aspekt av 
att lära känna sin miljö. 

I Pedagogiskt program för förskolan (1987) slogs initialt fast att ”En pe-
dagogisk verksamhet för små barn måste ha direkt anknytning till den verk-
lighet barnen lever i för att verksamheten ska bli begriplig och meningsfull för 
barnen” (ibid., s. 10). Vidare gjordes det en stor poäng av att barnens livs- och 
uppväxtvillkor skulle tjäna som motor i utformandet av den pedagogiska verk-
samheten: ”Eftersom barnets liv i familjen och närmiljön har stor betydelse 
för förskolans pedagogiska verksamhet är kunskap om barnens livsvillkor en 
nödvändig utgångspunkt” (ibid., s. 14). Det är en kunskap som krävde en flex-
ibel hållning hos pedagogerna vad gällde hur de förhöll sig till verksamheten 
i stort, men också till ansvaret för barnen i relation till föräldrar och hem. Det 
kunde förstås som den enskilda förskolans ansvar att planera och utforma 
verksamheten enligt dessa principer, vilket innebar att betona förskolan som 
resurs i barnens närmiljö och för de aktörer som fanns i denna miljö, det vill 
säga, synen på ”förskolan mitt i byn”. 

I detta sammanhang blev också ett framtidsblickande perspektiv synligt på 
pedagogernas syn på sitt ansvar. De uppehöll sig kring visioner om att skapa 
möjligheter för barnen att utvecklas till trygga och självständiga människor i 
framtiden samtidigt som de betonade vikten av att respektera olika ansvarspo-
sitioner. Det vill säga, att inte kliva in för mycket på hemmets arena och att 
värna föräldrarnas integritet. 
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Detta hänger samman med det andra temat som synliggjordes i intervjuerna: 
förskolan som familjestöd. Vid tidpunkten för intervjustudien så inrymdes för-
skolan i socialdepartementets hägn som en del av ett familjepolitiskt välfärds-
projekt (Halldén, 2009; Persson, 2010; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). 
Mot bakgrund av detta går det att förstå att pedagogerna talade om förskolan 
som ett utsträckt familjestöd, där de bland annat tog ansvar för att vara en 
informationskanal för myndigheter såsom exempelvis dåvarande Trafiksäker-
hetsverket. Det handlade dock främst om att de gav uttryck för solidaritet vad 
gällde familjernas livssituation och att förskolan i en mening ibland fungerade 
som en avlastningszon. 

De gav uttryck för det vanskliga att riskera överskrida sina befogenheter, 
kliva på ömma tår och att det var lätt att känna sig som ”moralpolis”. Samtidigt 
stod man inför det faktum att verksamhetens förutsättningar i och med de or-
ganisatoriska förändringarna blev annorlunda än tidigare. 1995 fattade riksda-
gen beslut om att införa nya bestämmelser i Socialtjänstlagen som preciserade 
kommunernas ansvar för skärpta kvalitetskrav i förskoleverksamheten. Kra-
ven gällde bland annat barngruppernas storlek, personalens utbildning och 
utemiljöns/närmiljöns förutsättningar. Man uppmärksammade alltså att relat-
ionen mellan antalet barn per grupp och utemiljöns/närmiljöns förutsättningar 
påverkade det pedagogiska arbetet (Barnomsorgen i socialtjänstlagen, 1995). 

Det kom att innebära ett annat samtal om innehållet i verksamheten och 
det familjepolitiska välfärdsprojektet, vilket blir synligt i fokusgruppintervju-
erna. 

2004 – 2006: Spänningen mellan att värna verksamheten och 
skapa goda relationer 
I fokusgruppintervjuerna synliggjordes likartade teman, rörande ansvarets 
gränser, som i intervjustudien. Det rörde sig även här till viss del om ansvars-
fördelningen mellan hem och förskola och om synen på ansvaret – och stödet 
– för föräldrarna, men samtalen utgick mer från formerna för och innehållet i 
den pedagogiska verksamheten. 

De gränsfrågor som lyftes fram rörde sig i spänningsfältet mellan att dra 
gränser och överskrida gränser i förhållande till synen på föräldrarnas ansvar. 
Det ena temat rörde spänningen mellan serviceuppdraget och det pedagogiska 
uppdraget, och de frågor som aktualiserades i detta spänningsfält. Vid tid-
punkten för studiens genomförande låg de stora organisatoriska förändring-
arna under 1990-talet ca åtta år bakåt i tiden. Förskolans verksamhet hade från 
senare delen av 1900-talet alltså förskjutits från att vara en del av ett socialt 
familjepolitiskt välfärdsprojekt till att bli en självständig del av det svenska 
utbildningssystemet (jfr Halldén, 2009). När fokusgruppsamtalen ägde rum 
hade förskolan varit en del av utbildningssystemet i ca åtta års tid, med den 
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första läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998) som styrande mål-
dokument. 

Under 2000-talets mitt bestod de organisatoriska förändringarna bland an-
nat i att man år 2001 hade infört maxtaxa och allmän förskola för alla 4–5-
åringar oavsett om föräldrarna förvärsarbetade eller ej. I propositionen Max-
taxa och allmän förskola (Utbildningsdepartementet, 2000) gjordes gällande 
att ”barn kan ha ett eget behov av plats oavsett föräldrarnas sysselsättning och 
utan att barnet är i behov av särskilt stöd” (ibid., s. 12), vilket sedermera låg 
till grund för att statsmakten vinnlade sig om att förskolan ska vara tillgänglig 
för alla barn och att de därför ska erbjudas fri förskola tre timmar om dagen/15 
timmar i veckan. Pedagogerna gav uttryck för att även om reformerna var lov-
värda så gick ibland konsekvenserna stick i stäv med det som uppfattades vara 
”barnets bästa”. 

Pedagogerna menade att kontinuiteten i barngrupperna kom på skam med 
anledning av att de så kallade 15-timmarsbarnen deltog i verksamheten på 
oregelbundna tider. Här bli spänningen mellan synen på serviceuppdraget och 
det pedagogiska uppdraget särskilt tydligt i pedagogernas resonemang. För att 
fylla kvoten måste ibland flera 15-timmarsbarn erbjudas plats. Förskolan upp-
rätthöll servicen, men det hände att pedagogerna upplevde att verksamheten – 
och även barnen – blev lidande. Förskolepedagogerna gav uttryck för att de 
fann det konfliktfyllt att behöva agera kommunens/statsmaktens budbärare 
kring nya regler och reformer och försättas i ett läge där de nödgades förhandla 
med föräldrarna kring barnens vistelsetider samtidigt som de ville vara öppen 
för flexibla lösningar för att värna familjernas – men även sitt eget – privatliv. 
Detta dilemma satte pedagogerna Lena och Marie-Louise fingret på i ett fo-
kusgruppsamtal (jfr s. 137): 

Lena: Och många föräldrar har väl säkert också en liten öm tå också, många 
har kanske lite dåligt samvete… (Marie-Louise: Ja, absolut. Så är det ju med.) 
… att kanske leva upp till och ”Jag vet att det är så här egentligen men jag klarar 
inte av det just nu”. Det kan nog finnas en massa olika orsaker men visst är det 
känsligt ibland, det är det ju. 
Marie-Louise: Ja, o ja. Absolut. Men de tar det alltid så negativt. Det hade jag 
idag också, en rättelse med en tidsöverenskommelse. ”Ja, jag förstår inte riktigt 
hur ni tänker”… och… ja, då får man börja om igen. ”Ja, men om vi har öppet 
till halv fem och du kommer kvart i fem då är ju liksom min tid ute halv fem”... 
att man… ja, då först fattar de. Att det är ju faktiskt tomt, det är ju ingen som 
tar hand om mitt barn. Men man måste dra det så enormt hårt … (Lena: … 
konkret så in i… så att de ska förstå hur vi menar) (2005-09-04). 
 

Här synliggörs ett spänningsförhållande mellan det kontraktsbundna ansvaret 
att värna verksamheten och verka för en allmän förskola med hög pedagogisk 
kvalitet, och det moraliska ansvaret att skapa och värna goda relationer med 
föräldrarna. Trots att det i realiteten ibland upplevdes vara svårt att räcka till 
och stå för en god verksamhet, när det till exempel krävdes att fler barn skulle 
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skrivas in för att kvoten skulle fyllas. Det innebar att frågan om förskolan som 
komplement eller kompensation kom att få ny aktualitet. I läroplanen 
(Lpfö98) – kontraktet – framgår vem som förväntas ha ansvar för vad: 

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan 
skall komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att 
varje barn skall kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med 
barnen skall därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen 
(Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998, s. 11). 

 
Föräldrarnas ansvar för barns fostran och utveckling skrivs fram och i anslut-
ning till det att förskolan ska komplettera hemmet vad gäller detta föräldraan-
svar. Därefter förtydligas att alla som arbetar i förskolan ska ”visa respekt för 
föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan 
förskolans personal och barnens familjer” (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 
1998, s. 12). Detta är också något som pedagogen Marie-Louise tar upp i ett 
fokussamtal, när hon säger att ”Det är ju upp till oss att informera och… ja, 
att man tar sig tid med varje föräldrapar. Berättar vad vi gör. Det är också 
jätteviktigt” (2005-09-05). Det handlar om ett omsorgsfullt möte mellan hem 
och förskola, om överlämnanden och övergångar, om tamburkontakt. Här be-
skrivs föräldrastöd som positivt värdeladdad aspekt, där ansvarets gränser inte 
alltid uppfattas i så tydliga ordalag som läroplanen ger vid handen. 

Det ligger också i linje med det omsorgsbegrepp som ringas in i denna av-
handling: ett etiskt, relationellt arbete med en särskild ansvarighet. Det är ett 
omsorgsbegrepp som inte utgår från generella principer och regler för vem 
som ansvarar för vad, utan som mer betonar människors relationer och bero-
endeförhållanden till varandra (Henriksen & Vetlesen, 2013). 

Hur ska då pedagogerna i förskolan ”känna ansvar för att det utvecklas en 
tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Läroplan 
för förskolan Lpfö 98, 1998, s. 12)? Vilka krav på förskolepedagogerna inne-
bär detta ansvar? Hur kan dessa krav formuleras och förstås? Davies (1996) 
och Gannerud (2003) beskriver omsorgsarbetet inom barnomsorgen respek-
tive lärararbetets relationella praktik bland annat som en kombination av or-
ganisation, fysiskt arbete, socialt arbete, emotionellt arbete samt solidariskt 
arbete. Det solidariska arbetet är en aspekt av omsorgsarbetet som inte enbart 
fokuserar barnen, utan också relationerna mellan personalen och mellan per-
sonalen och föräldrarna (Davies, 1996). Ett relationellt ansvar som enligt pe-
dagogerna har ett pedagogiskt värde i sig, vilket också framträder i läroplans-
texten: 

Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. 
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter 
och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna 
viktiga som förebilder (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 1998, s. 7) 

 



149 

De vuxna som anses vara viktiga som förebilder är just föräldrarna och peda-
gogerna, i samverkan. Ett gemensamt ansvar, såväl inom som bortom grän-
serna.  

I nästa – och därmed det sista – kapitlet görs dels en sammanfattning av 
studiens analyser, dels ett försök att lyfta fram närhetsetikens relevans för en 
utvidgad teoretisk förståelse av omsorgens innebörder i förskolan. 
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8. Omsorgens innebörder i förskolan – en 
samtids- och framåtblickande diskussion 

I skrivande stund, då denna avhandling om omsorgens innebörder ska sam-
manfattas och diskuteras, pågår ett omfattande arbete med att omarbeta för-
skolans läroplan. En bidragande orsak till detta arbete handlar om förskolans 
arbete med omsorgen. I uppdraget om en översyn av läroplanen anförs vikten 
av att förskolan i enlighet med skollagen ska stimulera barns utveckling och 
lärande samtidigt som den ska ”erbjuda barnen en trygg omsorg”. I uppdraget 
uttrycks tydligt problemet med avsaknaden av en närmare definition av vad 
omsorg innebär (Dnr: U2016/05591/S, U2017/01929/S, s. 5). Här anförs 
också att ”[d]essa allmänt hållna skrivningar kan ha lett till att begreppet om-
sorg tolkas på olika sätt och att vikten av en trygg omsorg reducerats” (ibid.). 
 Av denna anledning behöver omsorgsbegreppet klargöras, också i förhål-
lande till ett annat omstritt begrepp i förskolan, nämligen undervisning. Där-
med sluts cirkeln till avhandlingens inledning och mitt exempel med diskuss-
ioner om hur omsorg ska förstås i relation till lärande från ett av mina första 
personalmöten som nybliven förskollärare. Tjugo år senare råder det lika stor 
oklarhet om omsorgens innebörder och avgränsningar visavi andra innebörder 
och aktiviteter i förskolans verksamhet.  

Genom arbetet med denna avhandling har jag funnit att det är i synliggö-
randet av omsorg i förskolan som nyckeln till en djupare förståelse av begrep-
pet ligger. Men att synliggöra begreppet omsorg låter sig inte enkelt göras. 
Dels kan begreppet omsorg, som jag visat i detta arbete, ges olika inramning, 
dels kan det förstås ur olika (teoretiska) perspektiv. Det kan användas olika av 
olika individer/grupper, olika institutioner och olika forskarsamhällen. 

Denna flerdimensionella bild ger vid handen att begreppet omsorg kan vara 
ett exempel på ett ”i grunden omstritt begrepp” (essentially contested concept) 
(Gallie, 1956, 1964). De ”omstridda” begreppen har att göra med värdefrågor 
av olika slag. Detta gäller i hög utsträckning för omsorgsbegreppet som per 
definition är ett värdeladdat begrepp då det anknyter till begrepp som relat-
ioner, hänsyn, ansvar, närhet, vård, et cetera. Vidare riktar ”omstridda” be-
grepp uppmärksamheten mot handling, det vill säga på hur begreppet används 
och kommer till uttryck i handlingen. Det handlar alltså om begrepp som inte 
alltför sällan väcker oenighet.  
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Mot bakgrund av omsorgsbegreppets omstridda och svårfångade karaktär vill 
jag i detta sista kapitel vända på de frågor som jag ställde mig i avhandlingens 
inledningskapitel och som ledde fram till denna studies syfte och forsknings-
frågor: Hur kan ett synliggörande av omsorgen som begrepp och företeelse 
skapa förståelse för dess innebörder och uttryck i förskolan? Hur kan detta i 
sin tur skapa vidare förståelse för vad det innebär för förskolepedagoger att 
se och ta ansvaret för barnen och barnens liv den delen av tiden som de vistas 
i förskolan? Eller formulerat på ett lite annorlunda sätt: Hur kan man förstå 
aspekter av ansvar i relation till förskolans och förskolepedagogers uppdrag 
i allmänhet och som ett uttryck för omsorgens innebörder och praktiker i syn-
nerhet? Vad ligger i detta ansvarsfulla möte? 

Inspirerad av dessa praktiknära funderingar har syftet med denna studie 
varit att komplettera den tidigare forskningen, i första hand historiska och dis-
kursanalytiska analyser av omsorg i förskolan, för att med en närhetsetisk an-
sats skapa kunskap om omsorgens innebörder och praktiker i förskolan. Data-
bearbetningen och analysen utgår alltså från en närhetsetisk förståelse av be-
greppet ansvar och dess relation till omsorg i en studie som har till syfte att 
skapa kunskap om omsorgens innebörder och praktiker i förskolan så som det 
framställs i förskolepedagogers tal om ansvar under två skilda tidsperioder, 
nämligen tiden strax före och strax efter införandet av förskolans läroplan (Lä-
roplan för förskolan Lpfö 98, 1998).  
 I detta sista kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera den kunskap 
på området jag har producerat med hjälp av de pedagoger som på olika sätt 
har bidragit med sina röster i denna avhandlingsstudie. Jag inleder med att 
söka sammanfattande besvara och diskutera studiens första två forskningsfrå-
gor: Hur talar förskolepedagoger om ansvarets uttryck respektive ansvarets 
gränser i förskolans vardag? I anslutning till det kommer jag att diskutera de 
utmaningar som framträder när man söker synliggöra omsorg som begrepp 
och företeelse i förskolepraktiken. Här kommer jag också placera mitt arbete 
i relation till den forskningsöversikt jag gjorde initialt. Med hjälp av de empi-
riska analyserna kan jag exemplifiera hur förskolepedagogernas tal om sin 
praktik har rört sig i början av 1990-talet och i mitten av 00-talet. På så sätt 
går det att koppla till en tidsanda som på olika sätt kan antas inverka på hur 
det ser ut idag.  

Frågan är dock på vilket sätt denna studie kan bidra till att rikta blicken 
framåt? Vilka frågor om omsorg i förskolan är viktiga att ställa i dag? Med 
utgångspunkt i den analytiska idén om ansvar i mötet med den andre, som 
genomsyrat framställningen i avhandlingen, önskar jag avslutningsvis reflek-
tera kring dessa frågor. I detta sammanhang kommer jag också att pröva hur 
omsorgsteori och det närhetsetiska perspektivet kan användas som en språng-
bräda till en samtida och framåtblickande diskussion om omsorgens innebör-
der i förskolan och pedagogyrkets etiska dimension. Därmed söker jag besvara 
avhandlingens tredje forskningsfråga: På vilket sätt kan omsorgsteori och det 
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närhetsetiska perspektivet bidra till en utvidgad förståelse för omsorgens in-
nebörder i förskolan och pedagogyrkets etiska dimension, under de aktuella 
tidsperioderna och i ett samtidsperspektiv? 

Att synliggöra omsorg i förskolan… 
I avhandlingens tredje kapitel har jag redovisat hur den tidigare forskningen, 
som på olika sätt resonerar om detta omstridda omsorgsbegrepp, i en analys 
kan sammanfattas som att begreppet ses som försummat, svårfångat, utvidgat 
och/eller avgränsat. En orsak till att omsorgsbegreppet är försummat kan vara 
att omsorg har givits mindre betydelse i ett sammanhang där förskolan har rört 
sig från det familjepolitiska välfärdsfältet till utbildningsfältet, med större fo-
kus på kunskap, utbildning och lärande (jfr Halldén, 2009; Löfdahl & Folke-
Fichtelius, 2015). 

Ett exempel på att omsorgsbegreppet är svårfångat är att det ges olika be-
tydelse och används mångfacetterat för att beskriva förskolan alltifrån en ser-
vice för arbetande föräldrar, till ett förhållningssätt och en aktivitet i förskolan 
och vidare till att betraktas som ett redskap för barns etiska fostran (Folke-
Fichtelius, 2008; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). 

Att omsorgsbegreppet kan betraktas som ett utvidgat begrepp, som inte-
grerar även andra aspekter av förskolans uppdrag, ges exempel på i några stu-
dier. Dalgren (2017) använder exempelvis begreppet ”inbäddad undervis-
ning” för att sätta ord på hur omsorgen är sammanflätad med undervisning i 
förskolan (ibid., s. 208; jfr även Dahlberg & Moss, 2005). Även Ekström 
(2007) sätter fingret på en utvidgad begreppsanvändning. Pedagogerna i Ek-
ströms (2007) avhandlingsstudie uttrycker inte någon tydlig skillnad mellan 
lärande, fostran och omsorg utan begreppen går in i varandra (Ekström, 2007). 
Detta kommer även till uttryck i Karlssons (2009) studie. Där betonas att om-
sorg, ansvar och respekt inte kan betraktas som åtskilda, utan de överlappar 
varandra i vardagslivets komplexitet (ibid.). 

Halldén (2007) tar ett annat grepp om omsorgsbegreppet. Hon lyfter fram 
betydelsen av omsorg som ett avgränsat, självständigt, begrepp ”vid sidan av 
lärandebegreppet” (ibid., si 69). Poängen med att lyfta fram omsorgsbegreppet 
på detta sätt är att visa dess överordnade position och att tillit och nära relat-
ioner är en förutsättning för växande (ibid.). 

Att omsorgen framställs så mångtydigt pekar på behovet av en kritisk 
granskning av begreppet och dess användning. Denna avhandling utgår från 
en närhetsetisk förståelse av omsorg som riktar in sig på den existentiella em-
patiska dimensionen av människans varande i världen och som sätter fingret 
på människors sårbarhet, beroende och skörhet (Henriksen & Vetlesen, 2013). 
Denna utgångspunkt kompletteras med Martinsens (1981) och Wærness 
(1980) bestämning av omsorg som en kvalitet i sociala relationer. De gör gäl-
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lande att omsorg säger något om vad som görs, om relationen mellan om-
sorgsgivare och omsorgsmottagare och om kvaliteten på arbetet som utförs 
(Martinsen, 1981; Wærness, 1980). I denna bestämning av omsorgsbegreppet 
ligger en förpliktelse till praktisk handling förborgad. Det kännetecknar en 
verksamhet som kräver ett speciellt förhållningssätt för att hålla god kvalitet 
(Michaeli, 1995). Mot bakgrund av dessa angreppssätt går det att förstå om-
sorg som ett relationellt arbete som ställer krav på ett särskilt förhållningssätt, 
ett särskilt medvetande, en särskild ansvarighet. Det vill säga den sociala, re-
lationella och empatiska dimensionen av förskollärares arbete (jfr Landahl, 
2006). 

Jag presenterade i avhandlingens inledningskapitel följande bestämning: 
Att synliggöra omsorgens innebörder i förskolan innebär att synliggöra för-
skolan som en mellanmänsklig och empatisk praktik, som bland annat speglar 
förskolepedagogernas erfarenheter och föreställningar om ansvar och om-
sorg. Förskollärarnas arbete är per definition ett arbete med andra människor 
och vilket också indikerar att kunskapsområdet har professionsetisk relevans.  

Vilken kunskap på området kan jag då producera med hjälp av de pedago-
ger som på olika sätt har bidragit med sina röster i denna avhandlingsstudie? 
I nästa avsnitt kommer jag – med denna bestämning i ryggen – visa på det 
genom att belysa hur ansvarets uttryck och ansvarets gränser kan synliggöra 
omsorgen i min studie. 

… via ansvarets uttryck och ansvarets gränser 
Avhandlingen speglar en föränderlig tid i förskolans historia, brytpunkten un-
der 1990-talet och början av 2000-talet. Denna period kännetecknas av att an-
svaret för förskolan övergick från Socialdepartementet till Utbildningsdepar-
tementet och att den första läroplanen för förskolan (Lpfö 98) infördes. Ut-
gångspunkten för omsorgen och ansvaret för den andre, för barnet/barnen, i 
relation till en förändrad förskola kan alltså sägas ha förskjutits under denna 
tidsperiod (jfr Ekström, 2007). 

Gemensamt för intervjustudien och fokusgruppsamtalen är att pedago-
gerna på olika sätt redogör för uppfattningar och ställningstaganden kring vad 
som konkret krävs för att uppfylla ansvarstagande i förskolepraktiken. Dessa 
ställningstaganden kan kopplas till förskolepedagogernas föreställningar om 
barnet; det vill säga mellan att se och bemöta den andre/förskolebarnet som 
behövande respektive autonom, och relationen mellan pedagogen och bar-
net/föräldern som asymmetrisk respektive symmetrisk.  

En fråga som fanns på agendan i både intervjustudien och fokusgruppsam-
talen var den om förskolans roll som komplement eller kompensation. Vilka 
förväntningar var rimliga att ställa på verksamheten och pedagogerna? På för-
äldrarna? Var går gränsen? Det är mot bakgrund den tidens ekonomiska och 
organisatoriska läge av som man kan förstå pedagogernas resonemang om för-
skolan som familjestöd (jfr Gars, 2002; Markström, 2005). Pedagogerna ger 
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uttryck av solidaritet med familjernas livssituation och valde också i vissa till-
fällen att fungera som ett direkt familjestöd. Kampen om barns bästa kunde 
alltså sägas utspela sig i spänningen mellan föräldrarnas rättigheter och förs-
kollärarnas professionalitet – mellan det privata och det offentliga (Christof-
fersen, 2005).  

När pedagogerna i såväl intervjustudien som i fokusgruppsamtalen närmar 
sig talet om ansvarets gränser i förskolepraktiken, framträder en bild av hur 
ansvaret rör sig mellan det kontraktsbundna (givna) ansvaret och det mora-
liska (upplevda) ansvaret. Gemensamt för båda studierna är att resonemanget 
berör synen på en förändrad profession och dilemman som uppstår i relation 
till upplevelsen av ibland motstridiga krav på professionen. Det rör sig inte 
helt sällan om konfliktfyllda frågor som pedagogerna inte har mandat att styra 
över. Det vill säga, där uppdraget (det kontraktsbundna ansvaret) blir otydligt. 
Ansvaret inrymmer alltså både pedagogernas kontraktsbundna (givna) ansvar 
och moraliska (upplevda) ansvar. Det senare är dock den form av ansvar som 
framträder främst i pedagogernas utsagor om ansvarets uttryck och ansvarets 
gränser. 

Förskolepedagoger ger uttryck för att de ibland tar ett större ansvar än det 
som kan förväntas ligga i uppdraget. Det moraliska ansvaret omfattar de situ-
ationsrelaterade aspekter, överväganden, beslutsfattanden, handlingar och 
konsekvenser av handlingarna som väger in i hur en pedagog kan ta sitt ansvar 
på ett omdömesgillt och moraliskt ansvarigt sätt i relation till barnen och för-
äldrarna och den unika situationen (Henriksen & Vetlesen, 2013). I analyserna 
av intervjumaterialet framträder också bilden av att det moraliska ansvaret i 
hög utsträckning ligger till grund för förskolepedagogers ansvarstagande i re-
lation till de pedagogiska och etiska överväganden som de gör i sitt yrke (jfr 
Edling & Frelin, 2013). Att det moraliska (upplevda) ansvaret i så hög ut-
sträckning präglar pedagogernas handlingsval gör det också motiverat att an-
vända en närhetsetisk ingång för att analysera hur pedagogernas tal om ansva-
rets olika villkor synliggör omsorgen.  

Trots att det framträder stora likheter i de bägge intervjumaterialen så finns 
vissa skillnader. Det som kännetecknar talet om ansvar och som kan sägas 
ringa in omsorgens innebörder skiljer sig något åt mellan intervjustudien och 
fokusgruppintervjuerna. Omsorgen inbegriper alltså en tidsbunden komplexi-
tet som blir synlig i materialet.  
 I intervjustudien 1993–1995 så framkommer följande aspekter av omsorg 
i pedagogernas tal om ansvarets förutsättningar, det vill säga uttryck och grän-
ser. Omsorg som: 
 

 Kontroll och trygghet – genom fysisk och emotionell närhet 
 Flexibilitet – för att kunna bemöta olika utmaningar i barnens vardag 
 Delat ansvar – mellan pedagoger och föräldrar 
 Familjestöd – i termer av att visa solidaritet i vardagen 
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Omsorgens relationella dimension blir synlig i det att pedagogerna uppehåller 
sig mycket kring funktionen att vara en sköld mellan barnen och det som upp-
fattas vara riskfyllt. Det handlar dels om fysiska, reella, risker såsom trafik 
eller andra faror men också om befarade risker som springer ut ur de organi-
satoriska förändringar som genomfördes under 1990-talet. Till stor del består 
omsorgen av en fysiskt påtagligt ”överlevnadsstrategi”. Givet de organisato-
riska förändringarna så upplever pedagogerna att de inte kan röra sig i sitt 
närsamhälle på samma sätt som tidigare. Här bli omsorg synlig som ett enga-
gemang i barnens livsvillkor. 

Pedagogerna ger uttryck för ett fokus på barnets bästa, inte bara här och 
nu. De strävar också efter att finna former för en rimlig ansvarsfördelning 
mellan hem och förskola för att stävja och upphäva asymmetri i relationen till 
föräldrarna. Det är ett implicit närhetsetiskt krav att tjänster och hjälp skall 
utföras på ett sådant sätt att mottagarens (barnets, förälderns/föräldrarnas) för-
måga till omsorg om sig själv inte försvagas men stärks (Wærness, 1980). 
Omsorgsarbetets huvudsyfte är att upphäva den asymmetriska relationen mel-
lan omsorgsmottagare och omsorgsutövare. Detta talar också pedagogerna om 
i termer av att planera för framtiden, att barnen så småningom ska vara rustade 
att klara sig själva.  

Den professionella omsorgens uppgift är därför att möta den andre – bar-
nen och föräldern/föräldrarna – där denne är. Att utgå från vars och ens livs-
situation, utan att göra sig skyldig till övertramp. Det kan förstås som en ba-
lansakt mellan välvillighet och övertramp (Bauman, 1995). Denna akt av om-
sorg blir särskilt tydligt i pedagogernas resonemang kring att vara ett familje-
stöd, det vill säga ett socialt, känslomässigt och solidariskt engagemang i 
familjernas situation. Här talar pedagogerna bland annat om att avlasta föräld-
rarna visst ansvar och framför allt lindra dåligt föräldrasamvete. 

I fokusgruppintervjuerna 2004–2006 så framkommer följande aspekter av 
omsorg i pedagogernas tal om ansvarets förutsättningar. Omsorg som: 

 
 Att skapa lugn – genom att fokusera här- och nu 
 Uppmärksamhet – genom ett riktat, medvetet seende 
 Att balansera service vs pedagogisk verksamhet – i skärningspunkten 

mellan hem och förskola 
 Att värna goda relationer – till föräldrarna 

 
I fokusgruppintervjuerna är omsorgens relationella dimension än mer synlig i 
det att pedagogerna i sina resonemang riktar sig tydligt mot relationsskapande 
strategier. Efter 1990-talets organisatoriska turbulens präglas verksamheten 
av en strävan efter att skapa lugn och ro i barnens vardagliga tillvaro. Att 
”skruva ner tempot” och vara mer här- och nu står i fokus för verksamheten. 
Pedagogerna strävar inte på samma sätt att göra längre utflykter med barnen 
och delar upp barn och aktiviteter på ett annat sätt än tidigare, till exempel i 
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mindre grupper med ett antal ansvarsbarn per pedagog. Att särskilt uppmärk-
samma barnen med ett riktat, medvetet seende i syfte att ”se varje barn varje 
dag” blir ett ledande förhållningssätt. Där blir alltså omsorg i termer av relat-
ion/relationellt arbete tydligt. 
 Under denna tidsperiod så blir spänningen mellan förskolan som service 
för föräldrar och pedagogisk verksamhet för barnen tydlig. Det hänger troligen 
samman med maxtaxans införande och att den allmänna förskolan byggs ut. I 
pedagogernas resonemang blir omsorgsbegreppet mångfacetterade använd-
ning tydlig. Det kan användas för att beskriva förskolan som en barnomsorgs-
form, det vill säga en service för arbetande föräldrar, som ett förhållningssätt 
och en aktivitet i förskolan till att betraktas som ett redskap för barns etiska 
fostran, i ett och samma grepp (Folke-Fichtelius, 2008; Löfdahl & Folke-Fich-
telius, 2015). 

Pedagogerna betonar dock vikten av att värna den goda föräldrarelationen 
för att kunna balansera serviceuppdrag och pedagogiskt uppdrag. Relationen 
mellan pedagogerna och föräldrarna är komplex och mångfacetterad till sin 
karaktär. Den är både opersonlig och personlig, både saklig och nära (Mark-
ström, 2007). Förskolan och hemmet är sammanlänkade i det att de till viss 
del har samma funktioner för barnet, till exempel tillsyn och omsorg, men de 
har olika uppgifter att lösa (Markström, 2007). Detta sätter prägel på mötet 
mellan pedagoger och föräldrar där ett gemensamt ansvar för barnen synlig-
görs som ett intermediate domain, (Mayall, 1996; Markström, 2007). Det kan 
också talas om i termer av delad vårdnad (Gars, 2002). I detta möte – interme-
diate domain – förhandlas dels det ansvar som är gemensamt, dels det som 
skiljer sig, det vill säga ansvarets gränser. 

Att värna goda relationer till föräldrarna är en högst väsentlig del av an-
svaret för förskolan och pedagogerna. Det ligger inom ramen för det ”delade 
vårdnadsskapet” om barnet och kan därmed förstås som ett uttryck för delad 
omsorg (Gars, 2002). Det som präglar omsorgsarbetet inom förskolan är en 
kombination av organisation, fysiskt arbete, emotionellt arbete samt solida-
riskt arbete. Det sistnämnda, menade hon, är av särskild vikt, eftersom om-
sorgsarbetet inte enbart fokuserar barnen utan också relationerna mellan per-
sonalen och mellan personalen och föräldrarna (Davies, 1996; Gannerud, 
2003). Det finns dock en maktaspekt inbyggd som kan inverka på den goda 
föräldrarelationen. Föräldrarna anförtror pedagogerna sina barn och är därmed 
utelämnade och sårbara. Pedagogerna betonar vikten av att föräldrarna ska 
känna sig trygga och bekräftade i mötet. De sätter därmed fingret på den re-
lationella asymmetri som tenderar att råda mellan pedagog och förälder. 

Att identifiera och upphäva asymmetrier är också ett av närhetsetikens 
kärnområden, vilket jag kommer att uppehålla mig vid i nästa avsnitt. Där 
kommer jag att ta ett grepp om avhandlingens tredje frågeställning: På vilket 
sätt bidrar det närhetsetiska perspektivet till en utvidgad förståelse för omsor-
gens innebörder i förskolan och pedagogyrkets etiska dimension? 
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Närhetsetikens bidrag till en utvidgad teoretisk förståelse 
för omsorgens innebörder i förskolan 
Närhetsetiken är en kontextbunden och relationell etik som ”rather than offer-
ing a set of norms, proximity ethics instead describes the foundation upon 
which moral behavior rests – namely, the interactions between individuals” 
(Hintze, Romann-Aas & Aas, 2015, s. 9). Hur kan då denna individuella, dya-
diska etik bidra till en utvidgad förståelse för omsorgens innebörder i den kol-
lektivt konnoterade förskolan? Vilken betydelse får det närhetsetiska perspek-
tivet för förståelsen av förskolläraryrkets etiska dimension?  
 I detta avsnitt kommer jag att sammanfattande diskutera avhandlingens 
tredje frågeställning och därmed försöka påvisa hur det närhetsetiska perspek-
tivet synliggör ansvaret för den andre och därmed omsorgen. Diskussionen 
kommer att föras kring de nyss anförda frågorna ovan utifrån tre aspekter av 
det närhetsetiska perspektivet som kan ha relevans för förskolan: det relations-
nära, att anta en dyadisk utmaning och upphävandet av asymmetrier. 

En relationsnära etik 
Närhetsetiken är en relationsnära, erfarenhetsbaserad etik som fokuserar de 
moraliska handlingsvalen. Den utgår från en mellanmänsklig praktik, det vill 
säga möten (jfr Halvars-Franzén, 2010; Jons, 2008). Den utgår också från att 
människor är sårbara och beroende och att relationen mellan exempelvis pe-
dagog och barn ofta är asymmetriska. I det här fallet har jag försökt säga något 
om pedagogernas möten med barnen och föräldrarna i relation till pedagoger-
nas ansvarsvillkor. Det är en nära relation som till sin karaktär kan betraktas 
som icke-vald, och som därför får konsekvenser för yrkets etiska dimension. 

De starkaste moraliska drivkrafterna i vårt handlande, i vår praktik, här-
stammar i det närhetsetiska perspektivet från det konkreta, direkta mötet med 
den andre. Det är i mötet med barnen i förskolan som ansvaret för dessa gör 
sig gällande. Detta ansvar är inte något som kan väljas eller väljas bort. Det är 
snarare ett absolut krav som vilar på pedagogens axlar (jfr Nortvedt & Nord-
haug, 2008). Det är en förutsättning för såväl den professionella som den med-
mänskliga relationen till barn och föräldrar. Där inryms fenomen som tillit, 
öppenhet, barmhärtighet, etc. Denna tankefigur har jag också sett framträda 
exempelvis i pedagogernas resonemang om att uppnå kontroll och trygghet 
genom fysisk och emotionell närhet. Tankegången bakom närhetsetiken är 
alltså att moraliska handlingsval, i betydelsen förhållningssätt och agerande 
gentemot den andre, växer fram ur fenomen som väcks och som hör till den 
handlandes relation till den andre, det vill säga ur mötet med den andre.  

Vilken relevans har då ett närhetsetiskt perspektiv i förskolans praktik? 
Närhetsetiken gör en poäng av att våra grundläggande moraliska erfarenheter 
– av ansvar och omsorg – är erfarenheter från vårt liv med andra. Det är i 
närhetsrelationerna som ansvaret är och upplevs som störst (jfr Vetlesen, 
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1996). Relationerna mellan pedagoger och främst barn men också föräldrar 
kan betraktas som fysiskt emotionellt nära relationer, av här- och nu karaktär. 
De är rörliga i tid och rum. Inom de nära relationerna sker dock ingen egentlig 
uppdelning av de fysiskt-rumsliga och psykiskt-emotionella dimensionerna av 
närhet. Närhetsetiken tar sin utgångspunkt i att närhetsrelationerna mellan få 
personer utgör kärnan i våra moraliska erfarenheter och för vårt förvärvande 
av moraliska förmågor, som omsorg om andras väl och ve och känslighet inför 
andras behov. Den fysiskt-rumsliga dimensionen är främst kopplad till mötet 
med barnen. Det gäller till viss del även föräldrarna, men karaktären på för-
äldrarelationen är mer att betrakta som en psykiskt-emotionell dimension. Pe-
dagogerna relaterar till och identifierar sig med föräldrarnas livssituation vil-
ket bidrar till att närheten upprätthålls. Men denna närhet präglas också av det 
faktum att det råder ett maktförhållande mellan föräldrar och pedagoger. På 
så vis är relationen dem emellan asymmetrisk. 

I likhet med Frelin (2010) och Aspelin och Persson (2011) har jag funnit 
att detta relationsarbete präglar stora delar av den pedagogiska verksamheten 
och därför kan betraktas som en praktik i sin egen rätt (Frelin, 2010). Att verka 
för goda relationer, främst till föräldrarna, upptar väsentlig del av förskolepe-
dagogernas arbete. Villkoren för förskolevardagen är underbyggda av en 
mängd subtila relationella förutsättningar. Behovet att problematisera spän-
ningen mellan dessa relationer samt mellan det kontraktsbundna och mora-
liska ansvaret inom ramen för professionen blir tydligt mot bakgrund av denna 
tankefigur. Här kan ett närhetsetiskt grepp om erkännandet av arbetets relat-
ionella innehåll bidra med analytisk näring. 

Närhetsetiken betonar att människans grundläggande erfarenhet av sig själv 
som moraliskt subjekt växer fram i det nära jag-du-förhållandet, det vill säga 
i dyaden, den primära relationsformen. Det dyadiska perspektivet bjuder på 
en särskild utmaning i relation till förskolans kollektiva praktik. Jag kommer 
att redogöra för detta nedan. 

Att anta en dyadisk utmaning i en kollektiv praktik 

I förskolan är värderingar som rör både det individuella och det kollektiva vik-
tiga utifrån läroplansuppdraget. Förskolans läroplan tolkas gärna ur ett individ-
perspektiv. Enligt Skolinspektionen visar nordisk förskoleforskning att det 
finns ett mönster av individualisering i värdegrundsarbetet över hela Norden 
med indikationer på att kollektiva värden allt mer marginaliseras. Det tycks ha 
skett ett skifte från en grupporienterad syn till större fokus på det individuella 
barnet (Skolinspektionen delrapport II, 2017). Barnet måste dock ses i relation 
till det som anges i förskolans uppdrag, att barngruppen ska ses som en viktig 
och aktiv del i utveckling och lärande. (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 6; 
min kursivering) 
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Citat ovan är hämtat från Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan 
och kan sägas uttrycka sig på tvärs med den närhetsetiska ansatsen. Här görs 
gällande att kollektiva värden i förskolans arbete har kommit att marginali-
seras på grund av större fokus på det individuella barnet. Detta är särskilt in-
tressant att notera, mot bakgrund av att pedagogerna i fokusgruppintervjuerna 
2004–2006 beskrev vikten av att finna former för att se barnet, det vill säga, 
att lägga sig vinn om att uppmärksamma barnen mer individuellt och ingå-
ende. Fokusgruppsamtalen ligger drygt 10 år tillbaka i tiden, och det är möjligt 
att det under den tiden har skett en förskjutning mot en högre grad av indivi-
dualisering. Oavsett vad så framstår den närhetsetiska fokuseringen på dyaden 
som primär relation av särskilt värde för moralisk handlingskraft som särskilt 
intressant att diskutera i relation till att synliggöra omsorgen i förskolan. 

Närhetsetiken kan bidra till att medvetandegöra oss om vikten av att be-
hålla individualitet, unikhet och identitet – att behålla ett ansikte i Levinas 
mening (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 208–209). I förlängningen bidrar 
detta också till att påvisa och avslöja alla försök till avhumanisering och av-
moralisering med hjälp av avståndstagande mekanismer som anonymisering, 
kollektivisering, byråkratisering och teknologisering. Närhetsetiken belyser 
alltså det moraliska kravet på ansvar i den mellanmänskliga praktiken, i mötet 
med den andre (ibid). Att utgå från en närhetsetisk ansats i analysen av om-
sorgsperspektivet i förskolan är som jag ser det att anta en dyadisk utmaning 
i en annars så kollektiv praktik. 

Jag ställde en fråga i kapitel 4 som jag finner värd att återupprepa i sam-
manhanget: Vad innebär det för ett barn att vara utlämnad till pedagogernas, 
andra vuxnas, förmåga att se det absoluta kravet att ta vara på barnets liv den 
delen av tiden som det vistas i förskolan och – omvänt – vad innebär det för 
pedagogerna att se och ta ansvaret för barnen och barnens liv den delen av 
tiden som det vistas i förskolan, denna mötesplats där närheten och relation-
erna till andra är en förutsättning? Jag ville med denna fråga dels rikta upp-
märksamhet mot att det i det dyadiska angreppssättet ligger en intimiserings-
risk, ”instängd i dyadens begränsande rum” (Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 
12), där omsorg kan bli till övertramp. Men jag ville också – och främst – rikta 
uppmärksamheten mot att den dyadiska utmaningen i en kollektiv praktik om-
fattar relation och situation, där ett accepterande av både den andres egenart 
och ett accepterande av att det finns en grundläggande likhet mellan männi-
skor i en omvänd rörelse spränger den dyadiska gränsen. Det handlar alltså 
om att skapa förutsättningar att knyta nära personliga relationer i en offentlig, 
politiskt styrd praktik, något som kräver att man överskrider ett antal dikoto-
mier, såsom partisk – opartisk och personlig – opersonlig. 
 Ett exempel på hur dikotomierna partisk – opartisk och personlig – oper-
sonlig kan sättas i spel kan man se i den närhetsetiskt konnoterade frågan som 
också återkommer i denna avhandling: Hur förena hänsyn till bästa möjliga 
bemötande och omsorg om ett enskilt barn med bäst möjliga bemötande och 
omsorg om flera (flest möjliga) barn? Alltså, hur kan förskolepedagogerna – 
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i det här fallet – förena det grundläggande kravet att ombesörja ett enskilt 
barns bästa (individen) och samtidigt ombesörja hela barngruppens bästa (kol-
lektivet)? I denna fråga uttrycks ett etiskt dilemma: Det att vara en god och 
kompetent omsorgsperson (pedagog) och därmed ta det enskilda barnets per-
spektiv kan te sig som närmast oetiskt när många barn har samma behov av 
hjälp, stöd etc. och vice versa. 

Detta dilemma berörs också på olika sätt av förskolepedagogerna i de båda 
delstudierna, vilket kan sägas ge en fingervisning om det omöjliga i att agera 
utifrån ett opartiskt, universellt synsätt i relation till barnen i förskolevarda-
gen. Pedagogerna ”gör skillnad” i mötet med barnen, såväl individuellt som 
kollektivt. I ett närhetsetiskt perspektiv så uttrycker man detta som att peda-
gogen har ett relationsansvar: Principen om ett barns företräde framför ett an-
nat och framför framtida barn i gruppen är en fundamental etisk princip för 
prioritering i den aktuella verksamheten i en aktuell barngrupp (se Tranøy, 
1996, s 184). Det handlar alltså om att se den andre personen (barnet/föräl-
dern), dennes behov, önskningar och intressen som en källa till speciella krav, 
i kraft av relationen. Det talas om relationers egenvärde och detta har en av-
görande betydelse för synen på partiskhet/opartiskhet och likabehandlings-
principen (Nortvedt, 1996b, 2001). 

Vad betyder det att relationer har ett egenvärde? Jo, att relationen till den 
andres (barnets/förälderns) intressen och behov i sig självt konstituerar en mo-
ralisk handlingsgrund (jfr Nortvedt, 1996b, 2001). Pedagogerna står återkom-
mande inför utmaningen att se och uppmärksamma det enskilda barnet och 
samtidigt värna kollektiva värden i verksamheten. Att behandla alla lika olika 
är så att säga ett erkännande av den dyadiska hållningen. Förstått på detta sätt 
framstår dyaden som en modell för etisk mottaglighet, vilket inte borde ses 
som en risk för att marginalisera kollektiva värden. Utmaningen ligger i att 
finna former för att värna såväl dyadiska som kollektiva värden. För att kunna 
omfatta kollektiva värden krävs också en blick som urskiljer. 

Då närhetsetiken förutsätter en partisk och en personlig utgångspunkt så 
väcker det dock ett antal frågor som behöver belysas närmare för att skiljelin-
jen mellan omsorg och förtryck skall vidmakthållas och för att de kollektiva 
värdena inte går förlorade: 
  

 Vad för slags partiskhet är legitim? 
 På vilket sätt kan barnets/förälderns intresse vara en legitim grund 

för olikabehandling? Kan pedagogens egenintresse vara en legitim 
grund för olikabehandling av barn/föräldrar? 

 Hur fördela rättvist ur ett närhetsetiskt perspektiv? 
 Vad innebär den andres (barnets) bästa? 
 Vem har makten att uttrycka detta? 
 När är omsorgen lagom? 
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Detta är också frågor som visar på ett av närhetsetikens kärnområden, nämli-
gen de asymmetrier, maktförhållanden, som implicit och explicit råder i relat-
ionen mellan den som ger omsorg och den som får omsorg. Om detta handlar 
avsnittet nedan.  

Att upphäva asymmetrier 
Mot bakgrund av en närhetsetisk ansats på omsorgens innebörder har jag vid 
ett antal tillfällen genom denna avhandling slagit fast följande: Att studera 
ansvar i mötet med den andre är att studera hur omsorgen synliggörs. Omsorg 
tydliggör alltså omvänt vuxnas ansvar och manar till kontextbundenhet. Där-
med tydliggörs också spänningsförhållandet – asymmetrin – mellan beroende 
och autonomi. 

Förskolläraruppdraget utgår från ett kontraktsbundet ansvar men befinner 
sig mer i skärningspunkten mellan det kontraktsbundna ansvaret och det mo-
raliska ansvaret. Det moraliska ansvaret är i enlighet med närhetsetiken ett 
ansvar som utgår från den andres sårbarhet och behov. Det är svagheten hos 
den andre som gör mig ansvarig: ”Det moraliska ansvaret blir större ju svagare 
och mer hjälplös den andre är” (Bauman, 1996, s. 119, min översättning; jfr 
Henriksen & Vetlesen, 2013, s. 242). Närhetsetiken har alltså sin styrka i att 
den utgår från att människor per se är sårbara och beroende och att relationerna 
ofta är asymmetriska. Upphävandet av denna ”obalans”, mot högre grad av 
autonomi, är närhetsetikens modus operandi. Denna betoning av beroendet 
och det asymmetriska är dock på samma gång närhetsetikens problem: dess 
hävdande av faran för stark relationell asymmetri tenderar att just cementera 
asymmetrin. Häri ligger också utmaningen för relationen mellan framför allt 
pedagog och förälder. Relationerna måste hållas i rörelse. 

 Synliggörandet och upphävandet av denna asymmetri, mot högre grad av 
autonomi, är alltså närhetsetikens mål (Henriksen & Vetlesen, 2013). För att 
kunna göra det behövs ett starkare fokus på karaktären och den etiska kvali-
teten på relationer, som skapas och vidmakthålls mellan människor som står i 
nära förbindelse med varandra. Till exempel mellan pedagoger, barn och för-
äldrar som utgör den relationella kärnan i förskolläraruppdraget. 

Makt och ansvar är förknippade med varandra. Den professionella omsor-
gens uppgift är således att möta den behövande – att möta barnet – där den är, 
alltså som den svagare parten i en asymmetrisk (makt)relation. Men motivet 
måste vara att upphäva denna asymmetri, som alltså utgår från att upprätta ett 
dynamiskt perspektiv där båda parter är deltagare i relationen. Det är – ur ett 
närhetsetiskt perspektiv – att värna den andres integritet. När vi värnar andras 
eller egen integritet så gör vi det för att vi har erfarenhet av att människors 
integritet är något sårbart, något som kan kränkas (Henriksen & Vetlesen, 
2013). Detta ger också mening åt föreställningen om respekt. Sårbarhet är 
alltså meningsskapande, hämtat ur konkreta erfarenheter, i mellanmänsklig 
praktik. Närhetsetiken betonar växelverkan mellan det asymmetriska och det 
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symmetriska i relationen med motivet att värna och utveckla stark förståelse 
för värdet av individens autonomi. 

Att ha omsorg om andra syftar på en asymmetrisk relation där någon är 
tvungen att ge mer än man får tillbaka, och därmed riskerar att göra intrång i 
den andres integritet och livsrum, medan att ha omsorg om varandra innebär 
en symmetrisk relation där den enskilde personen skiftar mellan att vara givare 
och mottagare (Wærness, 1980). Omsorgsarbetets huvudsyfte är därför att 
upphäva den asymmetriska relationen mellan omsorgsmottagare och om-
sorgsutövare. Ett barns omsorg om sig själv tar sig därför uttryck i en begyn-
nande autonomi. Autonomi, eller begynnande autonomi, kan dock inte ut-
vecklas oberoende av andra. Därför blir mötet med den andre/de andra (bar-
nen, pedagogerna, föräldrarna etc.) av avgörande betydelse (Wærness, 1980). 

I förskolans läroplan (Lpfö98) betonas autonomianspråket (Läroplan för 
förskolan Lpfö 98, 2016). Under avsnittet Utveckling och lärande framgår att 
förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar självständighet och tillit till 
sin egen förmåga” (ibid., s. 9). Autonomianspråket är tätt sammanlänkat med 
idén att barnen på så sätt utvecklar tillit till sin egen förmåga. Oberoendet och 
självständigheten är högt värderat i vårt samhälle och kopplas till vuxenlivets 
livsfas, men är också eftersträvansvärt för andra livsfaser. Därför är det, ur ett 
närhetsetiskt perspektiv, viktigt att lägga motkraft på att upphäva asymmetrin 
och utgå från att upprätta ett mer dynamiskt perspektiv där båda parter är öm-
sesidiga deltagare i relationen. Istället för att låsa relationen gäller det alltså 
att sätta den i rörelse (Henriksen & Vetlesen, 2013). 

Med utgångspunkt i en närhetsetiskt ansats så kräver en ansvarig omsorg 
en stark medvetenhet om risken för övertramp. Att upphäva en stark asymme-
tri måste vara ett mål för det genuint moraliska ansvarstagandet, det vill säga 
att ta sikte på autonomi utan att för den sakens skull överlämna detta åt barnen. 
Att värna sårbarhet och beroende behöver inte stå i direkt motsats till att se 
barnet som kompetent och i besittning av förmågor. Jag vill mena att det för-
håller sig tvärtom: Genom att värna sårbarhet och beroende skapas en rikare 
och mer mångfacetterad bild av ”det kompetenta barnet”. 

Dessa tre aspekter av det närhetsetiska perspektivet – det relationsnära, att 
anta en dyadisk utmaning och upphävandet av asymmetrier – säger också nå-
got om den professionsetiska dimensionen av förskolläraryrket. Jag vill i det 
avslutande avsnittet diskutera några av de utmaningar ett synliggörande av 
omsorgens innebörder – speglat i ett närhetsetiskt perspektiv – kan få förskol-
läraruppdraget, nu och framåt. 
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Förskolläraryrkets etiska dimension – utmaningar för 
samtidens och framtidens förskola 
I förskolans nuvarande läroplan (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016) skrivs 
förskolans värdegrund, uppdrag och viljeriktning fram. Bland de värden som 
enligt läroplanen ska genomsyra verksamheten i betydelsen förmedlas, gest-
altas och hållas levande i förskolevardagen framställs omsorgen på följande 
sätt: 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 
samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksam-
heten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upp-
levelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför 
är vuxna viktiga som förebilder (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016, s. 4). 

 
Att visa omsorg om andra kan alltså förstås som ett etiskt värde som ska lyftas 
fram och synliggöras i förskolans verksamhet. Det framgår även hur detta ska 
ske: genom konkreta upplevelser av omsorg och vuxna förebilder som visar 
omsorg i handling. Detta förväntas stärka barns förståelse, medmänsklighet, 
solidaritet och tolerans: ”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens med-
känsla och inlevelse i andra människors situation” (ibid.) Verksamheten ska 
därför ”präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” 
(ibid.). Motivet till detta är ”att barnens förmåga till empati och omtanke om 
andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors upp-
fattningar och levnadssätt” (ibid.). 

Här framträder ett antal värdeladdade och tätt sammanlänkade signalord 
som förtjänar att synliggöras än tydligare. Det handlar alltså om att främja, 
lyfta, synliggöra, tydliggöra, ta tillvara, uppmuntra, stärka barnens förmåga 
till:  

 
 Omsorg om andra 
 Medkänsla och inlevelse i andra 
 Empati och omtanke om andra 
 Öppenhet och respekt för skillnader 

 
Hur förskolepedagoger – och andra vuxna – förhåller sig till dessa värden i – 
och utanför – verksamheten får, i enlighet med läroplanstexten, en avgörande 
betydelse för barnens förståelse och respekt för andra, varandra och för de 
rättigheter och skyldigheter som omfattas i ett demokratiskt samhälle (Läro-
plan för förskolan Lpfö 98, 2016; jfr Halvars-Franzén, 2010). Detta ska syn-
liggöras i förskolevardagen och genomsyra arbetet med läroplanens mål. Lä-
roplanen anger de riktlinjer och det kontraktsbundna ansvar som gäller för 
personalen i förskolan att arbeta med förskolans mål. Ett särskilt ansvar ålig-
ger förskolläraren, som ska ansvara för att arbetet sker i enlighet med målen i 
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läroplanen. Det vilar dock även ett ansvar på var och en i arbetslaget i försko-
lan, vilket också anges. Oavsett vem och vad så ska alla som arbetar i försko-
lan ”följa de normer och värden som anges i förskolans läroplan och bidra till 
att förskolans uppdrag genomförs” (ibid., s. 8). Därför blir det också intressant 
att söka synliggöra hur förskolepedagoger förhåller sig till de värden som 
anges i läroplanen och gestaltas i förskolevardagen, tillsammans med barn och 
andra vuxna. I sammanhanget vill jag återigen citera Uppdraget om en över-
syn av läroplanen för förskolan: 

Förskolan ska uppfylla både sitt omsorgsuppdrag och sitt lärandeuppdrag. En-
ligt skollagen ska förskolan stimulera barns utveckling och lärande samt er-
bjuda barnen en trygg omsorg (8 kap. 2 §). Det saknas dock en närmare defi-
nition av vad begreppet omsorg innebär. I förarbetena till skollagen anges att 
omsorg, utveckling och lärande innebär att se till hela barnet och dess behov 
och att det i begreppet omsorg även ingår att barnen serveras näringsriktiga 
måltider (prop. 2009/10:165 s. 345). Dessa allmänt hållna skrivningar kan ha 
lett till att begreppet omsorg tolkas på olika sätt och att vikten av en trygg om-
sorg reduceras. Begreppet omsorg är även viktigt att klargöra i förhållande till 
begreppet undervisning som definieras i skollagen (1 kap. 3 §). (Utbildnings-
departementet, 2017, s. 5; mina kursiveringar) 
 

Här görs gällande att allmänt hållna (svårfångade) beskrivningar av omsorgs-
begreppet kan ha bidragit till att omsorgen tolkas olika och att risken därmed 
finns att betoningen på trygg omsorg försummas. Detta visas också i forsk-
ningsgenomgången som presenterades i kapitel 3 och till vilken denna avhand-
ling sällar sig. Mot bakgrund av denna avhandlingsstudie så finner jag att 
blicken primärt måste riktas mot att synliggöra omsorgen och det omsorgsan-
svar som är en del av förskolläraruppdraget. För att kunna möta barn i omsorg 
och därmed kunna skapa en god lärandemiljö så är förskolepedagogernas yr-
keskunnande och kompetenser avgörande. Detta gäller inte minst i de områ-
den som är socioekonomiskt utsatta och där pedagogernas kompetens har en 
avgörande betydelse (Andersson & Sandberg, 207; Persson, 2008, 2012). Det 
handlar både om att synliggöra omsorgens teoretiska grundvalar som att syn-
liggöra vilken omsorg som uppdraget måste omfatta. Det handlar om att ta ett 
grepp om omsorgen för omsorgens egen skull. 

Ett viktigt avstamp för detta synliggörande måste alltså vara förskollärar-
utbildningen, där professionsutvecklingen till förskollärare tar sin början. Jag 
inledde avhandlingen med att berätta om ett minne från min tidiga förskollä-
rarpraktik. Jag vill nu avsluta avhandlingen med en berättelse daterad den 14 
september 2015, från min nuvarande lärarpraktik på universitetet, i mötet med 
alldeles nya förskollärarstudenter, på väg in i sitt yrke. 

 



165 

Epilog: “Omsorg är ju nästan allt!”32 
Omsorgen är golvet i varje människas liv, 
det vi står på 
det vi tar stöd av 
det som håller oss uppe… 
 
Sorlet lägger sig i föreläsningssalen. I runda slängar 150 förskollärarstudenter 
riktar blick och uppmärksamhet mot mig, föreläsaren, som börjar min föreläs-
ning genom att recitera ovanstående ord av den norske filosofen Arne Johan 
Vetlesen (2001, s. 27). Jag fortsätter: 
 
Omsorgen är alltings början. 
Utan omsorg dör den nyfödda. 
Omsorgen finns i livets mitt. 
Även fyrtioåringen 
som sprudlar av livskraft, 
som tror sig vara oberoende av andra 
och suverän i sitt eget liv, 
bärs upp av omsorg. 
Och slutligen, 
i livets afton vägleder omsorgen 
- i form av andras närvaro –  
den gamles avsked med tillvaron (ibid.) 
 
Föreläsningssalen är fylld av blivande förskollärare som befinner sig någon 
vecka in i första kursen ”Förskolans uppdrag: Utforskande – Lek – Omsorg” 
på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. Under denna kurs in-
troduceras förskolans uppdrag ur ett utforskande-, lek- och omsorgsperspektiv 
där vi gemensamt synliggör och reflekterar kring förskollärarens uppdrag och 
ansvar i relation till lärande och omsorg. Jag, som är förskollärare sedan mitten 
av 1980-talet och lärarutbildare sedan början av 1990-talet, och studenterna 
som precis står på tröskeln till sitt nya yrke. 

Jag har under ett antal år haft förmånen att möta förskollärarstudenterna i 
en föreläsning om just omsorgen i förskolan och – även om innehållet till viss 
del har varierat – så har inledningen med Arne Johan Vetlesens ord varit den-
samma. ”Omsorgen är golvet i varje människas liv”. I. Varje. Människas. Liv. 
Genom hela livet. Det stora anspråket förpliktigar. Men det skärper också upp-
märksamheten. Vad menas? Innan jag går vidare tar jag därför tillfället i akt 
att sätta studenterna i arbete. ”Hur kan man förstå omsorg som begrepp och 
företeelse? Hur kan man förstå det i relation till förskolans och förskollärarens 

                                                      
32 Detta avsnitt finns också i Josefson (2016) 
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uppdrag? Vilka associationer får ni? Fundera en stund tillsammans med bänk-
grannen så gör vi en gemensam associationskarta sedan”. 

Efter en stunds funderande och samtalande så får de dela med sig av sina 
tankar och begreppsassociationer. Begreppet får genast fäste. Det blir livliga 
samtal. Nedan presenterar jag några av de associationer och tankar som väck-
tes i anslutning till associationsövningen vid föreläsningen hösten 2015.  

”Det är ju nästan allt som har med människor att göra!” 
”Ja, vad säger ni? Hur tänker ni spontant kring omsorg? Vad får ni för associ-
ationer?” Studenterna delar med sig. Först kommer de trevande enstaviga ut-
trycken: ”Vård”. ”Hjälp”. ”Stöd”. ”Mat”. ”Blöja”. ”Påklädning”. Jag skriver 
på tavlan. Låter orden sjunka in ett tag. Småningom kommer de mer komplexa 
associationerna och studenterna faller varandra i talet: 
 
”Trygghet. Att ge trygghet. Att vara trygg så att barnen blir trygga.” 
”Barmhärtighet. Att förbarma sig över den som behöver.” 
”Att vara medmänsklig.” 
”Att visa någon empati. Att man förstår en annan lite extra. Eller åtminstone 
försöka. Och åtminstone någon som man har en relation till.” 
”Jag tänker att det handlar om vägledning. Till exempel att vägleda föräldrar.” 
”Omsorg kan man förstå som socialisering. Att barnen ska lära sig hur man är 
mot varandra.” 
”Ta hand om. Andra. Men också sig själv.” 
”Att man bryr sig om.” 
”Jag tänker på omvårdnad. Både fysisk och psykisk.” 
”Då tänker jag på att se barnen. Och att synliggöra barnen. Men också att bli 
sedd.” 
”Ja, uppmärksamhet. Att vara särskilt uppmärksam.” 
”För mig är omsorg detsamma som kärlek och kärleksfullhet. Ett ord med 
mycket värme.” 
”Omsorg betyder att ta ansvar för andra. Att vara särskilt ansvarsfull.” 
”Det är ju alltså nästan allt som har med människor att göra! Som det stod i 
citatet: Alltings början. Och slut.” 
 
Associationerna hakar i varandra. Småningom sinar de och rundan avslutas 
med att någon säger ”Alltså… ordet. Tar man bort ’om’ så blir det bara ’sorg’. 
Och då blir det något helt annat.” Med detta sagt tar vi så ett grepp om begrep-
pet. Ett mejsla ut omsorg som företeelse i förskolan är att börja där. 

”Omsorg betyder att ta ansvar för andra” 
Med stöd av Vetlesens ord och den inledande begreppsassociationen så sätter 
vi alltså gemensamt fingret på en initial (för)förståelse av hur man kan förstå 



167 

begreppet omsorg. Associationerna hämtar näring från den spontana och rela-
tivt sett oreflekterade vardagsförståelse av begreppet som var och en bär på. 
Detta till trots så visar det sig intressant nog gång efter annan att association-
erna ligger nära mitt – föreläsarens – försök att med hjälp av etiskt teoretiska 
redskap reda ut hur man kan förstå omsorg som begrepp och företeelse i för-
skolan. 

Det är intressant att notera att studenternas spontana begreppsassociation 
inte visar tecken på den svårighet att ringa in begreppet och företeelsen om-
sorg som verksamma pedagoger tycks ha problem med att göra (jfr Löfdahl & 
Folke-Fichtelius, 2015). Omsorg är ett vardagsnära begrepp som engagerar 
och hakar i. Omsorgen är också starkt förankrad i förskolans historia. För att 
på ett kvalificerat sätt förstå förskolans dubbla uppdrag, där ansvaret för om-
sorgen om barnen förenas med ansvaret att erbjuda barnen rika tillfällen till 
lärande, är det av vikt att båda aspekterna ägnas uppmärksamhet och fördju-
pad problematisering. För att skapa förutsättningar för en fördjupning och för 
att i högre utsträckning synliggöra det osynliga, är det därför av vikt att på-
börja denna problematisering redan tidigt i förskollärarutbildningen. Tanken 
med föreläsningen är att påbörja denna problematisering med avstamp i om-
sorgsuppgiften. 

Det är en avsiktsförklaring som med hjälp av Arne Johan Vetlesens ord 
och studenternas associationer av omsorgsbegreppet ter sig högst rimlig: om-
sorgen är i början, i mitten och i slutet av livet. Omsorgen ringar in själva 
livets grundförutsättningar, det existentiella, varat. Även när man ”tror sig 
vara oberoende av andra och suverän i sitt eget liv”. Omsorg förknippas med 
en särskild känslighet inför livet och inför mötet med andra. Det manar också 
fram en särskild ansvarighet. ”Ansvar för andra”, för att citera studenternas 
egna associationer. Att möta barn tidigt i livet ställer krav på ett särskilt ansvar 
och ett särskilt kunnande om detta ansvar. Eller som en student uttrycker det: 
”Omsorg betyder att ta ansvar för andra. Att vara särskilt ansvarsfull”. Bar-
nets sårbarhet och icke-valda beroende av andra är en grundläggande utgångs-
punkt för denna förståelse av ansvarets drivkraft. Den väcker ansvaret. Den 
som möter barnet i omsorg visar alltså ansvar. För att uttrycka det annorlunda: 
den mänskliga tillvaron är en tillvaro i beroende av andra (Henriksen & Vet-
lesen, 2013). Beroendet är inte begränsat till någon specifik fas i livet, det 
varar livet igenom, men det ändrar karaktär och vidgas eller krymper. Erfa-
renheten av det egna beroendet, den egna sårbarheten, skapar förutsättningar 
för att förstå en annans beroende och sårbarhet. Det finns därmed ett nära 
samband mellan beroende och ansvar. Att vara förskolebarn innebär att vara 
beroende av vuxnas omsorg. 

Att vara förskollärare innebär alltså att andra – barnen och även föräldrarna 
– är beroende av dennes stöd och omsorg. Att visa sådan omsorg kan i för-
längningen förstås som att visa ansvar. Det säger någonting om det specifika 
med förskolans uppdrag och vad förskollärares ansvar innebär, i mötet med 
barn och föräldrar. Ett ansvarsfullt möte som är ett möte med omsorg. Att ta 
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ett grepp om omsorgen inbjuder till att söka en djupare förståelse av förskoll-
äraryrkets sociala och etiska dimension. Detta kan i sin tur förväntas ge en 
fylligare bild av förskolans uppdrag. 
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Summary 

Introduction: Meanings of care in the Swedish preschool 
system 
This doctoral thesis embraces Care in the discipline of Early Childhood Edu-
cation. The discipline of Early Childhood Education is an inter- and transdis-
ciplinary subject in the intersection between different scientific disciplines 
that study learning, play and care, as well as the many different encounters 
children are engaged in within the practices of Early Childhood Education and 
the surrounding world.33 

This thesis is written as part of the discipline’s pedagogical realm, which 
deals with the theories of play, learning and care as well as philosophy, ethics 
and history. Meeting children early in life demands a special responsibility 
and special knowledge about this responsibility, also in the meeting with par-
ents/guardians. This responsible meeting is a meeting with several specific 
demands on care. The scientific problem of this thesis can thus be formulated 
as follows: How is it possible to understand the meanings and practical ex-
pressions of care in preschool 

In connection to this, I also reflect on how the making of meaning and 
practical expressions of care can be made visible and encourage a wider un-
derstanding of what it means for preschool teachers to see and take the neces-
sary responsibility for the children and their lives in preschool. In this thesis, 
the concept of responsibility is thus used to analyze the meanings of care in 
preschool. This means that responsibility can be understood, if you will, as an 
operationalization of the elusive phenomenon of care. More specifically, my 
scientific problem can be expressed as follows: How is it possible to grasp the 
aspects of responsibility in relation to the preschool and preschool teachers’ 
and staff’s mission in general, and as an expression of meanings of care and 
practices in particular? 

In the subject of Early Childhood Education, one could imagine three epis-
temological routes when formulating a research question on the meanings of 
care in preschool: a developmental psychological, an educational-didactic or 
a philosophical. In this thesis, it is primarily the philosophical and ethical as-
pects of care in the discipline of Early Childhood Education that are being 
                                                      
33 http://www.buv.su.se/english/research/research-areas/early-childhood-education 
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explored. I use ethics in the sense that I am interested in the relational and 
social aspects of the teaching profession in preschool: what these aspects con-
sist of and what importance they have for the quality of the meeting between 
children, educators and parents/guardians.  

In the above described context, I will pay specific attention to the task of 
care in these relations, and concentrate on analyzing and clarifying the con-
ceptual and practical meanings of care as central aspects of preschool staffs’ 
daily work. I will, more precisely, theoretically and methodologically study 
how the care perspective is expressed in preschool staffs' speech on responsi-
bility.  I will also study what staff consider their basis for responsibility, in 
relation to the educational and ethical considerations they have to make as a 
crucial part of their profession. These are questions that, in different ways, 
revolve around the ethical preconditions of preschool staffs’ and preschool 
teacher’s occupation. Thus, this thesis is taken from a professional perspec-
tive, which encompasses both educated preschool teachers and other staff 
members, who have participated in my study on an equal basis, and to whom 
the general aims of care in the preschool curriculum apply. 

Previous research 
In my review of previous preschool research in Sweden, I have traced the 
meanings and practices of the concept of care, and how they become visual-
ized or materialized in different ways in both preschools and schools in Swe-
den. I discovered the contours of a research field that primarily consists of 
historical and discursive analyses in which preschool care activities are in-
cluded. 

The preschool's social mission in terms of parenting, care and interaction 
with parents/guardians has a prominent place in a number of studies 
(Dalström, 2017; Ekström, 2007; Gars, 2002; Markström, 2005). In these 
studies, preschool appears as the place where the private and public sector 
encounter each other and overlap, and where the boundaries between different 
spheres of responsibility, such as the preschool teaching profession and 
parenthood, tend to be obscured. 

The social dimension of preschool staff’s responsibility and its relational 
complexity are also highlighted in a number of studies (Aspelin & Persson, 
2011; Emilson, 2008; Frelin, 2010; Jons, 2008; Landahl, 2006). Here too, the 
question arises concerning which boundaries are relevant to the preschool 
teachers’ tasks. The social dimension of the profession is described as foster-
ing and caring, and in terms of care it is linked to responsibility. How caring 
ethical values are communicated as part of the fostering process, i.e. care as a 
learning project, is also in focus (Emilson, 2008). The same applies to the 
preschool staff’s moral responsibility for a good pedagogical approach in the 
meeting with the child/pupil (Halvars Franzén, 2010; Jons, 2008).  
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Finally, some studies deal with children's perspective on how to establish and 
maintain relationships, what boundaries are possible in relation to relationship 
creation and what kind of ethical questions this brings about (Halvars Franzén, 
2010; Karlsson, 2009). 

Preschool as a social practice, the ethical dimension of the care and teach-
ing profession, and children's perspective on their lives have been interesting 
research objects for several years. I have found that issues about care, respon-
sibility and the ethically relational dimension of the teaching profession have 
been visualized to varying degrees within the framework of several disserta-
tions and research projects in recent years (see, for example, Halldén, 2001, 
2007, 2009; Halvars Franzén, 2010; Landahl, 2006; Löfdahl & Folke-
Fichtelius, 2015). I conclude, therefore, that these issues in general, and care 
in particular, are relevant to develop and study further, in their own right. 

I find it especially motivating to contribute further to help shed light on the 
concept of care, how it is understood and practiced, and thus make it more 
clarified. To look into and define how aspects of responsibility can be under-
stood in relation to the preschool and preschool teachers' assignments in gen-
eral, and as an expression of care's meanings and practices in particular, is 
relevant in this context.  

Aim and research questions 
Based on a proximity ethical approach, I claim that the special responsibility 
that arises in the encounter with the other visualizes care. On the other hand, 
studying expressions of responsibility in meeting with the other is to indirectly 
study how care is understood and practiced. This means that responsibility can 
be understood as a kind of operationalization of the elusive phenomenon of 
care. 

Thus, in this study, the concept of responsibility is used to analyze the 
meaning of care in preschools. I have chosen to conduct research on practices 
that in different ways make specific demands on responsibility that preschool 
teachers in interviews, individually or in groups, have been given opportunity 
to describe in their own words.   

The thesis’ empirical material consists of analyses, partly from individual 
interviews that were collected during the period 1993-1995, and partly from 
focus group interviews gathered in the period 2004-2006. 

The purpose of this study is, by using a proximity ethical approach, to gen-
erate knowledge about meanings of care and practices by studying preschool 
teacher’s speech concerning responsibility during two different time periods: 
the period just before and just after the introduction of the Curriculum for the 
Preschool in Sweden (Lpfö98). 
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The following three research questions have been formulated for the work: 
  

 How do preschool staff speak about the expressions of responsibility 
in the preschool’s everyday life? 

 How do preschool staff speak about the boundaries of responsibility 
in the preschool’s everyday life? 

 In what way does a theory of care and the proximity ethical perspec-
tive contribute to a broader understanding of the meaning of care in 
preschool and the teaching profession’s ethical dimension, during 
the current periods of time and in a contemporary perspective? 

 
The first two research questions highlight the empirical findings using the the-
oretical concepts. The third research question problematizes the theoretical 
positioning of the thesis using empirical illustrations. 

Disposition and content of the study 
The thesis consists of eight chapters. In the introductory chapter, I present a 
review of the previous research in the knowledge area, as well as the discipli-
nary and theoretical approaches that the dissertation interacts with. 

Chapter 2 introduces a review of the preschool expansion in order to con-
textualize the preschool’s and society's change over the last two decades, 1990 
to 2010. This corresponds with the periods when the thesis’ empirical material 
was collected. The focus is on the preschool's assignment and thus the con-
tractual responsibilities for preschool teachers and staff, as formulated in the 
policy and target documents for preschools that were relevant during those 
periods. Here there is also a probing of how the concept of care is visualized 
in the target documents. The chapter concludes with an in-depth description 
of existing preschool research that in some way deals with the preschool's care 
assignments and is thus of relevance to the study. 

Chapter 3 presents relevant previous research on care as a concept and 
practice. It is research that has been carried out within the framework of the 
field of health care and previous research from the preschool educational con-
text. What distinguishes care research within the field of health science from 
educational research is that the earlier is more about a professional perspec-
tive. The latter case is of more of a conceptual nature, but overall, both re-
search fields provide a rich and complex image of care as a concept and prac-
tical/professional perspective. Both are important for this thesis. 

The review of this research reveals a formulation of the theoretical per-
spective of the study, the proximity ethics, which occurs in chapter 4. Initially, 
I take the path of a care ethical perspective to subsequently land in a more in-
depth review of the proximity ethical approach whose theoretical concepts 
help to evoke the analytical dimensions that contribute to the empirical work. 
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Responsibility is the concept I use to analyze the meaning of care in preschool, 
and I conclude this chapter by explaining this. 

Chapter 5, which is an extension of Chapter 4, explains and discusses the 
methodology, which takes as its starting point a secondary analytical method. 

The empirical chapters 6 and 7 then follow. This is the proximity ethical 
analysis, partly focusing on the expression of responsibility and partly with a 
focus on responsibility limits. The two chapters end with a summary of re-
sponsibility's expressions and limits over time. There the preschool teacher’s 
reasoning about responsibility is linked to policy and target documents that 
governed the preschool system during the different periods of time. 

Finally, chapter 8 consists of a concluding discussion of how care theory 
and the proximity ethical perspective contribute to an extended understanding 
of the meaning of care in preschool and the ethical dimensions of the teaching 
profession. 

Theoretical framework: Care in a proximity ethical 
perspective 
In the last two decades, the care perspective has gained more space in Swedish 
preschool and school research (see, for example, Dahl, 2001; Halldén, 2001, 
2007; Landahl, 2006; Lindgren, 2001; Löfdahl & Folke-Fichtelius; 2015; 
Knight Spurs & Bruce, red., 2016). In Norway, the care perspective in pre-
school and school has been studied for a longer time (see, for example, 
Lauvdal, 1990; Løvlie, 1990; Rydjord Tholin, 2003; Steinsholt, 2004); and in 
the United States, care has since the 1980s been taken into the care ethics 
studied by representatives such as Carol Gilligan (1982) and Nel Noddings 
(1984; 1996; 1999).  

This thesis is based on a concept of care that focuses on the existential 
empathetic dimension of human beingness in the world, which puts the finger 
on people's dependency, vulnerability and fragility in relation to other people 
and the world at large (Henriksen & Vetlesen, 2013). This dimension is based 
on an interdisciplinary position in the borderland between health sciences, 
moral philosophy and ethics (see, for example, Martinsen, 1981, 1996, 2006; 
Wærness, 1980, 1983, 1984, 1990, 1996). The just referred studies have pre-
sented a thoroughly ethical approach to the concept and phenomenon of care 
that has proven fruitful for analyzing the meanings of care in preschool. The 
studies are about care, partly as a quality in social relations, and partly about 
care as a practical act, i.e. care work. For the present study, it is of particular 
interest to more specifically identify care as an ethical and relational work 
with a particular responsibility in relation to the preschool employees. 

In order to construct new knowledge on this particular care responsibility 
in preschool, a theory of ethics is required. Such a theory of ethics cannot be 
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derived solely from general ethical principles or rules, but need to put the em-
phasis on how people's relationships and mutual dependencies develop and 
can be maintained in a manner as to uphold that what is good and works in the 
relationship (Henriksen & Vetlesen, 2013). Against this background, I have 
found that the proximity ethical theory is particularly suitable as an analytical 
tool box for my field of interest. It is represented in my work by Arne Johan 
Vetlesen (1994, 1996, 1997, 2001, 2013), Zygmunt Bauman (1995; 1996; 
1997) and Per Nortvedt (1996a; 1996b; 2001; 2008). 

The proximity ethics is referred to as an experience-based ethics, based on 
interpersonal practice (Henriksen & Vetlesen, 2013). It is in this interpersonal 
practice that we meet the notions of duty and responsibility, respect and care 
(ibid.). Proximity ethics especially emphasizes ethical choices and the fact that 
actions feed off human relations and encounters, and that the experience of 
such relationships and encounters serve as the basis for the assessment and 
understanding of the other (ibid.). Thus, it is close to the I-You-relationship 
and involvement in the lives of others and their life situations, all of which 
constitute the fundamental ethical relationship. Being involved should be eas-
ily understood, as we are close to the people in our lives, such as people we 
work with (ibid.).  

Such a proximity places certain demands on staff in a preschool from a 
professional point of view. As professionals, we must know our own personal 
circumstances and know how to use them. First, we need to maintain a balance 
between distance and proximity. This means, among other things, that we de-
velop our empathetic ability, to be able to see through the eyes of others and 
to use and learn from the experiences of others. Man's basic experience of 
himself as an ethical subject and addressee grows with this approach in the I-
You-relationship (Henriksen & Vetlesen, 2013). Characteristic of this ap-
proach is that we are created as ethical subjects in co-existence with others. 
According to the proximity ethical approach, relational proximity is regarded 
as forming our basic ethical motivation and serves as a driving force in taking 
responsibility in our encounters with the other.  

The “I” (self) becomes an ethical subject in the encounter with another, 
“You”. To become an ethical subject, i.e. one that shows respect and care and 
takes responsibility for others, is an intersubjective act. “I” need the experi-
ence of a “You” to achieve this (Henriksen & Vetlesen, 2013). The essence of 
the proximity ethical perspective is therefore about the encounter with the 
other and the responsibility of the others that arise in the encounter. The care 
for the other is to be considered as a basic essence of care, thus giving it a 
particular sense of responsibility. 

As preschool staff, professionals are in encounters with small children. 
These encounters demand a specific kind of knowledge and responsibility. 
The responsible encounter can be considered as an encounter of care.  Care is 
a relational and practical term. To highlight the meaning of care in preschool 
means to emphasize preschool as an interpersonal and empathetic practice that 
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reflects, among other things, preschool teachers' experiences and notions of 
responsibility and care. In this thesis, the preschool professions, childminders 
and preschool teachers, are in focus, and especially the responsibility that ed-
ucated preschool teachers have, according to the preschool curriculum. Or to 
put it more concretely: this is the ethical and relational value dimension of 
preschool staff, as expressed by educator’s own descriptions in this thesis. The 
choice to reflect care and responsibility within the teaching profession, 
through the ethical theorems I stated above, seems therefore particularly suit-
able for this study. 

An analytical idea of responsibility in the encounter with the Other 
This study assumes that the special responsibility of the preschool staff in the 
encounter with the other – the children and the parents – reveals how care is 
done and consequently the meaning of care. It involves a methodological ap-
proach that manages to evaluate and re-evaluate preschool staff’s experience 
of how this responsibility is expressed through that experience. One aim is to 
contribute to an expanded understanding of the ethical dimension of the pre-
school professions, in the tension area between the political mandate that gov-
erns the preschool system and the day-to-day relationship between profession-
als and clients; i.e. children.               

Within the framework of the political mandate, preschool staff and pre-
school teachers' social assignments are formulated and specified. They en-
compass regulations, rules, job descriptions, professional ethics, etc. How-
ever, they also encompass school laws and curriculum demands. In the rela-
tionship between professionals and client; i.e. children and their par-
ents/guardians, the physical, visual and spatial relations of proximity can be 
visualized, but also the psychological, emotional and identity-related proxim-
ity (Christoffersen, 2005). 

The professional responsibility, however, is not exclusively based on a po-
litically contractual mandate. Ethical considerations are rather determined by 
the professional’s sensitivity to – in this case – the children's well-being 
(ibid.). Here you can observe a movement towards a phenomenologically 
based ethical assumption that states that there are certain ethical qualities and 
relationships that form the foundation for human being (Irisdotter Aldenmyr, 
2015). In the context of this understanding of ethics, responsibility for the 
other cannot be captured strictly in legal and contractual terms. Rather, ethics 
reveals itself in direct interpersonal encounters and is defined and settled pre-
cisely in these very encounters (ibid.), and thus constitutes a form of moral 
responsibility. 

This approach to professional responsibility can also, from a proximity eth-
ical perspective, be applied to preschool staff’s responsibility within the 
framework of this thesis, here referred to as the contractual (given) responsi-
bility and the moral (felt) responsibility. How preschool staff relate to these 
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positions of responsibility, and to the relationship between preschool children 
and the other, can vary, and be ambiguous within this field of tension (see 
Edling & Frelin, 2013). The discussion about the contractual and moral re-
sponsibility has inspired me to formulate two wider analytical classifications 
that frame the analysis of responsibility in the encounters between preschool 
staff and children, namely: expressions of responsibility and boundaries of 
responsibility.  

Methodological considerations 
The empirical material in this thesis consists of a so-called qualitative second-
ary analysis of individual interviews that were collected during the period 
1993-1995, as well as focus-group interviews that were collected during the 
period 2004-2006. 

Individual interviews were conducted in two stages, in 1993 and 1995, and 
took place at both stages from the same residential areas and to the same extent 
possible from the same preschools and with the same preschool teachers. The 
material consists of a total of 28 interviews with 22 preschool teachers, active 
in 18 preschools in eight residential areas. This data set has then been object 
of secondary analysis. This means that I have returned to one of my previously 
collected data sets, partly with questions other than those originally intended. 
With the help of the proximity ethical conceptual apparatus, I was able to pro-
duce new and deepened meaning concerning interpersonal encounters and the 
meaning of care in preschool. 

The focus group interviews were conducted in a work-team consisting of 
four preschool teachers at a preschool in 2004-2006. During that time, six 
study visits and six focus-group interviews were conducted at the preschool. 
The purpose of the focus-group interviews with the four preschool teachers 
was to initiate conversations about themes, to which we sought to find inputs 
to the term care as expressed in their activities and thus find analytical inputs 
for the work with the material in the interviews conducted in 1993-1995. 

The data processing and analysis in this study is based on a proximity eth-
ically colored understanding of the concept of responsibility and its relation 
to care. This refers to the special responsibility enacted and understood as care 
of preschool staff in the encounter with the other; i.e. the children and the 
parents. This involves a methodological approach that means examining and 
reviewing how preschool staff experience this responsibility as articulated in 
the secondary analysis. 
 The analytical process can be summarized as follows: 

 First analytical order: reading the interview material from 1993-
1995 

 Second analytical order: tracing care through secondary analysis and 
focus-group interviews during 2004-2006 
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 Third analytical order: enacting a proximity ethical reading based on 
the analytical classifications of expressions of responsibility and 
boundaries of responsibility  

Empirical findings 
The thesis reflects a specific socio-historical era in preschool history: two 
breaking points, one in the 1990s and the other in the early 2000s. This period 
is characterized by the fact that the political responsibility for the preschool 
system was transferred from the Ministry of Social Affairs to the Ministry of 
Education, which led to the introduction of the first preschool curriculum 
(Lpfö 98). The foundation of the care and responsibility of the other – the child 
– in the form of a state financed institution, can be said to have shifted due to 
a change in preschool governance. This is presented in the two empirical chap-
ters called Expressions of Responsibility and Boundaries of Responsibility. 

Expressions of Responsibility 
Both the interview study and the later focus-group interviews reveal notions 
and positions regarding what is actually required when fulfilling a professional 
care responsibility in preschool practice. These positions can be linked to con-
ceptions about the child; that is, between seeing and encountering the other – 
the child – either in need or as a person of autonomy. Thus, this is a relation-
ship between the preschool staff and the child as either asymmetrical or sym-
metrical, as shifting qualities depending on the context. However, the exam-
ples raised by staff in the two studies differ slightly. 

The interviews 1993-1995 reveals the following themes as examples of ex-
pressions of responsibility among preschool teachers: 
  

 Control and safety: a physically close responsibility, the importance 
of having a "hawk’s eye”, creating order, allocating responsibilities 
among themselves in the team, clear procedures (for example in out-
door activities), making definitions in terms of lowering ambitions, 
not taking the children as a group too far away from the preschool in 
terms of geographical distance, and promoting and protecting chil-
dren's trust. 

 
 Flexibility: “doing the best" of the situation; i.e. to weighing for or 

against different solutions, separating out whose needs should be 
prioritized, developing a particular judgment, adopting new chal-
lenges, and lowering one’s professional ambitions, in order to get 
every day activities flow smoothly by. 
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During the 1990s, the public sector in Sweden suffered from difficult financial 
conditions. Organizational changes in the country’s 290 municipalities were 
carried out in a rather short period, which in various ways affected children 
and youngsters in preschools and schools. When talking about the expressions 
of responsibility, the preschool teachers in the interview study refer to the im-
portance of controlling and safeguarding, on the one hand, and taking a flexi-
ble approach to the new challenges in the workplace on the other. 

The new challenges were the result of organizational changes, which 
mainly consisted of moving six-year-olds to school, making the average child 
in preschool younger, and increasing the group-size. The motivation for these 
changes was to find new forms of integration and coordination of activities, 
decentralize decision making, and increase market adaptation and competition 
between modes of operation.  

For the municipalities, this transformation occurred simultaneously with 
increased demands for savings in the welfare sector (The National Board of 
Health and Welfare/Socialstyrelsen, 1994). Given that the organizational 
changes during the 1990s largely characterized the public sector in general, 
and welfare services for children in particular, it is possible to summarize the 
expressions of responsibility among preschool staff in terms of that their pro-
fessional focus was on organizational changes of the preschools’ everyday 
life. 

The focus group interviews 2004-2006 reveales the following themes as 
examples of expressions of responsibility: 
  

 Peace and quiet: to turn down the pace in the preschool’s everyday 
life, to reduce expectations, ambitions and demands of a multitude 
of activities to be arranged. 

 
 To pay attention to the children: to strive to see, meet and respond to 

each child, to enter an atmosphere of trust and safety, to divide the 
child group into smaller groups of responsible children, and to find 
work forms that make it easier to handle the tension between indi-
viduals and groups. 

  
In 1996, the government decided to reorganize preschools and schools under 
the same entity, namely the Ministry of Education. Around the years of 1997 
and 1998, more than fifty years of supervisory responsibility for childcare ac-
tivities was moved from the Ministry of Social Affairs to the Ministry of Ed-
ucation. In connection to this, the first curriculum for preschool was launched 
(National Agency for Education, 1998). As a consequence, the mission of pre-
school shifted. In part, this constituted a shift from preschool being the con-
cern of only a few to becoming a matter relevant for virtually everyone. In 
part, this was a shift from preschool being part of a family political welfare 
project, to becoming an independent part of the Swedish educational system 
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(see for example Eidevald 2017; Ekström, 2007; Halldén 2007, 2009; Ham-
marström-Lewenhagen, 2013; Lindgren, 2006).  

At about the same time, the general right for all children to enroll in pre-
school was extended to a minimum of 15 hours per week for 4-5 year olds. 
This change also applied to children with unemployed parents or parents on 
parental leave. The preschool teachers in the focus-group emphasized that this 
change affected the conditions for the activities, due to the total number of 
children enrolled and to the failing continuity in the child-group as some chil-
dren did not attend on a full-time basis. In order to fill the full-time children’s 
quota, this meant, among other things, that several children were sharing one 
placement, and the total amount of children to care for increased. 

According to staff, these changes demanded a changed sense flexibility. 
Staff needed and explored strategies for peace and quiet; i.e. wanting to turn 
down the pace and striving to accomplish an atmosphere of trust and safety. 
They also wanted to find ways to pay attention, meet and respond to each 
child. As for the preschool teachers in the focus-group interviews, it is possi-
ble to summarize that their expression of responsibility in terms of enhancing 
and protecting the relation to the child. This can be understood as a reflection 
of that the professionals on the one hand tried to realize the curriculum goals 
as they on the other hand had to deal with a higher degree of flexibility regard-
ing children's enrollment and the larger group-size as a consequence. 

Boundaries of Responsibility 
When the preschool teachers in both interviews and focus group interviews 
approach the discussion about boundaries of responsibility in preschool prac-
tice, an image of how responsibility moves between the contractual (given) 
responsibility and the moral (perceived) responsibility appears. This moving 
responsibility is expressed in both the individual interviews and the focus-
group interviews. Common to both these data-sets is that this reasoning seems 
to concern the view of a changed profession and conflicting demands on the 
profession in the respective historical periods. Not uncommon, this concerns 
conflicts in relation to issues to which preschool staff do not have the mandate 
of control. Hence, issues where the mission (contractual responsibility) be-
comes unclear. There are substantial similarities between the two empirical 
materials from the two different time periods, but some differences can also 
be seen. 

The interviews in 1993-1995 revealed the following themes as examples 
of the perceived boundaries of responsibility: 
  

 Division of responsibility between preschool and parents: children's 
best as a matter of concern for several actors. The question concerns 
whether the preschool should supplement or compensate for parental 
responsibility and the conflicting interests that may arise in the view 
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of preschool as a supplement or constituting a compensation for lack 
in the family. 

 
 Family support: Information, solidarity and relief. The need to 

"reach out" to parents or to risk exceeding your powers. The experi-
ence of solidarity with the families, and acting as a direct family 
support. 

  
Questions about who has the most significant responsibility for the children's 
safety and environment and what that kind of responsibility might look like, 
where relatively unambiguously answered in terms of that the overall/over-
arching level of responsibility belonged to politicians and community plan-
ners. However, on a practical and moral level, parents, but also preschool staff 
and other adults in close connection to children, are expected to take this re-
sponsibility.  

The question of who is responsible and where the boundaries of responsi-
bility can be outlined, can, in the context of the organizational changes in the 
1990s, be understood to be greatly influenced by resources and organization 
of preschool services. Major cuts were made in childcare. The most common 
way to cut was to reduce the number of employees and/or increase the number 
of children per group and/or raise fees for child care (The National Board of 
Health and Welfare/Socialstyrelsen 1994:4). Preschools’ and staff’s contrac-
tual responsibility were affected by these changes. 

One question that reappeared with renewed power was that of the role of 
the preschool as either a supplement or a compensation, or perhaps both. What 
expectations were reasonable to put on preschool services and staff? And what 
was reasonable to expect from parents? Where is the boundary or limit of spe-
cific responsibilities? It is against the background of the economic and organ-
izational situation of each respective time-period that one can understand the 
preschool staffs' reasoning on the boundaries of responsibility in relation to 
the family and home. 

The preschool staff expressed solidarity with the family-situation, and in 
some cases also chose to act as a direct family support. The fight for children's 
best could be said to be taking place in the tension area between the rights of 
parents and preschool staff’s professionalism – that is, between the private and 
the public (Christoffersen, 2005). As for the preschool staff in the interview 
study, one can summarize the borders of responsibility in their reasoning as a 
tension area of regulatory and parental integrity. 

Focus-group interview in 2004-2006 revealed the following themes: 
  

 The tension between service and educational activity: the issue of 
children's enrollment hours and the pursuit of sustainable rules in re-
lation to attendance and what that means in terms of care and learn-
ing. 
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 Family support: To maintain good relationships. Expressed percep-

tions of changing conditions for the parental role and preschool staff 
being more widely regarded as experts to consult. Home-to-school 
transfers, parent-teacher talks as a function of relation promotional 
meetings and relationships with parents having an educational value 
in themselves. 

  
In the focus-group interviews, preschool teachers hold on to their responsibil-
ity for the best interests of children. They focus on how to divide it, as well as 
on the limits of responsibility in the relationship between home and preschool. 
This is also about taking a stand on the question of what kind of responsibility 
is reasonable for the preschool to take in relation to the home. Here a dilemma 
appears with boundaries between the different positions of preschool teachers 
and parents. 

The focus-group talks were conducted in 2005-2006, following the organ-
izational changes in the 1990s. The preschool curriculum (Lpfö 98) had been 
the governing target document for 6-8 years back. During this period – as 
mentioned above – the right of children was extended to preschool through a 
universal preschool offered to all children 4-5 year of age for at least 15 hours 
per week. The preschool staff dwelt much on the particular situation with child 
group instability and the enrollment of the so-called “15-hour children”, who 
caused a larger group-size to meet the required quotas as well as a variation in 
the duration of the children’s daily stays. This caused an additional challenge 
with regard to planning and designing the activities. The public preschool ex-
pansion had a major impact on Swedish families. In addition to more children 
enrolled in preschools, the children’s enrollment hours increased (Mörk, Lind-
qvist & Lundin, 2006). 

It is against this background that one should understand the preschool 
staff’s discussion about the tension between the preschool being a care-service 
and/or an educational institution. On large, the preschool staff held on to the 
ambition of a good relationships with the home and parents. This can be seen 
as an expression of the moral (perceived) responsibility.  

In connection with this, the preschool teachers expressed their views on the 
changing conditions for parents, and that preschool teachers are increasingly 
regarded as experts to consult on parental issues. The preschool staff stated 
that they had seen a change in the view of the balance between parental re-
sponsibility and the preschool's responsibility. They perceive that parents to a 
greater extent than before have lost confidence in themselves and their role as 
parents, and that the preschool is thus required to take a more compensatory 
role. However, this perception is contrary to the curriculum's clarification that 
the main responsibility for the child's education and care always belongs to 
the parents, and that the preschool should merely complement this parental 
responsibility. That is, they should assist the parents in fostering children into 
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people who do not violate the most important norms and values of a given and 
cultural context (Landahl, 2006). The emphasis on the relationship-promoting 
work with parents has an educational value in itself, and can be understood as 
a way to counteract the asymmetry between parental responsibility and the 
responsibility of the preschool. This emphasis on the parental relationship also 
implies that the family policy component still has a strong impact in the pre-
school context. It can be understood as a temporal expression to manage a 
tension between the need to protect the uniqueness of preschool activities vis-
à-vis the home, as well as to maintain a good relationship to the parents. 

Concluding part 
In this thesis, I have tried to analyze how care is understood and enacted in 
preschool during two socio-historical periods. I exemplify how preschool staff 
talk about responsibility in their practices and I analyze how the meaning and 
practices of responsibility has changed between the early 1990s and the mid-
00s. By doing so, it is possible to identify a zeitgeist which in various ways 
can be assumed to affect how meanings of care were perceived then and might 
be perceived today as well. How can the findings of this study help us to look 
towards the present and perhaps even the future? What questions about care 
in preschools are important to ask today? 

Care theory and the proximity ethical perspective, which this thesis is 
based on, can be used as a springboard for a contemporary and forward-look-
ing discussion of the meanings of care in preschool and the pedagogical pro-
fession’s ethical dimensions.  

Descriptions and perceptions of care are ambiguous. There is a need for a 
critical review of the concept and its use. This thesis is based on a proximity 
ethical understanding of care that focuses on the existential empathetic dimen-
sion of human beingness and, consequently, has its emphasis on people's vul-
nerability, dependence and fragility (Henriksen & Vetlesen, 2013). This view 
is complemented with Martinsen’s (1981) and Wærness’ (1980) description 
of care as a quality in social relationships. They argue that care says something 
about what is being done, about the relationship between caregivers and care-
takers and the quality of the work performed (Martinsen, 1981; Wærness, 
1980). In this description of the concept of care, lies a commitment to practi-
cal action. Such practical action characterizes an activity that requires a spe-
cial approach to maintaining good quality (Michaeli, 1995). It thus says some-
thing about the social, relational and empathetic dimension of preschool staffs' 
work (see Landahl, 2006). 

In the introductory chapter of the thesis, I presented the following descrip-
tion: To visualize the meaning of care in preschool means to visualize pre-
school as an interpersonal and empathetic practice, reflecting, among other 
things, preschool staffs' experiences and notions of responsibility and care. 
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The work of preschool staff is by definition a work with other people and 
therefore the area of knowledge also needs a professional ethical approach. 
But what relevance does an ethical perspective have in preschool practices? 
How does the proximity ethical perspective make the responsibility for the 
other visible, and thus, making care visible as well?  

With these questions in focus, this thesis is concluded with a discussion 
based on three aspects of the proximity ethical perspectives relevant to the 
preschool system: the proximity relation as such, the embrace of a dyadic 
challenge and repealing asymmetries. The proximity ethics points out that our 
basic moral experiences - of responsibility and care - are experiences from our 
lives with others. It is in the proximity relations that the responsibility exists 
and is perceived to be greatest (see Vetlesen, 1996). Relationships between 
preschool teachers and children, but also parents, can be regarded as physi-
cally-emotionally close relationships, of a here-and-now nature. They are mo-
bile in time and space. Within the close relationship between people here-and-
now, there is no actual division of the physical-spatial and psychologically-
emotional dimensions of proximity.  

The proximity ethics thus assumes that the close relationships between few 
people, and primarily the dyad, form the essence of our moral experiences and 
our acquisition of moral abilities, such as the care of others' well-being and 
sensitivity to the needs of others. The physical-spatial dimension is primarily 
linked to the encounter with children. This also applies in part to parents, but 
the character of the parent relationship is more to be regarded as a mentally-
emotional dimension. Preschool teachers relate to and identify with the par-
ents' life-situation, which helps maintain closeness. But this proximity is also 
characterized by the fact that there is a relationship of power between parents 
and preschool teachers. In this respect, the relationship between them is asym-
metrical. 

Based on a proximity ethical approach, responsible care requires a strong 
awareness of the risk of infringement. To repeal the asymmetry must be a tar-
get for the genuine moral responsibility, i.e. to aim for autonomy, but without 
abandoning the child and thus continue to be the responsible adult in the sup-
portive backdrop. Protecting vulnerability and dependence does not have to 
be contradictory to viewing children as competent and able. In my opinion, 
the opposite applies. By protecting vulnerability and dependence, a richer and 
more multi-faceted image of "the competent child" is created. 

In this study, I find that attention must primarily be paid to visualizing care 
and the responsibility for care, which is a part of preschool staff’s assignments 
and regulated especially in relation to educated preschool teachers. In order to 
encounter children in terms of care and create a good learning environment, 
the vocational skills and competencies of educated preschool teachers as well 
as of otherwise untrained staff are crucial. This applies especially to the ser-
vices in residential areas which are socio-economically weaker and where the 
skills of preschool staff are of cardinal importance (Andersson & Sandberg, 
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2017; Persson, 2008, 2012). What needs to be focused, is visualizing the the-
oretical basis of care, as well as visualizing the caring aspects of the various 
tasks that staff must cover. This is a matter of taking care of care, for the sake 
of care itself. 

Lastly 
Being a preschool child means being dependent on adult care. Being a member 
of preschool staff thus means that others – children and parents – are depend-
ent on your support and care. To show such care can, in the long run, be un-
derstood as showing and enacting responsibility. The specificity of the respon-
sibility of the preschool is illuminated in the encounter between preschool 
staff and children, staff and parents. A responsible encounter is an encounter 
of care. Taking care of care is an invitation to search for a deeper understand-
ing of the social and ethical dimensions of the professions within preschool. 
This can, in turn, be expected to provide a fuller picture of the assignment and 
responsibilities of the preschool institution as an important part of the Swedish 
society. 
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Bilaga 1 
 
Deltagande pedagoger i intervjustudie 1993 och 1995 
 
Intervjustudien genomfördes i två etapper, 1993 och 1995, och utgick vid 
bägge etapperna från samma områden och i den mån det var möjligt från 
samma förskolor och samma pedagoger. Detta har legat till grund för en kate-
goriindelning av materialet enligt följande princip: 
 

 
Samma förskola och pedagog 1993 och 1995. 
6 förskolor och pedagoger, 12 intervjuer: 

 
 

Pedagog Förskola Plats Datum 
1993 

Datum 
1995 

Pedagog 1, kvinna Apelsinen Förort A i Kranskommun 26 april 31 mars 
Pedagog 2, kvinna Bananen Förort B i Kranskommun 22 april 5 april 
Pedagog 3, kvinna Citronen Förort C i Kranskommun 30 mars 7 april 
Pedagog 4, kvinna Antilopen Närförort i Storstad 10 juni 6 april 
Pedagog 5, kvinna Amaryllisen Innerstad i Storstad 9 juni 12 april 
Pedagog 6, kvinna Begonian Innerstad i Storstad 21 juni 6 april 

 
 
Samma förskola men olika pedagoger 1993 och 1995. 
4 förskolor och 8 pedagoger, 8 intervjuer: 

 
 

Pedagog Förskola Plats Datum 
1993 

Datum 
1995 

Pedagog 7, kvinna Druvan Förort D i Kranskommun 27 april  
Pedagog 8, kvinna - ” - - ” -  27 mars 
Pedagog 9, kvinna Björnen Närförort i Storstad 11 juni  
Pedagog 10, kvinna - ” - - ” -  10 april 
Pedagog 11, kvinna Cikadan Närförort i Storstad 17 juni  
Pedagog 12, kvinna - ” - - ” -  10 maj 
Pedagog 13, kvinna Domherren Närförort i Storstad 8 juni  
Pedagog 14, kvinna - ” - - ” -  24 mars 
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Olika förskolor och pedagoger 1993 och 1995. 
5 förskolor 1993 och 3 förskolor 1995, 8 intervjuer: 

 
 

Pedagog Förskola Plats Datum 
1993 

Datum 
1995 

Pedagog 15, kvinna Aprikosen Förort A i Kranskommun 5 april  
Pedagog 16, kvinna Blåbäret Förort B i Kranskommun 26 april  
Pedagog 17, kvinna Enbäret Förort E i Kranskommun 26 mars  
Pedagog 18, kvinna Fikonet Förort F i Kranskommun 30 mars  
Pedagog 19, kvinna Flädern Förort F i Kranskommun  4 april 
Pedagog 20, kvinna Frukten Förort F i Kranskommun  4 april 
Pedagog 21, man Cyklamen Innerstad i Storstad 15 juni  
Pedagog 22, kvinna Doftrankan Innerstad i Storstad  8 maj 

 
Detta har legat till grund för en indelning av materialet enligt följande princip: 
 

 Samma förskola och pedagog 1993 och 1995: 6 förskolor och peda-
goger = 12 intervjuer 

 Samma förskola men olika pedagoger 1993 och 1995: 4 förskolor 
och 8 pedagoger = 8 intervjuer 

 Olika förskolor och pedagoger 1993 och 1995: 4 förskolor 1993 och 
4 förskolor 1995 = 8 intervjuer 

 
Materialet består alltså sammanlagt av: 28 intervjuer med 22 pedagoger på 18 
förskolor i 8 bostadsområden. 
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Bilaga 2 
 
Intervjumanual enskilda intervjuer 1993–1995 
 
1993 
Pedagogens beskrivning av och uppfattning om: 
 

 egen erfarenhet av boendemiljön runt förskolan  
 pedagogernas och barnens favoritområden i utemiljön; rörelseyta 

och miljöns beskaffenhet 
 ideala lekmiljöer utomhus för barn i allmänhet 
 den tillgängliga utemiljön i området 
 barnens rörelsefrihet och möjlighet att leka ute själva på förskolan 
 trafikens påverkan på arbetet med barnen i utemiljön; oro inför trafik 

och andra säkerhetsrisker i utemiljön 
 tillvägagångssätt när de är ute med barnen i trafikerade miljöer 
 barnens och föräldrarnas oro för trafiken bostadsområdet 
 vem/vilka som har det största ansvaret för barnens utemiljö 

 
 
1995 
Pedagogens beskrivning av och uppfattning om: 
 

 den aktuella förskolans mål eller arbetsplan vad det gäller arbetet 
med barnen i närmiljön. 

 vilka åtgärder för barns trafiksäkerhet som ger mest effekt 
 vad den aktuella förskolan kan göra för att förbättra/öka barns säker-

het i allmänhet och trafiksäkerhet i synnerhet 
 bästa sättet att förebygga barns olycksfall i trafiken med utgångs-

punkt i arbetet tillsammans med barnen 
 upplevda problem med barns trafiksäkerhet och vad som kan göras 

för att lösa dem, kortsiktigt och långsiktigt 
 förskolans försök att åstadkomma förändringar i närmiljön för att 

öka trafiksäkerheten för barn; hur och vilka resultat som uppnåddes 
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Bilaga 3 
 

Informationsbrev till pedagoger 
2004-02-09 

 
 
Hej alla pedagoger! 
 
Efter ett givande möte med er förskolechef xxxx xxxxxxx vet jag nu att ni 
ställer er positiva till att medverka i min avhandlingsstudie genom att ta emot 
mig för ett antal studiebesök och dels möta mig i samtal och gruppintervjuer 
kring er verksamhet på xxxx förskola/avd. xxx. 
 
Jag vill med detta brev informera om varför jag vill ta del av er verksamhet. 
 
Jag arbetar med en doktorsavhandling som går under arbetsnamnet Omsor-
gens kännetecken och uttryck i förskolan. Min handledare är Sven Hartman, 
professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm. Ända sedan min tid 
som förskollärarstudent i början av 80-talet så har förhållandet mellan omsorg 
och pedagogik i förskolans verksamhet legat mig varmt om hjärtat. Med detta 
varma intresse i blickfånget så påbörjade jag – efter ca 8 år som yrkesverksam 
förskollärare – pedagogikstudier vid Lärarhögskolan i Stockholm. Dessa pe-
dagogikstudier mynnade så småningom ut i doktorandstudier. Jag har under 
ett antal år ägnat mig åt kandidat- och doktorandstudier, men främst har jag 
arbetat som lärare vid olika lärarprogram vid Lärarhögskolan och kurser. Nu 
är det dock dags för mig att återknyta till förskolepraktiken för att samla in 
mer material till mitt avhandlingsarbete. Och där kommer ni in i bilden 
 
Min förhoppning är att vid ett antal tillfällen få möjlighet att följa arbetet i ert 
arbetslag och i anslutning till detta kunna samtala "nyfiket" med er i persona-
len kring olika vardagssituationer som på olika sätt berör omsorgen i den för-
skolepedagogiska verksamheten. Jag vill dock starkt betona att jag inte har för 
avsikt att ta mer tid och plats än vad verksamheten kan erbjuda. Jag vill följa 
er vardagsrytm, och vara i vägen så lite som möjligt. När tid till samtal finns, 
så tar jag tillfället i akt. I anslutning till några av era APT-träffar så bokar vi 
också in tid för gruppintervjuer. Dessa kommer ta högst en timme/samtal. Ef-
ter varje intervju kommer jag att transkribera våra samtal och därefter kommer 
ni att få ta del av utskrifterna. Tanken är att en intervjuomgång ska vara un-
derlag för nästa intervjuomgång.  
 
Kort om ”Forskningsetiska principer inom humanistism-samhällsveten-
skaplig forskning” 
Jag vill mycket starkt betona att jag inte under några omständigheter kommer 
att röja identitet av vare sig förskola, barn eller personal. Detta gäller såväl i 



198 

tal som i skrift. Det är också viktigt att ni vet att allt deltagande är frivilligt 
och att ni när som helst kan välja att avstå. All samhällsvetenskaplig och hu-
manistisk forskning har kravet på sig att följa "Forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning" som ges ut av Veten-
skapsrådet (2002). Dessa principer kan sammanfattas i fyra huvudkrav på 
forskning/forskaren: 
 

1. Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen be-
rörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva be-
stämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingå-
ende personer skall ges största möjliga konfidentialitet och person-
uppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med of-
fentlighet och sekretess. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får end-
ast användas för forskningsändamål. 

 
Jag berättar mer om hur jag tänker mig upplägget av denna studie när vi träffas 
för vårt första möte. Då kommer jag också noggrant gå igenom vad de forsk-
ningsetiska principerna innebär. 
 
 
 
Varma hälsningar från 
 
 
 
Mie Vågberg Cederberg, 
 
Lärarhögskolan i Stockholm, 
Institutionen för samhälle, kultur och lärande  
E-post: mie.vagberg-cederberg@lhs.se 
Tel: xx-xxxxxxx 
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Bilaga 4 
 
Deltagande pedagoger i fokusgruppintervjuer 2004 – 2006 
 
2004 etablerade jag kontakt med ett arbetslag bestående av fyra pedagoger vid 
avdelningen Sunnanvinden på förskolan Molnet i Ytterkommun, en mindre 
mellansvensk kommun. 
 

Tid Innehåll 
Oktober 2003 Informationsträff 
Februari 2004 Studiebesök 1  
April 2004 Studiebesök 2  
- ” - Fokussamtal 1 
Maj 2004 Studiebesök 3  
Juni 2004 Fokussamtal 2 
Februari 2005 Studiebesök 4  
Mars 2005 Studiebesök 5 
- ” - Studiebesök 6  
April 2005 Fokussamtal 3 
September 2005 Fokussamtal 4 
Januari 2006 Fokussamtal 5 
Juni 2006 Fokussamtal 6 
- ” -  Avslutning 

 
Deltagare: 
 
Lena, 31 år i yrket 
Marie-Louise, 26 år i yrket 
Kajsa, 22 år i yrket 
Alexandra, 13 år i yrket 
 
Under tiden februari 2004 – september 2006 gjordes sex studiebesök vid för-
skoleavdelningen och sex fokusgruppsamtal 
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Bilaga 5 
 
Intervjumanual fokusgruppintervjuer 2004–2006 
 
Inledande fokussamtal 1, april 2004: 

 Dilemman i verksamheten. Ge exempel! 
 Associationer/kännetecken av begreppet omsorg. Presentation av ti-

digare studie och gemensam reflektion 
 Vad kännetecknar omsorg hos er? 

 
Fokussamtal 2, juni 2004: 

 Vad är viktigt just nu? Vad upptar ert arbete mest?  
 Samtalstema från studiebesök och förra fokussamtalet: Relationen 

barnens behov och föräldrarnas behov, förskolan som komple-
ment/kompensation, föräldrarnas syn på förskolan  

 Pedagogernas uppfattning om: Vilken är den primära orsaken till att 
föräldrarna har valt förskola som barnomsorgsform? Varför er? 

 
Intervjusamtal 3, april 2005: 

 Samtalstema från studiebesök och förra fokussamtalet: Föräldrars 
och pedagogers ”delade vårdnad” av barnen. Vad innebär det att 
dela omsorgsuppgift med barnens föräldrar? Svårigheter? Glädjeäm-
nen? Hur inverkar detta på verksamheten? 

 Hur presenteras verksamheten för föräldrarna vid: första mötet med 
nya föräldrar? Gemensamma föräldramöten? Den dagliga ”tambur-
kontakten”? 

 Vad lägger ni tonvikten på? Hur tydliggör ni ert ansvar? Hur tydlig-
gör ni era förväntningar på föräldrarna? 

 
Fokussamtal 4, september 2005: 

 Vad är viktigt just nu? Vad upptar ert arbete mest?  
 Samtalstema från förra fokussamtalet: Er uppfattning om föräldrars 

värdering av verksamheten och förskolan som komplement-kompen-
sation. Hur tänker ni kring detta idag? 

 Dilemmat ”barnens bästa”/”barnens behov” i relation till ”föräldrars 
bästa”/”föräldrars behov”. Hur inverkar detta dilemma på ert arbete? 

 Konflikter i mötet mellan pedagoger och föräldrar. Vad består ofta 
konflikter i? Hur vill ni bemöta dem? Ge exempel! 

 
Fokussamtal 5, januari 2006: 

 Samtalstema från förra fokussamtalet: Konflikter med föräldrar/kol-
legor kopplat till grundläggande värden i förskolan. Citat ur Lpfö 98: 
”Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksam-
het utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
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värderingar. Var och en som verkar inom förskolan skall främja akt-
ningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemen-
samma miljö. (s7)” 

 Spontana tankar? 
 Vilka är ”var och en som verkar inom förskolan”? Hur långt sträcker 

sig detta? 
 Vad kan det innebära att ”främja aktningen för varje människas 

egenvärde”? Får ni några konkreta uppslag? Vilka konkreta svårig-
heter medför detta? Vilka konflikter (kan) uppstå? 

 
Avslutande fokussamtal 6, juni 2006: 
Kommentarer från Mie: ”Som jag ser det har vi har i våra samtal närmat oss 
och försökt ringa in omsorg i förskolan genom olika aspekter av vikt för verk-
samheten: tal om dilemman i verksamheten, föreställningar kring ”barns 
bästa”, förväntningar mellan hem – förskola – samhälle. Samtalen har rört sig 
i två riktningar: Dels i talet om den ideala praktiken där ni pedagoger uppehöll 
er kring resonemang om det ni strävar efter att uppnå i – och med – verksam-
heten. Dels i talet om den faktiska praktiken där ni pedagoger beskrev det ni 
direkt uppnår i praktiken, alltså exempel på hur och vad ni gör i olika sam-
manhang.” 

 Gemensam genomgång av alla fokussamtalen. Vad tänker ni om 
detta nu? Avslutande ord?  

 Hur ställer ni er till detta? Något ni vill lägga till? Dra ifrån? 
 

 




