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SAMMANFATTNING 
Denna studie syftar till att belysa förskollärares uppfattningar av omsorg som 
begrepp och som redskap. Resultatet av åtta intervjuer sätts i relation till ett 
omsorgsetiskt perspektiv. En anledning till att studien utförs är att undersöka 
varför förslag till reviderad läroplan lyfter omsorg som begrepp. I resultatet 
beskrivs omsorg som basbehov, trygghet och att förskollärarna anser att omsorg 
betraktas som ett ansvar. Resultatet visar även på att skillnader finns i 
förhållande till omsorg som förhållningssätt och till hur omsorgen utövas för 
barn i olika åldrar. Några av studiens slutsatser är att den gemensamma 
reflektionen av omsorg behövs och att självständigheten hamnar i kläm i 
förhållande till omsorgsarbetet i förskolan. 
_______________________________________________________ 
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1 Inledning  

Klockan är 8.00 och dörren in till förskolan öppnas. Här börjar dagen för ett barn som 
är fyra år gammalt som ska gå in på sin avdelning. Barnet möts av andra barn och tas 
emot av en vuxen vid lämning. Oroskänslan träder fram hos barnet som blir förtvivlad 
och börjar att gråta. Allt känns jobbigt, tufft och denna situation är återkommande 
nästan varje dag när barnet blivit lämnat. Vad är det som gör att barnet känner sig 
förtvivlad? Personalen och barnet är bekanta sedan tidigare eftersom barnet har vistats 
på denna förskola sedan ett års ålder. Som förälder tar orken slut och tankar uppstår 
om hur förskolan arbetar för att få barnet att uppleva sig trygg. 

Exemplet baseras på tidigare erfarenheter och det har bidragit med en inblick i hur 
betydelsefull omsorgen kan vara för ett barn i förskolan. Det har skapat funderingar 
om hur omsorgen ser ut i verksamheterna. Det innebär inte att alla barn i förskolan 
möts av exemplet som framställts, det har däremot tillfört en nyfikenhet. 
Nyfikenheten medför en ambition till att undersöka omsorgens innebörd och 
betydelse i förskolans praktik.   
 
I förslag till reviderad läroplan (Skolverket, 2018a) skrivs det att lärande, utveckling 
och omsorg ska slås ihop till rubriker. Utveckling, lärande och omsorg anser Broberg, 
Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander (2006) influenseras av stadieteori. 
Stadieteorin handlar om att barn utvecklas, lär eller knyter an till andra personer 
baserat på den ålder barnet har och Broberg m.fl. ställer sig kritiska till detta. 
Resonemanget om omsorg som lika betydelsefull oavsett ålder och att Skolverket 
(2018a) i många avseenden betonar ordet omsorg i läroplanen, bidrar med 
funderingar. De funderingar som uppkommer är hur omsorgen praktiskt ser ut för 
barn i alla åldrar i förskolan.  

I denna studie poängteras omsorgens betydelse i relation till lärandet och begreppen 
sätts i ett gemensamt sammanhang. “Förskolan är inte bara en skola, utan också en 
omsorgsinstitution, vilket kräver att dilemman hanteras” (Halldén, 2007 s. 69). Det 
som framhävs är att förskolläraryrket medför en roll som omsorgsgivare men även att 
det kräver ställningstaganden kring hur förskollärarna förhåller sig till omsorg. 
Halldén (2016) ger exempel på olika dilemman som förskollärare behöver förhålla sig 
till och ett av dessa är hur omsorgen ska prioriteras utifrån det enskilda barnets 
behov och barnens gemensamma behov. Halldén nämner att förskollärarnas syn på 
omsorg som praktisk behöver expanderas till att bli ett förhållningssätt.  

Omsorg är ett högst relevant ämne i dagsläget eftersom omsorg betonas mer i förslag 
till reviderad läroplan (Skolverket, 2018a). I denna studie beskrivs det hur begreppet 
omsorg kan uppfattas och hur förskollärarna arbetar med omsorg i förskolan. Studien 
kommer i sin tur att bidra med en insikt i hur omsorgen kan belysas i 
förskolläraryrket.	

1.1 Problemformulering 

Förskolans läroplan är det styrdokument som förskolan förhåller sig till och 
Skolverket (2016) lyfter omsorg och lärande i ett helhetsperspektiv. I en revidering av 
läroplanen ges ett förslag på att omsorg ska rubriceras tillsammans med utveckling 
och lärande för att ytterligare framhäva omsorgen i läroplanen (Skolverket, 2018b). 
Problematiken som initierar denna studie utgår från Skolverket (2018a) som 
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understryker begreppet omsorg, det som däremot inte anges är metoder på hur 
arbetet utförs. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar kring hur de 
förhåller sig till omsorgsarbetet i förskolan. 

Studien har utgått från dessa frågeställningar:  

• Hur beskriver förskollärarna begreppet omsorg? 
 

• Hur beskriver förskollärarna att de tillämpar omsorgsarbetet i relation till 
barns lärande? 

1.3 Disposition  

Det som presenteras i kapitel 2 är hur omsorg kan förstås som begrepp och som 
förhållningssätt samt vad omsorg och lärandet har gemensamt. Sedan förklaras hur 
omsorg relateras till den nuvarande läroplanen och förslag till reviderad läroplan. 
Slutligen presenteras omsorgsetiken, vilket är det teoretiska perspektiv som denna 
studie tillämpar.  

I kapitel 3 redovisas metoden och de vetenskapsetiska regler som studien förhåller 
sig till. I metodavsnittet beskrivs det tillvägagångssätt som använts och 
fortsättningsvis beskrivs den dataanalys samt äkthet och tillförlitlighet som 
applicerats i studien. 

Resultatet presenteras i kapitel 4 och det framställs utifrån tematiska rubriceringar. 
Det avslutas med en resultatsammanfattning som kort beskriver resultatet av 
studien. 
 
I kapitel 5 analyseras resultatet utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv. I avsnittet 
beskrivs omsorgsetiken i förhållande till förskollärarnas förhållningssätt, lärande, 
etik och skillnader på hur omsorg tillämpas för barn i förskolan.  
 
I kapitel 6 diskuteras resultat i förhållande till den forskning, litteratur och 
forskningsfrågor som uppgetts i kapitel 1 och 2. Efter resultatdiskussionen delges 
slutsatser och sedan diskuteras de metodval och tillvägagångssätt som använts i 
studien. Sedan beskrivs reflexiviteten och studiens relevans för 
förskollärarprofessionen. Avslutningsvis delges förslag på framtida forskning. 

1.4 Litteratursökning 

Sökningen av artiklar och doktorsavhandlingar utfördes i både Google Scholar och 
MDH:s databas, där databaser som nyttjats är Primo, Eric och Swepub. För att 
undersöka att artiklarna och doktorsavhandlingarna är vetenskapliga har 
markeringen refeered angetts i MDH:s databaser och ISSN numret har kontrollerats i 
Ulrichsweb. 
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Litteratursökningen grundas på begreppet omsorg med dessa ord: omsorg, care, 
caring, lärande, preschool children, omsorgens historia, care in preschool, omsorg i 
förskolan och omsorg och lärande. De sökord som genererat det teoretiska perspektiv 
som används i studien är: Noddings, Nel Noddings, Carol Gilligan, Noddings och/and 
Gilligan, Care ethics, Omsorgsetik och omsorgsteori. I den litteratur som hittats har 
även studiernas referenslistor genomsökts och genererat litteratur till studien.  

2 Bakgrund  

I bakgrunden rubriceras innehållet tematiskt och under rubrikerna används 
styrdokument, litteratur samt tidigare forskning. Under rubriken 2.1 omsorg som 
begrepp och redskap i förskolan sätts begreppet omsorg i relation till hur det kan 
förstås som definition och som tillämpat arbetssätt, detta relateras i sin tur till 
förskollärarnas roll i relationer, till lärande och omsorg samt styrdokument. Det 
framställs i dessa underrubriker: 
 
2.1.1 Förskollärare och omsorgsrelationer  
2.1.2 Lärande i relation till omsorg för barnet  
2.1.3 Förskolans läroplan och relationen till omsorg som begrepp 
 
I 2.2 omsorgsetik som teoretiskt perspektiv och under avsnittet förklaras det 
perspektiv som har sitt ursprung i Noddings teori. I perspektivet delges 
underrubriker som involverar ett förhållningssätt bland annat ur ett etiskt perspektiv 
och ur ett naturligt känslotillstånd men också med fokus på relationer samt synen på 
omsorg och lärandet. Underrubrikerna är: 
 
2.2.1 Omsorgsetik som förhållningssätt 
2.2.2 Förhållningssätt till omsorgsrelationer 
2.2.3 Omsorg som naturliga känslor eller som ett ansvar i förskolan 
2.2.4 Förhållningssätt till omsorg och lärandet 

2.1 Omsorg som begrepp och redskap i förskolan 

Omsorg anses vara ett begrepp som betyder mycket i förskolan och kan upplevas som 
både positiv och negativ (Lindgren, 2001). Lindgren beskriver att omsorg ses som 
positiv om känslorna bekräftas när omsorg erhålls och ges. Omsorg uppfattas istället 
som negativ om den ses som ett ansvar som handlar om att uträtta praktiska 
handlingar (a.a.). Omsorg kan förstås på många sätt och i denna studie beskrivs 
omsorg med benämningar från flera olika källor. En benämning är att omsorg kan 
förknippas med samhälleligt stöd och service för personer med funktionshinder 
(Halldén, 2001). Begreppet kan jämföras med att omsorg ursprungligen är ett 
begrepp från antikens Grekland där definitionen innebar att sörja för någon såsom 
Halldén även definierar. Det kan i sin tur härleda till det Halldén (2016) beskriver 
angående att definitionen kan relatera till de som är oförmögna av att ta hand om sig 
själva.  
 
Omsorg är ett begrepp som kan förknippas med flera betydelser, i alla fall enligt den 
svenska akademins ordbok (SAOB omsorg, tryckår 1950) som beskriver att omsorg 
kan härleda till att uppgifter utförs eller att behov tillgodoses. En annan betydelse är 
att omsorg härleder till handlingar och hur de utförs såsom att vara noggrann, 
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kärleksfull och omsorgsfull (a.a.). Det kan tänkas höra ihop med det latinska ordet 
caritas som betyder hängivenhet och kärleksfullhet såsom Josefson (2018) beskriver. 
Hängivenheten och kärleken handlar enligt Persson och Gustafsson (2016) om att 
finnas till för barnets skull. Halldén (2016) associerar även omsorg med noggrannhet 
och att omsorg består av godhjärtade handlingar som utförs med välvilja, vilket är 
förenat med kärlek. Persson och Gustafsson (2016) betonar att det är kärleken som är 
kärnan i pedagogiken och att kärleken alltid närvarar och baseras på de handlingar 
som utförs. Vidare beskriver Åkerblom (2016) att omsorgen är nödvändig för att den 
handlar om mänskliga relationer, vilket är oerhört viktigt för att människor ska 
uppleva att livet är värt att leva. 
 
Omsorg har visat sig på olika sätt under människans existens och under 1800-talet 
var omsorg det som endast läkaren hade kunskap om (Heywood, 2005). Läkarna gav 
råd till mödrar angående hur de skulle förhålla sig till omsorgen såsom hur de ska 
vårda och ta hand om deras egna barn (a.a.). Landahl (2006) menar att de 
institutioner som involverade barnomsorg relaterade omsorgen till att vara ett ansvar 
om den som upplevs vara svag. Det kan förknippas med det som Halldén (2001) 
tidigare uppgett om begreppet sörja för och synen på människor som oförmögna att 
ta hand om sig själva. Halldén förklarar vidare att institutionerna istället för att 
enbart skildra omsorg påverkades av en syn på att barn ska utvecklas. Enligt 
Dahlberg, Moss och Pence (2002) är institutioner runt om i världen präglade av en 
målstrategi. Dahlberg m.fl. beskriver att en målstrategi grundar sig på att barn som 
befinner sig i institutioner omges av förväntningar på att utvecklas eller socialiseras 
in i samhället. Det uttrycks tvivel angående om det är bra att institutioner omfattas av 
målsättningar och att det istället rekommenderas att institutioner bör ta 
utgångspunkt i ömsesidiga relationer. Det kräver att personal utgår från sitt 
personliga engagemang och har tillit samt skapar dialoger med barnen (a.a.).  
 
Persson (2001) hävdar att omsorg kan ses som både sakinriktat eller 
relationsinriktat. Både Halldén (2001) och Persson (2001) beskriver att en 
sakinriktad omsorg involverar vårdande insatser och basala behov samt att omsorg 
baseras på det tillvägagångssätt som används för att utföra omsorgsfulla handlingar. 
Persson lyfter att omsorg som relationsinriktad utgår från att det finns en intention 
om att värna om varandra. Halldén (2001) menar att omsorgsrelationer främjar 
samhörigheten och att barn upplever sig sedda, hörda och trygga. Praktiska 
handlingar innefattar att som pedagog göra vardagen lätthanterad och regelbunden 
för barnet beskriver Hagström (2016), exempelvis genom att skapa rutiner och 
situationer som är förutsägbara och som ökar barnets trygghet. I praktiken redogör 
Hagström att återkommande stunder kan vara måltider, vila, hämtning och lämning 
samt leken.  

2.1.1 Förskollärare och omsorgsrelationer 

I förskolans verksamhet ska relationerna främjas, vilket förutsätter att handlingarna 
utgår från barnets bästa (Persson & Gustafsson, 2016). Bruce (2016) beskriver att 
handlingar behöver utföras med välmening för att det ska vara omsorgsfullt och även 
Persson och Gustafsson (2016) menar att omsorg förknippas med en välmening och 
en intention som handlar om att göra något gott för någon annan samt att omsorg 
alltid grundas på relationer.  
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Anknytningsrelationer och en god omsorg bidrar till ett barns trygghet menar 
Hagström (2016) och förskollärare behöver därför främja och skapa 
omsorgsrelationer samt vara närvarande för att barnet ska uppleva sig trygg. 
Broberg m.fl. (2006) menar istället att det är anknytningen som bygger upp 
relationer och ger en känslomässig trygghet till ett barn. Relationen involverar 
känslor och tilltro till att barnet får tröst och skydd. Om ett barn inte upplever sig 
skyddad eller inte får sina behov tillgodosedda blir barnet istället otryggt. De 
beskriver i sin tur att det finns tendenser som kan spegla bilden av en god anknytning 
men i själva verket kanske inte barnet upplever sig beskyddat eller tryggt (a.a.). 
 
Killén (2014) redogör för att alla barn knyter an till alla sina omsorgsgivare, men att 
de kan få en otrygg eller trygg relation baserat på hur anknytningen sker. Hagström 
(2016) förklarar att en omsorgsgivare är någon som ger omsorg och prioriterar 
andras behov före sina egna. Det kräver kunskaper om anknytning, där förskollärare 
behöver skapa en förståelse om hur betydelsefullt det är att ha en nära relation till 
barnet (a.a.). Brandtzæg, Torsteinson & Øiestad (2016) redogör för att en anknytning 
kräver att förskolläraren behöver visa glädje, ömhet, kärlek och att de ägnar sig tid till 
att förstå barnets egentliga behov. 
 
Trygghet är en aspekt som framställs som enormt viktig när det gäller omsorg i 
förskolan och Hagström (2016) skriver att alla barn har ett stort behov av trygghet, 
men att behovet ser annorlunda ut beroende på ålder. Det kan förstås genom att 
äldre barn har lättare att uttrycka sina behov och känslor men trygghet är däremot 
lika viktigt för alla barn (a.a.). Aspelin (2016) menar att förskolläraren alltid behöver 
prioritera barnet i första hand oavsett ålder eller kompetens. Persson (2001) 
beskriver vidare att åldern bör uppfattas som obetydlig eftersom även äldre 
förskolebarn behöver tröst, omvårdnad, uppmuntran och hjälp. 

En förskollärare behöver hitta ett barns drivkraft och motivation menar Bruce (2016) 
och det bygger på relationen. Relationen är en process som handlar om att se, lyssna 
och förstå så att barnet känner sig sedd, hörd och förstådd. Varje förskollärare 
behöver skapa en förståelse för barnet och de som befinner sig i barnets omgivning är 
viktiga. Som omsorgsgivare har förskolläraren en stor roll i relationen och menar att 
det dels handlar om att ha ett samspel med barnet och att tillit skapas gentemot 
varandra (a.a.). Språket är även en funktion som anses vara betydelsefull när det 
handlar om att skapa genuina samtal med varandra, “att ett sådant språkande ibland 
kallas kallprat är helt missvisande, i stället borde det kallas varmprat” (Bruce, 2016, 
s. 145).  

Den som ger omsorg blir barnets förebild, vilket i sin tur vägleder barnet på hur en 
ömsesidig process ser ut (Bruce, 2016). Enligt Persson och Gustafsson (2016) är en 
ömsesidig process det som uppstår mellan två människor och i ömsesidigheten 
behövs det finnas en medkänsla. Om medkänslan saknas blir det svårt att bygga upp 
en relation. Ett barn behöver en vuxens närvaro och det kräver att förskolläraren 
endast engagerar sig i det som händer för närvarande. Det kan involvera att andra 
sysslor åsidosätts för att endast vara i nuet med barnet. Medkänslan baseras på 
närhet och en annan del i den ömsesidiga processen är inlevelseförmågan som 
handlar om att kunna sätta sig in i barnets känslor. En viktig aspekt är att reflektera 
för att kunna skapa förståelse av vad ett barn känner och reflektionen omfattar två 
delar. En reflektion kräver först och främst att förskolläraren skapar en bild av 
situationen och synliggör mönster samt att reflektionen omfattar det som går att 
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påverka. Den sista delen i den ömsesidiga processen handlar om konkreta gärningar 
och det inkluderar att handlandet inte ska upphöra i reflektionen utan att förändring 
måste ske för att relationen ska bevaras (a.a.). 

En professionell omsorg handlar om att inta ett yrkesmässigt perspektiv, där 
handlandet baseras på egna uppfattningar om olika sociala regler såsom hur vi tar 
hand om varandra (Aspelin, 2016). Förskolläraryrket innebär även yttre krav på att 
omsorgen ska finnas och att omtänksamhet ska genomsyra arbetet. Förväntningarna 
kan vara informella som handlar om outtalade förväntningar och formella kan istället 
innefatta riktlinjer och lagar (a.a.). I en professionell omsorg är bekräftelse centralt 
och det handlar om att den som får omsorg blir accepterad och förstådd (Halldén, 
2016). I mötet med ett gråtande barn behöver förskolläraren bekräfta och 
uppmärksamma barnets förtvivlan. Det finns däremot tillfällen i verksamheten där 
bekräftelse kan upplevas som svårt exempelvis när ett barn är ledsen vid separation 
från sin förälder. Förskollärarens roll som omsorgsgivare blir därmed att förbättra 
situationen genom att bekräfta barnets sorg eftersom situationen inte kan avstyras 
(a.a.).  

Förskolläraryrket kräver förmågor och bland dem finns det obemärkta kompetenser. 
Det är kompetenser som handlar om att tolka barnens uttryckssätt och känslor samt 
stötta barnen i det de uttrycker. Kompetenserna är dolda för att de inrymmer 
rörelser, gester och moment som barnet och förskolläraren tillsammans har skapat 
(Persson & Gustafsson, 2016). Brennan (2017) menar i sin studie att förskolläraren 
kan dölja sina känslor i förhållande till omsorg och att professionaliteten ibland tar 
över. Brennan utförde intervjuer för att ta reda på vilka känslor som förskollärare kan 
få upphov till och under studiens gång ändrades intervjufrågorna till att bli mer 
privata. När frågorna som ansågs vara mer privata ställdes visade det sig att 
förskollärarna demonstrerade känslor på ett helt annat sätt när de gick ifrån sin 
professionella roll. Studien resulterade i att när en yrkesperson släpper fram sina 
personliga och naturliga känslor skapas fina relationer och professionaliteten kan 
istället hindra relationsskapandet (a.a.).	

2.1.2 Lärandet i relation till omsorg för barnet 

Enligt Halldén (2001) har begreppet omsorg stagnerat i det pedagogiska 
sammanhanget och setts som underordnad till lärandet. Halldén utgår från sin bok 
den moderna barndomen och barns vardagsliv som skrevs i början på 2000-talet 
och menar att omsorg inte längre förknippas till vare sig vård eller institutioner. 
Omsorgen skildras istället till att vara en förutsättning för lärandet samtidigt som 
Josefson (2018) menar att begreppen utveckling och lärande än idag poängteras i 
jämförelse med omsorg i förskolan. Det kan enligt Persson och Gustafsson (2016) ha 
ett samband med att omsorgen är nära förknippad med den omvårdnad som en 
förälder ger sitt barn. 
  
Landahl (2006) menar att fostran tidigare setts som en bestraffning och denna syn på 
fostran medför att omsorg ses som en motsättning. Landahl redogör istället för att 
omsorg och omvårdnad bör ses i relation till fostran och att fostran kan förstås som 
hur uppmuntran, stöd och beröm förmedlas. En syn av fostran som negativt har 
orsakat ett avtryck i verksamheterna enligt Halldén (2007). Det har lett till att många 
yrkesverksamma i Sveriges förskolor varit skeptiska till att förskolan ska agera som 
omsorgsgivare menar Halldén. Det som tidigare beskrivits om att föräldrar ska 
ansvara och stå för fostran är en syn som kan ha påverkat att personal i förskolan 
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bara vill betraktas som pedagoger och inget annat. Enligt Halldén har personal i 
förskolan strävat efter att bli kategoriserade som pedagoger eftersom benämningen 
på pedagog medför ett förhållningssätt som handlar om att lärandet och omsorg är 
förenade med varandra. Pedagog som begrepp poängterar att barnets plats i 
verksamheten är viktig och värdefull för både omsorgen och för lärandet (a.a.). 
Landahl (2006) beskriver att omsorg och fostran bör ses som förknippade med 
varandra och om detta framträder med benämningen pedagog är något som 
fortfarande kan ifrågasättas. Däremot borde även lärandet i förhållande till begreppet 
pedagog handla om att ge omsorg och vara föredömlig i hur omsorgen utövas, 
eftersom det involverar att barnen utvecklar sin kunskap om omsorg (a.a.). 
 
Enligt Halldén (2001) utgick barnomsorgen från Piaget och Eriksons 
utvecklingspsykologiska teorier och det bidrog till att fler såg barn som kompetenta, 
vilket gjorde att kompetensen poängterades ytterligare i förskoleverksamheterna. Än 
idag anses lärandet i flera sammanhang handla om en önskan att barn ska utvecklas 
(a.a.). Den pedagogiska verksamheten behöver värna om att barnen mår bra och har 
det bra för att barnet ska få en god självbild förklarar Persson och Gustafsson (2016). 
Får barnet känna sig duktig och kapabel menar Persson och Gustafsson att det ger 
möjligheter till att barn kan skapa en förståelse om sig själv som kompetent. Halldén 
(2007) understryker också att lärandet och omsorgen alltid sker samtidigt och för att 
belysa det har begreppet educare tagits fram. Educare lägger en större betoning på 
lärandet och att förskolans verksamhet inte enbart handlar om omsorg. Det har i sin 
tur påverkat att lärandet fått en mer framträdande roll (a.a.). Enligt Åkerblom (2016) 
är omsorg mindre betydelsefull på grund av att omsorg inte reflekteras över eller 
dokumenteras. Omsorgen behöver betonas mer i praktiken och för att förstärka och 
uppmärksamma omsorgen behövs ett kollegialt och ömsesidigt språk som leder till 
att omsorgen synliggörs. Vidare beskriver Josefson (2018) att praktiska omsorgsfulla 
handlingar bidrar till kvalitéten i förskolan och att det som krävs för att förbättra 
omsorgen är att uppmärksamma samt reflektera över den i verksamheten.  

Eidevald, Engdahl, Frankenberg, Lenz Taguchi och Palmer (2018) skriver att 
pedagoger både kan planera omsorg och ge omsorg spontant. Planerad omsorg kan 
innefatta det förskollärarna gör när de förbereder och iordningställer aktiviteter. 
Spontan omsorg är istället en motsats till planerad omsorg och sker omedvetet eller 
uppstår utan planering. Omsorg kan ses som ett kunskapsinnehåll i sig självt 
eftersom barnen lär sig att förmedla en god omsorg mot andra och genom att 
bekräfta varandra (a.a.). Lindgren (2001) betonar däremot att det är själva 
intentionen till omsorg som är mest betydelsefull. 

2.1.3 Förskolans läroplan och relationen till omsorg som begrepp 

Förskolans läroplan kan utifrån Sheridan och Williams (2018) ses som en vägledning 
på vad förskolans uppdrag innebär, vilket är ett beslut som regeringen ansvarar för. 
Första läroplanen kom 1998 och har hunnit reviderats två gånger fram tills nu. Ännu 
ett förslag till revidering har uppdagats och det innebär att läroplanen från och med 
år 2018 har existerat i 20 år (a.a.). “Syftet är att öka kvaliteten i undervisningen i 
förskolan och därmed förskolans måluppfyllelse” (Sheridans & Williams, 2018, s. 14). 

Denna studie inriktar sig på hur omsorg praktiskt tillämpas i förskolan och därmed 
anses det betydelsefullt att titta närmare på förskolans läroplan, vilket är det 
styrdokument som förskollärarna har att förhålla sig till. I den nuvarande läroplanen 
benämns omvårdnad och omsorg som något som ska prägla pedagogiken 
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tillsammans med fostran och lärandet (Skolverket, 2016). Det framträder att hänsyn 
och omsorg ska finnas för barnet i förskolan och att verksamheten ska tillhandahålla 
en trygg omsorg. Omsorgens innebörd eller vad en trygg omsorg är framkommer 
däremot inte i den nuvarande läroplanen (a.a.). Skolverket (2018b) beskriver att 
läroplanen inte kan ge förslag på arbetssätt eftersom omsorg är ett omfattande 
begrepp. Det finns däremot en hel del begrepp som beskrivs i förhållande till 
omsorgen såsom hänsyn, vägledning, respekt, tillgodose behov, väl avvägd 
dygnsrytm, stärka barns identitet, självbild och självständighet (Skolverket, 2016). 
Skolverket (2018b) beskriver att omsorg får en större innebörd i och med 
revideringen eftersom begreppet samverkar i rubrikerna med ord såsom utveckling 
och lärande. Begrepp som relaterar till omsorg i förslag till reviderad läroplan är 
empati, omtanke, öppenhet, tillitsfulla relationer, barnens välbefinnande, att se till 
barns behov samt rättvisa och jämställdhet (Skolverket, 2018a). Omsorgen beskrivs 
bidra till barns trygghet, självkänsla och självbild (a.a.) 

En skillnad som uppenbarats mellan den nuvarande läroplanen och förslag till 
reviderad läroplan är begreppen fostran och omvårdnad. I Skolverket (2016) beskrivs 
omsorgen tillsammans med omvårdnad, fostran och lärande och i Skolverket (2018a) 
beskrivs istället omsorg, utveckling och lärande. Skolverket (2018b) tydliggör att 
arbetet med omsorg har att göra med det förhållningssätt och bemötande som 
uppvisas mot barnet som förskolläraren möter i sin vardag. 

2.2 Omsorgsetik som teoretiskt perspektiv 

Dahlberg m.fl. (2002) uppger att de flesta teorier inom postmoderniteten har ett 
relationellt synsätt. Ett relationellt synsätt bygger på människors relationer med 
varandra och att kunskapen ses som socialt konstruerad. Nel Noddings är en av de 
teoretiker som ställer sig bakom det relationella och relationer är grundläggande 
inom hennes omsorgsetik (Noddings, 2013). Grundaren till begreppet omsorgsetik är 
däremot Carol Gilligans som Noddings utvecklat perspektivet utifrån. Noddings teori 
förespråkar en feministisk syn och den feministiska ådran har ursprung i Benhabibs 
moralteori som haft inflytande på Noddings etikbegrepp (Josefson, 2018).  

Noddings (2013) teori benämns som care ethics, något som motsvarar omsorgsetik 
på svenska. Noddings förklarar att alla människor har en inbyggd omsorg och det 
innebär att känslor, minnen eller erfarenheter motiverar den omsorg som utövas. I 
omsorgsetiken synliggörs också begreppet etik och det beskrivs som en synonym till 
begreppet moral. Ordet moral bygger på de känslor som indikerar vad som är rätt 
eller fel hos varje individ (a.a.). I förskolan kan en känsla av något rätt vara att en 
förskollärare får tid till att uppmärksamma alla barn och tillgodose alla barns behov. 
Det som kan upplevas som fel kan istället vara en rutin som brister. En viktig aspekt 
utifrån omsorgsetiken är det Noddings (2013) beskriver om att ha en naturlig 
sympati för barnet. Det kan enligt oss förklaras genom att förskollärare finner 
motivation till att bygga upp och bibehålla omsorgsrelationer till barnen i förskolan. 

2.2.1 Omsorgsetik som förhållningsätt 

Omsorgsetik ses som en ömsesidig uppmärksamhet och alla individer inom samtliga 
åldrar involveras av omsorgsetiken (Noddings, 2013). Nedan delges ett exempel på 
hur ett omsorgsfullt agerande kan se ut i en vardaglig situation: 
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Suppose a child of about ten years says something hurtful to her grandmother. In the 
traditional approach, her mother might say, “How would you feel if someone said 
something like that to you?” Such a question is sometimes useful in triggering guilt and 
remorse. But it might also elicit a defensive answer: “It wouldn’t bother me. She’s too 
touchy.” The mother’s question follows the biblical injunction to do unto others as we 
would have done unto us. In the caring approach, we would prefer to advise: Do unto 
others as they would have done unto them. The mother’s question should then be, “How 
do you think Grandma felt when you said that?” The idea is to encourage children to 
think about others and to try to understand what they are feeling (Noddings, 2012, s. 
55-56). 

Exemplet framhäver att den vuxne behöver vara en förebild och ett föredöme, vilket 
handlar om att betona ett barns etik och empati. Utifrån omsorgsetiken förstår vi att 
en förskollärares uppgift baseras på omsorgsfullt bemötande till alla barn i olika 
situationer. Det handlar inte om att skuldbelägga utan att istället skapa en förståelse 
om hur den andra individen känner sig. Det innebär att förskollärarna har ett ansvar i 
att vara föredömliga i situationer som uppkommer, vare sig det handlar om konflikter 
eller andra händelser som involverar barn i förskolan. 

2.2.2 Förhållningsätt till omsorgsrelationer 

Det finns två viktiga komponenter i omsorgsetiken och dessa är begreppen the one 
cared for och the one caring. The one cared for beskrivs som att någon ska få omsorg 
och the one caring handlar istället om att ge omsorg. Det omfattar att den som ger 
omsorg lyssnar och strävar mot att den som får omsorg erhåller känslor som upplevs 
vara positiva. Det kan också handla om att omsorgsgivaren är närvarande fysiskt eller 
psykiskt och agerar omsorgsfullt (Noddings, 2013). I förskolan kan det utifrån 
omsorgsetiken innebära att förskollärarna agerar som förebilder, uppmärksammar 
barnet och visar omtanke för barnet. Noddings beskriver att den som får omsorg 
istället behöver ta till sig av den omsorg som ges och sedan bekräfta för att 
handlingen eller omtanken ska vara en omsorgsrelation. Bekräftelsen synliggörs 
genom att individen mår bra, känner sig skyddad med kroppsuttryck eller verbalt 
(a.a.). 

I omsorgsetiken framställs relationer som ömsesidiga och de kräver en tillit och 
acceptans av de som involveras i en relation. Om omsorgen istället inte är ömsesidig, 
leder det till att den som får omsorg upplever sig vara ett objekt. Upplevelsen av sig 
själv som ett objekt innebär att synen på människor som mänskliga försvinner 
(Noddings, 2013). Det kan i förskolan innebära att synen på barnet som objekt 
handlar om att barnet är en i mängden som behöver hjälp snarare än att barnet ses 
som en enskild och kompetent individ enligt oss. Noddings menar att objektifieringen 
kan ske när kompetensen om vad som är rätt och fel prioriteras högre än omsorgen 
för den enskilda individen. Det kan enligt oss innebära att moral och etik även kan 
tillämpas i förskolan. Det kan ske genom att exempelvis en förskollärare lär barn 
baserat på sina åsikter och erfarenheter av vad som anses vara rätt eller fel. 	

2.2.3 Omsorg som naturliga känslor eller som ett ansvar i förskolan 

I omsorgsetiken kan en omsorgsgivare förstås på olika sätt och vad vi anser vara 
relevant i denna studie är det som kallas en naturlig omsorg och en professionell 
omsorg. En naturlig omsorg ger upphov till naturliga känslor, vilket är känslor som 
uppkommer genuint och en genuin handling etableras av egna känslor för någon 
annan (Noddings, 2013). I förskolan kan det enligt oss innebära att förskollärare har 
en välvilja till de barn som befinner sig i förskolan. 
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En professionell omsorg utgår från den etik och moral som skapas under en 
människas livstid genom egna erfarenheter och upplevelser (Noddings, 2013). 
Utifrån omsorgsetiken förstår vi att förhållningssättet är väldigt individuellt eftersom 
alla förskollärare har sin egna uppfattning av etik och moral. I förskolläraryrket finns 
det ett ansvar för barnen som befinner sig i förskolan och det kräver etiska 
ställningstaganden kring de skyldigheter som yrket medför. Det kan exempelvis 
handla om det sätt som förskolläraren väljer att hantera situationer på med 
utgångspunkt i ett barns bästa. Det som den professionella omsorgen även baseras på 
är att relationerna ses som osymmetriska förklarar Noddings (2013) och det betyder 
att relationen inte är jämlik. Ett exempel på när relationen inte är jämlik är när en av 
personerna har ett större ansvar för den andra såsom en läkare och en patient eller en 
förskollärare och ett barn. Det som skiljer sig mellan en naturlig och en professionell 
omsorg är ett ansvarstagande och det är när omsorgen ses som ett ansvar som den 
kallas professionell (a.a.).  

2.2.4 Förhållningsätt till omsorg och lärandet 

Lärandet och omsorg är förenade för att de baseras på relationer och ömsesidighet. 
Lärandets ömsesidighet baseras på en vilja att lära ut och att personen sedan 
utvecklas (Noddings, 2013). I förskolan förstår vi det som att förskollärare behöver 
uppmärksamma barn vid kommunikation och samspel och att förskolläraren aktivt 
lyssnar. Det som upplevs vara svårt utifrån omsorgsetiken är att bilda relationer med 
alla barn men omsorgen existerar om förskolläraren ägnar sin tid till, lyssnar eller 
uppmärksammar barnet. Lärandet och omsorgen bör ge stöd till all undervisning i 
förskolan eftersom dessa delar kompletterar varandra (Noddings, 2013).  
 
Avslutningsvis förstår vi att omsorgsetik krävs i yrket för att tillit och genuina 
dialoger ska skapas i relation till barnen. Enligt Noddings (2013) blir dialogen 
betydelsefull i relationen eftersom det kräver att se varandra som likasinnade och att 
det handlar om att lyssna och bli lyssnad på. Dialogen möjliggörs genom att 
professionaliteten ibland behövs offras för att den naturliga förmågan att ge omsorg 
ska få större utrymme (a.a.).  

3 Metod 

I detta kapitel redogörs den metod som använts i studien och de urval som utförts. De 
krav som studien förhåller sig till delges och även hur de medverkande underrättats 
om kraven. Därefter beskrivs hur studien analyserat den data som samlats in och 
studien ställer sig avslutningsvis i kontrast till pålitligheten och vad som påverkar 
studiens äkthet och tillförlitlighet. 

3.1 Metodval 

Inom forskningen kan man välja mellan att ha ett kvantitativt eller ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. En kvalitativ forskningsdesign utgår ifrån tolkningsbara resultat 
och det grundar sig på den sociala världen om hur olika ting uppfattas (Bryman, 
2011). Eftersom studien utförts med grund i förskollärares uppfattningar anses en 
kvalitativ ansats vara lämpligast till denna studie.  
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Studien grundar sig på ett målinriktat urval med respondenter som har en 
förskollärarutbildning och att de arbetat med barn i åldrarna ett till fem år i svensk 
förskola. I studien användes även ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011) 
innebär att de utvalda som medverkar selekterats efter tillgänglighet. 
Bekvämlighetsurvalet tillkom eftersom förskolorna var bekanta sen tidigare och det 
ansågs lättare att fråga förskolechef om tillåtelse till medverkan. Det var sammanlagt 
två olika förskolor med respektive tre och fem förskollärare som deltog i 
undersökningen. Förskollärarna var både manliga och kvinnliga med olika åldrar och 
erfarenheter, några av förskollärarna arbetade även på samma avdelning. Inför 
intervjuerna valde vi att tillsammans intervjua förskollärarna och att använda oss av 
ljudinspelningar, vilket var ett aktivt val för att säkerställa att inget missats av det 
som uttrycktes av förskollärarna.  

3.2 Tillvägagångsätt 

Den första kontakten med respondenterna innefattade ett telefonsamtal till 
respektive avdelning och därefter tilldelades information till de som potentiellt ville 
medverka. Efter några dagar kontaktades respondenterna igen och vid det tillfället 
bokades intervjuerna in. Varje intervju påbörjades med att informera respondenterna 
om deras medverkan. Respondenterna fick sedan ge sitt godkännande till intervju 
och att de förstått de vetenskapsetiska kraven samt att de godkände att intervjuerna 
spelades in. Ljudfilerna transkriberades sedan ordagrant för att synliggöra kategorier 
och mönster. Under samtliga intervjuer medverkade båda två, bland annat för att se 
till att frågorna höll en bra struktur men också för att hjälpa varandra om eventuella 
funderingar uppstod. Alla intervjuer skedde i förloppet inom en vecka och utfördes i 
närliggande kommun vid Mälardalen under våren 2018.  

3.2.1 Kvalitativ intervju 

I studien utfördes semistrukturerade intervjuer och det innebär att intervjuerna haft 
fasta frågor men att det funnits utrymme till följdfrågor under intervjuns gång 
(Bryman, 2011). Intervjuerna utgick från öppna frågor om omsorg som går att ta del 
av i bilaga 1. Intervjufrågorna skrevs om i flera skeden för att få fram relevanta 
formuleringar, det kontrollerades sedan av tilldelad handledare som bekräftade att 
frågorna ansågs vara lämpliga för sitt ändamål. Intervjuerna fördelades lika och 
genomfördes av respektive intervjuare varannan gång för att inga oklarheter skulle 
förekomma om vem skulle ta vem när inspelningen började. Intervjutiden varierade 
och intervjuerna genomfördes i olika miljöer som bestod av olika mötesrum, 
hallmiljöer och vilorum.  

3.3 Dataanalys  

Denna undersökning grundades på hur förskollärare uppfattar begreppet omsorg och 
hur de arbetar med omsorg. I studien användes en tematisk analysmetod, som 
innebär att olika teman eftersökts i det transkriberade resultatet enligt Bryman 
(2011). I resultatet finns huvudkategorier och de baseras på de forskningsfrågor som 
studien syftar att ta reda på, dessa går att ta del av i avsnitt 1.2. Frågeställningarna 
har i resultatet kategoriserats och bildat tre olika huvudområden, dessa är 
förskollärares uppfattningar om: 

• 4.1 Omsorgens definition  
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• 4.2 Förskollärarnas förhållningsätt kring omsorg i förskolan 
• 4.3 Omsorg i relation till barns lärande 

Den dataanalys som utförts har baserats på färgkodning av det transkriberade 
resultatet med hjälp av fem olika överstrykningspennor. Det transkriberade resultatet 
färgkodades i flera skeden för att synliggöra det som kan relateras till 
forskningsfrågorna. Huvudrubrikerna och de sorteringar samt mönster som 
upptäckts av den data som samlats in har bildat mindre kategoriseringar och dessa 
används som underrubriker i resultat. Kategoriseringarna som använts är:  

§ 4.2.1 Omsorg i praktiken 
§ 4.2.2 Omsorg för barnets bästa 
§ 4.2.3 Förskollärarens skilda uppfattningar om omsorg 
§ 4.3.1 Omsorg och fostran 

3.4 Etiska ställningstaganden  

De vetenskapsetiska regler som vi förhåller oss till i studien är konfidentialitets-, 
samtyckes-, informations- och nyttjandekravet. Kraven innebär ett vetenskapsetiskt 
förhållningssätt, vilket betyder att personuppgifter som kan kopplas till en enskild 
individ eller miljö inte får uppges. Information om studien, att medverkan är frivillig 
och vad medverkan innebär ska framföras till de som medverkar. De 
vetenskapsetiska reglerna innebär även att studien endast får användas till 
undersökningens ändamål och att de som involveras måste ge sitt samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2017; Bryman, 2011). 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter etiken som viktig för att belysa vilken rätt personerna 
har i sin medverkan. I denna studie har förskollärare som intervjuats fått tagit del av 
det informationsbrev som finns bifogat i bilaga 2. Deltagarna har gett sitt samtycke 
och har fått vetskap om att de närsomhelst kan ångra sitt deltagande utan att det 
innebär några som helst negativa konsekvenser (a.a.). I studien anges inga specifika 
förskolor, namn eller andra personuppgifter som på något sätt kan avslöja en specifik 
individ och de beskrivs istället som respondenter, förskollärare eller de som 
intervjuats. Den muntliga informationen som respondenterna fick utgick från de 
vetenskapsetiska reglerna och vad undersökningen syftar till. Informationen som 
respondenterna fått kännedom om har baserats på de vetenskapsetiska reglerna och 
vad undersökningens syfte. De informerade har fått vetskap om att undersökningen 
kommer publiceras i DIVA-portalen. Det betyder att förskollärarstudenter, 
handledare, examinerade lärare och andra som finner publikationen i DIVA har 
tillgång till materialet. 
 
Ett ställningstagande som togs innan intervjuerna påbörjades var att en förskollärare 
ville ta del av intervjufrågorna. Det resulterade i att en intervjuguide skrevs ner och 
skickades till en förskollärare som ville förbereda sig på de frågor som kunde ställas. 
Det medförde att förskolläraren delgav informationen på förskolan, vilket i sin tur 
resulterade i att fler respondenter kunde förbereda sina svar. Totalt var det tre 
förskollärare som tog del av intervjuguiden som finns i bilaga 3.  
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3.4.1 Pålitlighet 

En kvalitativ forskningsansats är det som studien tar stöd i och Bryman (2011) 
beskriver att kvalitativa undersökningar är svåra att mäta och blir därför inte 
validerade på samma sätt som en kvantitativ forskningsansats. Bryman tar istället 
upp olika begrepp som kan beskriva om forskningen är pålitlig, dessa är tillförlitlighet 
och äkthet. 
 
Tillförlitlighet kan förstärkas genom att studien validerar respondenternas svar enligt 
Bryman (2011). Det innebär att svaren från respondenterna upprepats för att 
säkerställa rätt tolkning. Intervjufrågorna har varit öppna för att uppnå ett resultat 
som baseras på respondenternas uppfattningar. De öppna frågorna bidrar till att 
resultatet i större omfattning blir överförbart till andra studier angående aspekten av 
att ta reda på förskollärares uppfattningar om omsorg. Studien baserar resultatet 
enbart på de uppfattningar som angivits av de medverkande. I resultatet beskrivs den 
data som framställts och i analysen bearbetas resultatet ur ett omsorgsetiskt 
perspektiv. Det finns faktorer som påverkat studiens tillförlitlighet och en av dessa 
faktorer var att tidsåtgången för intervjuerna varierade, detta beror på att inte alla 
respondenter gav lika utförliga svar. En aspekt som kan ha påverkat tiden är att 
ledande frågor undvikits och att respondenterna berättigas fria uppfattningar av 
frågorna. Några förskollärare upplevde även att de hade ont om tid till att sitta och 
besvara frågor. 
 
Äktheten förtydligas i och med att studien skapar en rättvis bild av respondenternas 
uppfattningar men även att en rättvis bild om omsorg ges i det här sammanhanget 
(Bryman, 2011). Studien lägger därför en stor vikt vid att beskriva omsorg som 
begrepp och som redskap för att visa på skilda uppfattningar om omsorgen som 
helhet. Bryman beskriver olika varianter på äkthet och i denna studie används en 
pedagogisk autenticitet som syftar till att skapa en bild av hur förskollärare praktiskt 
arbetar med omsorg. Bilden ska i sin tur bidra till att de inom förskolans verksamhet 
skapar medvetenhet angående hur förskollärare förstår omsorgen i verksamheten. 

4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat utifrån intervjuer av åtta förskollärare. 
Det som redogörs nedan är enbart förskollärarnas utsagor och uppfattningar om 
omsorg som definition och som förhållningssätt. Kapitlet baseras på tematiska 
rubriker och sedan presenteras en resultatsammanfattning. 

4.1   Omsorgens definition 

Resultatet visar att omsorg som begrepp var svårt att definiera och omsorg beskrevs 
av en respondent som mycket i både det stora och det lilla. Definitionerna som 
respondenterna delgav handlade dels om basbehov, handlingar, barnets känslor och 
som ett yrkesrelaterat ansvar. 
 
Samtliga respondenter beskrev att de behövde tillgodose något som barnet behövde 
hjälp med och de gav exempel på olika basbehov som involverade mat, blöjbyten eller 
vila. Flera respondenter berättade att omsorg även handlade om andra praktiska 
handlingar som går ut på att se, uppmärksamma, lyssna, skapa relationer och att 
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knyta an till varje barn. Tryggheten betonades och förskollärarna lyfter trygghet som 
en definition av omsorg. Flera av de som blev intervjuade berättade att omsorg 
handlar om hur praktiska handlingar utförs, såsom att ta sin tid vid påklädning, 
blöjbyten, hämtning eller lämning och att inte stressa i dessa situationer. Det som 
ansågs vara viktigt angående hur handlingarna utfördes var att det beskrevs vara ett 
ansvar att se till varje barns välmående. Det som även påpekades var att omsorg 
definierades som något utöver det pedagogiska. 

4.2 Förskollärarnas förhållningsätt kring omsorg i förskolan 

Respondenterna beskriver omsorg som ett sätt till att stötta eller hjälpa men att det 
även är ett förhållningssätt angående hur omsorg utförs i förhållande till det enskilda 
barnet och hela barngruppen. Resultatet innehåller tre övergripande beskrivningar 
om förskollärares förhållningssätt och de är: omsorg i praktiken, omsorg för barnets 
bästa och förskollärares uppfattningar om omsorg. 

4.2.1 Omsorg i praktiken 

Respondenterna beskrev begreppet omsorg som trygghet och de redogör för hur de 
gör för att skapa den. Det förhållningssätt som ska bidra till barnens trygghet 
beskrivs av respondenterna som att visa kroppsligt vart de är, ta ansvar och visa 
hänsyn för det barnet behöver och att strukturera upp verksamheten. Strukturen av 
verksamheten handlar om att barn upplever sig trygga när de är medvetna om vad 
som sker i verksamheten enligt förskollärarna. 
 
Bekräftelse och att barnen upplever sig sedda och hörda ansågs även vara en viktig 
aspekt i omsorgen. Detta skildras genom att förskollärarna beskriver att de hälsar och 
pratar med varje individuellt barn vid ankomst till förskolan. Respondenterna 
beskriver även att de behöver tillåta och tillmötesgå ett barns känslor för att i sin tur 
bekräfta barnet, exempelvis genom att trösta ett barn som behöver tröst eller tillåta 
att ett barn får sitta i ett knä. Förhållningssättet kunde också handla om att vara en 
förebild enligt det förskollärarna beskrev. De berättade att deras förhållningssätt 
baserades på dialoger och att skapa samtal om barnets vardag. Det delgavs också att 
omsorg involverar närhet till barnet och att omsorg inte fanns om förskolläraren inte 
var närvarande. 
 

omsorgsbiten är att bemöta sorgen och visa att det är okej och visa att de  
är inte ensamma 

 
I citatet delges det att omsorg är ett förhållningssätt men det framkommer även 
exempel på ansvar, närhet och att lära ut eller visa barnet acceptans av känslorna 
som uppkommer.  

4.2.2 Omsorg för barnets bästa 

Förskollärarna berättade att omsorgen praktiskt taget är obefintlig om vuxnas behov 
går före barns behov, när kringuppgifter tar över tid från barnen eller när en 
förskollärare inte är i närheten av barnen. En respondent delgav ett exempel på när 
omsorgen brister. Förskolläraren beskrev det som en incident som inträffade när 
personen arbetade på en annan avdelning. Förskolläraren fick en utskällning av en 
förälder och det involverade ett barn och ett par ofodrade stövlar under 
vinterhalvåret. När föräldern tog av stövlarna, skrek barnet av smärta. I situationen 
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ansåg förskolläraren att kollegans ansvar har brustit i att tillåta barnet att ha sina 
ofodrade stövlar. Omsorg ses i samtliga respondenternas utsagor som ett ansvar. En 
respondent berättar att ansvaret kan innefatta att förskolläraren behöver hjälpa ett 
barn med sina behov. En av de som intervjuades motsäger däremot omsorg som ett 
ansvar och beskriver det istället som en vilja till att göra det bästa för någon annan. 
Respondenten förklarade det såhär: 

God omsorg är ju en kärleksfull handling. Det är ju nånting jag gör med kärlek, nånting 
som jag gör för att jag vill någon annan väl, jag vill, jag vill, jag vill göra det bästa för den 
här människan och grejen är att man måste liksom börja med att se att alla har det bra 
och mår bra.	

4.2.3 Förskollärarens skilda uppfattningar om omsorg 

Respondenterna uppger att det finns skillnader på hur förskollärarna praktiskt 
tillämpar omsorg, angående barnets ålder. En respondent redogör att skillnaden är 
att förskolläraren rör sig långsammare i arbetet med yngre barn. En annan 
respondent förklarar istället att när barnen är mindre så skiljer sig mängden på hjälp 
och att yngre barn kräver mer närhet och omsorg samt att förhållningssättet 
förändras. En förskollärare beskriver hur förhållningssättet kan förändras i relation 
till olika åldrar:	

Med yngre barn handlar det mer om blöjor och för äldre barn är det mer att hjälpa till 
att torka. 	

Flera respondenter anser att lämningen skiljer sig på hur omsorgen bedrivs och 
menar att äldre barn springer in och klarar sig själva medan yngre barn oftast 
behöver en famn på morgonen. En förskollärare menar att det är viktigare att skapa 
en anknytning när det handlar om yngre barn och en del förskollärare beskriver 
istället den språkliga förmågan som en skillnad. De menar att yngre barn inte har 
samma uttryckssätt som äldre barn och att uttryckssättet förändrar sig beroende på 
barnens språkliga förmågor. En annan respondent förklarar istället att yngre barn 
inte har något språk alls.	

Flera respondenter beskriver att självständigheten upplevs vara en markant skillnad 
på åldrar och några benämner att det ställs krav på äldre barn. En förskollärare 
menar att yngre barn är mindre självständiga och några av respondenterna förklarar 
istället att äldre barn är eller behöver bli mer självständiga. En förskollärare drar en 
parallell till den svenska kulturen och menar att barn ska fostras till att bli 
självständiga:	

Omsorg är nästan ibland viktigare att prata om ju äldre barnen blir, för det här handlar 
faktiskt om svensk kultur och speciellt svensk kultur i svensk förskola, att vi fostrar 
barnen i att vara så himla självständiga.	

Den människosyn som förskollärare har, benämns påverka bemötandet och det 
beskrivs att speciellt “små barn” behandlas sämre än äldre människor. En annan 
förskollärare beskriver däremot att åldern inte har någon betydelse i arbetet med 
omsorg. Skillnaden på hur omsorg tillämpas utgår istället från individen snarare än 
ålder.	
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4.3 Omsorg i relation till barns lärande 

I detta avsnitt framhävs förskollärarnas syn på omsorg och lärande samt omsorg och 
fostran men även hur förskollärarna tillämpar detta i praktiken. 
 
Samtliga respondenter menar att lärandet och omsorg är förenade, samtidigt som det 
är begrepp som skiljer sig. Det förklaras att lärande och omsorg behöver balanseras i 
förskolans arbete. Respondenterna förklarar att omsorg är det verktyg som används 
för att kunna uppnå ett lärande. De benämner att om barnet engageras i en 
överlevnadsstrategi eller inte upplever sig trygg uppstår konsekvenser för lärandet. 
Exempelvis menar en respondent att ett barn inte är mottaglig för att lära eller 
som en annan förskollärare beskriver att ett barn utvecklas långsamt om omsorgen 
inte finns. 
 
Förskollärarna menar att förskolans verksamhet bygger på tre stora delar och dessa 
är omsorg, utveckling och lärande. En respondent förklarar att det även ska finnas 
fostran och omvårdnad som viktiga delar i yrket. Förskollärarna beskriver att en del 
inte ska exkludera den andra utan att vissa delar framhävs mer i arbetet med barnen. 
Flera av respondenterna förklarar att omsorg och lärandet omedvetet följer med i 
verksamheten. Många förskollärare anser däremot att omsorgen behöver lyftas och 
diskuteras mer än vad det gör idag. I en intervju förklarades det att omsorgen 
framhävs i förslag till reviderad läroplan. Respondenten ansåg att begreppet omsorg 
betonades på ett bättre och tydligare sätt i rubrikerna och förskolläraren menar att 
det är superviktigt. 
 
Som omsorgsgivare anser respondenterna att det är viktigt att vara en förebild som 
uppmärksammar det fina och visar på goda exempel. En av respondenterna anser att 
det är av större vikt att fokusera på den sociala kompetensen för det är det som 
påverkar om barnet kan ta sig fram i livet eller inte. Förskollärarna delger att det 
enligt dem är en viktig aspekt att lärandet och omsorgen involveras i läroplanen. De 
anser att det däremot är svårt att utveckla och skapa lärandesituationer för barnen 
om omsorgen hamnar i skymundan. En respondent ger exempel på att det kan 
involvera sjukdom eller ledighet: 
 

Alltså det här som ska vara en grundläggande bas ruckas liksom hela tiden och 
samtidigt så vill man ju komma till de här lärandemålen som man liksom jobbar 
parallellt med, att få trygga barn fast vi också liksom utvecklar lärandet och så. 

 
I en intervju återger en förskollärare en forskning som respondenten tagit del av. Den 
baserades på trygghet och lärande och det beskrevs att människor som mått dåligt 
inte kunnat inhämtat kunskaper. Förskolläraren påstod att det inte handlade om att 
kunna lära sig utan att det grundar sig i att människan är för upptagen med att må 
dåligt. 

4.3.1 Omsorg och fostran 

En förskollärare beskrev sin egna uppfattning av ordet fostran, för respondenten 
förknippas ordet med bestraffning och lydnad. Flera respondenter ansåg att fostran 
är avlägset i jämförelse med vad begreppet omsorg innebär. Ordet fostran nämndes 
som en obetydlig del i arbetet men att det har ett samband med sociala regler och 
strukturer som skapas för barnen. De berättar att sociala regler och strukturer kan 
innebära det som förskollärarna lär barnen kring vad som upplevs vara rätt eller fel. 
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En förskollärare delger ett exempel angående hur olika kulturer anser att omsorg ska 
utövas:	

Vi har fruktansvärt stora barngrupper och vi skulle inte liksom klara av att vara så 
omsorgsfull som man faktiskt är i andra kulturer. Vi har ett barn, som vars mamma 
kommer från en annan kultur. Där hon tycker det är lite konstigt att vi liksom inte klär 
på barnen, hon blir chockad. Vad då, klär dem på sig själva? Ja, det gör dem. Men 
varför gör inte ni det? För henne är de inte snällt, man klär på små barn det är så man 
gör och vi skulle på riktigt aldrig kunna komma ut om vi skulle klä på vartenda barn, 
vartenda plagg och att de inte får hjälpa till alls så det är ju en balansgång.	

 
I citatet poängteras det att olika kulturer kan ha skilda uppfattningar om vad som 
anses vara rätt och fel.  

4.4 Resultatsammanfattning 

I studien definierades omsorg som trygghet, anknytning och relationer. 
Respondenterna beskrev att de ger omsorg genom att uppmärksamma barnen på 
olika sätt. Det som blev tydligt i resultatet var att förskollärarna var medvetna om att 
barnen behöver någon som tar hand om dem och att de har kunskap om barns behov. 
Det framkom att förskollärarna använde omsorg som ett ansvar i yrket och att det var 
något som krävdes för att barn skulle få hjälp eller få sina behov tillgodosedda. 
	
Respondenterna beskrev skillnader på omsorg i olika åldrar såsom att yngre barn 
kräver mer omsorg och att begreppet står i motsats till synen på äldre barn som 
självständiga. Alla förskollärare var överens om att omsorg och lärande är 
förutsättningar för varandra däremot visar studien att många av förskollärarna ändå 
såg omsorg och lärande som separata delar än en helhet. Avslutningsvis har studien 
resulterat i att omsorg som arbetssätt osynliggörs men inte på grund av att 
förskollärarna medvetet vill det utan för att det är mycket som ingår i yrket. Det finns 
många kringuppgifter och förskollärarna menar att det försvårar tiden för omsorg 
samt att respondenterna delger att den gemensamma reflektionen om omsorg i 
arbetslaget inte prioriteras.  

5 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till studiens omsorgsetiska 
perspektiv. Under omsorgsetiken i praktiken tillkommer underrubrikerna: 
professionell och naturlig omsorg, omsorg och lärande som förutsättningar för 
varandra och omsorgens skillnader i förskolans praktik. 

5.1 Omsorgsetiken i praktiken 

Alla förskollärare beskriver sina egna erfarenheter av omsorg och definitionen utgavs 
vara basbehov, trygghet och handlingar men även att omsorg inte ansågs ingå i 
begreppet pedagogik. Enligt Noddings (2013) skapas omsorgsetik hos varje enskild 
individ och det kan förstås genom att varje förskollärare har en egen bild, egna 
upplevelser och egna uppfattningar om vad omsorg innebär. Resultatet baseras på 
det omsorgsetiska perspektivet och att förskollärarna utgår från sina egna 
erfarenheter av omsorg, vilket utmärker sig i att respondenterna berättat om 
återkommande upplevelser och erfarenheter i förskolan. Det kan även ha ett 
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samband med att alla respondenter arbetar inom förskolan och att de uppgav en 
definition av omsorg på ett likvärdigt sätt. Definitionerna som angivits kan 
kategoriseras som relationella eftersom förskollärarna beskriver att de behöver 
tillhandahålla en trygghet till barnen eller vara omsorgsfull mot barnen. 
Omsorgsetiken utgår från relationer och i förskollärarnas utsagor beskrivs det att 
samtliga definitioner av omsorg involverar minst två personer. Däremot 
framkommer det även att omsorg handlar om ojämlika relationer på grund av att 
förskollärarna utgår från att de själva ansvarar för att ge omsorg till barnet. Det kan 
ses som att respondenterna inte ser den ömsesidiga aspekten som anses vara 
betydande i omsorgsetiken (a.a.). 

5.1.1 Professionell och naturlig omsorg 

Den ojämlika relationen kan utifrån Noddings (2013) förstås som en professionell 
omsorg angående det ansvar som förskolläraryrket medför. En professionell omsorg 
kan enligt Aspelin (2016) handla om egna uppfattningar kring sociala regler som 
intas ur ett yrkesmässigt blickfång. Det kan i sin tur förklara varför förskollärarna 
inte beskrev relationen som ömsesidig eftersom relationen anses vara osymmetrisk. 
Däremot om ömsesidigheten inte funnits överhuvudtaget hade förskollärarna 
beskrivit barnet som ett objekt menar Noddings. Objektifieringen kan visserligen ha 
visats eftersom det framkommer i resultatet att barn i yngre åldrar inte har några 
uttryckssätt. Det som däremot beskrivs är att respondenterna arbetar för att se till 
varje barns välmående och trygghet, vilket frångår en objektifiering.  
 
Förskollärarna arbetar med barns trygghet genom att skapa en anknytning och en 
relation till barnet, vilket framför en uppfattning av relationer som viktiga. 
Förskollärarna beskrev även att de bekräftar barnen och dess känslor, vilket kan 
sättas i sammanhang till att den som får sina känslor bekräftade är den som får 
omsorg i enlighet med omsorgsetiken (Noddings, 2013). Förskollärarna utgår 
däremot från sin professionalitet och det märks tydligt att respondenterna beskriver 
en ojämlik relation i att de har ett ansvar för barnen och att de utgår från sin kunskap 
om barnets bästa. Det kan dock vara bra att släppa fram sina naturliga känslor för att 
möjliggöra en dialog eftersom det kräver att individerna i en relation ses som 
likasinnade och att de lyssnar samt blir hörda (a.a.).  
 
I första citatet på sidan 15 delges både en naturlig och professionell omsorg genom att 
förskolläraren talar om en välvilja och en professionell omsorg eftersom barnets 
bästa beskrivs. En professionell omsorg skildras även i resultatet genom att se till 
barns välmående och behandla barn som demokratiska medborgare genom att 
lyssna, uppmärksamma och se. Noddings (2013) beskriver att omsorgsetik handlar 
om en strävan och ett engagemang för någon annan. Förskollärarna berättar att de 
uppmärksammar barnen och i Noddings perspektiv är det viktigt att närvara både 
fysiskt och psykiskt samt att ha ett omsorgsfullt bemötande. Förskollärarna närvarar 
fysiskt genom att lyssna och tolka in det barnen behöver eller inte behöver. Psykisk 
närvaro baseras istället på att de uppmärksammar och strävar mot att barnen ska 
uppleva sig trygga eller omhändertagna. Förskollärarna uttrycker att ett omsorgsfullt 
bemötande kan innebära att de kroppsligt visar vart de är, har en omtanke och att de 
dagligen kommunicerar med varje enskilt barn. Ett omsorgsfullt bemötande visades 
även genom att förskollärarna beskrev att de såg till ett barns bästa genom att 
strukturera verksamheten eller bekräfta barns känslor. Hagström (2016) menar att 
en struktur och en förutsägbarhet i vardagen gynnar barns trygghet och enligt 
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förskollärarna var en struktur viktig för att barnen blir trygga samt att förskollärarna 
lättare kan fokusera på dagen, vilket främjar både omsorg och lärande. Ordet 
bekräftelse handlade i förskollärarnas utsagor om att lära barnet att acceptera sina 
känslor, vilket även ger en bild av att förskollärarna integrerar omsorg med ett 
lärande. Förskollärarna förklarar även att de är förebilder och utifrån Noddings 
(2012) kan det uppfattas genom att förskollärarna förmedlar en empati till barnen. 
Det skapar en förståelse om att de lär ut en medkänsla för någon annan.   

5.1.2 Omsorg och lärande som förutsättningar för varandra 

Förskollärarna beskriver att omsorg och lärande behöver upprätthålla en balans i 
arbetet och att de är förutsättningar för varandra. I omsorgsetiken framställs lärandet 
vara en ömsesidig process och i resultatet beskrivs istället omsorgen som nödvändig 
för utveckling. Respondenterna nämner att om barnet är otryggt, mår dåligt eller om 
barnet blir upptagen av en överlevnadsinstinkt kan inget lärande inhämtas. Utifrån 
Noddings (2013) baseras lärandet på en vilja att barnen ska utvecklas och att lärandet 
sker relationellt. Det som förskollärarna redogör för är att de vill att barnen ska klara 
sig bra i livet och att de vill att barnen är trygga för att de ska kunna lära. Det betyder 
att förskollärarna utgår från sin egna vilja till att barn ska klara sig i samhället och för 
att nå detta värnar de om barnens omsorgsrelationer för att ett lärande ska ske (a.a.). 
Enligt förskollärarna främjar de barns lärande och omsorg genom att sträva efter 
läroplanens mål och de delger egna reflektioner som innefattar omsorgens viktiga roll 
för lärandet. Reflektionen av omsorg är något som poängterar vikten av omsorg som 
betydelsefull menar Åkerblom (2016) och Noddings (2013) redogör för att det är 
viktigt att motivera och bygga upp omsorgen. Det kräver i sin tur reflektioner för att 
kunna förstå sin roll som omsorgsgivare. Det som däremot delges av respondenterna 
är att reflektionen behöver lyftas och diskuteras mer i hela arbetslaget för att 
synliggöra omsorgen i förskolan. Det hamnar i kontrast till det Noddings beskriver 
om att lärande och omsorg är det som bör ligga till grund för organisering av 
verksamheten. 
 
Flera av respondenterna berättar att yrkesrelaterade uppgifter avlägsnar tid från 
omsorgen såsom kringuppgifter, åsidosätta barns behov eller när kompetenser 
brister om ett barns bästa och att det kan ses som ett hinder. Omsorgen finns 
däremot eftersom förskollärarna själva reflekterar över att det kan drabba barnen och 
det kan istället betraktas som en genuin omtanke. En förskollärare beskriver att en 
kollegas åsikt gällande vad som är ett barns bästa krockar med förskollärarens egna 
perspektiv på omsorg. Ett annat exempel återges om en mamma som ansåg att det 
inte var snällt att barnet fick klä på sig själv vid utgång. Det handlar i både dessa 
exempel om att ha en naturlig sympati för någon och Noddings (2013) menar att det 
baseras på tidigare upplevelser och minnen. Olika kulturer och individer har olika 
bakgrunder av vad som är omsorg eller om vad som är rätt och fel. Det kan skapa en 
förståelse angående varför föräldern ansåg det vara mindre omsorgsfullt att inte klä 
på barnet och att förskolläraren ansåg det vara mindre omsorgsfullt att låta ett barn 
ha ofodrade stövlar. Det kan i sin tur kopplas till den moral och etik som finns 
inneboende hos varje människa (a.a.).  
	
Fostran beskrivs enligt Landahl (2006) som något som utövas för att lära ut ett 
omsorgsfullt bemötande och det kan förstås som det Nodding (2013) redogör 
gällande begreppen moral och etik. Fostran, etik och moral framställs i resultatet vara 
en motsats till omsorg som begrepp och att det kan framhäva en syn på något som 
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motsvarar lydnad. Det som även framkommer är att fostran baseras på att barnen lär 
sig utifrån förskollärarnas uppfattningar om det som anses vara moraliskt rätt. I det 
omsorgsetiska perspektivet beskrivs det att vuxna ska vara förebilder som framhäver 
barnets etik och empati, vilket innebär att rätt och fel fostras med hjälp av 
föredömliga och omsorgsfulla människor (Noddings, 2013).  

5.1.3 Omsorgens skillnader i förskolans praktik 

I resultatet beskrivs omsorg vara existentiellt i relation till varje barn oavsett vilken 
ålder barnet har. I resultatet framkom det att en respondent ansåg att 
omsorgsbehovet mestadels ska baseras på den enskilda individen däremot framkom 
det motsatta av resterande respondenter. De flesta av förskollärarna beskrev sig 
tillgodose alla barns behov oavsett om det handlar om lämning, hjälp eller 
anknytning men att omsorg tillämpas på olika sätt baserat på det respondenterna 
berättat om yngre eller äldre barn. Det förklaras genom att förskollärarna ser äldre 
barn som mer självständiga och självständigheten hamnar i kontrast till begreppet 
omsorg. Noddings (2013) beskriver att det handlar om att sträva mot att någon 
annan erhåller positiva känslor. Det kan förstås som att omsorg blir ett verktyg för 
barn att uppleva positiva känslor såsom att vara självständig eller att få god självbild. 
Flera av förskollärarna förklarar att det visserligen krävs att äldre barn blir 
självständiga men att även äldre barn ibland har sina dagar där de behöver mer 
omsorg. Det skulle även kunna förstås som att yngre barn behöver uppmuntras i att 
vara självständiga eftersom respondenterna beskrev att yngre barn alltid ska få sina 
behov tillgodosedda.  
 
Noddings (2013) delger att alla barn oavsett ålder kräver att vuxna tillägnar sig tid 
och uppmärksammar varje barn. Det synliggörs att förskollärarna uppmärksammar 
barnen när de berättar att de hjälper barnen med deras behov och att de ger närhet. 
Det som däremot skiljer sig i respondenternas berättelser är mängden av hjälp och 
närhet. Bekräftelsen har även framkommit vara en viktig aspekt och respondenterna 
beskriver att äldre barn mår bättre vid lämning än yngre barn. Barn som mår bra och 
visar positiva känslor skapar en bekräftelse på att barnen får den omsorg som de 
behöver enligt det omsorgsetiska perspektivet. Ännu en viktig del i att 
uppmärksamma barn är att kommunicera och skapa dialoger (a.a.). 
 
Hagström (2016) delger att äldre barn har fler verktyg när det handlar om att göra sig 
förstådd. Respondenterna berättade samma aspekt gällande att äldre barn har fler 
uttryckssätt än yngre barn och förskollärarna anser att det är en bidragande aspekt 
till att lättare förstå äldre barns behov. I omsorgsetiken skapas det en förståelse av att 
dialogen är viktig men att det handlar om att se barnen som likasinnade och att det 
handlar om att lyssna samt bli lyssnad på (Noddings, 2013). I resultatet förklarar en 
respondent att människosynen påverkar bemötandet och en syn som framhäver 
dialogen är synen på den andre som likvärdig. Det som delges är att förskollärarna 
kommunicerar med alla barn vare sig det handlar om yngre eller äldre barn. Det 
beskrivs genom att respondenterna berättar att de lyssnar på barnen och 
kommunicerar med alla barn men att det beror på de språkliga förmågor som barnet 
har. Det framkommer även en syn på att yngre barn inte har ett utvecklat språk enligt 
en respondent. Det kan förstås som att yngre barns kommunikation i större grad 
tolkas in och att det kan vara ett exempel på när dialogen inte främjas i relationer 
som involverar likasinnade individer (a.a.). 	
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras studien i förhållande till det som redovisas i kapitel 2, 3 och 
4. Först delges diskussioner kring begreppet omsorg och hur förskollärarna beskriver 
sitt förhållningssätt. Studiens slutsatser beskrivs och sedan diskuteras den metod 
som använts i studien och studiens reflexivitet. Avslutningsvis beskrivs studiens 
relevans och de framtida studier som anses vara intressant att forska vidare kring.  

6.1 Förskollärarnas uppfattningar om begreppet omsorg 

Omsorgens definition uppfattades som en omfattande fråga och förskollärarna 
upplevdes vara osäkra på hur omsorg kunde definieras. Resultatet visar däremot att 
omsorg bestod av handlingar som att hjälpa, skapa relationer och se till att barnet är 
tryggt. Våra uppfattningar är att omsorg definieras som både sakinriktad och 
relationsinriktad såsom Persson (2001) och Halldén (2001) beskriver omsorg. 
Omsorg som sakinriktad på grund av de basbehov som barnet har och 
relationsinriktad genom att de vill skapa trygghet hos barnen. Tryggheten ansågs vara 
den starkaste associationen till att beskriva omsorg och det anses vara betydelsefullt 
eftersom barnet upplever sig omhändertagen och vårdad menar Broberg m.fl. (2006). 
 
Definitionen av omsorg uppenbarades också genom ord som se, lyssna och att 
uppmärksamma barnen. Halldén (2001) och Bruce (2016) skriver att omsorgsarbetet 
ska främjas genom att barnen upplever sig sedda, hörda och lyssnade på. Bruce 
skriver att detta är en relationell process och Broberg m.fl. (2006) menar att ett barn 
kan spegla en annan bild av det barnet egentligen känner. Det kan ge upphov till 
varför förskollärarna inte beskrev den relationella processen som ömsesidig eftersom 
det inte vet vad barnet upplever, i enlighet med omsorgsetiken utgår varje människa 
istället från vad som själv upplevts. Det som benämndes av förskollärarna var ett svar 
som baserades på ett ansvar som handlar om att skapa trygghet hos barnen och att ge 
omsorg snarare än en relation som både gynnar barnen och förskollärarna. Det kan 
förknippas med det som Brennans (2017) studie handlar om gällande att personer i 
sin professionella yrkesroll frångår sina naturliga känslor. Ett samband som kan 
relateras till resultatet är att förskollärarna kopplade omsorg till det professionella 
ansvaret och att naturliga känslor beskrivs vara ovanligt i yrket. Det kom däremot 
fram att även naturliga känslor uppenbarades i resultatet, vilket är likvärdigt det som 
Brennan fått fram om att naturliga känslor är sällsynt. Den professionella omsorgen 
är viktig men ibland behöver även de naturliga känslorna släppas fram för barnens 
skull såsom både Noddings (2013) och Brennan (2017) talar för. 

6.2 Förskollärarnas förhållningssätt till omsorg och lärande 

I resultatet synliggörs det att alla förskollärare förutom en, ansåg att det är skillnad 
på hur omsorgen ser ut i förskolan beroende på ålder och inte på enskild individ. Det 
som ger upphov till funderingar är om utvecklingspsykologiska teorier har ett 
inflytande på verksamheterna idag, med det menar vi att det finns ett fokus på 
lärande och utveckling mer än omsorg. Persson och Gustafsson (2016) förklarar att 
lärandet handlar om en vilja till att barnet utvecklas och att utvecklingen grundas på 
omvårdnad och omsorg. Resultatet innefattar att omsorg behövs för att kunna bygga 
upp ett lärande. Det kan vara ett tecken på att samhällets normer speglas i förskolan 
och att förskollärarna arbetar med omsorgen för att nå kompetenta 
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samhällsmedborgare med hjälp av en målstrategi som Dahlberg m.fl. (2002) tar upp. 
Strävan efter att barnet ska bli en god medborgare är visserligen bra däremot kan det 
övergå till att omsorg blir ett krav på utveckling istället för en relationell gemenskap. 
Det kan även ställas i kontrast till det som beskrivs om en annan kultur i resultatet. 
Varje individ har sin egna uppfattning gällande vad omsorg är och i förskolor i 
Sverige baseras uppfattningar på att barn ska utvecklas att bli självständiga individer. 
Alla förskolor behöver synliggöra omsorgen i förhållande till självständighet än att 
självständighet frångår omsorg såsom resultatet har visat.	
	
Det som anges i resultatet är skillnader på hur förskollärarna arbetar med omsorg för 
både yngre och äldre barn. Förslag till reviderad läroplan framhäver ord som empati, 
öppenhet, rättvisa och jämställdhet (Skolverket, 2018a). Förskollärarna beskriver att 
yngre barn kräver mer närhet och mer omsorg samt att de ansåg att äldre barn ses 
som mer självständiga. Det kan tolkas som att självständigheten står i vägen för 
tanken om att alla barn kräver lika mycket omsorg men att behovet ser annorlunda ut 
såsom Hagström (2016) beskriver och att det står i kontrast till begreppet 
jämställdhet. 	
	
En fundering som uppstått är att resultatet visar att social kompetens anses vara 
betydande. Förskollärarna menar att skillnader finns i hur ett barn kan uttrycka och 
förmedla sig. Hagström (2016) benämner samma aspekt gällande att äldre barn kan 
tydliggöra det de känner. Å andra sidan handlar det om att bekräfta barns känslor i 
en professionell omsorg och Halldén (2001) tar upp att det inte gäller någon specifik 
ålder. Det kan förvisso behövas mer kunskap om hur förskollärarna kan skapa en 
språklig förståelse för yngre barn och på samma sätt kunna bekräfta barnet oavsett 
ålder. Det kan också ses som att förskollärarna förlitar sig på en syn som handlar om 
att yngre barn inte är kompetenta nog för att kunna uttrycka sina behov. Vidare 
förklarar Bruce (2016) att förskolläraren ska vara en vägledare som visar barn hur 
omsorg ser ut. Om barnen i de yngre åldrarna enbart får vägledning genom att få 
hjälp med det de själva inte klarar av, kan det bli svårare för barnet att förstå vad en 
ömsesidig omsorg innebär.	
	
I resultatet uppger en förskollärare hur omsorg, omvårdnad, fostran och lärande 
används i arbetet och att några delar framhävs mer under vissa situationer. Noddings 
(2013) menar istället att omsorgen och fostran går ihop för att bilda omsorgsetik och 
att allt sammanflätas. I Skolverket (2018a) beskrivs inte längre begreppet fostran 
utan istället anges ordet rättvisa och i resultatet beskrivs fostran som något 
förskollärarna inte vill associeras med. Det kan handla om att fostran förknippas med 
något negativt snarare än att omsorg och fostran förenas med varandra och att det 
behöver handla om att förskolläraren ska vara en förebild såsom Landahl (2006) tar 
upp. En tanke är att begreppet fostran förstås ur ett historiskt perspektiv genom att 
det ses som ett föräldraansvar och att det kan ha inflytande i både läroplanen och i 
det förskollärarna beskrivit.	
	
Halldén (2007) skriver att personal i förskolan strävat efter titeln pedagog för att 
titeln framhäver både omsorg och lärande. I resultatet belyser förskollärarna många 
aspekter kring hur de förhåller sig till omsorg men också hur det sätts samman med 
lärandet, vilket kan göra att yrket anses vara komplext. Det finns både informella och 
formella förväntningar på yrket enligt Aspelin (2016), vilket inte underlättar yrket. 
Det i sin tur kräver att förskolläraren har många kompetenser och i det innefattas 
även dolda kompetenser såsom det beskrivs av Persson och Gustafsson (2016). Det 
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finns många krav som en förskollärare behöver beakta i verksamheten och det gör att 
det enskilda barnet får stå tillbaka eftersom det finns en skyldighet av förskollärarna 
att ansvara för hela barngruppen. Det kan relateras till resultatet som visar att det 
inte alltid finns tid eller utrymme till att ge omsorg till varje enskilt barn i förskolan.  
	
Det som resultatet visade var att omsorgen inte fanns om vuxnas behov gick före 
barns behov och när en förskollärare inte var närvarande till barnen. Persson och 
Gustafsson (2016) syftar till att omsorgen finns om intentionen finns och att 
intentionen för barnet inte existerar om förskollärarnas behov prioriteras. Omsorgen 
ses som både fysisk och psykisk enligt Noddings (2013) och det innefattar att omsorg 
även kan finnas fast en person inte närvarar kroppsligt. Å andra sidan säger Persson 
och Gustafsson (2016) att vuxnas närvaro krävs för att kunna skapa en medkänsla för 
någon annan.	

6.3 Läroplanen i relation till studiens resultat 

Det som framkom som intressant är att förslag till reviderad läroplan diskuterades i 
en intervju om att omsorg i förskolan är ett relevant ämne som bör lyftas mer. Utifrån 
denna studies problemformulering beskrivs det att omsorg saknar metoder angående 
hur omsorg kan utövas samtidigt som omsorg som begrepp betonas i förslag till 
reviderad läroplan. Resultatet har visat att reflektioner om omsorg inte är högt 
prioriterad och att ämnet behöver diskuteras mer i förskolorna. Reflektionerna 
behöver bli mer omfattande i förskolorna samtidigt som omsorgen behöver lyftas 
gällande att relationer bör anses som ömsesidiga processer såsom Persson och 
Gustafsson (2016) redogör för. Skolverket (2018a) har därför inte fel när det gäller att 
omsorg som begrepp behöver framhävas för att vikten av omsorg ska poängteras.  
 
Utifrån resultatet behöver dels reflektioner belysas om omsorgens betydelse och 
metoderna om hur omsorgens praktiskt kan tillämpas i förskolan. Aktuell studie visar 
på att förskollärarna uppmärksammar barnen, tröstar, kommunicerar, är förebilder, 
närvarar men också att de skapar struktur över barns vardag. Det kan förknippas 
med både en planerad och en spontan omsorg som Eidevald m.fl. (2018) skriver. 
Förskollärarna ser omsorg som en spontan handling som omfattar att de behöver 
tillgodose barns behov och som planerad omsorg genom att strukturera 
verksamheten. De förslag som uppkommer i resultatet är metoder på hur omsorg kan 
utövas vilket motstrider Skolverket (2018b) när de säger att det inte går att ge förslag 
på arbetssätt för omsorg. Vidare beskriver Persson och Gustafsson (2016) att 
förskolorna behöver stärka begreppet omsorg och det uppnås om omsorg ses som 
läkepedagogik på ett sådant sätt som sjukvården talar om läkekonst. Det kräver att 
förskolorna prioriterar omsorgen som ömsesidiga relationer och att förskollärarna 
handskas med varsamhet. 

6.4 Slutsatser 

Slutsatser som framkommer i studien är att samtliga förskollärare ansåg att omsorg 
var ett ansvar och att den inte uttrycktes vara en relation mellan flera individer utan 
att omsorg utförs för barnens skull. Resultatet visade även att de tillämpar omsorg på 
olika sätt beroende på barnets ålder och behov. Förskollärarna uttryckte att omsorg 
ansågs vara lika viktig för barn i alla åldrar men att de arbetade på olika sätt baserat 
på om barn var yngre eller mer självständiga. Resultatet visar därmed att 
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självständigheten krockar med omsorgsarbetet och att de som sågs som mer 
självständiga fick mindre närhet och omsorg. Ännu en slutsats är att begreppet 
omsorg blev dolt i förskollärarnas gemensamma reflektioner i arbetslaget och att 
reflektioner om omsorg är något som behöver prioriteras mer i förskolans 
verksamhet.  

6.5 Metoddiskussion 

En metod som använts i studien är semistrukturerade intervjuer och det har gett 
öppna svar på hur förskollärare förstår och betonar ordet omsorg i sin praktik. 
Observationer hade inte gett samma resultat om förskollärarnas medvetenhet kring 
omsorg som begrepp eftersom observationer inte ger svar på andras uppfattningar 
utan snarare egna uppfattningar om något (Bryman. 2011). Enkäter hade däremot 
genererat fler svar men det som inte skulle kommit fram är de beskrivande svar som 
eftersträvades, Bryman skriver nämligen att intervjusvar kan ge en bild av någon 
annans konstruktion av verkligheten. Ett annat urval som varit bra i denna studie är 
det som baserats på ett bekvämlighetsurval och ett målinriktat urval. Det som bidrog 
med det målinriktade urvalet är att studien inriktar sig på att studera förskollärares 
uppfattningar, vilket hjälper genom att begränsa urvalet till endast förskollärare 
(a.a.). Metodvalet bidrog med att intervjuerna kunde utföras under en kortare 
tidsperiod eftersom förskolorna var bekanta sedan tidigare. Det är däremot enbart 
förskolorna som är bekanta och förskollärarna i studien okända. I studien användes 
en tematisk analysmetod eftersom omsorg som begrepp innefattar många delar och 
studiens tematiska upplägg har gynnat dispositionens struktur. Arbetet följer därav 
en röd tråd eftersom definitionen på omsorg och förhållningssättet annars kan 
förväxlas med varandra i texten. 
 
Inför intervjuerna ville en respondent förbereda sig genom att få frågorna innan 
intervjun började, vilket resulterade i att fler av de förskollärare som medverkat tagit 
del av intervjuguiden. En intervjuguide är i enlighet med Bryman (2011) information 
kring de frågor som kan komma att ställas. Det ansågs inte ha en stor påverkan på 
resultatet eftersom det inte finns skillnader i jämförelse med de som förberett sig och 
de som inte fått tagit del av intervjuguiden. Intervjuguiden skickades däremot inte till 
alla som medverkat från början eftersom det fanns en tanke om att svaren kunde 
påverkas. 	
	
En fundering som har uppkommit är valet av fråga som ställdes gällande förskolans 
uppdrag. Frågan involverade ord såsom fostran och omvårdnad tillsammans med 
lärandet och omsorg, vilket blev svårt för respondenterna när ordet fostran kom på 
tal. Förslag till reviderad läroplan väljer att inte behålla ordet fostran, däremot 
involveras ordet med omsorgsetiken och det är en bakomliggande orsak till val av 
frågeställning. Valet av teoretiskt perspektiv har påverkat det resultat som genererats 
eftersom resultatet ses med ett relationellt perspektiv. Det gör att studien poängterar 
relationernas betydelse men om exempelvis en socialkonstruktionistisk syn använts 
tros det påverka resultatet på så vis att relationen inte ges en lika stor betydelse. Det 
har även funnits tankar kring att belysa anknytningsteorin som grundar sig i 
utvecklingspsykologin, vilket frångås eftersom synen på att omsorg sker i stadier inte 
ska framhävas i denna studie. Det som kan ha påverkat val av teori är att i denna 
studie istället framhäva att omsorg är betydelsefull för alla oavsett ålder.	
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Ljudinspelningar genomfördes under intervjuerna och det bidrar enligt Bryman 
(2011) med en noggrannare granskning som kunde utföras på resultatet och 
analysen. Det har även varit till stor hjälp att båda medverkade i samtliga intervjuer 
eftersom det bildades en gemensam uppfattning av det förskollärarna svarade. 
Ljudinspelningarna och bådas närvaro kan däremot ha påverkat respondenterna 
eftersom de uppgav sig vara nervösa. Flera av förskollärarna uttryckte tvivel i hur de 
beskrev sina svar som om de inte svarade rätt. En bidragande faktor skulle kunna 
vara att förskollärarna möjligen har få erfarenheter av att bli intervjuade. Det fanns 
skillnader gällande hur lång svarstiden var, vilket kan bero på olika faktorer enligt 
Bryman. Miljön, förskollärarnas tid till att utföra intervjuerna och att en respondent 
ansåg det vara en tävling i hur snabbt intervjuerna utfördes. Tiden på intervjuerna 
blev också längre i mötesrum och vilorum i jämförelse med hallmiljöerna. Det kan ha 
en påverkan eftersom förskollärarna ansågs vara stressade i dessa miljöer och uppgav 
att de inte hade en längre tid att sitta ned. Det tycks däremot inte påverka resultatet 
eftersom alla frågor besvarades av samtliga och om något inte hade besvarats hade 
förskollärarna blivit kontaktade igen. 

6.5.1 Reflexivitet 

Bryman (2011) förklarar att reflexivitet omfattar att vara självreflekterande vilket 
handlar om att forskning inte är värderingsfri men att egna föreställningar behöver 
medvetandegöras. Det handlar om att våra egna föreställningar påverkas av egna 
erfarenheter, minnen och förhållningssätt. I slutskedet av arbetet finns det en 
medvetenhet om att våra egna föreställningar och brinnande intresse för omsorg kan 
smittas av i det som beskrivits. Det har däremot noggrant kontrollerats att egna 
värderingar inte speglas i studiens bild av omsorg. 
 
Det finns även en medvetenhet kring alla avsiktliga urval av metod, teoretiskt 
perspektiv och samtidigt den tidigare forskning och litteratur som ska skapa en 
förståelse för studien. I och med detta har studien delgett information i ett bredare 
perspektiv om omsorg och att det kan förstås på olika sätt för att sedan redogöra för 
begreppet i studiens teoretiska perspektiv. Det teoretiska perspektivet har även valts 
för att det involverar omsorg och äldre barn på ett annat sätt eftersom mycket av 
forskningen idag redogör för att yngre barn behöver omsorg. Det kan även ha 
påverkat att resultatet framhävde förskollärarnas uppfattningar om omsorgens 
skillnader angående barns olika åldrar.  
 
Ett medvetet val är även att båda utförde intervjuerna eftersom Bryman (2011) menar 
att det som berättas kan tolkas in på flera sätt. Genom att båda satt med och hörde 
vad som beskrevs kan det gynna tolkningen samtidigt som frågor ställdes såsom: har 
vi uppfattat dig rätt? I och med att reflexiviteten skrivs med anses det bilda en större 
uppfattning om de föreställningar som är underliggande samtidigt som reflexiviteten 
svagt framträder i hela arbetet. 

6.6 Studiens relevans för förskollärarprofessionen  

Denna studie blir relevant för att den skapar en större bild av omsorg som begrepp 
och som förhållningssätt och på så sätt bildar omsorg en betydelsefull plats i 
förskolans verksamhet. Det som framkommer av resultatet är att många 
kringuppgifter och för lite tid, påverkar barns omsorg och det kräver ett fortsatt 
arbete för att förbättra förskollärarnas villkor. Det som däremot poängteras i studien 



 26 

är att förskollärare behöver arbeta för att skapa gemensamma reflektioner och för att 
tillsammans skapa en förståelse av omsorg i praktiken. Killén (2014) skriver att alla 
barn spenderar mycket tid i förskolan och att det finns fall där barn inte får omsorg i 
hemmet, det blir därför viktigt att förskollärarna förstärker bilden av omsorg i 
förskolan. Om inte förskolan skapar ömsesidiga relationer med barnen, skulle det 
enligt Åkerblom (2016) inte vara ett värdigt liv att leva. Vår studie tar ansats i 
omsorgens betydelse och den är högst relevant för varje barns välmående.	

6.7 Framtida forskning 

Något som för oss skapat funderingar på framtida studier är bland annat den del av 
resultatet som handlar om förskollärarens kringuppgifter och omsorg. Kan 
förskollärarna istället tillämpa omsorg i de kringuppgifter som utförs? Ett sätt att 
utföra studien kan vara genom observationer som handlar om att se om relationerna 
finns när förskollärarna utför andra uppgifter i verksamheten. Det kan annars 
undersökas med hjälp av intervjuer för att ta reda på om förskollärarna kan utföra 
kringuppgifter samtidigt som barnen görs delaktiga. Ännu en studie som kan vara 
intressant att studera vidare om, är omsorgsrelationerna mellan barn och andra barn. 
Genom exempelvis observationer på hur barnen hjälper varandra med sina behov, 
om deras relationer är ömsesidiga och hur de kommunicerar, lyssnar och 
uppmärksammar varandra. Det kan också vara intressant att se om barns omsorg till 
andra barn skiljer sig från denna studie. Avslutningsvis är det intressant att se hur 
barnet tas emot vid lämning i förskolan. I resultatet beskrivs det att yngre barn 
behöver en famn och att barnets känslor behöver bli bekräftade. Däremot anses det 
baserat på egna erfarenheter att det handlar om att avleda ett barns känslor i 
förskolan, vid ankomst. Det kan exempelvis vara att ett barn behöver uppvisa positiva 
känslor och att barnet inte tillåts att vara ledsen vid separation från en förälder. Det 
kan vara viktigt att utföra både observationer och intervjuer för att ta reda på hur 
förskollärare arbetar för att bekräfta ett barns känslor vid lämning. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

• Vad innebär omsorgsbegreppet för dig? 

• Tänk på din arbetsdag igår, på vilket sätt arbetade du med omsorg i din 
verksamhet? 

• Om du istället föreställer dig att du arbetar med yngre barn, hur hade då 
gårdagen sett ut? 

• Utifrån det du berättat, Vilka skillnader upplever du att det finns angående 
arbetet med yngre och äldre barn? 

• Kan du berätta om några eller någon händelse där omsorgen inte är 
framträdande i verksamheten? 

• Hur anser du att uppdraget ”Förskolans verksamhet ska präglas av en 
pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”, syns 
i ditt vardagliga arbete? 

• Hur skulle du beskriva relationen mellan omsorg och barns utveckling och 
lärande? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

INFORMATION	OM	EN	UNDERSÖKNING	GÄLLANDE	
BARNS	OMSORG	I	FÖRSKOLAN 
 
Vi är två förskollärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola i Västerås. Vi 
ska nu skriva vårt sista självständiga arbete. Detta innebär att vi fördjupar oss inom 
ett specifikt område som ligger oss nära. Den undersökning som vi har valt är 
omsorgens plats i förskolan. Intresset uppkommer ur en tidigare studie om 
anknytning där vi märkt att omsorg och anknytning riktar sig till barn i yngre åldrar. 
Därför väljer vi att fördjupa oss om hur förskolan arbetar med omsorg gällande alla 
barn i förskolan. 

Vi skulle vilja utföra enskilda intervjuer med just dig som besitter alla unika 
erfarenheter och kunskaper inom förskolans praktik. Våra intervjuer riktar sig mot 
förskollärare som antingen arbetar eller har arbetat med barn i alla åldrar. Vi skulle 
vara jättetacksamma om ni har möjlighet att hjälpa oss med att besvara några frågor 
under vecka 15, 9/4, 11/4 & 13/4. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter och utförs 
på den plats och det sätt som ni finner er vara bekväma med. Vid intervjuerna 
kommer vi spela in materialet för att sedan transkribera resultatet. Materialet som 
bearbetas kommer användas i vår studie och datainsamlingen kommer raderas efter 
examination. Ni kommer även bli informerade om detta muntligt innan intervjun 
påbörjas. 

Undersökningen kommer att presenteras som ett självständigt arbete genom 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Studien 
kommer även att uppvisas för examinerande lärare, handledare och studenter i 
klassen. Under vår undersökning följer vi de vetenskapsetiska regler som vi har att 
förhålla oss till vilket bland annat gäller konfidentialitetskrav, samtyckeskrav, 
informationskrav och nyttjandekrav. Konfidentialitetskravet innebär att vi i vår 
studie inte kommer att nämna några personuppgifter eller annan information som 
kan kopplas till en enskild individ eller miljö. Samtyckeskravet medför att ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivillig samt att du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser. Informationskravet och nyttjandekravet betyder att ni får information 
om vår undersökning. Men också att ni är medvetna om syftet samt hur arbetet 
kommer användas. 

För att medverka i vår studie: 
Vi kommer att ringa ut till er förskola innan 9/4 för att avstämma träff med de som 
kan tänka sig att delta i studien. Ni kan även innan höra av er till oss på mail eller 
telefon för att bestämma en tid till intervju. 

 Med vänliga hälsningar! 

Elin & Ida 

 
 Kontaktuppgifterna är borttagna från detta dokument 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Detta är en intervjuguide och det ger en vägledning på de frågor som kan komma att 
ställas. Inför intervjun kan frågorna ha förändrat och det kan även tillkomma 
följdfrågor under intervjun. 
 

 Vad innebär omsorgsbegreppet för dig? 
 

 På vilket sätt arbetar du med omsorgen i praktiken? 
 

 Tänker du att det finns en skillnad på hur arbetet med omsorg ser ut gällande 
ålder på barn? 
 

 Hur tänker du att omsorg och lärandet bildar en helhet? 

 


