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Denna studie syftar till att belysa förskollärares definitioner av omsorg samt hur 
de beskriver implementeringen av omsorg i förskolans verksamhet. Vi ämnade 
att öka kunskapen och vidga perspektivet om omsorg samt hur ett 
helhetsperspektiv kan formas i förskolan. Studien har genomförts med en 
kvalitativ metod där nio semistrukturerade intervjuer utfördes för insamling av 
data som sedan analyserades utifrån Noddings (2013) omsorgsetiska teori. Det 
mest framträdande i resultatet var att det existerade skillnader i både hur 
förskollärarna definierade omsorg och hur de beskrev implementeringen av 
omsorg i verksamheterna. De slutsatser som framkom var att omsorg kan 
beskrivas som ett komplext begrepp som definieras och implementeras olika 
beroende på vem det utgår ifrån. Omsorg ses som en självklar del av 
verksamheterna men dock relativt osynlig.  

_______________________________________________________
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1 Inledning  

Förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet där omsorg, utveckling och lärande 
ska bilda en helhet (Skolverket, 2016). Under vår utbildning har vi upplevt att fokus 
varit på undervisning och barnets utveckling och lärande. Vi har under den teoretiska 
utbildningen upplevt att omsorg och trygghet nämnts i förbifarten som betydelsefulla 
aspekter gällande barn, deras trivsel, utveckling och lärande. Däremot har vi genom 
utbildningen inte fått någon utökad kunskap eller djupare förståelse gällande 
omsorg. Våra värderingar utifrån vårt eget föräldraperspektiv gällande våra barn i 
förskolan har varit trygghet och omsorg före deras faktiska lärande. Detta har väckt 
en nyfikenhet att närmare undersöka omsorg i förskolan, eftersom vi förstått vikten 
av en god omsorg för barns trivsel, lärande och utveckling. 
 
Vår erfarenhet av den praktiska utbildningen är att det finns en komplexitet gällande 
omsorg i förskolans verksamhet. Vi har mött och erfarit omsorg på varierande sätt 
både hur den praktiseras samt hur och om den diskuteras. Å ena sidan har vi upplevt 
omsorg som något levande i verksamheten, ett relationellt fenomen där samspel och 
kommunikation utgör grunden och där barns behov och förutsättningar är 
vägledande. Å andra sidan har det handlat om rutinsituationer som blöjbyten, vila 
och måltider. I regeringens Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan 
(SKOLFS 1998:16) framhålls det att omsorgsbegreppet, i dess allmänt hållna 
skrivningar, kan tolkas och implementeras på varierande sätt vilket också kan 
påverka hur trygg omsorg gestaltas och får ta plats i förskolans verksamhet. Där 
beskrivs det att omsorgsbegreppet behöver förtydligas i förhållande till 
undervisningsbegreppet. Förskolans uppdrag enligt förskolans läroplan (Skolverket, 
2016) innefattar både ett lärandeuppdrag och ett omsorgsuppdrag. Det senare 
uppdraget skrivs fram på flertalet ställen, i flera sammanhang tillsammans med 
andra begrepp. Likaså att ett helhetsperspektiv ska prägla förskolans verksamhet, där 
omvårdnad, omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Omsorg beskrivs gälla 
både individernas välbefinnande och utveckling men också att förskolan i sin helhet 
ska erbjuda barn en trygg omsorg. Det behöver råda en balans i den dagliga 
verksamheten mellan omvårdnad, omsorg, vila och andra aktiviteter där 
verksamheten utgår från barnet och dennes behov (Skolverket, 2016).  

 
Ett tryggt barn, med en tillitsfull relation till någon som bekräftar och ser barnet 
utifrån dennes behov och förutsättningar, ges också möjlighet att utforska, upptäcka 
och lära (Broberg & Hagström Broberg, 2012). Vi tolkar det som att omsorg och 
trygghet är viktiga förutsättningar för att kunna ge barn en start i deras livslånga 
lärande. Barn ska ges möjlighet att befinna sig i en rolig, trygg och lärorik verksamhet 
där en helhetssyn på barnet och dess behov ska vara utgångspunkten i planeringen 
och utformningen av verksamheten. En trygg omsorg ska finnas i verksamheten och 
samtidigt stimulera barns utveckling och lärande för att på så vis bilda en helhet 
(Skolverket, 2016). Som tidigare nämnt upplever vi att vi genom utbildningen inte 
fått möjlighet att varken diskutera eller reflektera kring omsorg och dess betydelse, 
därav känner vi att denna studie kan bidra till att öka kunskapen, vidga perspektivet 
och fördjupa förståelsen för omsorg. Genom detta ser vi föreliggande studie som 
relevant för yrkesprofessionen då det är en del av vårt kommande uppdrag, att skapa 
en trygg, rolig och lärorik förskola, och som vi ser, börjar med en trygg omsorg. 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att öka kunskapen om omsorg i förskolan, men också bidra till 
kunskap om hur omsorg, utveckling och lärande kan förenas och bilda en helhet. 
Genom att synliggöra förskollärarnas olika uppfattningar av omsorg i förskolan samt 
hur de beskriver sitt omsorgsarbete finns en förhoppning av att vidga perspektivet 
och fördjupa förståelsen kring omsorg i förskolan. Syftet uppnås genom att besvara 
följande forskningsfrågor:  
 

• Hur definierar förskollärarna omsorg i förskolans verksamhet? 

• Hur beskriver förskollärarna sin implementering av omsorg i förskolans 
verksamhet? 

1.2 Disposition 

I kapitel två redogörs studiens bakgrund. Begreppsförklaringar redogörs och även de 
avgränsningar i litteratursökningen som gjorts, studiens teoretiska perspektiv, 
tidigare forskning och litteratur presenteras även i kapitel två. Kapitel tre presenterar 
studiens metod där beskrivning av och motivering till undersökningsmetod, urval, 
genomförande, datainsamlingsmetod och analysmetod görs. Vidare framförs studiens 
trovärdighet och pålitlighet samt hur de forskningsetiska principerna har beaktats. 
Studiens resultat redogörs i kapitel fyra där resultatet delats in i fyra huvudteman och 
två till tre underkategorier, en resultatsammanfattning avslutar kapitlet. Studiens 
resultat analyseras i kapitel fem med hjälp av den omsorgsetiska teorin samt utifrån 
tidigare forskning och litteratur. I kapitel sex förs en diskussion gällande studiens 
resultat där studiens slutsats presenteras. Diskussionen fortsätter med att diskutera 
för- och nackdelar med studiens metod. Avslutningsvis lyfts tankar om studiens 
relevans för förskolläraryrket och idéer till fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

Relevanta begrepp kommer nedan att förklaras för att underlätta och öka förståelsen 
för läsaren. Sedan kommer avgränsningar som gjorts i litteratursökningen redogöras. 
Därefter presenteras det teoretiska perspektivet och omsorg i förskolans läroplan. 
Sedan framförs tidigare forskning och litteratur under dessa underrubriker: 
omvårdnad och omsorg, trygghet och relationer, education and care och 
helhetsperspektivet.  

2.1 Begreppsförklaring 

Förskolepersonal - Detta samlingsbegrepp används i denna studie för att hänvisa 
till alla yrkesroller i förskolans verksamhet. Samlingsbegreppet används också för att 
översätta yrkesbefattningar i internationella studier. 

 
Omsorg - Sommer (2005) beskriver omsorg som ett relationellt begrepp. 
“Uppfattningen om omsorgen som en personlig och emotionell angelägenhet mellan 
ett barn och en eller flera omsorgsgivare” (a.a., s. 146). 
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Omvårdnad - NE beskriver omvårdnad till något kroppsligt (NE, 2018). Denna 
studie liknar detta med bland annat, blöjbyten, vila och måltid.  

 
EduCare – Begreppet syftar till att sammanväva education (undervisning) och care 
(omsorg) för att skapa en helhet. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). 

 
Helhetsperspektiv - Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och deras 
behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2016). 

 
Miljö - Denna studie kommer framförallt innefatta den psykiska miljön, där 
förhållningssätt och atmosfär är centrala delar. Den fysiska miljön nämns till viss del. 

 
Atmosfär - “Atmosfär förstås här som gemensamma och återkommande drag av 
attityder, förhållningssätt och (emotionellt) engagemang eller närvaro i barns 
livsvärldar, i de vuxnas samspel med dem” (Johansson, 2011, s.23). 

 
Dikotomi - innebär en uppdelning i två. Dessa delar är ömsesidigt uteslutande, det 
vill säga det som finns i den ena delen kan inte finnas i den andra. Ibland ses delarna 
som varandras komplement men oftast som motsatser (NE, 2018). 

2.2 Avgränsning i litteratursökningen 

Vid sökning och inläsning av relevant litteratur har det innefattat såväl internationell 
som nationell forskning och litteratur som är relevant gällande ämnet omsorg i 
förskolans verksamhet. När sökning av vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
gjordes användes databaserna SwePub, DiVA och ERIC (ProQuest). De sökord som 
framförallt användes var educare, preschool, care och motsvarande ord på svenska. 
För att begränsa antalet träffresultat i sökningen eftersöktes bara forskning som 
skulle vara vetenskapligt granskad och att texten skulle vara i fulltext. Ett antal 
artiklar valdes från både deras titel och sammanfattning och dess relevans för 
studien, för att sedan läsas i sin helhet. Annan forskning och litteratur upptäcktes via 
redan inlästa källor och genom deras referenslistor. 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

I föreliggande studie kommer den omsorgsetiska teorin vara utgångspunkten för att 
analysera studiens data. Omsorgsetiken grundades först av Carol Gilligan men 
vidareutvecklades av Nel Noddings på 1980-talet (Colnerud, 2006). Noddings (2005) 
poängterar att omsorg inte endast grundar sig i att ta hand om någon utan att det är 
något utöver att ta hand om en människa. Barn bör utveckla en omsorgsfull attityd 
till både samhälle, andra människor och ting samt naturen och det som innefattas i 
den (Noddings, 2005). Syftet med omsorg är enligt Noddings (2005) att ge barn 
möjlighet att bli omsorgsfulla individer i samhället. Grunden i omsorgsetiken är 
relationerna och att dessa är ömsesidiga. En relation mellan den som ger omsorg, 
omsorgsgivaren - the one caring, och den som tar emot omsorg, omsorgstagaren - the 
cared for. Det handlar om ett givande och ett tagande dessa emellan och därmed kan 
omsorg inte ses som enkelriktad utan det krävs att omsorgshandlingarna tas emot 
och bekräftas av omsorgstagaren i en ömsesidig relation (Noddings, 2013). En 
pedagogisk omsorg förstås enligt Noddings (2013) vara kopplat till en unik situation 
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och till det aktuella barnet där omsorgsmötet innefattar att barnet behöver ta emot 
omsorg. Om detta inte görs kan omsorgstagaren beskrivas som ett objekt (Noddings, 
2013). I förskolan kan det resultera i att barnet ses som en i mängden och behandlas 
därefter, istället för att individens egna behov och känslor beaktas där omsorgen 
anpassas. I en förskolekontext beskriver Noddings (2005, 2013) relationen som 
ojämlik när omsorgsgivaren, i detta fall förskolepersonal, har ett ansvar och en 
skyldighet gentemot omsorgstagaren, vilket är barn/elev, och därmed kan inte 
relationen beskrivas som jämlik.   

 
Noddings (2013) skiljer på omsorg genom att beskriva en naturlig och en etisk 
omsorg. Enligt Noddings (2013) finns det en naturlig förmåga hos människan att 
agera och tillsätta omsorg till en annan människa. Det benämns som en naturlig 
omsorg, något uppkommer naturligt, ger upphov till naturliga känslor och därmed 
utvecklas en naturlig handling genom en känsla för någon annan. En etisk omsorg 
definierar Noddings (2013) inte som självklar utan beskriver att det krävs ett etiskt 
övervägande innan ett handlande. Detta sker när en naturlig omsorg inte finns eller 
när omsorgstagaren inte är mottaglig för omsorgshandlingarna. I dessa situationer 
beskriver Noddings att omsorggivaren behöver reflektera över vad som kan stärka 
relationen mellan omsorgsgivaren och –tagaren. Ytterligare ger Noddings (2013) en 
beskrivning av att de egna erfarenheterna påverkar och utgör den omsorg som utövas 
likväl som den personliga etiken och moralen ger indikationer på vad som är rätt eller 
fel. 

 
I ett omsorgsarbete relaterat till etisk omsorg i förskolan beskriver Jonsdottir och 
Paggetti (2016) genom Noddings omsorgsetiska teori ett förhållningssätt som 
innefattar fyra komponenter. Den första komponenten är de vuxnas förebildlighet 
vilket innefattar både ett agerande som en omsorgsfull person och ett reflekterande 
kring sin roll som omsorgsgivare och sin kompetens inom området. Detta för att ge 
barnet förutsättningar att uppleva och förstå omsorg. Den andra komponenten är 
dialogen som framhålls vara verktyget för att förmedla det etiska förhållningssättet. 
Det krävs en ömsesidighet och en lyhördhet mellan omsorgsgivaren och 
omsorgstagaren där båda parter ges möjlighet att uttrycka sina tankar och bli 
lyssnade på. Komponent tre är de praktiska handlingarna och tiden som ger 
både omsorgsgivare och omsorgstagaren förutsättningar till att agera omsorgsfullt 
men också kunna bygga den omsorgsfulla relationen. Den fjärde komponenten 
innefattar att förskolepersonal ska erkänna och respektera barnets uttryckta behov 
och den benämns som bekräftelse. I denna bekräftelse kan förskolepersonal välja 
vad som ska fokuseras på vilket kan stärka barns olikheter och deras identitet 
(Jonsdottir & Paggetti, 2016). Omsorgsgivaren behöver enligt Noddings (2013) vara 
lyhörd för vad omsorgstagaren faktiskt behöver eller uttrycker. Det behöver därför 
göras en skillnad på omsorgstagarens uttryckta eller förmodade behov. En ojämlik 
relation mellan omsorgsgivare och –tagare kan uppstå när omsorgsgivaren förmodar 
ett behov och då omsorg sker naturligt (Noddings, 2013). Genom det tidigare 
beskrivna förhållningssättet kan både en ömsesidighet och det uttryckta behovet 
framträda.  

2.4 Omsorg i förskolans läroplan 1998/2018 

I år 2019 kommer en revidering av förskolans läroplan där fokus är mer på omsorg i 
förskolan, omsorg nämns i större utsträckning och begreppet omsorg skrivs fram på 
nästan dubbelt så många ställen än i den tidigare versionen (Skolverket, 2018). I de 
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tidigare upplagorna har omvårdnadsbegreppet funnits med men begreppet har nu 
tagits bort (Skolverket, 1998, 2016; 2018). I både den tidigare och den reviderade 
upplagan beskrivs det att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. 
Omsorgsbegreppet förtydligas i den reviderade upplagan genom att den beskrivs 
både i förhållande till miljö, barnets dygnsrytm och förskollärarnas förhållningssätt 
och bemötande samt att den ska genomsyra hela arbetet i verksamheten (Skolverket, 
2018).  

 
I förskolans läroplan, i del 1, under rubriken Förståelse och medmänsklighet i 
Lpfö98/16 står det att “verksamheten ska präglas av omsorg om individens 
välbefinnande och utveckling” (Skolverket, 2016, s. 4). Medan det i den reviderade 
läroplanen (Skolverket, 2018) har skrivits om och flyttats till den nya rubriken i del 1 
Omsorg, utveckling och lärande. Nu framgår det att “Utbildningen ska präglas av 
omsorg om barnets välbefinnande och trygghet” (Skolverket, 2018, s.10). I det 
omformulerade citatet och placeringen av det beskrivs omsorg gälla barns 
välbefinnande och trygghet till skillnad från det första citatet, där omsorg sätts i 
relation till barns utveckling. I den tidigare upplagan av förskolans läroplan hette 
rubriken 2.2 endast Utveckling och lärande (Skolverket, 2016, s.9) till skillnad från 
den reviderade läroplanen som både tillägger och betonar omsorg genom att placera 
den först Omsorg, utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s. 13).  

 
Vidare har omsorg lagts till under förskollärares och arbetslagets riktlinjer gällande 
hur de ska verka för en trygg omsorg. Under avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och 
utveckling har omsorgen lagts till, vilket innebär att även den ska följas upp, 
utvärderas och utvecklas, med andra ord ska omsorg också bedömas utifrån hur 
verksamheten ser till att omsorgsarbetet utgår från barnen och bildar en helhet 
(Skolverket, 2018). Detta till skillnad från Lpfö98 (Skolverket, 1998) som betonar att 
utvärderingen ska bidra till ökad kvalitet och möjligheter till barns utveckling och 
lärande, där då inte omsorgen nämns (Skolverket, 2016).  

2.5 Omsorg och omvårdnad 

Tidigare forskning visar att omsorgsbegreppet är något som diskuterats under längre 
tid och över olika forskningsområden. Begreppet ses som komplext då det beskrivs 
vara både svårt att förstå och sätta ord på (Halldén, 2007; Josefson, 2018; Löfdahl & 
Folke-Fichtelius, 2015). Omsorgsbegreppets betydelse har förändrats jäms med 
samhällsutvecklingen (Lindgren, 2001) och Josefson (2018) beskriver att omsorg 
beskrivs utgå från en “tidsbunden komplexitet” (a.a, s.154) och därmed kan vara en 
förklaring på att begreppen omsorg och omvårdnad använts synonymt (Lindgren, 
2001). På 1980-talet användes omsorgsbegreppet i förhållande till kroppsliga behov 
(Lindgren, 2001) vilket kan liknas med hur NE beskriver omvårdnad “det att vårda 
någon vanligen kroppsligt och under längre tid” (NE, 2018). Under 1990-talet fick 
begreppet en annan innebörd, en abstrakt betydelse och ett förhållningssätt i 
vardagen. Omsorg kan vara både en beskrivning av abstrakta fenomen eller av 
konkreta händelser (Lindgren, 2001). Johansson och Pramling Samuelsson (2001) 
beskriver komplexiteten gällande omsorg i förskolans verksamhet. Omsorg i 
förskolan kan förklaras i förhållande till situationer som har med vård att göra. Likväl 
kan det förklaras gentemot omtanke och en etisk aspekt som handlar om bemötandet 
och hur förskolepersonalen utför sitt uppdrag vilket inte går att förena till en specifik 
situation. 

 



 6 

Sommer (2005) definierar omsorg som ett relationellt fenomen, att det är något 
personligt och emotionellt mellan människor. Noddings (2013) definierar också 
omsorg som något relationellt men framhåller att förskolepersonal inte behöver ägna 
sig åt en djup och tidskrävande relation men det behövs något mer än en naturlig 
omsorg. I förhållande till en profession framhåller Aspelin (2016) att en naturlig 
omsorg inte räcker till och beskriver därför en professionell omsorg. Det innebär ett 
agerande utifrån den profession som innehas och vad som finns att förhålla sig till i 
yrkesprofessionen. I pedagogiska sammanhang och i förskolans fall utifrån 
förskolans läroplan bland annat (Skolverket, 2016).  Det handlar om att agera utifrån 
vad som är etiskt riktigt och rimligt utifrån läroplanens intentioner och etiska värden. 
Däremot beskriver Josefson (2018) olika ansvar i sin studie, ett kontraktsbundet 
ansvar innebär ett givet ansvar utifrån lagar och styrdokument och ett moraliskt 
ansvar som beskrivs vara en personlig upplevelse av ansvar för något. Josefson 
framhåller att förskolepersonal ibland kan behöva välja mellan dessa och därmed 
frångå något av ansvaren. Omsorgsgivaren ska således agera när barnet uttrycker att 
den behöver omsorg, men det krävs också ett etiskt ställningstagande för att det ska 
bli gynnsamt för barnet i framtiden. I nuet ska omsorgsgivaren självklart agera 
utifrån vad barnet är men den ska också agera för vad barnet kan bli. En 
professionell omsorg innebär en medvetenhet kring vad för omsorg och vilka 
omsorgshandlingar som kan gynna barnets etiska värderingar och ställningstaganden 
i framtiden (Aspelin, 2016; Noddings, 2013).  

2.6 Trygghet och relationer 

En förutsättning för att barn ska kunna utforska, leka och lära är att de känner sig 
trygga (Broberg & Hagström Broberg, 2012). Broberg, Granqvist, Ivarsson och 
Risholm Mothander (2006) beskriver genom Bowlbys anknytningsteori olika system 
som finns och utvecklas av barnet under de första levnadsåren. Barn har sedan 
födseln ett beteendesystem där barnet ger uttryck för att den är i behov av något 
genom olika beteenden. En anknytningsperson beskrivs vara den som svarar på 
barnets beteenden. När barnet vet att den har någon att knyta an till kan det sista 
systemet påkopplas vilket gör det möjligt för barnet att utforska sin omvärld när de är 
medvetna om att de har en trygghet i en anknytningsperson. Med utgångspunkt i 
Bowlbys beskrivning (Broberg m.fl., 2006) av att barn behöver erfara en nära och 
intim relation till en eller flera omsorgspersoner för att kunna gå vidare i sin 
utveckling kan International Child Development Program (ICDP) vara ett stöd. ICDP 
syftar till att ge stöd åt omsorgsgivare, såväl inom vården till föräldrar och 
förskolepersonal, för att kunna skapa dessa relationer. ICDP framhåller framförallt 
tre dialoger som verktyg där den emotionella dialogen sägs därför vara grunden för 
att skapa en relation. Den meningsskapande dialogen kan sedan användas när 
relationen finns för att sist komma till den reglerande dialogen (Bergman, 2018). 
Nedan förklaras dialogerna i ICDP genom en triangel.  
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Det relationella i förskolans verksamhet ger barn förutsättningar till att finna 
trygghet samt utvecklas och lära (Bergman, 2018; Broberg & Hagström Broberg, 
2012). I en studie av Frelin (2010) framkommer ytterligare en aspekt gällande 
relationernas betydelse och lärares professionalitet. Det resultatet visar är att goda 
undervisningsrelationer skapas genom lärares kompetens, medvetenhet och förmåga 
att skapa och upprätthålla ett relationellt arbete. I relationerna mellan 
förskolepersonal och barn visar Josefson (2018) och Halldén (2007) att de innefattar 
en asymmetri. Denna asymmetri beskrivs framträda när omsorgsgivaren ger omsorg 
till omsorgstagaren utifrån det uttryckta eller det förmodade behovet. Noddings 
(2013) framhåller att genom att göra skillnad på barnets uttryckta behov och 
förmodade behov kan det skapas en mer symmetri i relationen.  

2.7 EduCare - education and care  

Förskolan i Sverige är känd för sin unika utformning då den sammanväver omsorg 
och lärande. Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) har 
utvecklingsprocessen av den svenska förskolan en naturlig förklaring eftersom de 
olika formerna av förskoleverksamhet som funnits under olika tidsepoker tagits 
tillvara. Begreppen omsorg och lärande har funnits med men haft olika betydelser 
och inte varit förbundna med varandra utan fokus har antingen varit på det ena eller 
det andra. Ett begrepp som vuxit fram internationellt är EduCare, education and 
care, som för tanken mot att omsorg och lärande ska sammanlänkas och utgöra en 
helhet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Det går dock att utläsa en 
överordnad betoning på education i begreppet och det är beroende på hur 
förskolepersonal väljer att fokusera och prioritera som avgör om omsorg och lärande 
bildar en helhet (Josefson, 2018). Johansson och Pramling Samuelsson (2001) lyfter 
att omsorg och lärande inte ska ses som dikotomier, utan att de istället ska ses som 
sammanvävda komponenter. I deras studie framgår det att det krävs reflektion och 
analys kring omsorg och lärande för att förstå hur de förhåller sig till varandra och för 
att de ska kunna ses som en integrerad dimension av den pedagogiska verksamheten. 
Ett arbetssätt som innefattar pedagogik i omsorgssituationer beskrivs i studien vara 
ett sätt att arbeta efter educare som inte lägger betoningen varken på education eller 
care. Pedagogisk verksamhet innehåller både omsorg och lärande vilket styrker 
tanken av att dessa ska ses som sammanvävda och beroende av varandra (Halldén, 
2001; Johansson & Pramling Samuelsson 2001). Trots framväxten av den svenska 
förskolans utformning och att omsorg bör ses som sammanvävt med lärande så kan 
värdet av omsorg och dess position i förskolans verksamhet ifrågasättas. Frelin 
(2010) beskriver i sin doktorsavhandling att ett ökat krav på uppdraget kan bidra till 
att förskolepersonal riskerar att missa den relationella delen i uppdraget vilket enligt 
henne kan leda till att målen inte uppfylls.  

Reglerande  
dialogen 

Meningsskapande 
dialogen 

Emotionella dialogen 

Figur 1: Denna triangel är vår egen 
illustration. Texten är tagen från 

Bergman (2018). 
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Lidholt (2001) påvisar i sin studie att omsorg och lärande i praktiken inte ses som en 
helhet då verksamheternas utformning och förskolepersonalens uttryck inte påvisar 
ett helhetsperspektiv. Det pedagogiska arbetet och omsorg är uppdelat enligt de 
medverkande i studien. När personaltätheten är högre och barngruppen kan delas in 
i mindre sammanhang äger de planerade aktiviteterna rum, detta beskrivs vara 
pedagogisk verksamhet på förmiddagar. Detta till skillnad från eftermiddagarna som 
inte innehar samma innehåll eller samma personaltäthet. Lidholt framhåller att det 
kan finnas fler förklaringar till att personalen valt att göra skillnad på verksamheten 
på förmiddagar och eftermiddagar. Det behöver inte vara förskolepersonalens önskan 
utan det kan grunda sig i de villkor som finns samt de krav som ställs på 
förskolepersonalen, som resulterar i att skillnad görs i verksamheten.  

 
Halldén (2007) beskriver att en professionaliseringskamp råder där 
förskolepersonalen kämpar för att få bort stämpeln gällande barnpassning och att 
förskolan enbart ses som en verksamhet för de förvärvsarbetande föräldrarna. 
Kampen har pågått under flera decennier och förskolans plats i utbildningsväsendet 
från 1998 kan vara en av anledningarna till att omsorg inte får ta plats (Lidholt, 2001; 
Halldén, 2007). Trots förskjutningen av omsorgens plats i både verksamhet och 
styrdokument beskriver Löfdahl (2014) och Persson (2008) att förskolepersonal ser 
omsorg som en central del i sitt arbete som är förankrad och självklar i förskolans 
verksamheter. Däremot framkommer det att omsorg inte har den plats den borde ha i 
varken förskolans styrdokument eller i förskolans verksamheter. Löfdahl och Folke-
Fichtelius (2015) visar i sin studie att det som framförallt dokumenteras är 
undervisning och lärande där de framhåller att lärande är överordnat omsorg. 

2.8 Helhetsperspektivet  

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) poängteras det att förskolan ska utgå ifrån 
ett helhetsperspektiv, där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. I 
allmänna råd Kvalitet i förskolan (2005) beskrivs det att det finns ett starkt samband 
mellan omsorg, fostran och barnets utveckling och lärande. Under hela dagen ska 
barnets allsidiga utveckling vara det centrala i verksamheten.  

För att förskolans verksamhet skall utvecklas i förhållande till läroplanens mål och uppdrag 
behöver personalen vara medveten om hur omsorg och pedagogik kan förenas och om hur olika 
kunskapsformer kan bilda en helhet (Skolverket, 2005, s. 25). 

Det framgår att förskolepersonalens förhållningssätt är avgörande för att denna 
helhet ska kunna infinna sig i en verksamhet. Det beskrivs att verksamheten ska utgå 
från barnets erfarenheter och intressen som skapar meningsfullhet för barnet och att 
dennes delaktighet även beaktas (Skolverket, 2005). Detta framkommer även i 
Johansson och Pramling Samuelsson studie (2001) där de beskriver att genom en 
närvaro, ett engagemang och en vilja att närma sig barnets värld, med andra ord 
deras erfarenheter, tankar och känslor gör det omöjligt att skilja på omsorg och 
lärande. De framhåller att förskolepersonal behöver skapa en atmosfär som är 
tillåtande och innefatta ett genuint lyssnande från förskolepersonalens sida. 
Atmosfären behöver möjliggöra att barn kan agera och uttrycka sig fritt som de 
kompetenta individerna som de är, vilket även bidrar till att omsorg och lärande kan 
förenas.  
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I en kunskapsöversikt av Johansson (2011) framhålls olika atmosfärer som i sin tur 
också skapar olika förutsättningar och möjligheter för barn. Den samspelande 
atmosfären innefattar att förskolepersonalen är närvarande i barns värld och där en 
positiv attityd är framträdande. Lyhördhet och att vara öppen till barn och försöka 
förstå deras avsikter samt att ge dem tillåtelse att överträda gränser är också aspekter 
som nämns. De aspekter som är av betydelse i den samspelande atmosfären återfinns 
också i den instabila atmosfären, däremot är denna atmosfär mer växlande. 
Förskolepersonalens egna förhållningssätt pendlar och arbetslagets förhållningssätt 
är inte samspelt. Det resulterar i en instabilitet där kontinuiteten inte finns i 
verksamheten och således inte för de barn som finns i den. Till sist beskrivs den 
kontrollerade atmosfären som innefattas av ordning och struktur i verksamheten. Det 
mest framträdande är vuxenperspektivet vilket innebär att barn inte ges något 
utrymme för sitt eget utforskande eller upptäckande. Den atmosfär som råder i 
verksamheten kan antingen skapa förutsättningar och möjligheter likväl som den kan 
hämma och begränsa både barn och förskolepersonals möjligheter att forma en 
verksamhet där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet (Johansson, 2011; 
Skolverket, 2005).  

 
I Johanssons (2011) studie poängteras det att atmosfären kan upplevas på varierande 
sätt utifrån vem du är, därav lyfter hon att reflektion krävs för att synliggöra hur barn 
görs delaktiga i skapandet av atmosfärer som gynnar dem och verksamheten. I 
Josefsons (2018) doktorsavhandling beskrivs förskolepersonalens yrkeskunnande 
och kompetens som avgörande för att sammanväva omsorg och lärande. Enligt 
Josefson behöver omsorg och omsorgsansvaret som innefattas i 
förskolläraruppdraget både synliggöras och fokuseras på. I Löfdahl och Folke-
Fichtelius (2015) studie framgår det att omsorg varken synliggörs eller dokumenteras 
i förskolans verksamheter. Deras studie visar att omsorg utgör en central del i 
verksamheterna då den beskrivs vara självklar, detta kan vara en förklaring på varför 
omsorg inte omnämns eller diskuteras (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Däremot 
beskriver Halldén (2007) att omsorg enbart ses som en aspekt av lärandet. Det 
innebär enligt henne att omsorg inte ges ett eget utrymme utan alltid ses i förhållande 
till lärande. ”Omsorgens mål är att ge barnen en hemhörighet i världen och en 
självmedvetenhet” (s. 73). Nära relationer och tillit till andra beskrivs som 
förutsättningar för växandet (Halldén, 2007).  

 
Frelin (2010) beskriver i sin studie att den relationella delen av undervisning är 
betydelsefull. Hennes studie visar att den relation som förekommer mellan lärare och 
barn kan vara avgörande för hur undervisningen ter sig. Det innebär att en lärares 
kompetens kring de olika ämnena inte per automatik skapar förutsättningar för att 
kunna lära ut något till eleven (barnen), utan det krävs någon form av kännedom om 
och för dem. Om fokus endast riktas på det som ska läras ut beskriver Frelin att: 

Detta innebär ett osynliggörande av eleven som en intentionell varelse som har möjlighet att 
påverka, och bidra till, undervisningsprocessen och undervisningsinnehållet, och eleven ses 
enbart som någon som antingen har att acceptera eller avvisa ett på förhand bestämt innehåll, 
aldrig bidra till att skapa det (Frelin, 2010, s.211). 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metod utifrån rubrikerna: metodologi, urval, 
datainsamlingsmetod, genomförande, analysmetod, tillförlitlighet och till sist 
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forskningsetiska principer. I samtliga delar både motiverar och beskriver vi våra 
överväganden och val. 

3.1 Metodologi 

I denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts för att ta reda på hur 
förskollärarna definierar omsorg i förskolans verksamheter samt hur de beskriver sitt 
arbete med omsorg i verksamheten. Genom semistrukturerade intervjuer (Bryman, 
2011) fick förskollärarna möjligheten att framföra sitt perspektiv utifrån deras 
erfarenheter och upplevelser av omsorg i förskolan. För att analysera det insamlade 
datamaterialet användes en tematisk analys (Bryman, 2011).  

3.2 Urval 

Till denna studie tillfrågades åtta förskollärare i två skilda kommuner, placerade på 
sex olika förskolor om att medverka. Det var ett medvetet val att tillfråga 
förskollärare på skilda förskolor och i olika kommuner. Det var både ett målstyrt 
urval och ett bekvämlighetsurval som styrde vilka förskollärare som tillfrågades. 
Bryman (2011) beskriver det första att välja medverkande utifrån studiens syfte och 
frågeställningar och det sistnämnda att välja medverkande som är tillgängliga för 
dem som intervjuar. Valet att intervjua förskollärare var på grund av deras 
huvudsakliga ansvar i den pedagogiska verksamheten. Av de förskollärarna som först 
tillfrågades fick vi sju godkännande och ett nekande. Ytterligare ett avhopp skedde i 
samband med att intervjutillfället skulle ske, då gavs möjligheten att intervjua andra 
förskollärare som fanns tillgängliga på några av förskolorna. Detta resulterade i att vi 
gavs möjligheten att intervjua nio förskollärare. Det i sin tur bidrog till att det 
insamlade datamaterialet utgår ifrån samma kommun och ett färre antal förskolor. 
Förskollärarna som medverkade i studien arbetar på fyra olika förskolor. Nedan i 
tabellen redovisas det i vilken åldersgrupp förskollärarna arbetar i, deras examensår 
och till sist deras yrkestitel. I studien benämns deltagarna fortsättningsvis som 
respondenter.  

 
Ålder på 
barngrupp 

Examensår Yrkestitel 

3-5 1984 Förskollärare 
3-5 1991 Förskollärare 
1-3 1992 Förskollärare 
- 2000 Förskolechef 

(Förskollärare) 
3-5 2003 Förskollärare 
2-4,5 2010 Förskollärare 
4-5 2011 Förskollärare 
2-4 2011 Förskollärare 
2-6 2014 Förskollärare 

Tabell 1: Urvalsgrupp 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Med utgångspunkt från studiens syfte och forskningsfrågor valdes en kvalitativ 
undersökningsmetod. Bryman (2011) beskriver att det kvalitativa tillvägagångssättet 
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innefattar personliga erfarenheter och uppfattningar av ett valt fenomen och ger 
tolkningsbara resultat. Vi valde semistrukturerade intervjuer som gav förskollärarna 
möjligheten att med egna ord och utifrån sitt perspektiv framföra deras synsätt 
gällande omsorg i förskolan. Bryman (2011) framhåller att de semistrukturerade 
intervjuerna är passande om den personliga uppfattningen efterfrågas. Bryman 
(2011) framhåller att i sådana intervjuer har intervjuaren möjlighet att ställa öppna 
frågor, frångå intervjuguiden och ställa uppföljningsfrågor som passar intervjuns 
riktning och respondenternas svar. Bryman (2011) beskriver vidare att flexibilitet och 
att följa upp det respondenterna svarar är av vikt under intervjun, vilket var något 
som fanns i åtanke under intervjuerna.  

3.4 Genomförande 

Det första steget var att formulera ett missivbrev (se bilaga 1) där information 
gällande studiens syfte och dess tillvägagångssätt beskrevs. Därefter inleddes den 
första kontakten med respondenterna. Den första kontakten med eventuella 
respondenter skilde sig åt då vi inte hade åtkomst till alla deras e-postadresser. 
Hälften tillfrågades därför via e-post och resterande via sociala medier, oavsett 
tillvägagångssätt, fanns missivbrevet bifogat. När de tillfrågade meddelat samtycke 
om medverkan i studien, bokades intervjuerna in i samråd med varje respondent och 
även här på varierande sätt, några via e-post och några via sociala medier. Samtidigt 
som vi kontaktade respondenterna, fick deras godkännande och tid för intervju, 
formulerades en intervjuguide (se bilaga 2).  

 
Intervjuguiden formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar, syftet med 
intervjuguiden var att intervjuerna skulle ske på likvärdiga sätt men också som ett 
stöd för oss intervjuare. Intervjuguiden inleddes med några inledningsfrågor för att 
göra intervjutillfället mer bekvämt för respondenterna. Intervjuguiden fortsatte med 
frågor, där vikten lades på att få frågorna öppna och icke ledande eftersom personliga 
åsikter och tankar efterfrågades (Bryman, 2011). I intervjuguiden tog vi med frågor 
gällande omsorgens plats i det systematiska kvalitetsarbetet, detta för att få 
ytterligare en uppfattning om vilken plats omsorg ges och dess värde i förskolans 
verksamhet men också i ett vidare perspektiv, så som samhället. En annan tanke var 
också att dessa frågor kunde ses utifrån ett helhetsperspektiv där omsorg behöver 
följas upp och utvärderas för att kunna bilda en helhet med utveckling och lärande 
som också förtydligas i revideringen av läroplanen.  Intervjuerna avslutades med att 
ge respondenterna möjligheten att lägga till eller utveckla sina svar om de kände att 
det behövdes.  

 
Bryman (2011) beskriver att om intervjuns plats väljs av intervjupersonerna kan detta 
bidra till att de känner sig bekväma vid intervjutillfället. Detta gjorde att intervjuerna 
genomfördes på respektive förskola för att underlätta för alla berörda. Inför ett 
intervjutillfälle avbokades en intervju på grund av sjukdom, denne hade meddelat sitt 
arbetslag att vi skulle komma och även frågat om någon av dem kunde ställa upp. Väl 
på plats tillfrågades en förskollärare i det berörda arbetslaget om att medverka vilket 
den ville. Ytterligare två förskollärare tillkom från andra förskolor, när 
intervjuprocessen hade startat. Dessa hade tillfrågats av sina medverkande kollegor, 
vilket vi såg som positivt för studiens data, att fler perspektiv synliggjordes.  
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Vi valde att medverka båda två under varje intervju för att ta del av samma 
information. Vid intervjutillfället fanns missivbrev och intervjuguide utskrivet för att 
respondenterna skulle ges möjlighet att även ta del av dessa på plats samt att vi 
försäkrat oss om att de har sett informationen. Det var sju enskilda intervjuer och en 
parintervju som genomfördes. En respondent tillfrågade sin kollega om att delta och 
gav som förslag att de kunde genomföra intervjun tillsammans. En parintervju såg vi 
som positivt för studien, eftersom denna form inte provats av oss innan. Intervjuerna 
varade under cirka 25–35 minuter och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 
en mobiltelefon för att sedan kunna transkribera intervjumaterialet. Enligt Bryman 
(2011) underlättar det för intervjuaren att spela in intervjuerna, både för att kunna 
vara följsam vid intervjutillfället och för att underlätta analysen av datamaterialet. 
Bryman (2011) beskriver att kvalitativa forskare intresserar sig för både vad och hur 
respondenterna svarar. Inspelningen av intervjuerna gav oss också möjlighet att se 
och följa respondenternas reaktioner på frågorna som vi också antecknade för att 
kunna använda oss av det i resultatet och analysen. De inspelade materialet delades 
upp för att göra en ordagrann transkribering där respondenternas reaktioner som 
tidigare antecknats även blev en del av transkriptionerna. Dessa skrevs sedan ut för 
att kunna påbörja analysen av datamaterialet.  

3.5 Analysmetod 

I en kvalitativ forskningsmetod belyser Bryman (2011) att det finns olika sätt att 
analysera datamaterialet. Den tematiska analysen framhåller Bryman som vanlig 
inom kvalitativ metod, som också används i denna studie. Den tematiska analysen 
innebär att identifiera olika teman som sedan kommer utgöra grunden för textens 
uppbyggnad. Analysprocessen skedde i sammanlagt fem steg. Första steget i 
processen var att delge varandra det transkriberade materialet för att kunna läsa 
dessa enskilt för att finna likheter och skillnader i intervjuerna. Steg två var att läsa 
transkriptionerna upprepade gånger tillsammans för att sedan sammanställa 
respondenternas svar till respektive intervjufråga för att kunna se likheter och 
skillnader igen. I det tredje steget strukturerade vi upp resultatet genom att 
gemensamt bestämma teman och kategorier som skulle ligga till grund för 
resultatdelen. Dessa teman och kategorier skapades utifrån återkommande mönster i 
datamaterialet. Nästa steg i processen, steg fyra, var att sortera och skriva 
datainsamlingen under respektive tema och kategori. De teman som vi kom fram till 
var 1) omsorg i förskolan, 2) arbetssätt, 3) helhetsperspektiv och 4) 
påverkansfaktorer. Till sist i steg fem analyserade vi resultatet utifrån studiens 
forskningsfrågor: hur definierar förskollärarna omsorg i förskolans verksamhet och 
hur beskriver förskollärarna sin implementering av omsorg i förskolans verksamhet. 
Resultatet analyserades mot tidigare forskning, litteratur och utifrån den valda 
teorin. 

3.6 Tillförlitlighet 

Bryman (2011) beskriver fyra delkriterier inom kvalitativ forskningsmetod och dessa 
är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. De semistrukturerade 
intervjuerna gav respondenterna möjlighet att uttrycka sina personliga åsikter och 
tankar vilket gynnar studiens trovärdighet (Bryman, 2011). Innan intervjuerna fick 
respondenterna ta del av intervjuguiden för att bemöta deras önskemål samt ge dem 
möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället. Bryman (2011) framhåller att det 
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finns både för- och nackdelar med att delge intervjufrågorna innan. Fördelen är att 
respondenterna kan förbereda sig och få med all information som önskas framföras, 
tänka ut konkreta exempel till intervjutillfället och diskutera de aktuella synsätten i 
sitt arbetslag gällande omsorg. Nackdelen är att förskollärarna innan intervjutillfället 
kan ha förberett sig och anpassat sina svar utifrån vad respondenten tror är korrekt 
och inte utifrån vad hen själv anser eller utifrån verksamheten. Vi ansåg att 
fördelarna övervägde nackdelarna denna gång. 

 
Bryman (2011) beskriver att en respondentvalidering är av betydelse för att öka 
studiens trovärdighet. Av den orsaken mejlades transkriptionerna till berörd 
respondent för att minska risken för feltolkningar och i sin tur öka studiens 
trovärdighet. Detta gav respondenterna möjligheten att förändra eller lägga till för att 
sedan ge sitt samtycke och godkännande av utsagan. Det var ingen av respondenterna 
som valde att förändra, lägga till eller ta bort någonting. Bryman beskriver att en 
kvalitativ forskningsmetod fokuserar på specifika kontexter, denna studie har riktat 
in sig på ett fåtal förskollärare och deras tankar om omsorg i förskolan, och därav kan 
inte överförbarheten garanteras om studien skulle genomföras i en annan kontext. Vi 
ser ändå att studien kan bidra med ökad kunskap och en fördjupad förståelse som i 
sin tur möjliggör ett vidgat perspektiv på omsorg i förskolan. För studiens pålitlighet 
har forskningsprocessen och studiens material granskats av både handledare och 
studenter vid flertalet tillfällen under processen.  

 
Vi är medvetna om att personliga värderingar och vår förförståelse kan ha påverkat 
resultatet men vi har bearbetat och analyserat materialet så objektivt som möjligt för 
att kunna styrka och konfirmera datamaterialet. Tidsramen för denna studie gjorde 
att observationer valdes bort, däremot hade den metoden kunnat komplettera 
studien och därav öka studiens trovärdighet och pålitlighet. 

3.7 Forskningsetiska principer 

Denna studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer 
som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. De respondenter som deltagit i denna studie fick genom ett 
missivbrev (se bilaga 1) information om att deras deltagande är frivilligt, studiens 
syfte, sin roll i studien och att de kan avsluta sin medverkan utan konsekvenser. I 
beaktning av konfidentialitetskravet kommer personuppgifter skyddas. Data som 
samlats in finns endast tillgänglig på våra privata lösenordskyddade datorer och 
kommer raderas efter arbetet är avslutat. I enlighet med nyttjandekravet har 
respondenterna informerats att deras utsagor endast kommer användas till denna 
studie. Via missivbrevet fick respondenterna information om att materialet kommer 
att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola där behörig lärare och 
opponenter kommer ta del av den. Respondenterna har också informerats om att den 
slutliga versionen av uppsatsen kommer läggas upp på databasen DiVA.   
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet presenteras utifrån dessa 
huvudteman som är omsorg i förskolan, arbetssätt, helhetsperspektiv och till sist 
påverkansfaktorer. Teman och tillhörande underkategorier presenteras i tabellen 
nedan. 
 

 Tema 1 
Omsorg i förskolan 

Tema 2 
Arbetssätt 

Tema 3 
Helhetsperspektiv 

Tema 4 
Påverkansfaktorer 

Kategori 
1 

Definitioner av 
omsorg 

Förskollärarnas 
beskrivning av 
deras 
implementering 
av omsorg 

Systematiskt 
kvalitetsarbete 

Kompetens/Kunskap 

Kategori 
2 

Syftet med omsorg Psykisk och 
fysisk miljö 

Omsorg, 
utveckling och 
lärande 

Organisation 

Kategori   
3 

   Yttre faktorer 

Tabell 2: Teman och kategorier 

Antalsdefinition  

Fåtal= 2–3 respondenter 
Flertal = 4 respondenter  
Hälften = 5–6 respondenter 
Majoriteten = 7-8 respondenter  
Samtliga = 9 respondenter  

4.1 Omsorg i förskolan 

Temat presenteras utifrån kategorierna, definitioner av omsorg och syftet med 
omsorg. 

4.1.1 Definitioner av omsorg 

Resultatet visar att omsorg som begrepp sällan nämns, diskuteras eller reflekteras om 
i förskolans verksamhet. Samtidigt som majoriteten av respondenterna anser att 
basen och det centrala i verksamheten är omsorg. Det synliggörs dock skillnader i hur 
respondenterna beskriver omsorg som bas, antingen att det innebär att lära känna, 
vilja förstå och se barnet för den som den är eller så handlar det om att göra 
omvårdnadssituationer med en omsorgsfull intention. Oavsett hur respondenterna 
beskriver omsorg påvisas det att majoriteten av dem kopplar och ger exempel på att 
omsorg i många fall beskrivs utifrån rutin- och omvårdnadssituationer, såsom 
måltider, blöjbyte och påklädning. Ytterligare ett perspektiv på omsorg, framkommer 
när hälften respondenter ger uttryck för att det innebär att sammanväva pedagogik 
och omsorg:  
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Men att omsorg handlar också om så mycket om pedagogik, att byta en blöja är också 
pedagogik, de är vad man gör det till. Det behöver inte bara vara en vardags, rutinsituation som 
ska vara snabbt avklarad 

En respondent förklarar och uttrycker att omsorg handlar om att se till att barn blir 
“omsorgda [sic]” vilket beskrivs vara att tillgodose deras kroppsliga behov. Resultatet 
visar också att omsorgsbegreppet används på varierande sätt då ett fåtal 
respondenter använder omsorg synonymt med omvårdnad. Utifrån nedanstående 
citat framkommer en otydlighet i hur omsorg- och omvårdnadsbegreppet används: 

Mycket av omsorg tycker jag handlar om trygghet, å sen är det ju omvårdnadsbiten [sic]. Att ha 
ett knä att sitta och trösta, blöjbytet, ehm, så de är många moment som är omsorg.  

Resultatet visar också att ett fåtal respondenter förknippar omsorg med ord som 
förhållningssätt, trygghet, relationer samt att barn ska bli sedda och bekräftade. 
Omsorg beskrivs av dessa respondenter inte enbart handla om att ta hand om någon 
annan utan också om värdegrunden, hur är vi mot varandra, materialet och samhället 
i stort.  

I princip allt, där barnen är med, där man samspelar med varandra, där de är en en del av, göra 
dem en del av vår verksamhet.  

[...] det handlar om förhållningssättet till människor, det handlar om förhållningssättet till 
miljön, förhållningssättet till det material vi har, förhållningssätt till att som rör. Jag tänker att 
det är omsorg om egentligen allt som vi ska göra. 

4.1.2 Syftet med omsorg 

Resultatet visar att omsorg är en central del i förskolans verksamhet och innehar ett 
syfte, men respondenternas beskrivning av syftet varierar. Syftet enligt 
respondenterna kan vara att 1) tillgodose behov, 2) skapa trygghet och relationer, 3) 
för barns utveckling och lärande.  

 
Ett fåtal respondenter ger uttryck för att syftet är att tillgodose barns kroppsliga 
behov, det kan antingen vara att byta blöja, ge barn mat och låta dem vila. Om detta 
inte tillgodoses så uttrycks det handla om vanskötsel. En annan förklaring enligt 
flertalet respondenter är att möta varje enskild individ på ett individanpassat sätt, där 
barns behov tillgodoses genom att anpassa ageranden till de skilda behoven.  

 
Syftet med omsorg enligt majoriteten av respondenterna är också att skapa en 
relation med barnet, för att barnet ska känna trygghet. Ett fåtal respondenter tillägger 
att syftet med omsorg är att kunna föra verksamheten framåt och att göra innehållet 
och verksamheten meningsfull för alla barn. Det framkommer dock en skillnad i 
beskrivningarna gällande vad relationer och trygghet innebär. Å ena sidan innefattar 
det att ge barn möjlighet att öka sitt självförtroende och sin självtillit som kan ge dem 
verktyg att bli goda samhällsmedborgare i framtiden. Nedan beskriver en respondent 
att grundtryggheten behöver läggas i förskolan då: 

[...] man kan lära sig om matte och svenska och egentligen alla ämnen på komvux, men vi kan 
aldrig bygga trygga, empatiska människor, den kursen finns inte på komvux. Där, den grunden 
måste man lägga i förskolan. 

Å andra sidan beskrivs relationer och trygghet handla om den specifika 
verksamheten, kontexten som barnet befinner sig i. Barnet ska känna sig tryggt i 
verksamheten, både i att uttrycka sina känslor samt få förståelse för de regler och 
möjligheter som finns i verksamheten.   
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Syftet med omsorg beskrivs av majoriteten av respondenterna handla om att skapa 
förutsättningar för barns lärande, dock tillägger ett fåtal av respondenterna att 
omsorg också är grunden till barns utveckling. Det som framkommer är att det finns 
skilda sätt att beskriva omsorg i relation till barns lärande och utveckling. En 
beskrivning är att använda omsorg, att bry sig om, genom att berätta för barnet vad 
den lärt sig där lärandet är det centrala. Det andra sättet framhåller omsorg som ett 
verktyg för lärande:  

Och sen att vara bra förebilder också så att de ser och lär sig hur de ska vara med varandra, för 
det är omsorg om varandra och de ska lära sig omsorg om sina vänner också. Alltså det är ju inte 
bara att vi ger dom omsorg utan det ska vara liksom mellan barn också, alltså mellan människor 
överhuvudtaget. […] det handlar mycket om värdegrund.  

4.2 Arbetssätt 

Temat presenterar kategorierna förskollärarnas beskrivning av deras implementering 
av omsorg och psykisk- och fysisk miljö. 

4.2.1 Förskollärarnas beskrivning av deras implementering av omsorg 

Resultatet visar att omsorg är något som samtliga respondenter implementerar i sin 
verksamhet. Det finns däremot en variation i respondenternas beskrivning om hur 
detta görs. Flertalet av respondenterna uttrycker att omsorg är något som “är en 
naturlig del över hela dagen” och enligt ett fåtal respondenter är det omsorg som tar 
störst plats i verksamheten.  

 
Majoriteten av respondenterna beskriver implementeringen av omsorg som att se 
varje barn. Ett fåtal respondenter beskriver att det handlar om att se varje barn i 
verksamheten under en dag. Det räcker inte med att bara se barnet enligt flertalet 
respondenter utan det handlar om att “[...] de (barnen) känner att dom är en del av 
verksamheten och inte bara delar i verksamheten”. Respondenterna beskriver vidare 
sin implementering av omsorg genom kommunikation, att vara närvarande, ge 
bekräftelse, bemöta och förstå varje enskilt barn utifrån deras förutsättningar. En 
respondent problematiserar förskollärares arbetssätt gällande att bemöta varje 
enskild individ, genom att ställa sig frågande till att om alla barn vill ha det på samma 
sätt, för om det är så beskriver respondenten att “ja då tror jag vi missat något”.  

 
Resultatet visar också att implementeringen av omsorg kräver att det sker på barnets 
villkor. Flertalet av respondenterna beskriver att omsorgssituationer kräver en 
lyhördhet. Ett fåtal beskriver att denna lyhördhet ger förutsättningar för att anpassa 
situationer och verksamheten utifrån barnets behov. Ett annat sätt att beskriva 
lyhördheten är:  

Det är ju ingenting som bara sker en omsorg, det är någonting som är medvetet ehm men då 
måste jag ju också ha en kommunikation, om det är verbalt eller kroppsligt, spelar ingen roll 
men jag måste vara ganska lyhörd för omsorgsarbetet och jag kan inte gå in och ge omsorg om 
jag inte känner dig. 

4.2.2 Psykisk och fysisk miljö 

Resultatet påvisar att miljön påverkar omsorg i förskolan. En god och tillgänglig miljö 
för omsorg är enligt majoriteten av respondenterna förknippat främst med den 
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psykiska miljön, där atmosfären och förskolepersonalens förhållningssätt blir 
betydelsefullt. Flertalet respondenter beskriver att ett gemensamt förhållningssätt är 
av vikt för att det ska gynna barnet. Ett samspelt och konsekvent arbetslag uttrycks 
också vara en betydelsefull aspekt enligt ett fåtal respondenter för att gynna 
omsorgsarbetet. Ett tillåtande klimat och en öppen dialog skapar förutsättningar för 
barn att uttrycka sina behov, enligt ett flertal respondenter.  

 
Enligt hälften av respondenterna behöver den fysiska miljön utformas från barnet 
och dess behov, det framkommer dock önskningar om att utforma miljön mer efter 
barnets behov. Enligt respondenterna kan det rum för lugn och ro samt utöka antal 
rum ge barnen möjlighet att vistas i mindre sammanhang. Begrepp som relateras till 
den fysiska miljön i relation till omsorg, är inbjudande, tillgänglig och lustfylld. 

4.3 Helhetsperspektiv 

Temat presenterar kategorierna systematiskt kvalitetsarbete och omsorg, utveckling 
och lärande. 

4.3.1 Systematiskt kvalitetsarbete 

Utifrån hur respondenterna svarade och deras reaktion på frågan gällande vilken 
plats omsorg har i det systematiska kvalitetsarbetet gick det att utläsa att 
respondenterna blev ställda och frågande. Ett fåtal respondenter visade en viss 
osäkerhet gällande omsorg som begrepp men också i relation till det systematiska 
kvalitetsarbetet: 

Mmmm, systematiska kvalitetsarbetet. Åhh, omsorgens plats, ehh, ja de har väl med strukturen 
att göra tänker jag, har man ingen struktur, systematiska kvalitetsarbetet[…] […] Vänta jag läser 
igen, ehm våra dagar är ju uppdelade kan man väl säga, man har ju en struktur, å de är väl det, 
det tar man väl ofta upp kvalitetsarbetet […] 

Resultatet visar att majoriteten av respondenter uttrycker att omsorg inte har någon 
större plats i det systematiska kvalitetsarbetet. Ett fåtal respondenter uttrycker att 
anledningen till detta är att lärandet har varit i fokus. I det systematiska 
kvalitetsarbetet förknippas omsorg enligt ett flertal respondenter till planen mot 
diskriminering och kränkande behandling, där kontaktbarometer och 
trygghetsvandringar enligt respondenterna är förenat med omsorgsarbetet. Flertalet 
respondenter beskriver att omsorg finns men är osynlig i det systematiska 
kvalitetsarbetet då begreppet omsorg inte nämns i det och att det krävs kunskap för 
att se det.  

De har ju lite grann kommit i skymundan eftersom att det har varit andra mål, strävansmål, som 
har, men vi har ju de senaste åren gått trygghetsronder, med barnen vår och höst och de har ju 
varit en del av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Jag tror inte att ordet omsorg används jättemycket[…] [...] eh vi skriver jätte mycket om 
diskriminieringsplanen[…] [...]å vi har kontaktbarometerna för att se om alla barn blir sedda 
[…] [...]men ingenstans benämner vi det som omsorg, men det är ju det. Det står ju inte i ren 
skrift, omsorg utan man måste ha kunskap om vad omsorg är för att kunna tolka in det i 
kvalitetsarbetet. 

Däremot uttrycker ett fåtal av respondenterna att reflektion tillsammans med 
arbetslaget gällande omsorg sker i den dagliga verksamheten. Det finns också en 
önskan utifrån samtliga respondenter att omsorg borde få en mer central plats i det 
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systematiska kvalitetsarbetet då respondenterna beskriver omsorg som grund och 
utgör en stor del av verksamheten.  

Jag tycker att den borde få mycket, mycket mer plats, eh jag tycker det ligger så stort fokus på 
ämnen mer om man säger så, svenska, matematik, natur och teknik och allt det här, jag tycker 
att omsorgen borde vara den största biten egentligen, i förskolans värld[…] [...]för det är ju det 
egentligen kommer ihåg i framtiden, hur vi har varit emot dem, inte vad de fick lära sig. 

Ett fåtal uttrycker också att de tror att omsorg kommer ges mer plats när läroplanen 
reviderats. “Den kommer ju få en större plats nu, definitivt, när den har definierats 
och tagit större plats i läroplanen” 

4.3.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Resultatet visar att samtliga respondenter svarar likartat när de beskriver att omsorg, 
utveckling och lärande behöver ses som en helhet i förskolans verksamhet. 
Majoriteten av respondenterna beskriver att dessa komponenter behöver ses som en 
röd tråd i verksamheten och att ingen del är frånkopplat från det andra då en 
respondent ger uttryck för att alla delar ska ges lika stor plats i verksamheten. Nedan 
beskriver en respondent denna helhet med egna ord: 

[…] när jag hör omsorg, utveckling och lärande, jag tänker att det är som, det är ingen tårta med 
olika bitar, jag tänker att det är ingenting som kan friställas av det här. Det är ingenting vi kan ta 
bort. […] tänka att det här är omsorg och utveckling eller det här är utveckling och lärande, eller, 
alltså dom här delarna behövs för att det ska, för att det ska bli bra, men jag tror på omsorgen 
först. 

Resultatet visar att flertalet av respondenterna förknippar och förklarar helheten till 
rutinsituationer. Det går att utläsa skillnader i hur respondenterna förklarar hur de 
sammanväver omsorg och lärande till en helhet. Majoriteten av respondenterna 
beskriver att de använder sig av rutinsituationer, exempelvis påklädnad, som ett 
tillfälle att vidga lärandet och skapa lärandesituationer utifrån barnets 
erfarenhetsvärld. Detta kan ske genom att medvetet tillsätta matematik under dessa 
situationer. En annan förklaring enligt en respondent är hur en omvårdnadssituation 
kan genomföras med omsorg där synliggörandet av lärandet beskrivs vara omsorg:   

[...] du är på en småbarnsavdelning, att ja, men titta du har legat på sköötb[sic], ja men titta 
lampan. Det är ju också ett lärande, men att vi som vuxna kopplar ihop det med att det är ju inte 
bara en omvårdnadssituation utan det var faktiskt omsorg, du och jag hade en dialog, nu vet du 
var lampan är någonstans. 

Resultatet visar att det finns delade uppfattningar om relationen mellan lärande och 
omsorg. Flertalet respondenter belyser reflektion som en betydelsefull aspekt 
gällande hur omsorg och lärande bildar en helhet, de poängterar att det handlar om 
en medvetenhet och var fokus riktas. Hälften av respondenterna uttrycker att 
lärandet är beroende av omsorg och ett fåtal respondenter tillägger att ett lärande 
med omsorg gör att det blir meningsfullt för barnen. En respondent förklarar det 
genom citatet nedan:  

[...] en pedagog som bara sätter, ber barnen sätta sig i en ring, gör en samling utan att lyssna in 
vad barnen har för behov, utan nu har vi vuxna planerat in att ja så här ska de här 
samlingsinnehållet va, utan att förankra de i barnens intressen och livsvärld, då kan jag tycka att 
det inte handlar om omsorg.  
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4.4 Påverkansfaktorer 

Temat presenterar kategorierna kompetens och kunskap, organisation och yttre 
faktorer. 

4.4.1 Kompetens/Kunskap 

Resultatet visar att en förståelse för vad omsorg innebär och hur det står i relation till 
förskolans verksamhet är av vikt för att den både ska synliggöras och ta större plats. 
En respondent beskriver, som tidigare nämnts, att det krävs en kunskap om omsorg 
för att den ska synliggöras. Det framkommer i resultatet av ett fåtal respondenter att 
utvecklingen av förskolan kan vara en förklaring till att kompetensen och 
fokusområdena varierar sig mellan förskolepersonalen. Nedan redogörs två 
respondenternas syn på vilken kunskap som krävs för att utöva omsorg i förskolan:  

Men inte något som man liksom måste, kanske måste läsa på om. Eller, ett forskande, i en 
lärandesituation, men en omsorgssituation behöver man liksom inte vara förberedd för.  

[...] det är skönt att ha någonting som också är forskningsbaserat, som är genomarbetat. Det är 
ett program [ICDP] som, som jag tycker är ett skönt sätt att implementera, för då blir det inte så 
summativt. DÅ blir det något på riktigt, för jag tror att vi alla har olika sätt att visa omsorg på, 
och många gånger så blir det inte så professionellt, för att vi kanske gör det på vårt eget sätt [...] 

Citatet ovan beskriver att omsorg kan implementeras genom en personlig värdering 
av vad omsorg kan vara. Däremot visar resultatet att det är en fördel med ett 
gemensamt förhållningssätt i arbetslaget. Majoriteten av respondenterna beskriver 
att ett gemensamt förhållningssätt kan underlätta arbetet i förskolan och att 
samstämmighet kan skapa trygghet hos barnen. Ytterligare en aspekt som 
framkommit i resultatet är att flertalet av respondenterna använder omsorg och 
omvårdnad synonymt. Omsorg enligt flertalet respondenter behöver diskuteras och 
reflekteras kring, för att få en gemensam plattform, men det som framkommer är att 
det är andra aspekter som prioriteras: 

Ramfaktorer som styr hur mycket man har möjlighet att sitta och diskutera vad man tänker, för 
att man blir samspelt, ehm, de är det första jag tänker, att de här är en väldigt viktig fråga som 
bör reflekteras men, men det är oftast andra saker i verksamheten som tar över.  

4.4.2 Organisation 

Ramfaktorer är något som flertalet respondenter uttrycker påverkar och ger 
förutsättningar för arbetet med omsorg. Det är framförallt tiden och känslan av att 
vara otillräcklig som framkommer från respondenterna. “[...]man missar ju lätt de 
här gyllene ögonblicken, bara till exempel på skötbordet, att man inte hinner med och 
ta den tiden på skötbordet, med barnen och kunna prata. Utan att det blir lite mer 
löpande band principen”. Ytterligare ramfaktorer som ett fåtal respondenter ger 
uttryck för är barngruppernas storlek och hur de själva organiserar sig och miljön för 
att skapa mindre sammanhang för barnen. Det går att utläsa att rutiner och hög 
personaltäthet är något som påverkar möjligheten att ge omsorg. I rutinsituationer 
uttrycker en respondent att det är betydelsefullt att anpassa sig till barns behov: 

[...] man har kommit ganska långt, för då är det omsorg om barnet och inte omsorgen om 
organisationen. Ehm, där tänker jag att, att det blir ganska tydligt om vi ändrar om, om det inte 
är någon prestige om vem som ska hämta maten eller vem som sitter där, eller gör det eller så. 

Om den fungerande organisationen påverkas av bortfall av personal eller liknande 
uttrycker en respondent att omsorgsarbetet kan påverkas. En respondent beskriver 
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detta genom ICDP triangeln (Figur 1), istället för att jobba nedifrån och upp så vänds 
den på när organisationen är påverkad. Respondenten uttrycker att det är okej 
ibland, men det får aldrig bli en vana, arbetet ska ske med omsorg som bas. 

För då är det organisationen som är så ofantligt viktig, att vi ska få dagen att funka. Och då 
sprakar det lite där nere. Och då är vi där uppe och säger: HÄR, GÄLLER DET HÄR. [...] Det är 
okej, någon gång ibland, korta små perioder, men vi måste komma ikapp på basen igen. 

4.4.3 Yttre faktorer 

Det framgår att respondenterna beskriver omsorg som mer eller mindre osynlig i 
både styrdokument och kvalitetsarbeten men också att begreppet inte är något som 
diskuteras i förskolans verksamheter. Majoriteten av respondenterna beskriver att 
det mest betydelsefulla i förskolans verksamhet är omsorg och trygghet. Det 
framkommer en önskan av en respondent att omsorg och trygghet är det som bör 
diskuteras och prioriteras i verksamheterna men också i samhället i stort. Däremot 
poängterar samma respondent att så är inte fallet enligt kommande citat “[...] alltså, 
det man läser i tidningar och det som politikerna liksom egentligen förmedlar till 
föräldrarna. alltså vad är viktigt för, vad är viktigt för barnen, det har ju blivit så 
snett, tycker jag i samhället [...]”. Flertalet respondenter uttrycker att omsorg har 
förskjutits på grund av att undervisning och lärande varit i fokus och betraktats vara 
statushöjande. “[...] jag kan tycka att lärandet över tid har fått oerhört mycket fokus 
och de läggs väl mycket krav på förskollärarna och arbetslagen, ehm å där är 
omsorgsbiten, den knuffar man liksom på”. En respondent problematiserar 
förskjutningen av omsorg i verksamheterna, genom att koppla det till skolan och de 
nedåtgående skolresultaten, att det har att göra med barnens mående och trygghet.  

 
Kraven på förskollärarna är något som flertalet respondenter uttrycker påverkar 
omsorg. En respondent ställer sig frågande till att “vi ska vara ett komplement till 
samhället, till hemmet, men på vilket sätt?” Denne respondent ger uttryck för att förr 
var det enklare att bara genomföra arbetet, där meningsfullheten för barnen inte 
fanns i beaktning på samma sätt. Idag innebär de yttre kraven som ställs på 
förskollärare att anpassa innehållet och verksamheten utifrån barns olika behov, 
erfarenheter och intressen, som enligt respondenten är omsorg, för att få ut det 
maximala av deras lärande vilket kräver ett mycket större arbete från 
förskolepersonalen. En annan respondent uttrycker likt ovan att “kraven ökar på oss 
(förskollärare)” och att det påverkar omsorgen och respondenten beskriver att det 
därmed kan påverka barnen.  

4.5 Resultatsammanfattning 

I resultatet synliggörs en viss osäkerhet till omsorg som begrepp då det förekom viss 
otydlighet och tvekande användning av begreppet samt att omsorg till viss del 
användes synonymt med omvårdnadsbegreppet. Gemensamt i resultatet är att 
respondenterna ger uttryck för att omsorg är något som finns i förskolornas 
verksamheter där de uttrycker att omsorg ses som både en bas och en central del som 
relateras till trygghet av majoriteten av respondenterna. Det framkommer skillnader i 
hur trygghet beskrivs, antingen för att barnet ska bli tryggt i sig själv och därmed i 
flera kontexter eller för att barnet ska känna trygghet i förskolekontexten och därmed 
våga uttrycka sig och agera. Skillnaderna gällande omsorg är hur den definieras och 
vad den har för syfte i förskolornas verksamheter. Det kan antingen vara att omsorg 
relateras till relationer och till förskolepersonals förhållningssätt där syftet är att göra 
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innehållet och verksamheten meningsfull för barnen. Meningsfullheten beskrivs vara 
att utgå från barns behov, erfarenheter och intressen som kan föra verksamheten 
framåt och där lärandet sker utifrån barnet. Omsorg definieras i resultatet som något 
utöver att ta hand om någon och ses också som omsorg om varandra, material och 
samhället. Omsorg förklaras också som en del av rutinsituationer, dessa ska anpassas 
utifrån varje barn och göra dessa situationer omsorgsfulla där lärandet kan infinna 
sig genom att förskolepersonalen sammanväver omsorg och lärande. Ytterligare ett 
sätt att beskriva omsorg och dess syfte är att ta hand om barns kroppsliga behov där 
syftet är att tillgodose behoven för barnets bästa och för att det inte ska bli 
vanskötsel. Omsorg beskrivs också vara att tala om för barn vad de lärt sig i olika 
rutinsituationer, exempelvis vart lampan är.  
 
Omsorg implementeras på ett naturligt sätt över hela dagen. Implementeringen 
beskrivs handla om att se barnen men det framkommer skillnader i hur detta görs. 
Den ena beskrivningen handlar om att förskolepersonal ska ha sett barnet i den 
fysiska verksamheten medan den andra beskrivningen poängterar att det inte räcker 
med att se barnet. Här handlar det om att se barnet för de individer som de är och 
därmed göra barnen till en del av verksamheten. Omsorg behöver ske på barnets 
villkor där lyhördheten skapar förutsättningar för att lyssna till barnet och vad de 
uttrycker. En del respondenter beskriver sin implementering genom att agera som 
förebilder specifikt de som definierar omsorg som något utöver att ta hand om någon. 
Ett gemensamt förhållningssätt framhålls i resultatet vara av betydelse för 
omsorgsarbetet då omsorgen av en respondent betonar att det finns skillnader i 
vilken omsorg som används, antingen en personlig eller en professionell. Samtliga 
respondenter uttrycker att omsorg ska sammanvävas med utveckling och lärande, 
dessa olika delar behöver ses som en röd tråd i verksamheten där inget får ta mer 
plats än något annat. Detta kräver enligt ett fåtal respondenter att det sker reflektion 
gällande hur omsorg och lärande ska sammanvävas.  
 
Det framkommer i resultatet att miljön både kan skapa förutsättningar och hindra 
omsorgsarbetet. Den psykiska miljön nämns framförallt i resultatet, atmosfären och 
det gemensamma förhållningssättet beskrivs vara betydelsefulla aspekter för att 
kunna skapa en god och tillgänglig miljö för omsorg. Atmosfären behöver innefatta 
ett tillåtande klimat och en öppen dialog för att barnen ska ges möjlighet att uttrycka 
sina behov. Det gemensamma förhållningssättet och ett konsekvent och samspelt 
arbetslag kan skapa en trygghet hos barnen framhåller ett fåtal respondenter. Den 
fysiska miljön förknippas med begrepp som inbjudande, tillgänglig och lustfylld där 
respondenterna till viss del framhåller en önskan om att miljön ska anpassas er till 
barnen och deras behov. 
 
Det framkommer i resultatet att det finns faktorer som påverkar omsorg i förskolans 
verksamheter. Kompetens och kunskap om omsorg beskrivs av respondenterna som 
påverkansfaktorer gällande omsorgsarbetet. Organisation gällande både rutiner, 
personal och barngruppens storlek beskrivs vara förutsättningar för att omsorg ska 
ges plats i verksamheterna. Tid och otillräcklighet är något som framkommer och 
beskrivs vara något som påverkar att omsorgsarbetet enligt respondenterna inte får 
ta den plats de önskar. Kraven från samhället, som enligt respondenterna är lärandet 
och undervisningen, anses vara statushöjande och därmed anser de att omsorg inte 
heller ges en plats i samhället som den borde ha. Den reviderade läroplanen är något 
som respondenterna har som en förhoppning till att kunna höja omsorgens plats i 
både verksamheterna och samhället.  En del av resultatet visar att omsorg finns, men 
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det krävs en förståelse för vad omsorg är för att se det. Däremot uttrycker ett fåtal 
respondenter att omsorg inte har en självklar plats i det systematiska kvalitetsarbetet 
utan synliggörs i de dagliga reflektionerna men inte benämns som omsorg. Samtliga 
respondenter delar åsikten om att det skulle behöva synliggöras tydligare eftersom 
omsorg ses som grunden i förskolans verksamhet. 

5 Analys 

Nedan kommer resultatet att analyseras mot studiens två forskningsfrågor: hur 
definierar förskollärarna omsorg i förskolans verksamhet och hur beskriver 
förskollärarna sin implementering av omsorg i förskolans verksamheter. Detta 
kommer att göras utifrån omsorgetiska teorin, tidigare forskning och litteratur. 

5.1 Hur definierar förskollärarna omsorg i förskolans 
verksamhet? 

Resultatet visar att respondenterna definierar omsorg på liknande sätt men också att 
det finns skillnader i deras beskrivningar av den. Omsorg kan vara något naturligt i 
verksamheterna vilket kan förstås utifrån Noddings (2013) omsorgsetiska teori där 
det uttrycks att varje människa har en medfödd förmåga att agera omsorgsfullt. 
Skillnaderna i de olika definitionerna av omsorg som framkommer i resultatet kan 
förklaras utifrån omsorgens komplexitet, både att förstå och sätta ord på något som 
också har uppmärksammats i tidigare forskning (Halldén, 2007; Josefson, 2018; 
Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Omsorg kan ses som något personligt hos varje 
människa där deras minnen och erfarenheter förklaras vara en grund i de etiska 
ställningstaganden som människan kan behöva göra i omsorgssituationer (Noddings, 
2013), för att inte glömma att omsorg och dess innebörd har förändrats över tid. Från 
att ha innefattat kroppsliga behov till en nu mer abstrakt betydelse, ett 
förhållningssätt i vardagen, något relationellt och som beskrivs som abstrakta 
fenomen eller konkreta händelser (Lindgren, 2001; Noddings, 2013). 

 
Resultatet visar att omsorg beskrivs vara att tillgodose barns kroppsliga behov i 
relation till rutin- och omvårdnadssituationer. Omsorg beskrivs i dessa situationer 
både vara att ta hand om barnet eller genom att berätta för barnet vad de lärt sig. 
Definitionen av omsorg på detta vis kan ses utifrån det Noddings (2013) beskriver 
vara den naturliga förmågan hos människan att ge omsorg när någon uttrycker eller 
anses vara i behov av omsorg vilket kan vara ett förmodat behov vilket kan skapa en 
ojämlikhet i relationen. Enligt Noddings omsorgsetiska teori framträder också en 
etisk omsorg, denna tillsätts när omsorg inte sker naturligt eller när omsorgstagaren 
inte bekräftar en omsorgshandling. Resultatet visar att barn ibland avvisar en 
omsorgshandling på grund av att omsorgsgivaren inte känner barnet tillräckligt och 
därav agerar felaktigt kan detta tolkas som att beskrivningar görs utifrån en etisk 
omsorg. Studiens resultat visar att det relationella och vikten av att lära känna och 
förstå barnet kan förstås utifrån att omsorg definieras som något relationellt likt det 
Sommer (2005), Frelin (2010) och Noddings (2013) uttrycker. I omsorgsetiken 
framhålls det att omsorg inte är ett enkelriktat fenomen utan att det krävs både en 
omsorgsgivare och -tagare, där omsorg behöver tas emot och bekräftas. En del av 
resultatet visar att det är något som sker mellan människor och beskrivs handla om 
en relation där Noddings även poängterar att det bör finnas en ömsesidighet i dessa 
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(Noddings, 2013). Utifrån studiens resultat framgår inte ömsesidigheten tydligt men 
kan ses i linje med att omsorg behöver ske på barns villkor, vilket kan förklaras som 
att barns uttryckta behov tas i beaktning istället för det förmodade behovet 
(Noddings, 2013).  

 
Ytterligare definitioner som framträdde i resultatet är att omsorg relateras till 
trygghet och förhållningssätt samt att det inte bara innefattar att ta hand om någon. 
Utifrån Noddings omsorgsetiska teori definieras omsorg som något större, det 
handlar om att barn ska ges möjlighet att både uppleva omsorg och ges möjligheten 
att utveckla en omsorgsfull attityd (Noddings, 2005). Likt Noddings, framgår det i 
studiens resultat, att omsorgs relateras till något utöver att ta hand om någon, detta 
när omsorg beskrivs vara förknippat till andra människor men också till material och 
samhället i stort där respondenterna relaterar detta till värdegrunden. Denna 
definition kan ses mot den professionella omsorgen som innefattar att den aktuella 
professionen har yttre krav att förhålla sig till (Aspelin, 2016). Respondenternas 
utsagor om att omsorg handlar om värdegrund kan ses mot att de tagit de yttre 
kraven, i detta fall förskolans läroplan och omsatt i sitt omsorgsarbete i 
verksamheterna. Utifrån resultatet synliggörs också att omsorg definieras som något 
som inte reflekteras eller diskuteras om i större utsträckning, vilket Löfdahl och 
Folke-Fichtelius (2015) i sin studie också poängterar då den anses som en självklar 
komponent i förskolans verksamhet. Både i denna och den ovan nämnda studien 
benämns omsorg som osynlig, framförallt i relation till det systematiska 
kvalitetsarbetet. En förklaring till detta beskriver Löfdahl och Folke-Fichtelius kan 
vara att fokus varit på undervisning och lärande vilket också bekräftas i denna studie.  

5.2 Hur beskriver förskollärarna sin implementering av 
omsorg i verksamheten? 

Omsorg kan baseras på tidigare erfarenheter och personliga upplevelser samt att 
begreppet anses vara komplext då det haft olika innebörder över tid (Halldén, 2001; 
Noddings, 2013). Detta verkar påverka respondenternas olika sätt att beskriva sin 
implementering av omsorg i förskolans verksamhet. Omsorg implementeras i 
verksamheterna men det synliggörs i studiens resultat att det finns skillnader i hur de 
beskriver implementeringen. Studien visar att det kan handla om att se barnet som 
en del av verksamheten som också gör att det blir meningsfullt för barnen. Detta kan 
ses i relation till ICDP som beskriver att grunden behöver vara det relationella för att 
kunna bygga vidare på relationen till något meningsfullt för barnen (Bergman, 2018). 
Detta samstämmer med Frelins (2010) beskrivning av att det relationella arbetet där 
relationen till eleven (barnet) är betydelsefull och behöver vara grunden i 
undervisningssituationer. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver 
vidare att omsorg och lärande är oskiljaktiga när förskolepersonal väljer att försöka 
närma sig barns värld. Detta kan tolkas mot att respondenterna beskriver att de är 
lyhörda, närvarande och bekräftande samt använder kommunikation som ett 
redskap, för att kunna utgå från barnet och föra verksamheten framåt. 
Respondenternas beskrivningar kan tolkas utifrån det omsorgsetiska förhållningssätt 
som beskrivs vara ett sätt att närma sig barns uttryckta behov (Jonsdottir & Paggetti, 
2016). 
 
Detta förhållningssätt innefattar fyra komponenter (Jonsdottir & Paggetti, 2016) där 
den första är förebildlighet, detta beskrivs i studien när det uttrycks att det handlar 
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om att agera på ett omsorgsfullt sätt som ger barnen verktyg att förstå omsorg och 
agera därefter. Den andra komponenten är dialogen som kan sättas i relation till att 
respondenterna uttrycker kommunikation som ett verktyg och även att en dialog 
krävs för att berätta för barnet vad den lärt sig. En del av resultatet visar att 
respondenter känner otillräcklighet och att omsorgsarbetet kräver tid. Detta kan ses i 
relation till den tredje komponenten i det etiska förhållningssättet där tid och 
möjligheten till praktiska handlingar beskrivs vara förutsättningarna för att agera 
omsorgsfullt och bygga en omsorgsfull relation. Det verkar som att de respondenter 
som uttrycker det relationella där målet är att lära känna och förstå barnet kan liknas 
med den fjärde komponenten som är bekräftelse. Den innefattar att bekräfta barnet 
och därmed stärka och uppmuntra barns identitet och olikheter (Jonsdottir & 
Paggetti, 2016).  

 
För att kunna utgå ifrån ett helhetsperspektiv där omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet krävs det att omsorg och lärande inte ses som dikotomier utan som 
sammanvävda aspekter som är beroende av varandra (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2001). Vidare beskriver Johansson och Pramling att reflektion och 
analys krävs för att skapa en förståelse för hur omsorg och lärande förhåller sig till 
varandra. I resultatet framhålls olika sätt att sammanväva omsorg och lärande, det 
kan antingen vara att både omsorg och lärande behöver vara en röd tråd i 
verksamheterna därmed implementerar respondenterna omsorg som en bas för att 
det anses vara en förutsättning för att lärande ska ske. Enligt Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001) kan inte helheten förknippas med specifika eller 
vårdande situationer som till viss del görs synlig i denna studie. Om 
omvårdnadssituationer ska göras med en omsorgsfull intention krävs det ett syfte och 
ett mål med omsorgshandlingen för att det ska gynna barnen i framtiden och kunna 
beskrivas som en professionell omsorg som kräver att agerandet grundar sig i 
läroplanens intentioner och etiska värderingar (Aspelin, 2016). Resultatet i denna 
studie visar att dessa syften finns men inte är så tydliga utifrån respondenternas svar, 
exempelvis kan ett syfte vara när matematik medvetet tillsätts i påklädnadsituationer.  

 
Resultatet visar också att implementeringen av omsorg behöver ske på barnets villkor 
och detta förklaras när respondenterna anpassar situationer till barnet. Här framgår 
det att en avgörande aspekt är att det inte får infinna sig någon prestige mellan 
förskolepersonal för att detta ska kunna göras. Det kan tolkas utifrån den 
omsorgsetiska teorin där förskolepersonal kan behöva inta olika etiska 
ställningstaganden för att verka för barnets bästa (Noddings, 2013). Respondenterna 
ger också uttryck för att ett gemensamt förhållningssätt som inkluderar att barnets 
bästa är i fokus där denna samstämmighet också kan ge barn möjlighet att känna 
trygghet. Genom förskolepersonals förhållningssätt, deras medvetenhet, kompetens 
och förmåga att implementera omsorg på ett sätt som gör barnen delaktiga i 
utformandet av verksamheten där deras behov, intressen och förutsättningar bidrar 
till en helhet för barnen (Skolverket, 2005).  

 
Implementeringen av omsorg enligt denna studie kan handla om att varje barn ska ha 
blivit sedd under en dag vilket stärks när kontaktbarometrar används i det 
systematiska kvalitetsarbetet för att säkerhetsställa detta. Noddings (2013) i sin 
relationella definition av omsorg poängterar däremot att det handlar om att vilja 
förstå och forma handlingarna utifrån individen, som då tyder på att det inte handlar 
om att bara se barnet. Studien visar att trygghetsvandringar och arbetet med planen 
mot diskriminering och kränkande behandling är en del av omsorg i förhållande till 
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det systematiska kvalitetsarbetet. I revideringen av läroplanen har omsorg fått en 
plats i det systematiska kvalitetsarbetet för att säkerhetsställa att en trygg omsorg 
infinner sig i verksamheterna (Skolverket, 2018). Det verkar som att en del av 
respondenterna redan är på väg att införa omsorg i det arbetet trots att en del av 
respondenterna uttryckte en osäkerhet och ställde sig frågande till omsorg i 
förhållande till detta arbete. Broberg och Hagström Broberg (2012) och Bergman 
(2018) framhåller att trygghet är en förutsättning för att barn ska utvecklas och lära 
vilket kan relateras till att respondenterna lyfter trygghetsvandringar i förhållande till 
omsorg.  

6 Diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatdiskussion och studiens slutsats. En diskussion om 
metoden förs fram för att sedan redogöra för studiens relevans för yrket. 
Avslutningsvis ger vi förlag på fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att öka kunskapen, vidga perspektivet och fördjupa förståelsen av 
omsorg i förskolans verksamhet. Detta genom att besvara hur förskollärarna 
definierar omsorg och hur de beskriver sin implementering av den. Resultatet i 
studien visar att omsorg har en central och betydelsefull del i förskolans 
verksamheter och majoriteten av respondenterna ser den som mer betydelsefull än 
lärandeuppdraget. Respondenterna beskriver ändå att omsorg har fått en mindre 
plats i förskolan, dels i den fysiska verksamheten, ute i samhället i stort och dels för 
att omsorg inte heller finns tydligt beskrivet i de styrdokument som finns att förhålla 
sig till. Detta trots att förskolan ska präglas av ett helhetsperspektiv, där omsorg, 
utveckling och lärande ska utgöra en helhet (Skolverket, 2016, 2018).  

 
I resultatet går det att utläsa utifrån vissa beskrivningar att respondenterna har en 
önskan om att omsorgen i förskolan ska ha en mer framträdande roll och att den 
borde få en större plats i både styrdokument, samhället och vara av högsta prioritet i 
stort. Vidare påvisar resultatet att en tro finns att omsorg kommer ges en tydligare 
och synligare plats genom den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018). Detta 
eftersom omsorgsbegreppet både nämns flertalet gånger och ges en mer 
framträdande roll där innebörden av omsorg har tydliggjorts i relation till 
verksamheten samt att omsorg ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 
De ovanstående resonemangen ser vi som intressanta då respondenternas personliga 
värderingar enligt resultatet frångås. Omsorg och trygghet är det som 
respondenterna anser är av störst betydelse för barns möjligheter att utvecklas, lära, 
finna trygghet och trivas men de beskriver att omsorg inte ges utrymmet som de 
önskar. Enligt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) kan det vara på grund av att det är 
lärandet och undervisningen som prioriteras, dokumenteras och diskuteras vilket de 
framför kan höja yrkesprofessionens status. Lärandet som Löfdahl och Folke-
Fichtelius beskriver höjer statusen i förskolan kan också bidra till att stämpeln om att 
förskolan är en institution för barnpassning till de förvärvsarbetande föräldrarna 
försvinner (Lidholt, 2001). Vi ställer oss frågande till om en revidering av läroplanen 
där omsorg lyfts behövs för att förskolepersonalen ska arbeta efter det de i sin 
profession och som forskning framhåller är det mest betydande för barnen i 
förskolan? Flertalet respondenter ger uttryck för att omsorgens plats och synlighet 
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har minskat på grund av att lärandet och undervisning har varit det mest 
framträdande under en längre period. Det kan förstås mot den 
professionaliseringskamp som enligt Halldén (2007) har pågått sedan införandet av 
förskolan i utbildningsväsendet 1998.  

 
I Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) studie beskrivs omsorg som en självklar del i 
förskolans verksamhet, de framhåller att det också kan vara en förklaring på varför 
den inte omnämns och diskuteras i verksamheterna. I denna studie påvisas liknande 
resultat, fast det framkommer också att omsorgen finns levande i de dagliga 
reflektionerna enligt ett fåtal respondenter. Det som framkommer är dock att det inte 
benämns som omsorg, utan istället från begrepp som respondenterna relaterar till 
omsorg. Likt Löfdahl och Folke-Fichtelius har vi ställt oss frågande om det kan bero 
på att omsorgen just ses som en självklar del av verksamheten. Noddings (2013) 
poängterar att naturlig omsorg är just en naturlig del av människan. Noddings 
framhåller även att den omsorg som implementeras utgår ifrån de personliga etiska 
och moraliska värderingarna. Detta beskriver att omsorg hos varje enskild individ 
kan se olika ut, är detta en förklaring på varför omsorgen inte diskuteras eller 
reflekteras om i verksamheten och i arbetslaget? Kan det finnas en rädsla att 
diskutera något så självklart och personligt, så att det personliga synsättet på vad 
omsorg är och hur den ska implementeras kan ifrågasätts? Det ökade kravet på 
lärandeuppdraget och att fokus hamnat just på lärandet, kan vara en orsak till att 
förskolepersonalen missar betydelsefulla delar av sitt uppdrag (Frelin, 2010). Enligt 
Frelin kan det relationella arbetet hamna i skymundan vilken hon framhåller kan 
bidra till att målen inte uppnås. Josefson (2018) problematiserar detta ytterligare och 
beskriver att omsorgsgivaren, i detta fall förskolepersonalen, ibland behöver frångå 
de yttre krav som de ställs inför för att kunna agera och arbeta efter 
omsorgsuppdraget och värna om omsorgstagarna. Lidholt (2001) lyfter däremot att 
det inte behöver vara förskolepersonalens önskan eller vilja, utan det kan finnas 
andra förklaringar på att verksamheten inte formas till en helhet. Det kan istället 
ligga på de villkor och krav som ställs på förskolepersonal och därför kan någon del 
av omsorg eller lärande förskjutas.  

 
Den omsorgsetiska teorin (Noddings, 2013; Aspelin, 2016) framhåller olika typer av 
omsorg där den aktuella professionen kan påverka hur omsorg behöver 
implementeras. Det som framkommer är att en naturlig omsorg inte räcker när 
omsorgsgivaren behöver handla utifrån det läroplanen ger uttryck för och vilka 
omsorgstagare som finns i förhållande till det som anses vara det etiskt riktiga. Det 
innebär att den professionella omsorgen behöver användas enligt Aspelin (2016). 
Dessa olika aspekter och att SKOLFS (1998/16) beskriver att omsorg är ett 
tolkningsbart begrepp i relation till undervisning kan leda till att omsorg både förstås 
och implementeras på varierande sätt. Detta tyder på att kunskap om omsorg och 
kompetens om hur den förs in i förskolan är av vikt. Skolverket (2005) beskriver 
vikten av kunskap och kompetens hos förskolepersonal, i detta fall en medvetenhet 
gällande hur omsorg och pedagogik behöver och kan förenas. I denna studie både 
bekräftas och motsägs vikten av kompetens och kunskap i förhållande till omsorg. 
Nedan syns ett citat från en respondents beskrivning av att omsorg inte kräver 
ovanstående aspekter:  

[...] kanske måste läsa på om eller ett forskande i en lärandesituation, men en omsorgssituation 
behöver man liksom inte vara förberedd för.  
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Om detta ska ses utifrån vad Bim Riddarsporre (personlig kommunikation, 19 
september, 2018) både uttryckt under en föreläsning samt genom hennes utgåva av 
boken Omsorg på vetenskaplig grund (2016) bekräftas det att omsorg kräver 
kunskap och kompetens. I både denna och i andra studier motsätts respondentens 
synsätt på att kunskap inte behövs kring omsorgsarbetet, studierna påvisar istället att 
kunskap är ett faktum för att kunna sammanväva omsorg och lärande. Lidholt (2001) 
såg för två decennier sedan att förskolepersonal inte lyckades att sammanväva 
omsorg och lärande i förskolans verksamhet utan att de istället separerades i den 
dagliga verksamheten. Det syns inte lika tydligt eller i samma utsträckning i denna 
studie men det framkommer, att snart 20 år senare ses omsorg och lärande 
fortfarande som dikotomier i vissa fall (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). 
Dikotomin i denna studie kan förklaras genom att respondenterna ger uttryck för att 
en komponent, alltså antingen omsorg eller lärande fortfarande förskjuts, istället för 
att faktiskt utgå ifrån den helhet som Skolverket (2018) belyser som en del av den 
svenska förskolans verksamhet.  

 
Enligt Skolverket (2005) är förhållningssättet avgörande för att förskolans 
verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnet, där omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018). Det framkommer att en del av resultatet 
visar att implementeringen av omsorg grundar sig i förskolepersonals 
förhållningssätt och att ett samspelt arbetslag är av vikt, vilket Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001) beskriver skapar förutsättningar för forma en 
verksamhet som utgår ifrån barnets erfarenhetsvärld och därmed utifrån ett 
helhetsperspektiv. Vidare beskrivs en tillåtande atmosfär som kan ses i relation till 
det Johansson (2011) benämner som en samspelande atmosfär. Förskolepersonalens 
förhållningssätt, deras lyhördhet och deras genuinitet och att de är närvarande i 
barnens värld, är av vikt för att omsorg och lärande ska kunna förenas, och i sin tur 
gör det meningsfullt för barnen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001; 
Johansson, 2011; Bergman, 2018). En del respondenter ger uttryck för ovanstående 
aspekter men benämnde inte det som någon specifik atmosfär. Johansson (2011) 
beskriver att det kan råda olika atmosfärer i verksamheterna och att dessa upplevs 
olika beroende på vem du är. Det krävs reflektion i arbetslaget kring atmosfären och 
vad den innebär för att skapa ett samspelt arbetslag och Skolverket (2005) 
poängterar även att det krävs en kunskap och medvetenhet om omsorg för att skapa 
en helhet och därmed en samspelande atmosfär. Endast ett fåtal respondenter 
uttrycker likt Johansson (2011) att reflektion är av vikt. Vi ställer oss frågande till det 
som respondenterna uttrycker, att omsorg sällan diskuteras eller reflekteras kring är 
på grund av att lärandet varit i fokus. Av den orsaken kan instabila eller 
kontrollerande atmosfärer råda i vissa av de aktuella verksamheterna, och därmed 
sker inte en samstämmighet vilket varken ger förutsättningar för barnen eller 
möjlighet att forma en verksamhet som utgör en helhet av omsorg och lärande 
(Johansson, 2011).  

 
Att omsorg som begrepp beskrivs vara komplext, svårt att sätta ord på och förstå 
synliggörs även i denna studie. Detta är ingenting som egentligen är konstigt 
eftersom begreppet över tid både varit osynligt och tvetydigt likaså i förskolan 
läroplan (Skolverket, 2016). En reviderad upplaga av läroplanen kommer i år 2019, 
där tanken enlig SKOLFS (1998:16) är att göra omsorgsbegreppet, i dess allmänt 
hållna skrivningar, tydligare. Begreppet omsorg skrivs nu fram fler gånger, den ges en 
större plats och förtydligas i förhållande till både miljö, barnets dygnsrytm och 
förskollärarnas förhållningssätt och bemötande (Skolverket, 2018). Frågan är om det 
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är tillräckligt? Det finns uppenbarligen en variation idag, som denna studie påvisat, 
om hur omsorg definieras, hur den implementeras och hur den ska förstås. Enligt 
Noddings (2013) grundar sig en etisk omsorg på en personlig upplevelse och tidigare 
erfarenheter och kan vara en förklaring till variationen. En likvärdighet ska innefattas 
i förskolorna i Sverige enligt läroplanen (Skolverket, 2016, 2018) men utifrån både 
denna studie och andra studier påvisas det att så inte är fallet. Om denna likvärdighet 
inte infinner sig kan det påverka barnen, deras trygghet och möjligheter i förskolans 
verksamheter. Omsorg anses vara grunden för att barn ska ges möjlighet att starta 
sitt livslånga lärande, där tryggheten är en förutsättning för att barn ska kunna ges 
chansen att upptäcka, utforska och undersöka sin omvärld och i framtiden bli goda 
samhällsmedborgare med en omsorgsfull attityd till sin omvärld (Broberg m.fl., 
2006; Noddings, 2013).  

6.2 Slutsats 

För att besvara första forskningsfrågan visar förskollärarna både likheter och 
skillnader i sina definitioner av omsorg i förhållande till förskolans 
verksamheter.  Resultatet ger svar på att det inte enbart finns en enkel definition av 
omsorg, utan att det i dessa verksamheter antingen kan handla om något relationellt, 
ett förhållningssätt där förskollärarna agerar och är en förebild. Barns kroppsliga 
behov och att dessa tillgodoses är också relaterat till omsorg där det enligt resultatet 
kopplas till rutin- och omvårdnadssituationer. I dessa situationer beskrivs en 
omsorgsfull intention vara en aspekt för att de ska definieras som omsorg. Omsorg 
beskrivs också vara något mer än att ta hand om någon, det relateras till något större 
och förknippas med omsorg om andra människor, material och samhället i stort.  

 
På frågan gällande förskollärarnas beskrivning av implementeringen av omsorg i 
verksamheten finns inte heller ett enkelt svar. Resultatet visar att samtliga 
implementerar omsorg framförallt på ett naturligt sätt hela tiden, resultatet visar 
också varierande beskrivningar av deras implementering. Det kan antingen vara 
genom förskolepersonalens förhållningssätt i vardagen och vara en förebild. Detta 
beskrivs genom att vara närvarande, lyhörd, kommunikativ och bekräftande. Att se, 
förstå och bemöta barn utifrån det barnen ger uttryck för. Det kan också vara att 
införa omsorg i rutin- och omvårdnadssituationer, där en dialog är av betydelse. 
Ytterligare uttrycker respondenterna att implementeringen av omsorg sker genom att 
sammanföra omsorg och pedagogik för att skapa en röd tråd i verksamheten. Det 
beskrivs utifrån att införa en omsorgsfull handling i olika situationer och likväl 
lärande i andra situationer.  
 
Denna studie visar sammanfattningsvis att omsorg är ett komplext begrepp och som 
både kan definieras och implementeras olika beroende på vem det utgår ifrån, att det 
är något personligt och därav kan tolkas olika, när det saknas tydliga riktlinjer och 
stöd för hur omsorgsarbetet ska genomföras.  

6.3 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att genom förskollärares olika beskrivningar av omsorg i förskolans 
verksamhet och deras beskrivning av sitt omsorgsarbete i praktiken, öka kunskapen 
och vidga perspektivet, såväl gällande omsorgen i förskolan men också uppdraget att 
skapa en helhet mellan omsorg, utveckling och lärande. Den kvalitativa metoden och 
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de semistrukturerade intervjuerna passade denna studie då det personliga 
perspektivet efterfrågades. De semistrukturerade intervjuerna gav oss intervjuare 
möjligheten att både vara följsamma i intervjuns riktning och ställa följdfrågor 
anpassade till intervjun, detta har diskuterats och upplevt som positivt då det gett 
både rikare och tydligare svar. Intervjuguiden fick respondenterna ta del av innan 
intervjutillfället. Vi upplevde framförallt fördelar med detta. Fördelarna var att 
respondenterna verkade ha förberett sig inför intervjutillfället med exempel, som 
förenklade intervjuprocessen och gav respondenterna möjlighet att få med den 
information som de ansåg betydelsefull. Vi är dock medvetna om att en del 
respondenter kan ha svarat utifrån vad de trodde ansågs vara rätt när de givits 
möjlighet att förbereda sig innan. Vi upplevde att vår avslutande fråga om de ville 
tillägga något var till en fördel eftersom de i vissa fall gav oss fylligare svar. 

 
Om vi istället valt en annan datainsamlingsmetod, exempelvis enkäter, ser vi att 
datamaterialet möjligen inte hade blivit lika innehållsrikt då vi inte hade kunnat 
ställa följdfrågor eller fått lika utförliga utsagor och perspektiv på omsorg i förskolan. 
Däremot har vi diskuterat om observationer hade kunnat komplettera intervjuerna. 
Det hade gett oss både möjligheten att observera i vilken utsträckning omsorg 
benämns och diskuteras i verksamheten men också hur omsorgsarbetet utövas i 
verksamheten. Detta tänker vi hade gett studiens resultat ett rikare innehåll samt att 
det hade gynnat studiens trovärdighet. Denna metod valdes dock bort på grund av 
tidsbrist.   
 
Vi valde att intervjua alla respondenter gemensamt eftersom vi ville höra och se 
samma sak, då vi i diskussion såg detta som en fördel gällande analysen av studiens 
datamaterial. I efterhand har vi frågat oss om detta var en fördel eller nackdel för 
respondenterna då vi reflekterat kring om det kan påverkat respondenternas 
bekvämlighet att vi var två som intervjuade, men upplevelsen av detta var ändå att 
respondenterna uppfattades bekväma och trygga i sammanhanget. Trots att 
urvalspersonerna förändrades utifrån de vi först tillfrågade, anser vi att det inte 
påverkade resultatet eftersom det handlade om att undersöka förskollärarnas 
definitioner och implementeringen av omsorg i sin verksamhet och därmed den 
personliga upplevelsen av dessa och därför behövde det inte utgå ifrån någon specifik 
förskollärare. Däremot kunde det ha blivit ett bredare perspektiv om respondenterna 
hade arbetat i olika kommuner och därmed kunnat öka överförbarheten eftersom att 
kontexten hade skiljt sig åt. Bryman (2011) framhåller att samma studie ska kunna 
genomföras i en annan kontext och därmed visa på liknande resultat. Vi är också 
medvetna om att studiens överförbarhet minskar eftersom denna studie är begränsad 
och endast utgår ifrån nio respondenters tankar gällande omsorg i förskolan. Det 
hade behövts ett större antal respondenter och ett mer övergripande perspektiv, det 
vill säga att involvera alla yrkeskategorier i studien, för att överförbarheten skulle 
ökat.  
 
Vi använde oss av en tematisk analys för att identifiera olika teman och kategorier 
som sedan skapade grunden i texten. Denna analysmetod ansåg vi som gynnsam för 
textens uppbyggnad samt att den kunde underlätta framskrivningen och läsningen av 
studiens resultat. Under tematiseringen upplevde vi det något komplicerat att ordna 
teman och kategorier som skulle göra det tydligt och förståeligt för läsaren. I 
efterhand har vi reflekterat och diskuterat kring tematiseringen och vi är medvetna 
om att upprepningar av resultaten förekommer. Vi har upptäckt att de olika 
resultaten hade kunnat placerats under flera teman och därav kan det upplevas som 
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att temana är otydliga när det förekommer upprepningar. Om tematiseringen hade 
utförts annorlunda och andra teman framkommit hade upprepningar kunnat 
undvikas och detta ser vi hade gynnat studien i sin helhet och även dess uppbyggnad.  

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

I förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2018) beskrivs omsorg tydligare än 
tidigare och i förhållande till att en helhetssyn på barnet och barnets behov ska 
beaktas i relation till att omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Tidigare 
forskning, litteratur och denna studies resultat påvisar vikten av att omsorgen ska 
vara grunden i verksamheterna. Resultatet påvisar också betydelsen av att ha en 
kompetens gällande omsorgen, därmed får studien en relevans för yrkesrollen då 
studien poängterar och lyfter fram omsorgen och dess i tiden osynliga begrepp. 
Visionen är att förskolepersonal kan ta del av studien och vidga sitt perspektiv och 
fördjupa förståelsen kring omsorg i förskolans verksamhet, både begreppet och hur 
den kan implementeras.   

6.5 Fortsatt forskning 

Några tankar gällande fortsatt forskning har uppkommit både utifrån studiens 
resultat och tidigare forskning. En intressant undersökning skulle vara att följa upp 
omsorgens plats i både det praktiska arbetet men likväl i hur, om och i vilken 
utsträckning omsorgen benämns. Detta skulle kunna undersökas med hjälp av 
observation som metod för att få den praktiska och mest trovärdiga bilden, för att 
också kunna relatera till denna studie. Utifrån observationer och intervjuer hade 
också omsorgsrelationer kunnat studeras. Vilka omsorgsrelationer skapar 
förskolepersonalen till barnen, är det den naturliga, den etiska eller den 
professionella omsorg som skulle synliggöras och beskrivas. En annan intressant 
tanke är att undersöka förskolechefers perspektiv på vilken plats omsorg har i både 
förskolans verksamhet och i det systematiska kvalitetsarbetet samt hur de bidrar till 
att öka kompetensen kring omsorg i form av fortbildning. Avslutningsvis hade det 
varit intressant att undersöka politikers syn på helhetsperspektivet, eftersom omsorg, 
både utifrån denna studie och tidigare forskning, anses vara det som ska vara 
grunden i helhetsperspektivet. Anledningen att undersöka detta, är för att resultatet i 
denna studie visar att press från både styrdokument och politiken har fokuserat på 
undervisning och lärande där omsorg har haft en betydligt mindre plats än den borde 
ha.  
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Missivbrev 

Information och förfrågan till deltagande i ett självständigt arbete om 
omsorg i förskolan. 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som heter Elin Eriksson och Nathalie Bergman. Vi 
läser vår sista termin på Mälardalens högskola i Västerås där vi nu ska skriva vårt 
självständiga arbete. Vi har valt att studera förskollärares uppfattning om omsorg i 
förskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen om omsorg i förskolan och 
förskollärares uppdrag att forma en verksamhet där omsorg, utveckling och lärande 
bildar en helhet. Vi vill vidga perspektivet och fördjupa förståelsen kring omsorg i 
förskolan genom att synliggöra förskollärares olika uppfattningar av omsorg i 
förskolans läroplan och hur de beskriver deras omsorgsarbete i verksamheten. För 
att genomföra studien behöver vi intervjua verksamma förskollärare.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i undersökningen. 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod där personliga intervjuer med 
förskollärare kommer genomföras. Genom intervjuerna ges förskollärare möjlighet 
att bidra med olika uppfattningar och erfarenheter gällande omsorgen, som i sin tur 
ger värdefullt innehåll för att kunna få en fördjupad förståelse och vidgat perspektiv. 
Varje intervju beräknas ta mellan 30-45 minuter och kommer att spelas in för att 
sedan transkriberas. Detta för att ge oss möjligheten att vara aktiva under intervjun 
samt för att få ut så korrekt information som möjligt. Inspelningen och 
transkriberingen raderas när studien är avslutad. 

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer under denna studie. 
Dessa principer innefattar att du, genom detta missivbrev, fått tagit del av vår studies 
syfte. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som 
helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Ditt deltagande i denna studie kommer vara anonymt vilket 
innebär att inga uppgifter utlämnas eller kommer kunna spåras. Undersökningen 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva.  

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram 
emot din medverkan!  
 
Västerås 20 november 2018 

_________________     _____________________ 
       Elin Eriksson                          Nathalie Bergman  
 
 
 
 

Kontaktuppgifterna är borttagna  



 

 

II 

Intervjuguide 

Inledningsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? När tog du examen? 
• I vilken åldersgrupp arbetar du? 

__________________________________________________________ 

Intervjufrågor 
 

• Vad är omsorg i förskolan anser du?  
 

 
• Vilken betydelse har omsorgen och vad är syftet med den? 

 

 
• Berätta, vad är trygg omsorg anser du?  

 

 
• Hur implementerar du omsorgen i verksamheten?  

o Kan du ge ett konkret exempel på en omsorgssituation?  
o Vad innefattas i en omsorgssituation?   

 
 

• Berätta, hur tänker du när du hör ”att arbetslaget ska verka för en god och 
tillgänglig miljö för omsorg…”? 

o Inte bara den psykiska utan också den fysiska.  
 

 
• Berätta, hur skulle du beskriva omsorgens plats i det systematiska 

kvalitetsarbetet?  
o Hur synliggörs den? 
o Hur skulle den kunna synliggöras?  

 

 
• Påverkas omsorgen på något sätt när det ställs högre krav på lärande? 

o i så fall, hur? 
 

 
• Beskriv vad du tänker när du hör “omsorg, utveckling och lärande ska bilda en 

helhet”  
o Kan du ge exempel på hur det kan gå till?  
o Hur skulle du beskriva att detta syns i din verksamhet?  
o Hur skulle du beskriva att ni gör för att skapa denna helhet?  

 

 
• Finns det en skillnad mellan en lärandesituation och en omsorgssituation? 


