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Syftet med studien var att undersöka vilken innebörd förskollärare ger 

begreppet omsorg i dagens förskola. Studien baseras på en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. 

Resultatet visar att förskollärarna gav snarlika innebörder i omsorgsbegreppet. 

Gemensamt, bland de flesta förskollärarna, är att omsorgsbegreppet verkar 

beskrivas utifrån ett emotionellt perspektiv där grunden i omsorgsarbetet 

framställs utifrån en vilja att bry sig om och möta varje barns behov. 

Förskollärarna uppgav att relationen mellan barn och personal är betydelsefullt 

i omsorgsarbetet. Resultatet visar även att förskollärarna uppgav att tiden för 



 

att utveckla dessa relationer är av betydelse men att tidsaspekten även är ett 

hinder i omsorgsarbetet. Slutligen uppgav förskollärarna att omsorgsbegreppet 

sällan tas upp i reflektionssammanhang i arbetslaget. Studiens slutsats var att 

omsorgsbegreppet behöver analyseras i arbetslaget i syfte att skapa en 

gemensam förståelse för innebörder i omsorgsarbetet. Slutsatsen var även att 

tid behövs för att skapa trygga relationer. 
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1 Inledning 

Vad som föranleder denna studie kräver en tillbakablick till en dag i september 2018 då vi 

hade förmånen att delta i en föreläsning med psykologen och universitetslektorn i 

psykologi med utbildningsvetenskaplig inriktning, Bim Riddersporre. Under föreläsningen 

presenterades boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Riddersporre beskrev 

boken som ett försök att utforska omsorgen i förskolan, dels som fenomen dels även som 

begrepp (personlig kommunikation, 19 september 2018). En gemensam reflektion väcktes 

efter avslutad föreläsning där frågan om huruvida vi, under vår förskollärarutbildning, 

någonsin diskuterat vilken innebörd som ges begreppet omsorg, dök upp. Vi var väl 

medvetna om att omsorg är en central del i förskolans styrdokument (SFS 2010:800, 

Skolverket, 2016) och därmed en viktig aspekt av förskolepedagogiken, men vi kunde inte 

undgå tanken om att omsorg ofta förknippas med situationer som inrymmer mer vårdande 

och omhändertagande karaktär. Att omvårdnad inte skulle kunna inbegripa omsorg leder 

våra tankar vidare till en översättning som Wendt, refererad i Josefson (2018), framhåller. 

Hon förklarar omsorg som en kvalitet och omvårdnad som en verksamhet. Wendts 

beskrivning kan alltså ge skäl för att problematisera det faktum att verksamheten skulle 

kunna bedrivas rent instrumentellt, helt utan engagemang i det man gör eller oberoende 

vem man har att göra med. Hennes förklaring gör det möjligt att ställa sig frågande till vad 

förskollärare i dagens förskolor ger omsorgsbegreppet för innebörd.    

Förskolans styrdokument (Skolverket, 2016) och Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att 

förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på barnet och dennes behov där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Johansson & Pramling Samuelssons 

(2001) studie belyser omsorgens centrala aspekt av förskolans pedagogik, men att denna 

integration inte är självklar i förskolans verksamhet. Studiens resultat visar att en 

oreflekterad syn på omsorg kan resultera i att omsorg och lärande betraktas som 

dikotomier eller att omsorgens betydelse i pedagogiken underordnas. Löfdahl & Folke-

Fichtelius (2014) studie visar på att omsorgsbegreppet inte är något som diskuteras i 

särskild stor utsträckning bland yrkesverksamma förskollärare eller förskolechefer. När väl 

omsorgsbegreppet nämns visar det sig vara svårt att beskriva vilka innebörder som ges 

begreppet. 

Med bakgrund från ovanstående forskning, tillsammans med våra egna reflektioner kring 

omsorgens betydelse i förskolans verksamhet, kommer denna studie handla om omsorg i 

förskolans praktik. Mer konkret om vilken innebörd förskollärare ger omsorgsbegreppet 

samt vad de upplever som betydelsefullt i omsorgsarbetet i förskolans verksamhet.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken innebörd förskollärare ger begreppet omsorg i 

dagens förskola. Studien utgår från följande frågeställningar: 
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• Hur beskriver förskollärare begreppet omsorg i relation till förskolans 

verksamhet? 

• Vad beskriver förskollärare som betydelsefullt i omsorgsarbetet i förskolans 

verksamhet? 

 

1.2 Disposition 

Som tidigare nämnts belyser studien hur yrkesverksamma förskollärare beskriver 

omsorgsbegreppet i relation till förskolans verksamhet samt vad som framträder som 

betydelsefullt i arbetet med omsorg. Avsnittet bakgrund inleds med en presentation av 

begreppet omsorg i förskolans styrdokument utifrån Skollagen och förskolans läroplan. 

Vidare följer en beskrivning för avgränsningar som gjorts i samband med litteratursökning 

under rubriken avgränsningar i litteratursökning. Därefter följer en redogörelse kring 

omsorg i tidigare forskning under rubriken tidigare forskning. Anknytningsteorin är den 

teori som studien tar sin utgångspunkt i, vilken presenteras under rubriken teoretiskt 

perspektiv. Slutligen följer en presentation av ett antal begrepp vilka kan behöva 

förtydligas för att underlätta för läsaren.  

Avsnittet metod innehåller rubrikerna forskningsdesign, urval, procedur, analysmetod, 

studiens tillförlitlighet samt forskningsetik. Under dessa rubriker presenteras de 

komponenter som ligger till grund för studiens genomförande. Vidare presenteras studiens 

resultat med efterföljande analys. Under den avslutande rubriken diskussion diskuteras 

studiens resultat och analys under rubriken resultatdiskussion. Därefter följer en 

diskussion rörande studiens metodval under rubriken metoddiskussion. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattande slutsats av studiens resultat. Därefter synliggörs 

reflektioner gällande studiens relevans för förskolläraryrket. Slutligen presenteras förslag 

till fortsatt forskning. 

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt följer en redogörelse för begreppet omsorg i förskolans 
styrdokument, avgränsningar i litteratursökningen, tidigare forskning om omsorg, 
teoretiskt perspektiv samt begreppsdefinitioner. 

 

2.1 Begreppet omsorg i förskolans styrdokument 

Omsorgsbegreppet förekommer kontinuerligt och påträffas nio gånger i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016). Såväl Skollagen (SFS 2010:800) som förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) beskriver att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg, med fokus 

på trygghet och barns välbefinnande. Vidare ska verksamheten “utgå från en helhetssyn på 

barnet och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (Skolverket, 
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2016, s.5). Skollagen (SFS 2010:800) och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar 

att förskolan måste ta hänsyn till barns olika behov och förutsättningar och utforma och 

anpassa verksamheten därefter. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framhåller 

förskolans uppdrag, att väga samman omsorg och omvårdnad med vila och andra 

pedagogiska aktiviteter på ett väl avvägt sätt för att dygnsrytmen och miljön ska kunna 

anpassas utifrån barnets ålder. 

 

2.2 Avgränsningar i litteratursökning 

I sökningen av tidigare forskning har hjälp tagits av Mälardalens högskolas bibliotekarie i 

syfte att diskutera relevanta sökord för studiens område. I sökprocessen användes 

databaserna SwePub, DiVA, Google Scholar, ERIC (ProQuest). Vidare har 

högskolebibliotekets sökverktyg för vetenskapliga tidskrifter, Primo, använts. I samtliga 

databaser har sökningarna avgränsats genom att endast söka efter artiklar som är ”peer 

reviewed” eller ”refereegranskade”. I databasen ERIC (ProQuest) har sökningarna även 

begränsats med hjälp av att välja ”Early childhood education”, ”Kindergarten” och 

”Preschool education” under rubriken ”Education level”. Denna begränsning har gjorts för 

att uteslutande få träffar på artiklar riktade mot förskolan. I samband med detta urval har 

det engelska sökordet ”relationship” givit resultat. De svenska sökord som använts är, 

”omsorg förskol*”, omsorg i förskolan”, ”trygghet i förskolan”. För att finna 

internationella artiklar har sökorden ”relationship”, ”care”, ”caregiver” ”kindergarten” 

använts, dels som enskilt ord, dels i varierande kombinationer. Begreppet “Educare” har 

även använts som sökord. Vidare granskades referenslistor, i några för oss relevanta 

uppsatser, dels på grundnivå dels på avancerad nivå. I övrig litteratur, avhandlingar och 

artiklar har befintliga referenslistor använts för att finna relevanta artiklar för studien.        

     

2.3 Tidigare forskning om omsorg 

I följande avsnitt presenteras den forskning som anses relevant för studien. 

Forskningsbakgrunden presenteras genom underrubrikerna omsorgsbegreppets 

komplexitet, omsorg och pedagogik bildar en helhet, nära relationer i förskolan samt 

omsorgsbegreppet i reflektionssammanhang. 

 

2.3.1 Omsorgsbegreppets komplexitet   

Lindgren, refererad i Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014), beskriver att förskolans 

uppdrag, från 1970-talet och framåt, har karaktäriserats av såväl omsorg som fostran och 

pedagogik. Dock har omsorgen haft en underordnad roll i förskolans styrdokument och det 

har funnits en motvilja att överhuvudtaget använda begreppet. Även Josefson (2018) 

betonar omsorgens historiska position i svensk förskola men framhåller att 

omsorgsbegreppet fått en mindre plats än lärandebegreppet i forskning. Josefson (2018) 

funderar kring om det kan vara så att omsorgsbegreppet inte förknippas med utveckling på 
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samma sätt som lärandebegreppet. Däremot beskriver Ellen Rose och Kate Tingleys, 

refererad i Aspelin (2016), en uppfattning om att litteratur om omsorg är under tillväxt 

men att begreppet fortfarande saknar en uttalad definition. Vidare beskriver Aspelin 

(2016) att begreppet saknar definition även i praktiken vilket resulterar i att 

yrkesverksamma tenderar arbeta med omsorg utan att uttrycka det i ord. Eftersom 

omsorgsarbetet är så pass omfattande uttrycker Aspelin (2016) att begreppet behöver 

klargöras för att skapa struktur i omsorgsarbetet. 

Gallie, refererad i Josefson (2018), beskriver omsorgsbegreppets kontroversialitet, att det i 

grunden är ett omstritt begrepp. Han beskriver att det finns en oklarhet i vad som sätts in i 

omsorgsbegreppet och att sådana former av begrepp har att göra med att det finns en 

värdering inlagd i ordet. Värdeladdade begrepp, som till exempel omsorg, är inte enbart 

beskrivande eftersom det finns en underliggande handling invävd, vilket visar på dess 

komplexitet. Närliggande omsorgsbegreppet är även relationer, hänsyn, ansvar, närhet och 

vård vilket visar på begreppets olika beståndsdelar som skiftar karaktär beroende på vilket 

sammanhang det används i (Josefson, 2018).   

Enligt Halldén (2000) utgörs omsorg utifrån en vilja att bry sig om och ta hand om någon. 

Grunden ligger i ett erkännande av att människan har behov och att människan utvecklar 

system för att tillgodose oss behoven. Enligt Halldén (2000) inryms en pedagogisk sida i 

omsorgen eftersom den sker i dialog mellan två personer. Omsorgsgivaren måste inta 

omsorgstagarens perspektiv och förstå dennes behov på ett stödjande sätt. Omsorgsgivaren 

behöver bekräfta den andres upplevda känsla och omsorgstagarens handlingar måste 

accepteras. Att acceptera omsorgstagaren fullt ut beskriver Halldén (2000) innefattar att 

den som ger omsorg också behöver lägga sin egen verklighet åt sidan och istället bejaka 

omsorgstagarens livsvärld. Inte i syfte att överge sin egen utan för att närma sig en 

förståelse för omsorgstagarens upplevelse av situationen (Halldén, 2000). 

 

2.3.2 Omsorg och pedagogik bildar en helhet 

Såväl Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) som Johansson och Pramling Samuelsson 

(2001) beskriver att svensk förskola kännetecknas av omsorg, fostran och pedagogik, vilka 

ses som en helhet. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) beskriver att denna förening har lett 

till begreppet educare där edu står för utbildning och care står för omsorg. Dessa båda 

begrepp bildar en helhet vilket gör att de ofta ses som oskiljaktiga inom förskolans 

verksamhet. 

Halldén (2000) lyfter komplexiteten i förskolans uppdrag. Å ena sidan ska barnen erbjudas 

omsorg, å andra sidan ska de förberedas för ett livslångt lärande. Hon ställer sig frågande 

till huruvida omsorgen och lärandet behöver betraktas som tvådelat. Vidare beskriver 

Halldén (2000) att förskolans styrdokument sedan barnstugeutredningen har strävat efter 

att upphäva denna uppdelning med syftet att tydliggöra hur pedagogisk verksamhet 

ständigt innefattar såväl omsorg som lärande. Förskolans ambition, att förena omsorg och 

pedagogik i verksamheten är ett område som Johansson och Pramling Samuelssons (2001) 

behandlar i sin studie. Utifrån resultatet av deras studie tydliggör författarna att denna 
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förening av omsorg och lärande inte är självklar. Vidare beskriver författarna att 

verksamma inom förskolan behöver analysera vad omsorg är och “vilket fäste omsorgen 

har i praktiken” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 99). Detta eftersom en 

oreflekterad syn på omsorg och lärande kan medföra att de betraktas som dikotomier eller 

att omsorgens betydelse underordnas lärandet. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver att det är först när det finns en 

definition av vad omsorg är, eller kan vara, som förutsättningar för att främja ett givande 

möte mellan omsorg och pedagogik kan uppstå. Författarna beskriver att det handlar om 

att se omsorg och lärande som sammanvävda aspekter i det pedagogiska arbetet med 

barnen, där traditionella omsorgssituationer kan nyttjas pedagogiskt likväl som 

omsorgsaspekten ska tas i beaktning i allt lärande. I likhet med Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) talar Halldén (2000) om att en verksamhet som tillgodoser barnens 

behov av omsorg inte för den sakens skull behöver innebära att ett lärande för barnen 

uteblir. 

 

2.3.3 Nära relationer i förskolan 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) belyser att omsorg handlar om nära relationer. Vikten 

av nära relationer framhåller även Hagström (2016) och hon betonar att relationer är 

särskilt relevant för barn mellan ett till tre år. Vidare beskriver Hagström (2016) att de 

första åren i ett barns liv är en skör period och barnet behöver därför utveckla och etablera 

trygga anknytningsrelationer. Det är under dessa år som barn ännu inte utvecklat 

förmågan att reglera sina känslor och därför är i behov av hjälp från en vuxen. Att barn är i 

behov av nära relationer är ett område som undersökts i en studie gjord av Lee (2006). 

Studien baseras på observationer och dokumentation av barn upp till två års ålder 

tillsammans med en, för barnet, ny omsorgsgivare. Syftet med studien var att följa 

relationens utveckling under en begränsad tid med ett visst antal timmar per tillfälle. 

Resultatet visade att det generellt tog mellan sex till elva veckor att bygga en trygg relation 

mellan barnet och omsorgsgivaren. Utifrån resultatet redovisar Lee (2006) särskilda 

rekommendationer som en omsorgsgivare behöver tänka på i arbetet med barnet när det 

kommer till att uppnå en trygg relation med barnet. Han framhåller att en betydelsefull 

tanke att ha med sig när man arbetar med barn är att relationen ska utgöra en stor del av 

ens arbete. Viktigt, beskriver Lee (2006), är att spendera ensamtid och interagera med 

barnet. I dessa möten behöver omsorgsgivaren vara positiv, bekräfta och ha tålamod med 

relationens pågående process. Betydelsefullt är även att utveckla icke verbala 

kommunikativa färdigheter. Vidare rekommenderas att man regelbundet reflekterar över 

relationen och sin praktik. Som ett sista råd beskriver Lee (2006) att omsorgsgivaren bör 

samverka med kollegor och föräldrar i syfte att bygga en positiv relation även med dem.   

För att utveckla en relation som bygger på omsorg och tillit, beskriver Noddings (2012) 

lyssnandet och dialogen som två centrala element. Lyssnandet bygger på en tanke om att 

omsorgsgivaren inte kan anta vad omsorgstagaren behöver, utan det krävs att på riktigt 

lyssna in omsorgstagarens behov. Det handlar om att se skillnad på förväntade behov och 

uttryckta behov, att inte förväxla vad omsorgstagaren vill med vad omsorgsgivaren tror att 
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den vill. Vidare framkommer även dialogens betydelse. Noddings (2012) beskriver att det 

krävs en dialog mellan den som ger och den som får omsorg för att skapa förståelse för det 

egentliga behovet. Genom en dialog kan frågor ställas och omsorgsgivaren får svar att 

reflektera över och kan med hjälp av dessa öka möjligheten att tillgodose omsorgstagarens 

behov. 

Vidare framhåller Noddings (2012) att varje lärare bör sträva efter ett klimat där 

omsorgsfulla relationer kan florera. Hon får ofta frågan hur ett sådant klimat kan uppnås, 

trots att det finns så många andra områden lärarens uppdrag kräver. Svaret är enkelt 

beskriver Noddings; “My answer is that establishing such a climate is not ‘on top’ of other 

things, it is underneath all we do as teachers. When that climate is established and 

maintained, everything else go better” (s.777).   

 

2.3.4 Omsorgsbegreppet i reflektionssammanhang   

I Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) studie undersöktes vilka delar i dokumentations- och 

kvalitetsarbetet som tystas ner och vilka som visas upp. I resultatet urskildes att varken 

förskolecheferna eller förskollärarna talade om omsorg i särskild stor utsträckning och en 

tolkning av denna avsaknad av samtal om omsorg beskriver författarna kan vara att 

omsorg är ett område som ses som något så självklart och centralt inom förskolan att det 

troligen inte behöver nämnas. När omsorgsbegreppet väl lyftes visade resultatet att det 

finns svårigheter att beskriva och dokumentera innebörder i omsorg. Vidare visade 

resultatet att omsorg kan ses som ett förhållningssätt och att det därmed blir svårt att 

dokumentera. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) tolkar resultatet som att omsorg och 

dess etik är något man pratar om inom förskolan, men som inte dokumenteras. Författarna 

synliggör vad som händer när omsorgen omvandlas till resultatinriktade aktiviteter. Det 

händer någonting med ansvaret, helt plötsligt blir någons ansvar att ta hand om dessa 

aktiviteter. Därav framhålls vikten av att man i arbetslaget i förskolan lyfter in 

omsorgsbegreppet för reflektion i syfte att tydliggöra omsorgens innebörd. Att ha en 

oreflekterad syn på omsorgsbegreppet beskriver författarna kan resultera i att det påverkar 

förskollärarnas professionella kompetens, det blir en fråga om huruvida förskolläraren 

agerar och handlar i olika situationer. 

 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

För att kunna tolka betydelsen av barns behov av en trygg omsorg i förskolan tar studien 

utgångspunkt i anknytningsteorin. Hagström (2016) beskriver att barn har behov av trygga 

relationer i förskolan för att kunna ägna sig åt lek och lärande. Därför kan det vara 

väsentligt att verksam personal i förskolan har kunskap om anknytningsteorin i syfte att 

förstå och möta barns grundläggande behov av trygg anknytning.   
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2.4.1 Bakgrunden till anknytningsteorin 

Anknytningsteorin grundar sig i den forskning som psykiatrikern och psykoanalytikern Jon 

Bowlby bedrev under 1950-talet om hur barn, under sina första levnadsår, påverkas av 

tidiga separationer från sina föräldrar och vilka konsekvenser separationen kan medföra 

för barns senare livshändelser. Resultatet visade att barn redan från födseln har olika 

behov men att barnet själv inte är kapabel att tillgodose sig dessa. Barn har därför ett 

inbyggt system som ämnar skapa beteenden hos barnet, vilka syftar till att få närhet och 

trygghet om hot förekommer. När barnet upplever stress eller ängslan aktiveras barnets 

beteendesystem och anknytningssystemet kopplas på med en förhoppning om att 

anknytningspersonen skall erbjuda den närhet och trygghet som barnet kräver (Bowlby, 

1969). 

 

2.4.2 Anknytningsteorin i förskolan 

Anknytningspersonen kan för barnet vara en eller flera personer som regelbundet 

tillgodoser barnets behov (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). När 

barnets primära anknytningspersoner inte finns tillgängliga beskriver Hagström (2016) att 

det är fullt möjligt att barnet kan etablera en trygg anknytning till en eller flera vuxna i 

exempelvis förskolan. Ur ett anknytningsperspektiv kan alltså en vuxen i förskolan fungera 

som ersättare för barnets primära anknytningsperson. Hagström (2016) beskriver att 

verksam personal inom förskolan kan använda kunskap från anknytningsteorin i sitt 

vardagliga arbete i syfte att minska risken för att barnet missförstås i 

anknytningssituationer. 

Barn kan ofrånkomligen styra över sina känslor utan behöver hjälp av en vuxen vilken kan 

härledas till Bolwbys (1996) åsikt, att barn har behov men att de inte är förmögna att 

tillgodose sig dessa på egen hand. Hagström (2016) belyser att barns första levnadsår är en 

kritisk period utifrån aspekten av att utveckla anknytningsrelationer. Barn kommer till 

förskolan med olika anknytningserfarenheter, vilka grundar sig i hur väl den primära 

omsorgspersonen handlat i olika anknytningssituationer. Barnet har därmed skaffat sig 

erfarenheter av hur det ska agera i olika situationer vilket verksamma inom förskolan 

behöver vara uppmärksamma på. Vidare beskriver Hagström (2016) att en förutsättning 

för att en anknytningsrelation ska utvecklas krävs det att barnet regelbundet får spendera 

tid med anknytningspersonen. En viktig uppgift som personalen har i förskolan är att 

skapa en trygg miljö som tillåter barnet att koppla av så att det kan ägna sig åt utforskande 

och lek (Hagström, 2016). I anknytningsteorin ses balansen mellan anknytnings- och 

utforskandesystemet som grunden till att barn ska kunna utvecklas på ett sunt sätt. När 

barnet befinner sig i en trygg miljö, när inga hot eller orosmoment förekommer, kopplas 

anknytningssystemet ifrån och utforskandesystemet kopplas istället på. Barnet tillåts då 

ägna sig åt beteenden som gynnar barnets utveckling av egna färdigheter, förmågor och 

jag-känsla (Bowlby, 1969). 

För att barnet ska utveckla en trygg anknytning i förskolan krävs det att barnet känner tillit 

till att någon finns tillgänglig om barnet behöver hjälp. Tryggheten grundar sig i att barnet 
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har återkommande erfarenheter av att få tröst och hjälp av den person barnet har skapat 

en trygg anknytning till. När barnet känner trygghet och upplever ett lugn, går 

anknytningssystemet i viloläge och barnet kan koppla av, leka och börja utforska sin 

omvärld. Uppstår det något skrämmande eller överraskande söker barnet tröst eller skydd 

hos sin trygga anknytning, för att sedan återgå till leken (Hagström, 2016). 

Hagström (2016) framhåller att personalen i förskolan kan använda kunskap om 

anknytningsteorin i hur de planerar verksamheten. En förutsättning för att barn i förskolan 

ska uppleva sig trygga är att verksamheten har en tydlig struktur och utformade rutiner. 

Vidare beskriver Hagström (2016) att rutiner kan bidra till en förutsägbarhet i barnets 

vardag i förskolan vilket kan hjälpa barnet att koppla av. Om barnet får hjälp att komma till 

insikt med att verksamheten har återkommande händelser främjas möjligheten för barnet 

att förstå sin dag i förskolan, vilket kan skapa trygghet. 

 

2.5 Begreppsdefinitioner 

I studien återkommer ett antal centrala begrepp som vi har som avsikt att förtydliga. En 

begreppsdefinition anses väsentlig för att begreppen kan vara avgörande för hur innehållet 

kan utläsas och förstås. 

 

2.5.1 Anknytningsbehov 

Redan från födseln har barn olika behov men barnet har inte kapaciteten att tillgodose sig 

dessa själv. Barn utvecklar därför tidigt i livet en förmåga att knyta an till en eller flera 

personer i sin omgivning som regelbundet tillgodoser barnets behov (Bowlby, 1969).   

 

2.5.2 Anknytningssystem 

Barn har ett inbyggt system som ämnar skapa beteenden hos barnet, vilka syftar till att få 

närhet och trygghet om hot förekommer. När barnet upplever stress eller ängslan aktiveras 

barnets beteendesystem och anknytningssystemet kopplas på med en förhoppning om att 

anknytningspersonen skall erbjuda den närhet och trygghet som barnet kräver (Bowlby, 

1969). 

 

2.5.3 Anknytningssituation 

Anknytningssituationer är sådana händelser, som för barnet, upplevs som skrämmande 

eller hotfulla. Fara för ett barn i förskolan kan vara när föräldern går sin väg eller när det 

uppstår situationer som är okända och främmande för barnet. Det behöver alltså inte vara 

en reell fara utan det räcker med att det är något som för barnet är läskigt eller obehagligt 

för att anknytningssystemet ska kopplas på (Hagström, 2016). 
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2.5.4 Anknytningserfarenhet 

Alla barn kommer till förskolan med olika erfarenheter av vilken hjälp de fått i olika 

anknytningssituationer tidigare i sitt liv. Beroende på hur väl barnets primära 

anknytningsperson hjälpt barnet i olika anknytningssituationer utvecklar barnet olika 

erfarenheter av hur det bör agera i dessa situationer. Barnet tar med sig dessa erfarenheter 

in i förskolan med en förväntning om att få samma hjälp i anknytningssituationen där 

(Hagström, 2016). 

 

2.5.5 Anknytningsrelation 

Ur ett barnperspektiv är anknytningsrelationerna inte likvärdiga utan det finns alltid en 

hierarkisk ordning i vilka som för barnet är de mest betydelsefulla 

anknytningsrelationerna. Barn kan utveckla en trygg anknytning med upp till fem personer 

men det finns alltid någon som är viktigast i svåra stunder för barnet (Hagström, 2016). 

 

2.5.6 Sekundär anknytningsperson 

Barn utvecklar under sina första levnadsår en stark anknytning till de omsorgspersoner 

som spenderat mest tid med barnet. När barnet börjar i förskolan och den primära 

anknytningspersonen inte finns tillgänglig, har barnet behov av en ersättare. Denna 

ersättare, den sekundära anknytningspersonen, kan vara en vuxen i förskolan som 

spenderar tid tillsammans med barnet och som är lyhörd, pålitlig och hjälper barnet i olika 

anknytningssituationer (Hagström, 2016). 

 

3 Metod 

I det här avsnittet redogörs för olika komponenter av studiens metod. Utifrån rubrikerna 

forskningsdesign, urval, procedur, analysmetod, studiens tillförlitlighet samt 

forskningsetik motiveras och beskrivs de överväganden och val som beaktats i samband 

med studiens metod. Syftet med detta avsnitt är att ge en inblick i studien och dess 

genomförande.   

 

3.1 Forskningsdesign 

Avsikten med metodvalet var att få en inblick i åtta yrkesverksamma förskollärares 

beskrivning av begreppet omsorg och hur förskollärarna beskriver att omsorgsarbetet 

gestaltas i förskolans verksamhet. Beskrivning i den benämning att vi, utifrån Brymans 

(2011) framställning av en kvalitativ forskningsmetod, är medvetna om att verkligheten 

kan uppfattas på olika sätt och att det sålunda inte finns en objektiv sanning. Eftersom 

informanternas uppfattningar var centrala för studien tillämpades en kvalitativ 
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forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som metod för vår datainsamling. 

Valet grundar sig i att Bryman (2011) beskriver att en kvalitativ intervju möjliggör för 

informanterna att ge en djupgående och detaljerad beskrivning, med fokus på orden och 

dess betydelse. Datainsamling bygger på semistrukturerade intervjuer med ett förberett 

material med frågor som använts som utgångspunkt under intervjuerna. Frågorna följde 

ett visst schema (se bilaga 2) och ställdes i den följd de var skrivna. Om situationen så 

krävde kunde dock frågeschemat frångås och följas upp med nya frågeställningar som 

kunde tänkas gynna intervjusituationen. Denna flexibilitet framhåller Kvale (1997) som en 

av fördelarna med semistrukturerade intervjuer, att det tillåts en öppenhet under 

intervjuns gång. 

 

3.2 Urval 

I och med studiens begränsade tidsaspekt togs beslutet att utgå från ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Urvalet grundar sig i att forskaren väljer ut intervjupersoner som 

ligger närmast till hands att välja (Bryman, 2011). Således valdes att intervjua, för oss 

redan bekanta förskollärare, vilket Kvale (1997) framhåller som fördelaktigt då det bidrar 

till en känsla för vad informanterna kommer tala om. Anledningen till att enbart intervjua 

förskollärare grundade sig i att förskollärare förväntas bära det pedagogiska ansvaret i 

verksamheten. Vidare utgick vi från studiens syfte och frågeställningar och baserade valet 

av att intervjua enbart förskollärare utifrån ett intresse att undersöka om enskilda 

förskollärares uppfattningar om ämnet skiljer sig, trots samma profession. 

Utifrån bekvämlighetsurvalet har ett mer målinriktat urval gjorts, vilket Bryman (2011) 

beskriver handlar om att urvalet av intervjupersoner grundar sig i en förhoppning om att 

dessa personer ska kunna besvara studiens frågeställningar. Därefter styrdes vårt urval av 

informanter med utgångspunkt från klart definierade kriterier i syfte att uppnå en god 

spridning bland informanterna. Kriterierna rörde faktorer som ålder, examensår, antal 

yrkesverksamma år inom förskolläraryrket samt vilka åldrar informanterna arbetar mot. 

Intervjuerna har genomförts på tre olika förskolor i Sverige där informanterna 

representerar såväl kommunala som privata förskolor. Fördelen med att intervjuerna sker i 

olika verksamheter beskriver Kvale (1997) är att man ämnar undvika eventuella 

omständigheter som kan råda på en specifik arbetsplats.  

3.3 Procedur 

Som ett första steg i processen, och utifrån studiens tidsaspekt, lästes tidigare forskning 

som bedrivits gällande omsorg i förskolans verksamhet. Syftet var att skapa en förståelse 

om ämnet och därmed bilda oss en uppfattning om vad i omsorgen som behöver 

problematiseras. Att ha en förkunskap om ämnet lyfter Kvale (1997) som avgörande för att 

kunna ställa relevanta frågor under intervjun. Utifrån den förförståelse som erhållits 

urskildes problemområden och utifrån dessa formulerades studiens syfte och slutligen 

klargjordes vilken metod som var lämplig för vår undersökning. 
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Nästa steg i processen blev att utforma ett Missivbrev (se bilaga 1) med ett innehåll där 

studiens syfte synliggjordes samt hur datainsamlingen var tänkt att gå till. Ett 

förtydligande angående de etiska riktlinjer vi förväntades förhålla oss till i samband med 

bearbetningen av det insamlade materialet fanns också beskrivet. Tillsammans besöktes 

respektive förskola i syfte att delge missivbrevet samt tillfråga de förskollärare vi hade för 

avsikt att intervjua. I samband med respektive besök bokades intervjutillfället in med 

respektive förskollärare. 

I samband med att studiens syfte formulerades, planerades studiens metodval och 

genomförandet av studiens datainsamling. Kvale (1997) belyser fördelen med en generell 

planering och förberedelse av det metodiska tillvägagångssättet som har för avsikt att 

erhålla den eftersträvade kunskapen. Aspekter som tid, val av intervjuform samt antal 

intervjupersoner var områden som beaktades i planeringen.     

I början av processen diskuterades huruvida intervjuerna ämnade inkludera såväl 

barnskötare som förskollärare. Till en början övervägdes tanken om att intervjua båda 

yrkeskategorierna eftersom båda kunde tänkas bidra med empiriska data till studien men 

efter en stunds eftertanke beslutades att enbart intervjua förskollärare. Som tidigare 

nämnts motiverades valet utifrån att förskollärare råder över det pedagogiska ansvaret i 

förskolans verksamhet. 

Nästa övervägande som beaktades inför intervjuerna var om vi båda skulle medverka 

under intervjutillfället eller om intervjuerna skulle delas upp och att vi därmed skulle 

intervjua hälften var. Med tanke på studiens begränsade tidsaspekt sågs fördelar med att 

tillsammans intervjua samtliga förskollärare. Kvale (1997) beskriver att en framgångsrik 

intervju handlar om att den som intervjuar är uppmärksam på det som sägs. Att vara två 

stycken som riktar sin uppmärksamhet mot det som sägs ansågs ge oss bättre 

förutsättningar att ställa eventuella följdfrågor.  

Samtliga intervjuer genomfördes i lugna och avskilda miljöer i syfte att kunna skapa 

kvalitet i samtalet. Bryman (2011) beskriver att en fördel med att befinna sig i en ostörd 

omgivning är att en tyst miljö kan bidra till att ljudupptagningen kan spelas in i sin helhet 

utan störande moment utifrån. En ostörd miljö bidrar även till att intervjupersonen inte 

behöver oroa sig för att någon obehörig ska överhöra vad som sägs. Syftet med 

ljudupptagningen var att skapa en förutsättning att fokusera på vad som sades under 

intervjuerna och därmed vår möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Bryman (2011) 

beskriver att fördelen med att spela in en intervju är att den som intervjuar kan fokusera på 

vad som sägs och hur det sägs vilket medför att eventuella distraktioner från att föra 

anteckningar kan undvikas. I och med det inspelade och transkriberade materialet kunde 

vi återgå till både text och ljud för att säkerställa att informanternas beskrivningar 

uppfattats korrekt och för att i största möjliga mån undvika tolkningar.     
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3.4 Analysmetod 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativ data, som grundar sig i intervjuer, ofta resulterar i 

en omfattande och ostrukturerad textmassa. För att underlätta strukturen och analysen av 

den insamlade datan har tematisk analys använts, vilken Bryman (2011) framställer som 

den vanligast förekommande metoden vid analys av kvalitativ data. Intervjuerna 

resulterade i fyra timmar och 15 minuters ljudinspelat material och 38 sidor transkriberat 

textmaterial. För att kunna välja ut relevant data har vi ständigt återgått till studiens syfte 

och frågeställningar. För att få struktur i datainsamlingen urskildes även skillnader och 

likheter i informanternas beskrivningar. Utifrån de skillnader och likheter som framkom 

kunde dessutom olika teman som återkom i informanternas svar urskiljas. För att få fram 

olika teman behövde den insamlade datan läsas flera gånger, vilket Bryman (2011) 

framställer som en central del i användandet av en tematisk analys. Vidare sammanställdes 

informanternas svar eftersom resultatet skulle bli alltför omfattande att presentera fråga 

för fråga. Resultatet presenterades i en sammanfattande form för att informanternas svar 

ofta gick in i varandra och för att minimera risken för upprepningar i texten.  

I resultatanalysen har anknytningsteorin fungerat som stöd för hur resultatet kan tolkas 

och förstås. Förskollärarnas svar har ställts i relation till anknytningsteorin och centralt har 

varit att ha anknytningsteorins centrala begrepp (se 2.5 Begreppsdefinitioner) som 

teoretisk ram i analysprocessen.  

 

3.5 Studiens tillförlighet 

Studiens resultat bygger på informanternas faktiska uppfattningar genom att deras 

redogörelser har citerats i sin helhet. Därmed ämnar generella tolkningar av 

informanternas svar undvikas, vilket stärker trovärdigheten i studien. Studiens 

trovärdighet stärks också genom att båda aktivt deltagit i processen att genomföra och 

färdigställa studien. Genom att studiens syfte och metodval har formulerats tillsammans 

har båda varit införstådda med vad studien avser mäta. Frågeschemat inför intervjuerna 

har dessutom formulerats tillsammans. I åtanke fanns att missivbrevet givit informanterna 

en generell information om det område studien hade för avsikt att belysa. Således 

beslutades att inte delge informanterna frågorna innan intervjutillfällena med anledning av 

att förskollärarnas svar kunde tänkas bli mer oreflekterade och därmed ärliga utifrån 

aspekten att de annars kunnat läsa på om ämnet. Studiens process har präglats av 

reflektioner med noggranna avväganden vad gäller hur studiens framställande. De valda 

delar av studien som presenteras är därför noga utvalda. 

Bryman (2011) beskriver fyra delkriterier som ligger till grund för att säkerställa 

tillförlitligheten i en kvalitativ forskning. De är: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera. Studien förhåller sig till kriterierna enligt 

följande: 
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Trovärdighet: Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att förhålla sig till regler som finns 

för forskning för att stärka trovärdigheten. I vår studie, och för att säkerställa dennes 

trovärdighet har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2017) beaktats. 

Överförbarhet: Resultatet i vår studie beskrivs dels med hjälp av sammanfattningar av 

informanternas svar, dels i form av citat från enskilda informanter. När informanternas 

redogörelser återges i fylliga och utförliga svar beskriver Bryman (2011) att det kallas för 

överförbarhet. Överförbarhet möjliggör att resultatet kan användas i en annan kontext eller 

i samma kontext vid ett senare tillfälle. Förhoppningsvis kan vår studie bidra till en 

tydlighet och ökad förståelse för omsorg i förskolan, såväl för yrkesverksamma i förskolan 

som för de som i framtiden väljer att undersöka omsorg som ämne. 

Pålitlighet: Studiens olika faser redogörs med hjälp av en tydlig och genomgående 

struktur, vilket Bryman (2011) beskriver som en positiv aspekt i syfte att stärka en studies 

pålitlighet. Bryman (2011) beskriver även att en studies pålitlighet stärks av att texten 

granskas av kollegor. Innehållet i vår studie har under hela processen granskats av såväl 

studiekamrater som av vår handledare, vilket stärker tillförlitligheten. 

Möjlighet att styrka och konfirmera: Att styrka och konfirmera sin studie beskriver 

Bryman (2011) innebär att forskaren försöker säkerställa att studien genomförts i god tro 

och att egna åsikter inte medvetet har påverkat resultatet. I framställandet av studiens 

resultat och analys har målet varit att vara så objektiva som möjligt i dess redogörelse. 

Dock finns en medvetenhet om att egna värderingar omedvetet kan komma att påverka 

studiens resultat då det är vi som analyserat vad av informanternas svar som ansetts 

relevant att redogöra för. 

 

3.6 Forskningsetik 

En viktig del att ta hänsyn till i studien har varit att sträva efter att behandla våra 

informanter utifrån de etiska principerna, något som Vetenskapsrådet (2017) och Bryman 

(2011) framhåller är grundläggande i all typ av forskning. Vetenskapsrådet (2017) 

framhåller att all forskning som bedrivs ämnar uppnå en utveckling eller förbättring inom 

ett forskningsområde. Dock får processen att färdigställa studien inte ske på bekostnad av 

att personerna som deltar behandlas olämpligt. Därför finns det forskningsetiska kodexar 

att ta hänsyn till, det vill säga riktlinjer att förhålla sig till inför, under och efter processen 

att färdigställa en studie. 

Vetenskapsrådet (2017) och Bryman (2011) beskriver att de etiska principerna synliggör 

deltagarnas rättigheter samt forskarens rättigheter och skyldigheter. Således ansvarade vi 

för att delge dessa principer till samtliga deltagare som var direkt inblandade i studien 

vilket gjordes genom ett missivbrev (se bilaga 1). Genom missivbrevet informerades 

samtliga deltagare om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011). Informationen synliggjorde studiens syfte, vilka moment 

som ingick i studien samt villkor för deras eventuella deltagande. Deltagarna har även 

blivit informerade om att de, när som helst under studiens gång, kan avsäga sin medverkan 
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utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för denne. Uppgifter som 

rör deltagarna och deltagarnas information har behandlats konfidentiellt vilket innebär att 

informationen inte får tillämpas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra syften som 

inte är kopplat till vår studie. Vidare informerades deltagarna om att det insamlade 

materialet enbart kommer användas i syfte för studiens ändamål och kommer förvaras 

varsamt tills dess att det raderas i samband med att studien publiceras. I sin slutversion 

kommer uppsatsen presenteras vid Mälardalens högskola och publiceras i databasen 

DiVA.   

 

4 Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs för resultatet av studiens datainsamling i form av en 

sammanställning av förskollärarnas beskrivning av omsorgsbegreppet och hur de bedriver 

omsorgsarbetet i praktiken. Rubrikerna bygger på analys av den insamlade datan där 

främst fem teman kunde urskiljas, vilka är: förskollärares beskrivning av begreppet 

omsorg, omsorg handlar om trygghet och relationer, omsorg finns i allt vi gör, tid för 

omsorg samt omsorgsbegreppets plats i reflektionssammanhang. Efter respektive rubrik 

följer en tillhörande analys där resultatet tolkas utifrån anknytningsteorin och tidigare 

forskning. 

Resultatet är baserat på en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer med åtta yrkesverksamma förskollärare. I samband med citat används fingerade 

namn på förskollärarna och deras beskrivningar markeras med blockcitat. Förskollärarnas 

svar är sammanställda för att ge en samlad uppfattning om förskollärarnas syn av omsorg. 

Studien presenteras utifrån enskilda förskollärares uppfattningar.  

Nedan presenteras en kort bakgrundsbeskrivning, utifrån urvalskriterierna, av de åtta 

förskollärare som deltagit i studien. Fingerade namn används i syfte att förskollärarna ska 

förbli konfidentiella.  

Fingerat 
namn 

Ålder  Examensår Yrkesverksamma år 
som förskollärare 

Arbetar i åldersgrupp  

Emma 23 år 2018 11 månader 1–2 år 

Sara 29 år 2016 1,5 år 3–5 år 

Karin 36 år  2005  8 år 1–3 år 

Pernilla 40 år 2003 15 år 4–5 år  

Ellen  40 år 2014  4 år  3–5 år 

Annika 47 år 2006 13 år 3–5 år  

Mona 58 år 2000  18 år 3–5 år 
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Lena 60 år 1985 34 år 1,5–3 år  

 

 

4.1 Förskollärares beskrivning av begreppet omsorg 

Resultatet i studien visar att det finns en tvetydighet bland förskollärarna hur 

omsorgsbegreppet kan beskrivas. Å ena sidan framställs omsorgen som rutinsituationer 

vilka präglas av mer vårdande karaktär, exempelvis måltidssituationer, blöjbyten och 

sovrutiner i förskolan men att det finns en osäkerhet huruvida dessa situationer kan liknas 

med omsorg. Emma framhåller att omsorgens innebörd aldrig lyftes under 

förskollärarutbildningen och därför inte gav henne tillräckligt med kunskap om vad 

omsorg är eller hur omsorgsarbetet kommer till uttryck i förskolans praktik genom att säga 

följande:  

Vi har inte ens haft att den här föreläsningen ska fokusera på omsorg i förskolan och vad det 

betyder. Är det samma sak som att byta blöja, gå på toa, äta mat, är det omsorg? Vi hade inget 

sådant faktiskt så nu vet jag faktiskt inte. Förut var det verkligen det här med att byta blöja, de 

dagliga rutinerna. Men nu är jag så här... jag vet inte. Jag vill verkligen ha mer av den forskning 

som finns för att jag ska kunna säga vad det betyder för mig. 

Å andra sidan beskriver resterande förskollärare i studien omsorgsbegreppet utifrån ett 

emotionellt perspektiv. Karin säger: 

Jag tänker omsorg, för jag tänker att man sörjer för något. Alltså att det kommer därifrån, 

omsorg, sörjer för. Det är så jag tänker begreppet omsorg. Alltså hur jag tar hand om någonting, 

att jag tar hand om och hur. 

Annika beskriver omsorgsbegreppet som uttryck för en pedagogisk kärlek: 

Omsorg för mig är pedagogisk kärlek. Jag behöver visa för barnet att jag tycker om dig men jag 

måste också vara professionell. Jag tänker att det blir en slags professionell kärlek mot barnen. 

Pernilla säger: 

Jag tänker att det är att bry sig om. På riktigt. Alltså att det finns ett genuint intresse. Man 

behöver inte älska, men man behöver bry sig om. 

 

4.1.1 Analys av förskollärares beskrivning av begreppet omsorg 

De flesta av förskollärarna beskriver omsorgsbegreppet utifrån en vilja att bry sig om 

barnet och möta dennes behov. Karin beskriver att omsorg handlar om att ta hand om och 

sörja för någon. Utifrån anknytningsteorin kan Karins svar tolkas som att barn har behov 

men att barnet själv inte har förmågan att tillgodose dessa (Bowlby, 1969). Karin beskriver 

en vilja att ta hand om barnet i syfte att skapa trygghet vilket utifrån ett 

anknytningsperspektiv är betydande för huruvida barnet utvecklar en trygg anknytning 

eller ej (Hagström, 2016). Vidare uttrycker Karin vikten av att reflektera över hur hon tar 

hand om barnet. En tolkning utifrån ett anknytningsperspektiv kan vara att förskollärarens 



 16 

förhållningssätt är betydelsefullt för hur barnet upplever omhändertagandet i olika 

situationer. Hagström (2016) beskriver att barn skapar anknytningserfarenheter utifrån 

hur väl de blivit omhändertagna i olika anknytningssituationer. Ur ett 

anknytningsperspektiv kan förskollärarens omhändertagande gynna barnet i hur det 

senare agerar i olika anknytningssituationer (Hagström, 2016). 

Emma framhåller att omsorg för henne tidigare handlade om de dagliga rutinerna men att 

hon idag känner en osäkerhet gällande omsorgsbegreppets innebörd och uttrycker en vilja 

att ta del av forskning för att öka sin kunskap om omsorgens innebörd. Ur ett 

anknytningsperspektiv kan Emmas osäkerhet tolkas som en brist på kunskap om 

anknytningens betydelse för barns trygghet i förskolan. Hagström (2016) beskriver att 

omsorgsarbetet i förskolan till stor del handlar om att skapa trygga relationer och 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) beskriver vikten av att analysera vad omsorg 

är, eller kan vara för att omsorgen ska ges fäste i praktiken.   

 

4.2 Omsorg handlar om trygghet och relationer   

I resultatet framgår att samtliga förskollärare beskriver trygghet och relationer som viktiga 

dimensioner i omsorgsarbetet i förskolans verksamhet. Mona uttrycker: 

Det viktigaste tycker jag är att skapa trygghet, det är att skapa relationer. För utan relationer får 

man ingen trygghet så det är liksom A och O i omsorgsarbetet. 

Pernilla säger: 

Basen i vårt arbete är tryggheten och relationer, att jag får känna att jag får vara den jag blir här. 

Vidare beskriver förskollärarna att skapandet av relationer och trygghet handlar om att 

vara lyhörd för barnets behov. Ellen säger: 

Små barn har behov av att knyta an till personalen, omsorgen grundar sig i att skapa en 

anknytning. Till exempel närhet, få känna känslan att bli sedd. Det har ju en väldigt stor 

betydelse, även om de är små så finns ju det behovet och det här med anknytning också, vilka 

man anknyter till. För jag tänker att om man inte känner en trygghet hos pedagogen då har man 

ju väldigt svårt för att ta in saker. Men om man däremot känner en trygghet hos pedagogen så 

blir allting mycket lättare att ta in. 

Vidare uttrycker Lena:   

Det är liksom för mig att möta varje barn där det är. Att liksom bygga på det som de redan kan 

och utveckla. Och även det här med trygghet, det tror jag ju är jätteviktigt. Eller det kan jag ju se 

därför att jag tror inte att barn kan lära på samma sätt om man inte är omges av trygga 

relationer, eller om man inte är trygg i sig själv. Just för att då har man fullt upp med att ta hand 

om sig själv.  

Annika belyser vikten av att fundera över hur mötet med barnet tar sig uttryck genom att 

beskriva följande: 

Jag tänker att omsorgen kan finnas i alla möten med barnet. Eller att jag kan bidra med en 

trygghet beroende på hur jag förhåller mig i mötet med barnet. Jag kan byta en blöja utan att 
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vara närvarande men om jag är i stunden med barnet där jag pratar, har ögonkontakt och är 

lyhörd för barnets agerande kan jag också skapa en trygghet genom att anpassa mig och mitt 

kroppsspråk efter barnets agerande. Det tror jag också skapar trygghet, att barnet känner att 

den blir sedd. 

Lena beskriver att trygghet även handlar om att ge struktur och tydlighet i verksamhetens 

vardag för att barnen ska vara trygga i hur dagen kommer se ut. Lena säger: 

Jag tänker att trygghet handlar om rutiner också. Det är ju lite som att ni studenter vill veta hur 

er föreläsning kommer se ut. Ni vill veta vad som kommer tas upp i föreläsningen, när ni får rast 

och kanske vad ni behöver ha med er inför föreläsningen. Jag tänker att det inte är någon 

skillnad på barn. De behöver också veta hur sin dag ser ut. När vi ska äta, när vi ska sova, när vi 

ska gå ut och så. Jag tror att om barnen vet om hur dagen ser ut kommer de också bli tryggare. 

 

4.2.1 Analys av omsorg handlar om trygghet och relationer 

Relationer och trygghet beskrivs av förskollärarna som centrala delar i omsorgsarbetet. För 

att skapa trygga relationer beskriver förskollärarna att det är betydelsefullt att vara lyhörd 

över barnets behov. Förskollärarnas uppfattningar kan liknas med Lees (2006) råd om att 

relationer behöver utgöra en stor del av omsorgsarbetet. Förskollärarnas förklaring stärks i 

Lees (2006) studie där han ger rådet att omsorgspersoner behöver vara lyhörda för barnets 

signaler och bekräfta barnets uttryckta behov. Noddings (2012) beskriver att det handlar 

om att på riktigt lyssna på barnet. Hon betonar att det kan vara skillnad på ett förväntat 

behov och det uttryckta behovet. För att ta reda på vad barnet uttrycker krävs det en dialog. 

Det innebär en dialog där omsorgsgivaren försöka närma sig barnets perspektiv och 

dennes förståelse av en situation för att på så sätt kunna uppfylla barnets visade behov. 

Utifrån förskollärarnas uppfattningar om att trygga relationer är en primär utgångspunkt i 

omsorgsarbetet kan vi, utifrån anknytningsteorin, ta fasta på Hagströms (2016) 

beskrivning att verksamma inom förskolan kan fungera som sekundära 

anknytningspersoner. Viktigt blir att ta utgångspunkt i barnets anknytningserfarenheter, 

vilka grundar sig i hur väl den primära omsorgspersonen handlat i olika 

anknytningssituationer. Hagström (2016) beskriver att förskollärarna behöver vara lyhörda 

för barnets signaler och arbeta för att skapa en trygg relation i syfte att lära känna barnet 

och förstå dennes behov. 

Analysen visar att relationer och barnets behov av trygghet är viktiga komponenter vad 

gäller dennes förutsättning att ta sig an kunskap. Förskollärarna beskriver vikten av att 

skapa trygga relationer för att barnet ska kunna ägna sig åt lek och lärande snarare än att 

barnets anknytningssystem ska behöva aktiveras när barnet ställs inför 

anknytningssituationer. Ur ett anknytningsperspektiv beskriver Hagström (2016) att 

barnet behöver känna trygghet för att kunna ägna sig åt lek och lärande i förskolans 

verksamhet. 

Annika uttrycker vikten av att vara närvarande i mötet med barnet. Hagström (2016) 

beskriver att det finns en tvetydighet gällande synen på vad begreppet närvarande innebär. 

Sett utifrån ett vuxenperspektiv lyfter Hagström (2016) problematiken i att en del vuxna 
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tror att det inte spelar någon roll om de avbryter sin närvaro med barnet, genom att till 

exempel gå och svara i telefon, eftersom de fortfarande finns nära barnet. Men sett utifrån 

ett barns perspektiv beskriver Hagström (2016) att detta avbrott kan få konsekvenser för 

barnets utforskande eftersom barnet då behöver rikta sin uppmärksamhet mot att ta reda 

på vart den trygga anknytningspersonen tog vägen. Konsekvensen blir att barnets 

anknytningssystem slås på och utforskandesystemet kopplas ifrån vilket bidrar till att 

barnets utforskande avbryts och därmed även möjligheten till att lära. I stället behöver den 

vuxne medvetet vara närvarande med barnet och på riktigt engagera sig i situationen.    

Lena beskriver rutiner som betydelsefullt gällande vad som skapar en trygg bas för barnet i 

förskolans miljö. Hagström (2016) skriver att rutiner är en viktig beståndsdel i att skapa 

förutsättningar för barnet att undvika behöva slå på anknytningssystemet. Barn har 

nämligen ingen tidsuppfattning och behöver således hjälp att få struktur i sin vardag. 

Hagström (2016) beskriver att det behöver finnas en förutsägbarhet i verksamhetens 

vardag, både vad gäller dagliga rutiner och personalens tillgänglighet. Att skapa en 

regelbundenhet förklarar Hagström (2016) stödjer barnet att förstå sin vardag i förskolan 

vilket kan bidra till en ökad trygghet. 

 

4.3 Omsorg finns i allt vi gör 

Samtliga förskollärare beskriver att omsorgen genomsyrar allt de gör. Centralt i deras 

uppfattning är att: för att omsorgsarbetet ska bli omsorgsfullt fordras reflektion kring hur 

de förhåller sig i mötet med barnen. Flertalet förskollärare belyser att omsorgen finns med 

i såväl lärandesituationer som omvårdnadssituationer. Centralt, enligt förskollärarna, är 

att reflektera över hur de förhåller sig i dessa situationer. Mona ställer sig frågande till om 

det går att skilja på omsorg och lärande genom att säga: 

Om vi pratar om lärande, att vi har små grupper för att barn ska ges större förutsättningar för 

att lära, då handlar det ju egentligen om att vi skapar en lärmiljö utifrån omsorgsbegreppet. 

Annars hade man ju kunnat ha katederundervisning och rada upp barnen. 

Sara säger: 

Jag tänker nog att det innebär att också få in omsorgen i lärandet. För om omsorg handlar om 

hur jag bryr mig om en annan människa, då måste ju jag också förhålla mig till det i lärandet 

också. Alltså att jag måste ju anpassa lärandet efter barnets behov, och det gör jag ju av omsorg. 

Att barnet inte ska känna att utmaningen är för svår eller så. 

Två andra förskollärare lyfter omvårdnadssituationer utifrån ett omsorgsfullt möte där 

även lärandeaspekter kan ingå. Ellen säger: 

Ja men jag tänker, omsorgen finns ju i allt, precis som lärandet. Det handlar ju om att vi tar 

tillvara på stunderna. Ett blöjbyte kan ju helt plötsligt bli väldigt omsorgsfullt om jag visar 

barnet omtanke, att jag är närvarande i blöjbytet och lyssnar på barnets signaler. Jag behöver 

kunna läsa av vad barnets integritet går och det gör jag ju av omsorg. Men jag tänker ju också att 

blöjbytet kan bli till ett lärande om jag hela tiden sätter ord på det jag gör och låter barnet vara 

med i görandet. 
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Lena uttrycker: 

Omsorg, ja det gör vi ju hela tiden. Eller jag tänker ju att vi gör allt av omsorg. Om barnen ska 

sova till exempel, då planerar vi ju för att de ska få så bra sömn som möjligt men vi planerar ju 

också för att de ska få inflytande över sin sovstund. Hur de vill ha det, var de ska sova 

någonstans och så. Och jag tänker att allt har ju med omsorg att göra samtidigt som vi vill att 

barnen ska vara delaktiga och känna att de kan påverka sin vardag här. Och ja, där handlar det 

ju om lärande också. Så jag tänker ju att det kanske är därför jag har lite svårt att skilja på vad 

som är omsorg och vad som är typiskt lärande. Jag tänker att de går in lite i varandra. 

 

4.3.1 Analys av omsorg finns i allt vi gör 

I studien beskriver förskollärarna att omsorgsarbetet finns med i allt de gör men att 

omsorg handlar om hur man utför arbetet. En tolkning är att förskollärarna beskriver en 

ambition att organisera verksamheten efter barnens behov av omsorg och därmed skapa en 

miljö som bidrar till att barnet känner trygghet att våga utforska. Utifrån 

anknytningsteorin är barnets behov av en trygg miljö centralt. Utan en trygg bas i förskolan 

tillåts inte barnet gå utanför sitt behov av närhet från sin anknytningsperson utan tvingas i 

stället ständigt söka närhet av denne (Hagström, 2016). 

Analysen visar även att Mona, Sara, Ellen och Lena verkar visa en medvetenhet vad gäller 

ambitionen att inte skilja på omsorg och lärande. Förskollärarnas beskrivning kan liknas 

med Johansson och Pramling Samuelssons (2001) resonemang, att omsorgen inte bör 

skiljas från pedagogiken och att pedagogiken inte kan skiljas från omsorgen. Vår tolkning 

är att förskollärarna har en medvetenhet kring att omsorg och lärande inte ska betraktas 

som skilda från varandra. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) framhåller att en 

analyserad bild av omsorg kan medföra att förskolepersonal intar en helhetssyn på omsorg 

och lärande vilket kan liknas vid förskollärarnas förklaring i vår studie, att omsorgen finns 

med i allt de gör. Utifrån förskollärarnas beskrivningar kan resultatet tolkas som att 

förskollärarna bedriver omsorgsfulla handlingar oberoende om det sker i mötet med 

barnen eller om det handlar om hur arbetet organiseras. Mona belyser tanken att, om inte 

omsorgen finns med kan förskolan lika gärna bedriva katederundervisning. Om förskolans 

verksamhet skulle bedrivas utifrån Monas beskrivning kan det, utifrån anknytningsteorins 

grunder, finnas en risk att barnets behov av nära och omsorgsfulla relationer minskar. 

Monas resonemang för även våra tankar till det Noddings (2012) uttrycker, att varje lärare 

borde sträva efter ett klimat där omsorgsfulla relationer genomsyrar verksamheten 

eftersom omsorgen är grunden i allt lärare gör. När omsorgen är etablerad i verksamheten 

beskriver Noddings (2012) att allt annat underlättas.  

Ellen belyser blöjbytets möjlighet för såväl lärande som ett omsorgsfullt möte, vilket kan 

liknas med den studie som Johansson och Pramling Samuelsson (2001) genomförde där 

pedagogiken och omsorgen studerades under en måltidssituation på två olika förskolor. 

Resultatet av deras studie visar att måltidssituationen kan inrymma såväl omsorg som 

lärande, beroende på hur förskolläraren förhåller sig i situationen. Ellens exempel och 

exemplet om måltiden i Johansson och Pramling Samuelssons (2001) studie visar på hur 

förskollärare kan integrera omsorg och pedagogik i rutinsituationer i förskolans 
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verksamhet så länge förskolläraren är medveten om situationens möjlighet för lärande. 

 

4.4 Tid för omsorg 

I samtalen med förskollärarna framkommer tid som en komponent för att kunna möta 

varje barns behov av omsorg. Lena beskriver att inskolningen bör få ta tid eftersom hon där 

ges möjlighet att skapa anknytning till barnet. Vidare säger hon att relationen med behöver 

prioriteras och ges tid, från den stund barnet börjar i förskolan. Hon uttrycker: 

När vi har inskolningssamtal så frågar ju föräldrarna hur lång tid det tar och vi har ju det som 14 

dagar. Och det finns en orsak till det och det är att våra erfarenheter säger det och efter 

inskolningen säger föräldrarna ofta att; vilken tur att vi hade 14 dagar och det var så bra att du 

berättade varför. Och det här bygger ju egentligen på min erfarenhet som visar att det skapar 

trygga barn.    

Det är ju om man säger från första början, när de börjar, så gäller det ju liksom att känna av och 

gå i barnets tempo. Att inte skynda på utan det får ta den tid det tar för det tar tid att bygga en 

anknytning. 

Karin beskriver att omsorgen finns med i alla möten med barnet där hon behöver ge både 

sig själv och barnet tid i mötet. Tidsaspekten beskrivs utifrån att den har att göra med att 

vara närvarande i stunden med barnet och ta vara på varje situation. Karin säger:  

För att det ska bli en trygg omsorg tänker jag, då får jag upp harmoni i huvudet. Man måste ha 

harmoni i sig själv för att kunna möta. Jag tänker att det kan kräva från mig tålamod och 

inväntande eftersom jag sätter någon annans behov framför mitt. Och då krävs det ju att jag är 

balanserad och har en harmoni med mig själv och arbetsplatsen. 

Vidare beskriver Sara tidsaspekten som grunden i omsorgsarbetet genom att säga: 

Ge barnen tid. Alltså tid att få prova, tid att göra. Det är grunden och ska finnas med i omsorgen. 

Emma uttrycker: 

Det får ta den tid det tar. För vissa barn behöver mer tid än andra. Och det är nog det jag tycker 

är viktigast. Barnet måste få tiden att uttrycka sina känslor. 

Tiden för att skapa en trygg relation beskriver de flesta av förskollärarna som grunden i 

deras omsorgsuppdrag. Samtidigt upplever de att tiden också är den aspekt som är den 

största utmaningen i deras uppdrag. För att relationen ska fördjupas beskriver Mona att 

tiden för samtal måste finnas. I citatet nedan uttrycker hon: 

Man kan känna att tiden inte räcker till. För ibland måste man hinna göra så mycket, jag vet inte 

hur jag ska beskriva det men jag tycker att tiden är det största problemet, det tar tid att skapa 

relationer. Och ska den bli fördjupad så måste man ha tid till samtal. 

Sara förklarar tiden som hinder genom att säga följande: 

Vissa dagar hinner man inte träffa alla och det är många barn att lära känna och ska man lära 

känna dem bra så är det ju svårt när de är så många. Självklart försöker man vara nyfiken och ta 

all tid som finns för att försöka lära känna dem men det finns inte så många stunder. 
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Emma beskriver tidsaspekten utifrån att hon ännu inte definierat omsorgsbegreppet och 

därmed har svårt att förstå sitt omsorgsuppdrag. Hon uttrycker att tiden hon har i 

verksamheten inte räcker till för att utveckla sina kunskaper om vad omsorgsarbetet kan 

innebära och att hon då blir tvungen att ta del av aktuell forskning under sin fritid. Emma 

beskriver följande:  

Den största utmaningen just nu är väl att jag inte vet vad omsorg innebär. Man kan ju läsa 

hemma men då blir det en avvägning om det är värt det. Så det är ju tiden som begränsar oss. 

 

4.4.1 Analys av tid för omsorg 

I analysen framkommer tiden för omsorg som en betydelsefull aspekt i skapandet med att 

bygga en trygg relation med barnet i förskolan. Lena lyfter tiden för inskolning och att det 

är ett moment i omsorgsarbetet som behöver prioriteras. Utifrån ett anknytningsperspektiv 

beskriver Hagström (2016) att barn behöver ges tid att anpassa sig till den nya miljön i 

förskolan. Det är en främmande situation för många barn där miljön, rutiner, andra barn 

och vuxna är nytt för barnet. Beroende på barnets tidigare erfarenheter kommer vissa barn 

ha lättare att anpassa sig till den nya miljön än andra men Hagström (2016) beskriver att 

personalen behöver vara en lyhörd ersättare för föräldern. 

Mona beskriver att det tar tid för barn att utveckla en trygg anknytning till någon vuxen i 

förskolan. Utifrån anknytningsteorin är denna relation, och barnets möjlighet att knyta an 

till någon i arbetslaget, betydande för barnets trygghet i förskolans verksamhet (Hagström, 

2016). Att bygga en trygg relation mellan ett barn och en omsorgsgivare visar sig, i Lees 

(2006) studie, kunna ta mellan 6–11 veckor så till vida att tillfällena och tiden mellan 

barnet och omsorgsgivaren var begränsad. Hans studie styrker förskollärarnas 

uppfattningar om att relationer inte är något som ska stressas fram utan de ska ges tid. Lee 

(2006) beskriver att det är viktigt att ge tid åt skapandet av en relation och omsorgsgivaren 

behöver ha tålamod i processen.  

 

4.5 Omsorgsbegreppets plats i reflektionssammanhang 

I intervjuerna framkommer att samtliga förskollärare upplever att omsorgsbegreppet 

sällan, eller aldrig förekommer i reflektionssammanhang i arbetslaget. Ellen uttrycker: 

Jag tror inte att man lyfter begreppet, alltså omsorg, på det sättet. Man tänker säkert det, men 

att det blir kanske inte riktigt så. 

Karin säger: 

Ja, hur lyfts begreppet? alltså jag vet inte. Jag tänker på i reflektionssammanhang, när vi följer 

projektarbetet, så pratar man ju inte alls. Eller man säger ju inte omsorg även om 

omsorgsbitarna finns med. Så hur det begreppet lyfts, nej jag tänker att det inte gör det, inte 

som begrepp. 
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Pernilla säger: 

Omsorgsbegreppet lyfts inte. Det pratas sällan omsorg.  Man pratar nog trygghet och ur 

individ… ja men det här har jag sett, att det här funkar eller så… men just att man pratar om 

vilken omsorg vi ger gör vi inte. Det blir ju mycket omsorg i reflektion […] men inte i begreppet. 

Som ovan nämnts, beskriver förskollärarna att omsorg som begrepp inte lyfts i 

reflektionssammanhang. Däremot framkommer det att reflektionerna i arbetslaget 

behandlar områden som förskollärarna beskriver ingår i begreppet omsorg. Dessa 

områden är exempelvis relationer i verksamheten och vikten av att reflektera om olika 

strategier i syfte att skapa trygghet för varje barn. Sara uttrycker:   

Vi pratar mycket om relationer. Hur vi ska bemöta barnen och så. Jag tänker ju att omsorg 

handlar om att kunna ta ett barns perspektiv. Det är svårt, men att man måste se hur barnet vill 

och sådana saker pratar vi mycket om i reflektionerna. 

Mona säger: 

Omsorgsbiten kommer ju in i reflektionen när det har hänt något speciellt och hur vi ska bemöta 

det. Det handlar ju om att skaffa sig strategier. Hur gör vi med det här barnet som behöver det 

här just nu? och hur gör vi det på bästa sätt? 

Vidare lyfter Mona reflektionssituationerna som en chans att diskutera klimatet i 

barngruppen. Hon säger: 

Om jag inte går till reflektionsprotokollet, utan hur vi pratar när vi reflekterar och då reflekterar 

vi ju kring hur barnen mår och hur barngruppen mår. Så där kommer ju omsorgsbiten in. Vi har 

pratat om att skapa trygghet, inte omsorg. 

Vidare framkommer liknande uppfattningar bland förskollärarna om huruvida 

omsorgsbegreppet upplevs vara relevant att reflektera kring. Samtliga förskollärare 

beskriver att reflektion kring omsorgsbegreppet är av betydelse med anledning av att inta 

ett gemensamt yrkesspråk och för att ges möjlighet att förankra omsorgsarbetet i 

verksamheten. Två förskollärare uttrycker vikten av att ha en samsyn på omsorgsbegreppet 

och omsorgsarbetet. Annika uttalar följande: 

Så att nej, men det vore ju faktiskt tänkvärt att ha en sådan reflektion och att man får bli påmind 

om, vad är det här egentligen, vad är det vi behöver skapa? Och tänker vi lika? För det finns 

säkert de som fortfarande tänker omvårdnad, tänker jag. 

Vidare beskriver Ellen:  

Vi har inte riktigt haft den diskussionen. Det är ju relativt, eller det har ju alltid funnits, men jag 

tänker nu i och med den reviderade läroplanen har det blivit mer fokus kring just omsorg och 

vad det står för dig och för mig och det är ju där man behöver börja. Och dit har vi inte kommit 

än.  

 

4.5.1 Analys av omsorgsbegreppets plats i reflektionssammanhang 

Samtliga förskollärare beskriver att omsorgsbegreppet sällan eller aldrig lyfts i 

reflektionssammanhang. En tolkning kan, likt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014), vara att 

omsorgsbegreppets innebörd ses som något självklart och därmed inte behöver diskuteras. 
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Farhågan i att inte se omsorgsbegreppet som ett föremål för diskussion beskriver 

författarna kan vara att det påverkar förskollärares professionella kompetenser. Alltså att 

förskollärare kan stöta på utmaningar i att handla och agera inom ramen för sin kunskap 

om omsorg. En oreflekterad syn av omsorgsbegreppet kan tolkas som att omsorgen tystas 

ner i jämförelse med andra vanligt förekommande områden i förskolans verksamhet 

(Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2014). 

Utifrån anknytningsteorin verkar förskollärarna reflektera om huruvida verksamheten 

möter barnens behov av trygghet eller inte. Förskollärarna uttrycker att reflektionerna ofta 

rör diskussioner om vilka strategier som kan användas i mötet med barnet, hur barnen mår 

och klimatet i barngruppen samt hur verksamheten ska organiseras för att främja barnets 

behov. Dessa utgångspunkter i reflektionssammanhang kan tolkas som ett försök att skapa 

trygghet i barngruppen vilket kan ses som en del av anknytningsteorin. Nämligen att skapa 

en sådan pass trygg miljö att barnet vågar utforska och utvecklas, snarare än att de ska 

behöva ställas inför olika anknytningssituationer (Hagström, 2016). 

 

5 Diskussion 

Studiens resultat och analys diskuteras under rubriken resultatdiskussion, 

metoddiskussion, slutsats, studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag till fortsatt 

forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras studiens resultat och analys i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. Diskussionen tolkas utifrån anknytningsteorin samt med stöd av 

tidigare forskning. Innehållet presenteras under rubrikerna förskollärares beskrivningar 

av begreppet omsorg i relation till förskolans verksamhet samt omsorgsarbetets 

betydelse i förhållande till förskolans verksamhet.  

 

5.1.1 Förskollärares beskrivningar av begreppet omsorg i relation till 

förskolans verksamhet 

Syftet med studien var att undersöka vilken innebörd förskollärare ger begreppet omsorg i 

dagens förskola. Genom studiens första forskningsfråga behandlas hur förskollärare 

beskriver omsorgsbegreppet i relation till förskolans verksamhet. 

Intressant i studien är att de flesta av förskollärarna verkar visa en medvetenhet i sitt 

uppdrag att bedriva omsorgsarbete, trots att det inte framgår i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) hur omsorgsarbetet ska bedrivas. Det står heller inte skrivet hur 

omsorgsarbetet kan förstås eller vad i förskolans praktik som karaktäriserar omsorg. Trots 

läroplanens (Skolverket, 2016) vaga beskrivning om hur omsorgsarbetet ska bedrivas visar 

förskollärarna i vår studie en medvetenhet vad gäller vilken innebörd begreppet kan ges i 
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relation till förskolans verksamhet. Utifrån vår analys har snarlika innebörder av hur 

förskollärarna beskriver omsorgsbegreppet kunnat urskiljas. Alla förskollärare utom en 

beskriver omsorgsbegreppet utifrån ett förhållningssätt som handlar om att bry sig om och 

visa uppskattning gentemot barnet och utgå från dennes behov i arbetet. Förskollärarnas 

beskrivning av omsorgsbegreppet kan liknas med hur Halldén (2000) belyser begreppets 

innebörd och att det exempelvis handlar om att ta hänsyn till en annans människas behov. 

I studien framkommer att omsorg handlar om att möta barnets behov och anpassa sitt 

förhållningssätt därefter. Viktigt i omsorgsfulla möten beskriver Noddings (2012) är att 

förstå att det finns en skillnad i att anta sig veta barnets behov och att ta reda på barnets 

faktiska behov av omsorg. Hon framställer vikten av ett aktivt lyssnande, snarare än att 

omsorgsgivaren antar sig veta vad den andra behöver. Vidare beskriver Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001) att ett omsorgsfullt möte kräver engagemang, närvaro och en 

vilja att närma sig barnets livsvärld. Pernilla i vår studie framhöll att omsorgsarbetet 

handlar om att det ska finnas ett genuint intresse för barnet vilket kan liknas med 

Noddings (2012) beskrivning av att på riktigt lyssna på den som tar emot omsorgen. 

Emma, som inte beskrev omsorgsarbetet utifrån aspekten att bry sig om och visa 

uppskattning gentemot barnet uttrycker istället en osäkerhet i vilken innebörd hon 

tillskriver omsorgsbegreppet. Emmas osäkerhet kan relateras till Löfdahl och Folke-

Fichtelius (2014) studie som visade att det finns en svårighet i att beskriva omsorgens 

innebörd bland yrkesverksamma förskollärare. Författarna problematiserar tanken om att 

omsorgsarbetet ses som någonting så självklart att det troligen inte behöver reflekteras 

kring. Emma i vår studie framhåller att omsorgsarbetet är en utmaning när kunskap om 

ämnet saknas. Bidragande kan vara avsaknaden av omsorg som ämne när hon genomförde 

sin förskollärarutbildning. Således skulle en gemensam analys av omsorgsbegreppet i 

arbetslaget kunna bidra till en ökad förståelse för de förskollärare som önskar 

kompetensutveckling inom omsorg för att främja förståelsen för vad som skapar trygga 

relationer. Utifrån ett anknytningsperspektiv behövs det kunskap om barns behov av nära 

och omsorgsfulla relationer. Likt Hagström (2016) anser vi att kunskap om anknytning kan 

användas i arbetet i förskolan. Hagström (2016) beskriver att denna kunskap kan användas 

i syfte att undvika missförstånd i anknytningssituationer. Vidare uttrycker Emma i vår 

studie en förhoppning om att denna osäkerhet kommer generera i en tydligare kunskap när 

i och med revideringen av förskolans läroplan 2018. Hon framhåller att omsorgsbegreppet 

ges större utrymme och en tydligare definition i den reviderade läroplanen vilket hon 

beskriver som fördelaktigt i och med hennes nuvarande osäkerhet att bedriva 

omsorgsarbete. Fördelaktigt med den reviderade läroplanen är att omsorgen tycks ges 

större utrymme och kan förhoppningsvis bidra till att begreppet analyseras i arbetslaget. 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) framhåller att omsorgsbegreppet behöver lyftas upp i 

reflektionssammanhang i arbetslaget för att omsorgen ska ges högre status i dagens 

förskolor. 

Flertalet förskollärare nämner barns behov av en nära relation, vikten av att knyta an till en 

vuxen i förskolan och att omsorgsarbetet innebär att bygga en relation med barnen. För att 

bygga en relation menar vi, likt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) att verksamheten 

behöver utgå från en helhetssyn på barnet med utgångspunkt i att möta barnets behov. 
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Utifrån anknytningsteorin kan förskollärarnas medvetenhet kring barnets behov av att 

knyta an till vuxna i förskolan ses som en betydande faktor för att barn ska ges 

förutsättningar att bli självständiga och våga lita till sin egen förmåga. Hagström (2016) 

beskriver att ett barn med en trygg anknytning till en eller flera vuxna i förskolan ges större 

förutsättningar att kunna ta in ny kunskap. Detta med anledning av att när 

anknytningssystemet är i viloläge och barnet känner sig tryggt, kan barnet ägna sig åt 

utforskande och möjlighet till utveckling och lärande. Resultatet av vår studie visar att de 

flesta förskollärarna belyser att barns behov av att knyta an till någon är grunden i det 

pedagogiska arbetet. Förskollärarna lyfter omsorgens betydelse för barnens utveckling och 

lärande. 

Flertalet förskollärare uttryckte att omsorgen finns med i allt de gör, i såväl situationer som 

inrymmer mer vårdande karaktär som i situationer av mer undervisande karaktär. Denna 

medvetenhet kan liknas med begreppet educare och förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

som framhåller att verksamheten ska präglas av en helhetssyn på barnet där omsorg, 

lärande och utveckling bildar en helhet. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) studie 

belyser vikten av att integrera omsorgen med pedagogiken där resultatet visar att det går 

att förena omsorg och lärande. Oroväckande är att en studie utförd av Löfdahl och Folke- 

Fichtelius (2014), 13 år efter att Johansson och Pramling Samuelsson (2001) genomförde 

sin studie, verkar visa att förskolans verksamhet snarare skiljer omsorgen från lärandet. De 

flesta av förskollärarna i vår studie framhåller komplexiteten i arbetet i förskolan och att 

det därför inte går att särskilja omsorgssituationer från lärandesituationer. Förskollärarnas 

beskrivning kan dels liknas med Johansson och Pramling Samuelssons (2001) resultat, 

dels med educare. Utan en omsorg, när barnet inte känner trygghet i verksamheten, kan 

lärandet bli en utmaning. Utifrån ett anknytningsperspektiv är barnets behov av trygghet 

primärt för att det ska kunna utforska sin livsvärld (Bowlby, 1969). Därmed kan barnets 

behov av att kunna knyta an till en vuxen i förskolan ses som grundläggande för att barnet 

ska ges förutsättningar att lära.  

Trots att förskollärarna visar en medvetenhet om innebörden i omsorgsarbetet kan deras 

utsagor tolkas som en individuell kunskap snarare än att det finns en gemensam syn på 

omsorg i arbetslaget. Samtliga förskollärare i studien uttrycker att omsorgsbegreppet 

sällan eller aldrig diskuterats i reflektionssammanhang och vi ställer oss frågande till 

varför. Kan det vara som Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) framhåller, att omsorg ses 

som något så självklart att det inte är något som behöver diskuteras? Vi menar att 

omsorgsbegreppet behöver lyftas i reflektionssammanhang i syfte att höja omsorgens 

status i dagens förskolor och utifrån aspekten att barnen i förskolan har rätt till en trygg 

omsorg (Skolverket, 2016). För att kunna höja omsorgens status i de svenska förskolorna 

idag och för att kunna garantera en likvärdig förskola som präglas av en omsorgsfull 

pedagogik menar vi att begreppet behöver diskuteras i arbetslaget. Om omsorgsbegreppet 

aldrig lyfts i arbetslaget, hur ska då verksamheten kunna garantera att personalen 

tillgodoser barnens behov av en trygg omsorg? I Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) studie 

uttrycker förskollärarna att omsorg ses som någonting viktigt samtidigt som det är ett 

svårfångat begrepp. Vår studie visar liknande resultat, att omsorgsbegreppet snarare ges 

beskrivande innebörder än en tydlig definition. En tydlig definition kanske inte är möjlig, 
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således kan en gemensam syn angående vad omsorg står för i varje enskild verksamhet 

behövas för att främja förskolans kvalitet av omsorg.   

 

5.1.2 Omsorgsarbetets betydelse i relation till förskolans verksamhet  

Genom studiens andra forskningsfråga behandlas vad förskollärare beskriver som 

betydelsefullt i omsorgsarbetet i relation till förskolans verksamhet. Genom en analys 

kunde liknande områden urskiljas bland förskollärarnas beskrivningar i vad de upplever 

som betydelsefulla i omsorgsarbetet. 

Grundläggande i omsorgsarbetet, enligt Annika, är att skapa förutsättningar för barnet att 

knyta an till någon vuxen i förskolan. En förutsättning för att barnet ska kunna knyta an till 

någon i arbetslaget beskriver Annika och Lena är att det krävs en lyhördhet inför barnets 

behov och ett medvetet förhållningssätt i mötet med barnet. Hagström (2016) beskriver att 

barn kan, utifrån ett anknytningsperspektiv, skapa en trygg anknytning till högst fem 

personer. Den primära anknytningspersonen är oftast barnets föräldrar men personalen i 

förskolan kan fungera som ersättare när barnet är i förskolan. Någon i personalen blir en 

sekundär anknytningsperson. Vidare beskriver Hagström (2016) att om personalen har 

kunskap om anknytningens betydelse för barnets trygghet kan de använda sig av den 

kunskapen för att undvika att missförstå barnets signaler i anknytningssituationer. 

Flertalet förskollärare i vår studie beskriver att trygga relationer bland annat skapas genom 

att förstå och bemöta barnets behov. Ur ett anknytningsperspektiv är det därför 

grundläggande att förstå barnets oförmåga att styra över sina känslor och att de behöver 

hjälp av en vuxen. 

Den andra betydelsefulla dimensionen av omsorg beskriver Lena är att skapa rutiner i 

verksamhetens vardag. Lena jämförde tanken om att studenter vill ha en överblick över hur 

deras föreläsningar läggs upp, vad som kommer behandlas under föreläsningen, när 

lunchpausen är inplanerad och vilka förberedelser studenten behöver ha med sig inför 

tillfället. Lena jämförde denna syn med att det inte är någon skillnad med barnens behov 

att veta dagordningen i förskolan. Att rutiner och struktur skapar trygghet. Ur ett 

anknytningsperspektiv menar vi att rutiner kan skapa trygghet för barnen. Hagström 

(2016) beskriver att barn i förskolan dels behöver struktur i dygnsrytmen, dels att barnen 

upplever trygghet i personalens tillgänglighet. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

ska barnen erbjudas en väl avvägd dagsrytm, med en balans i verksamhetens aktiviteter. 

Hagström (2016) beskriver att rutiner och regelbundenhet stödjer barnet i att förstå sin 

dag, tiden och de rutiner som återkommer i förskolans vardag. Som tidigare nämnts av 

förskollärarna i vår studie är barnens behov en central utgångspunkt i omsorgsarbetet. 

Rutinerna behöver därför vara föränderliga för att verksamheten ska kunna säkerställa att 

rutinerna anpassas efter barngruppens behov. 

Vidare visar resultatet att tid behövs för att skapa omsorgsfulla relationer med barnen. 

Förskollärarnas tanke stärks i Lees (2006) studie vars resultat visade att det tar mellan 6–

11 veckor att skapa en trygg relation mellan en omsorgsgivare och barnet. Hans forskning 

visar att det krävs att omsorgsgivaren spenderar ensamtid med barnet och anpassar 
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relationens utveckling efter barnets tempo. Det framkommer i vår studie att tiden för varje 

enskilt barn är knapp i och med barngruppernas storlek och att tiden för omsorgsfulla 

möten begränsas när förskollärare behöver prioritera andra uppgifter. Utifrån ett 

anknytningsperspektiv kan förskollärarnas upplevda tidsbrist vara problematiskt eftersom 

barnets behov av en trygg anknytning riskerar att inte tillgodoses. Enligt Noddings (2012) 

behöver lärare ibland se förbi de krav verksamheten ställer och istället prioritera relationen 

med barnet. Förskollärarna i vår studie visar på en vilja att skapa en trygg relation med 

barnen men att förskolans ramfaktorer påverkar deras förutsättningar. Balansen mellan att 

arbeta efter läroplanens mål och att skapa denna relation, betonar Noddings (2012) är en 

relation som är värd att prioritera. Vi menar att det krävs tid för ett barn att skapa en trygg 

anknytning till en sekundär anknytningsperson och om tiden saknas är det inte självklart 

att barnet ges möjlighet att utveckla trygga relationer.    

Avslutningsvis visar resultatet att förskollärarna upplever reflektionstiden som 

betydelsefull i omsorgsarbetet. Dock visar resultatet också att omsorgsbegreppet sällan 

eller aldrig lyfts i dessa reflektionssammanshang. De flesta förskollärarna uttrycker att 

reflektionen inbegriper delar ur omsorgsarbetet men att begreppet omsorg aldrig har tagits 

upp för analys. I Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) studie framkom det att förskolechefer 

och förskollärare hade svårt att beskriva omsorgsbegreppets innebörd. I vår studies 

resultat upplevs förskollärarna kunna beskriva begreppets innebörd men att de i 

reflektionssammanhang aldrig verkar benämna det som omsorg. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) framhåller att omsorgsbegreppet behöver reflekteras om eftersom det 

annars kan resultera i att förskollärare ser omsorg och lärande som skilda från varandra. 

Författarna beskriver även att en oreflekterad syn på omsorgsbegreppet kan bidra till att 

omsorgens innebörd i pedagogiken underordnas. Omsorg ska vara en del av den 

pedagogiska verksamheten men för att denna syn ska integreras i verksamheten behöver 

omsorgsbegreppet analyseras i arbetslaget. Det krävs att personalen har diskuterat vad 

omsorg kan vara, eller inte vara, och därmed komma fram till vilket fäste omsorgen har i 

den pedagogiska verksamheten. Vi menar, likt Annika i vår studie, att en oreflekterad syn 

på omsorg kan medföra att arbetslaget tilldelar omsorgsarbetet skilda innebörder. Vår 

åsikt är att en samsyn på omsorgsbegreppet kan inbringa en ökad kunskap om vad omsorg 

kan innebära och hur arbetet följaktligen också kan synliggöras i verksamheten. Om 

arbetslaget har analyserat vad omsorg kan vara för dem, menar vi att omsorgen kan ges en 

tydligare plats i verksamhetens arbete. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska 

varje barn erbjudas en trygg omsorg där arbetet är utformat efter barnens behov. I likhet 

med Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) menar vi att om statliga dokument, så som 

läroplanen, har en otydlig formulering gällande hur omsorg kan förstås, riskerar arbetet i 

verksamheten bli lika otydligt. Om förskollärare istället ser omsorgsarbetet som 

resultatinriktade aktiviteter beskriver Löfdahl och Folke-Fichtelius (2014) att det händer 

något med ansvaret. Utan en diskussion om vad omsorg är beskriver nämligen författarna 

att det är oundvikligt att det inte skulle påverka förskollärares professionella färdigheter 

och att utmaningen blir att agera och handla i situationen som råder.    
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5.2 Slutsats 

Studiens resultat visar snarlika uppfattningar om hur förskollärarna beskriver 

omsorgsbegreppets innebörd. Gemensamt bland förskollärarna verkar vara att 

omsorgsbegreppet beskrivs utifrån ett emotionellt perspektiv där grunden i omsorgsarbetet 

framställs utifrån en vilja att bry sig om och möta varje barns behov. Centralt i vilken 

innebörd som tillskrivs begreppet omsorg var att omsorgsfulla relationer är av betydelse 

för barns lärande och utveckling. Likt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår i 

resultatet att omsorgen och pedagogiken bildar en helhet. Det visar sig verka vara svårt att 

skilja omsorgen från övrig pedagogisk verksamhet med anledning av att planeringen inför 

lärandesituationer och rutiner utgår från omsorgsfulla handlingar. 

En framträdande problematik med omsorgsarbetet i förskolan tycks handla om att 

omsorgsbegreppet aldrig kommer upp för reflektion i arbetslaget. Liksom tidigare 

forskning (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2014) visar studiens resultat att omsorgsbegreppet 

sällan diskuteras i särskild stor utsträckning. Trots detta visar vår studie att förskollärarnas 

medvetenhet gällande metoder, strategier och arbetssätt som tillämpas för att bedriva ett 

omsorgsarbete är väl synlig i förskollärarnas beskrivningar. 

Likt tidigare forskning (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001) har vi kommit fram till 

att en medvetenhet om omsorgsbegreppet är en förutsättning för att den ska få en central 

del i det pedagogiska arbetet. Det krävs att personalen analyserar vad omsorg är och 

förtydligar vilket utrymme omsorgen har i den pedagogiska verksamheten för att inte 

riskera att omsorgen hamnar i skuggan av barns lärande. 

 

5.3 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilken innebörd förskollärare ger begreppet omsorg i 

dagens förskola. För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

använts som metod. Bryman (2011) beskriver att semistrukturerade intervjuer är den 

vanligast förekommande metoden när det finns tydliga frågeställningar som studien ämnar 

svara på. Metodvalet har gjort det möjligt att ta del av åtta förskollärares tankar om 

omsorgsbegreppet och omsorgsarbetet i förskolan. Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer sågs som en relevant metod för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor 

då ett annat metodval möjligen inte hade givit samma utförliga svar.  

För att säkerställa en kvalitativ studies trovärdighet beskriver Bryman (2011) att den som 

genomför en studie ska förhålla sig till de regler som finns och rapportera resultatet till de 

som deltagit i studien för att säkerställa att resultatet är uppfattat på rätt sätt. Det 

sistnämnda har inte genomförts med anledning av studiens begränsade tidsaspekt. En 

annan central del i att säkerställa studiens trovärdighet beskriver Bryman (2011) är 

triangulering, vilket innebär att flera metoder eller datakällor används i en studie. Utöver 

de beskrivningar förskollärarna gett i intervjuerna hade observationer möjligen kunnat 

bidra med ytterligare en dimension av hur omsorgsarbetet tar sig uttryck i praktiken. Med 
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den begränsade tidsaspekten för studien ansågs det dock inte möjligt att genomföra såväl 

intervjuer som observationer.   

Samtliga intervjuer har genomförts av oss båda tillsammans. Vi ansåg att det stärker 

tillförlitligheten av studien när båda får ta del av varje intervju i sin helhet. Fördelarna är 

att båda ges möjlighet att ställa relevanta följdfrågor för att ge informanten förutsättningen 

att förtydliga sina svar. Utifrån den aspekten menar vi att två personer har olika sätt att 

tolka informanternas svar vilket bidrar till olika perspektiv på hur svaren kan förstås. 

Fördelen med att vara två är även att intervjuerna inte behöver återges för varandra efter 

avslutade intervjutillfällen vilket hade kunnat resulterat i ytterligare ett tidsomfattande 

arbete. En aspekt av att vara två som intervjuar är att båda kan tolka informanternas 

eventuella kroppsspråk eller andra uttryck som kan påverka förståelsen av deras svar. Vi 

har beaktat det faktum att närvaron av två studenter vid intervjutillfället kan bidra till ökad 

stress för informanterna eftersom situationen kan upplevas mer utsatt när två personer 

lyssnar och observerar intervjupersonen. Således gavs informanterna information om att vi 

båda kommer medverka under intervjutillfället och informanterna hade i det avseendet 

möjlighet att avsäga sin medverkan om de så hade önskat. 

Vi har ställt oss frågande till huruvida intervjufrågorna bidrar till ett resultat som besvarar 

studiens forskningsfrågor. Med stöd av vår handledare har frågeställningar formulerats på 

ett sådant sätt att de skapar möjlighet för informanterna att ge en sådan fyllig beskrivning 

som möjligt. Centralt har varit att ställa öppna frågor i syfte att undvika ja och nej svar. 

Efter första intervjutillfället analyserades informantens svar där vi diskuterade huruvida 

informantens svar eventuellt kan bidra till att svara på studiens forskningsfrågor. Analysen 

visade att intervjufrågorna var relevanta för studien. Däremot ändrades frågornas 

ordningsföljd i frågeschemat efter första intervjun då upptäckten gjordes att det kunde 

bidra till bättre övergångar mellan frågorna.    

 

5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 

Studien belyser omsorg som ett ämne av relevans för förskolläraryrket genom att det i 

förskolans styrdokument betonas att det åligger förskolans verksamhet att erbjuda barnen 

en trygg omsorg. Studien belyser vikten av att analysera och reflektera om vad omsorg kan 

vara i förskolans praktik. Genom att tydliggöra omsorgsbegreppet ökar chansen att 

omsorgen och pedagogiken ges en likvärdig plats i förskolans verksamhet. Utifrån studiens 

resultat har ett antal aspekter av omsorgen identifierats som upplevs centrala bland 

yrkesverksamma förskollärare vilka vi genom denna studie diskuterat i syfte att synliggöra 

vad i omsorgsarbetet som behöver prioriteras. 

Förhoppningen med denna studie är att bidra till ökad förståelse om hur omsorg i 

förskolan kan förstås och vilken betydelse omsorg har för barns lärande och utveckling.   
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5.5 Förslag på framtida forskning 

I studiens resultat beskriver förskollärarna vad i förskolans praktik som kan vara 

betydelsefullt i omsorgsarbetet. Intressant vore att utöka studiens resultat med 

observationer för att synliggöra ytterligare en dimension av hur omsorgsarbetet kommer 

till uttryck i förskolans praktik. Vidare anser vi det relevant att göra en liknande studie om 

några år, när den reviderade läroplanen förhoppningsvis är etablerad i förskolans 

verksamhet. Intressant skulle då vara att undersöka vilket fäste omsorgsbegreppet har i 

reflektionssammanhang och om den reviderade läroplanen bidragit till att 

omsorgsbegreppet givits större utrymme i reflektionssammanhang. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Information gällande en undersökning om hur förskollärare 
definierar omsorgsbegreppet och hur de beskriver omsorgsarbetet i förskolans 
praktik. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
  
Hej. 
  
Vi är två förskollärarstudenter som heter Kajsa Trygg och Jenny Lundgren. Vi läser 
vår sista termin på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola och det är nu 
dags att skriva vårt självständiga arbete där vi kommer studera hur förskollärare 
definierar omsorgsbegreppet och hur de beskriver omsorgsarbetet i förskolans 
verksamhet. Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare beskriver 
begreppet omsorg och hur omsorgsarbetet utformas i förskolans verksamhet.   
 
Vi kommer att genomföra vår studie i form av en kvalitativ undersökningsmetod 
vilket i det här sammanhanget innebär personlig intervju med dig som verksam 
förskollärare. Genom intervjun bidrar du som förskollärare med dina erfarenheter, 
kunskaper och din syn på omsorgsarbetet i förskolans verksamhet och bidrar därmed 
till värdefull information till vår studie. Vi kommer använda oss av ljudinspelning 
under varje intervju i syfte att skapa förutsättningar för ett mer aktivt samtal vid 
intervjutillfället. Varje intervju beräknas ta 30–45 minuter. Det insamlade materialet 
kommer behandlas och bearbetas enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 
Riktlinjerna innebär att vi studenter ansvarar för att namn och annan känslig 
information anonymiseras. 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. Materialet kommer hanteras varsamt av oss 
studenter och raderas så snart arbetet är godkänt och klart, senast 2019-06-02. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Det gör det möjligt för dig 
som deltagare i studien att få ta del av det färdiga resultatet. 
 
Vi hoppas på att denna studie kommer bidra till att synliggöra hur omsorgsarbetet 
kan förstås och vilken plats det får ta i verksamheten. Vid frågor eller funderingar går 
det bra att kontakta oss. 
 
  
Västerås 2018-11-19 
   
Student: Jenny Lundgren 
Student: Kajsa Trygg 
Handledare: Ester Catucci 
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Bilaga 2 Frågeschema 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor  

• Ålder? 
 

• Antal verksamma år som förskollärare? Vilket år tog du din examen? 
 

• Mot vilka åldrar arbetar du just nu? 
 

• Upplever du att din förskollärarutbildning gav dig tillräckligt med kunskap om 
hur du kan bedriva omsorgsarbete i förskolan? 

o Varför/varför inte? Ge exempel.  

Omsorg 

• Hur definierar du begreppet omsorg? 
 

• Vad innebär begreppet för dig i din förskollärarprofession? 
 

• Upplever du att din förståelse för innebörden i omsorgsarbetet har förändrats 
under dina yrkesverksamma år som förskollärare? 

o På vilket sätt?  Ge exempel.  
 

• Kan du beskriva hur du bidrar till en trygg omsorg i förskolan?  
o Förklara hur. Om inte, varför?  

 

• Vad skulle du beskriva som viktiga dimensioner för att främja en trygg omsorg?  
o Varför? 

 

• Hur anser du att omsorgsarbete kommer till uttryck i förskolans verksamhet?  
o Förklara hur du tänker.  

 

• Upplever du några utmaningar, i ditt uppdrag som förskollärare, att bedriva 
omsorgsarbete i förskolans verksamhet? 

o Förklara. 

• Upplever du att omsorgsarbetet skiljer sig beroende på barnens ålder?  
o Om ja, på vilket sätt? Om nej, kan du utveckla? 

 

• Hur lyfts omsorgsbegreppet och/eller omsorgsarbetet i 
reflektionssammanhang?  
 

• På vilket sätt görs omsorgsarbetet synligt i uppföljning och utvärdering av 
verksamheten?  
 

• Finns det något du vill tillägga? 

 


