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Omsorgsbegreppet är för tillfället ett pågående samtalsämne i förskolan. Likaså 
sker för närvarande revideringar i förskolans läroplan, där bland annat 
omsorgsarbetet är ett understödjande motiv. Syftet med den rådande studien är 
att ta reda på vilken syn respondenterna har kring omsorgens innebörd, hur de 
uppfattar sin egen roll i omsorgssituationer, samt hur de tolkar att omsorgen 
förändrats under det egna yrkeslivet. Genom en kvalitativ forskningsansats har 
åtta verksamma förskollärare intervjuats. Studien knyter an till 
anknytningsteorin (Bowlby, 2010). Slutsatsen redogör bland annat för att omsorg 
är ett flertydigt begrepp som i stor utsträckning förknippas med omvårdnad. 
Omsorg över tid tycks ha försvunnit till följd av att utveckling och lärande fått 
mer omfattande utrymme i förskolan. Dessutom förefaller omsorg i nutid i viss 
mån utebli, till följd av allt fler arbetsuppgifter för förskollärare. 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Anknytning, förskola, Omsorg, omsorgsfull, omvårdnad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Manen sa: “Pedagogik är kärlek till och omsorg om barnet,  

Pedagogik är hopp om barnet, Pedagogik innebär ett ansvar för barnet”  

 

- Van Manen, 1991 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

För oss var förskolan en speciell tid, där de erfarenheter vi bär med oss kan ses 

som både gåvor och lärdomar för livet. Vi var två glada och lekfulla barn, om än 

aningen busaktiga. Samtidigt som det ibland krävdes ett strängt bemötande från 

våra “fröknar”, kan vi även minnas att de ofta gjorde försök till att möta oss med 

en blick, en gest eller ett ord som var inbjudande. Våra upplevelser av förskolan 

skiljer sig åt en aning, men vi förstår idag att vi båda var i behov av omsorg. Vi är 

övertygade om att vår vistelse i förskolan hade påverkats positivt av det “lilla 

extra”. 

Efter 3,5 års studier har vi kommit till det vägskäl, där vi snart möter arbetslivet 

med våra förvärvade pedagogiska kunskaper. Tiden vid Mälardalens högskola 

har varit lärorik och rolig.  Vi vill tacka våra nära och kära för det stöd vi fått under 

utbildningens gång. Vi vill även tacka vår handledare Bengt Nilsson som med kort 

varsel tagit sig tid att vägleda oss under vårt examensarbete.  

Josefine och Paola 

 

Västerås, 2019-01-04 
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1 Inledning 

Omsorg i folkmun sätts allt som oftast i relation till offentlig omsorg, såsom barnomsorg, 
äldreomsorg och omsorg till funktionshindrade. Likaså relateras begreppet till att ge 
omtanke och stödja andra (Halldén, 2007; Waerness, 1983; Johansson & Pramling 
Samuelssons, 2001). Men vilken innebörd har omsorg i den nutida förskolan och hur ser 
förskollärare på begreppet? Ser omsorgen ut idag, som den gjort över tid? I dagens förskola 
läggs allt mer fokus på utveckling och lärande (Skolverket, 2016), trots att Skollagen 
(2010:800) föreskriver att barn ska erbjudas en trygg omsorg, i samhörighet med utveckling 
och lärande. Finns här en motsättning? 

Vårt intresse för omsorgsbegreppet väcktes under en föreläsning av Bim Riddersporre, som 
är en av författarna i boken Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Föreläsningen 
berörde ämnet omsorg, samt en stundande revidering av Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2016), vilken träder i kraft 1 juli 2019. I föreläsningen framkom ett behov av att se på omsorg 
som en vetenskaplig grund, samt en avgörande, oersättlig faktor för barns utveckling och 
lärande. Våra tankar från föreläsningen resulterade i det faktum att omsorg idag, inte anses 
vara lika viktigt för de grundläggande aspekter som förskolan har att erbjuda barn. Under 
det gångna året (2018) har det skett ett genomgripande arbete med att omarbeta förskolans 
läroplan, med ett understödjande motiv som rör förskolans arbete med omsorg. Det 
illustreras i Redovisning av uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan att 
omsorgens innebörd i förskolan saknar närmare definition. Motivet till implementeringen 
av omsorg i läroplanen, är att belysa vikten av omsorgens betydelse för barns utveckling och 
lärande (Utbildningsdepartementet, 2018). Läroplanen för förskolan uttrycker: 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018, s.7).   

Omsorgsbegreppet är inget nytt påfund i förskolan, och på så vis finner vi det intressant att 
det för närvarande uppdagas allt mer.  Som snart färdigutbildade förskollärare ställer vi oss 
därför frågande till hur omsorg definieras och tillämpas i praktiken, samt hur den förändrats 
i förskolan över tid, vilket är utgångspunkten för denna studie. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie avser att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring 
omsorg i förskolan, samt hur omsorg i förskolan förändrats över tid. Syftet med studien är 
att ta reda på vilken syn respondenterna har kring omsorgens innebörd, hur de uppfattar sin 
egen roll i omsorgssituationer, samt hur de tolkar att omsorgen förändrats under det egna 
yrkeslivet. Följande frågeställningar har beaktats: 

• Hur definierar och resonerar förskollärare kring omsorg i förskolan? 
 

• Hur beskriver förskollärare att de tillämpar omsorg i praktiken? 
 

• Hur uppfattar förskollärare att omsorgens innebörd förändrats i förskolan? 
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1.2 Disposition 

I kapitel 2, Bakgrund, presenteras en översiktlig genomgång över begrepp som tydliggör 
studien. Därefter följer en redogörelse över de styrdokument som berör omsorg. Vidare 
synliggörs litterära källor och tidigare forskning inom det valda kunskapsområdet. Följt av 
en historisk tillbakablick i förskolans förändrade uppdrag, samt studiens teoretiska 
perspektiv, anknytningsteorin (Bowlby, 2010).   

I kapitel 3, Metod, redovisas studiens metodologiska utgångspunkter. Här finns 
målsättningen att redogöra för hur data samlats in och analyserats. Följt av trovärdighet och 
tillförlitlighet, samt de etiska värden som beaktats i studien. 

I kapitel 4, Resultat och analys, presenterar vår empiri utifrån fem huvudteman. Därefter 
analyseras vårt resultat till relevant forskning och studiens teoretiska perspektiv. 

I Kapitel 5, Diskussion, görs avslutningsvis en sammanfattande diskussion kring studiens 
resultat och metod, kopplat till relevant forskning. Kapitlet behandlar även en samtida och 
framtida reflektion över studiens innebörder för förskolläraryrket, följt av förslag på vidare 
forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

3 
 

2 Bakgrund 

Följande avsnitt inleds med begreppsdefinitioner, där avsikten är att fastställa studiens 
huvudsakliga begrepp. Under styrdokument förevisas omsorg i relation till Skollagen (SFS 
2010:800), Måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017), samt Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016; 2018). Vidare följer tidigare forskning som presenterar avhandlingar, 
litteratur, samt nationella och internationella vetenskapliga artiklar, vilka illustrerar 
omsorgsforskning. Därefter föreställs en historisk tillbakablick i förskolans förändrade 
uppdrag, med intention att belysa den förändring som skett över tid, relaterat till omsorgens 
innebörd i förskolan. Slutligen under teoretiskt perspektiv, presenteras anknytningsteorin 
med dåtida (Bowlby, 2010), samt nutida (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Brandtzaeg, 
Torsteinson & Øiestad, 2016; Broberg, 2017) tolkningar, vilka vi senare tar ställning från när 
datan analyseras. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Här presenteras centrala begrepp som formar, samt är återkommande i studien. Dessa 
begrepp vill vi fastställa, utifrån dess betydelse för hur innehållet och syftet förstås av 
läsaren. 

2.1.1 Anknytning 

Anknytning är utifrån studiens teoretiska perspektiv (Se teoretiskt perspektiv), ett 
betydelsefullt begrepp vi vill redogöra för. Anknytning definieras enligt NE som en psykisk 
bindning mellan människor, vilket enligt Bowlby (2010) sker mellan förälder och barn 
(Nationalencyklopedin, 2018). Förskollärare kan även ses som “vikarierande” 
anknytningspersoner (Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Broberg, 2017). 

2.1.2 Omsorg 

Mest återkommande i studien är begreppet omsorg. Omsorg definieras enligt NE som att 
ägna sig åt en annan individ, ge omtanke, vård samt tillsyn (Nationalencyklopedin, 2018). 
Under rubrikerna: Forskningsbakgrund, samt Styrdokument beskrivs det ytterligare. 

Omsorgsfull 
 
Vidare vill vi återge begreppet omsorgsfull, vilket relateras till något som utförs grundligt, 
med eftertanke om handling (Nationalencyklopedin, 2018). 

2.1.3 Omvårdnad 

Slutligen beskrivs begreppet omvårdnad, som att vårda någon kroppsligt, under längre tid 
(Nationalencyklopedin, 2018). 
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2.2 Förskolans styrdokument 

I följande avsnitt presenteras de styrdokument som i förskolan relaterar till omsorg. Vi utgår 
från Skollagen (2010:800), Måluppfyllelse i förskolan (Skolverket, 2017), samt förskolans 
läroplan (Skolverket, 2016) med aktuellt innehåll, samt den stundande revideringen 
(Skolverket, 2018). 

2.2.1 Skollagen 

Skollagen (2010:800) fastslår förskolans utbildningssyfte: Att stimulera barns utveckling 
och lärande, utifrån en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från barns behov och utformas 
så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

2.2.2 Måluppfyllelse i förskolan 

Skolverket (2017) uttrycker I Allmänna råd med kommentarer: Måluppfyllelse i förskolan 
att forskning visar att personalens kompetens och utbildning påverkar förskolans kvalitet. 
Förskolans personaltäthet är viktig för kvalitén och påverkar omsorgen, samspelet och 
kommunikationen mellan barn och personal. 

2.2.3 Läroplan för förskolan 

Förskolans värdegrund uttrycker i Lpfö 2016 att omsorg och hänsyn till andra människor 
ska synliggöras i förskolans verksamhet. Vidare ska verksamheten kännetecknas av omsorg 
om barns välbefinnande, samt utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet (Skolverket, 2016). 

En stundande revidering 

Som tidigare nämnts i inledningen, har ett genomgripande arbete skett med att omarbeta 
förskolans läroplan. Ett av de understödjande motiven rör förskolans arbete med omsorg 
och dess betydelse för barns utveckling och lärande. Begreppet omsorg har förts in på flera 
ställen i läroplanen med intention att förtydliga den överskådliga bilden över att omsorg, 
utveckling och lärande ska utgöra en helhet (Utbildningsdepartementet, 2018). Förskolans 
uppdrag utrycker: 

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2018).   

I Lpfö 2016 fanns ordet omsorg med 9 gånger, respektive 15 gånger i Lpfö 2018. I rubriken 
under avsnitt 2.2 har begreppet omsorg tillkommit, under den tidigare rubriken Utveckling 
och lärande. I den reviderade läroplanen står istället Omsorg, utveckling och lärande, under 
samma avsnitt. Enligt Skolverket (2018) betonar förändringen i rubriken, hur viktig omsorg 
är som en del av utbildningen i förskolan. Omsorg finns även med i riktlinjerna under avsnitt 
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling, samt i det nya avsnittet 2.7 som beskriver 
förskollärares ansvar i undervisningen (Skolverket, 2016; 2018).  
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Nedan följer en tabell där vi medvetet lagt rubrikerna 2.2 från Lpfö 2016 och Lpfö 2018 
bredvid varandra för att belysa skillnaden mellan riktlinjerna i dessa: 

Lpfö 2016 - Mål och riktlinjer Lpfö 2018 - Mål och riktlinjer 

Riktlinjer för personalen i förskolan anger 
dels förskollärares ansvar för att arbetet 
sker i enlighet med målen i läroplanen, dels 
det ansvar som vilar på var och en i 
arbetslaget i förskolan. Alla som arbetar i 
förskolan ska följa de normer och värden 
som anges i förskolans läroplan och bidra till 
att förskolans uppdrag genomförs 
 
                        (Skolverket, 2016, s. 8). 

Riktlinjerna anger förskollärares ansvar för 
att undervisningen bedrivs i enlighet med 
målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också 
uppdraget för var och en i arbetslaget, där 
förskollärare, barnskötare och annan 
personal kan ingå, att erbjuda varje barn en 
trygg omsorg samt främja alla barns 
utveckling och lärande 

(Skolverket, 2018, s. 12). 

  
   Tabell 1. Mål och riktlinjer 

Nedan följer skillnaderna i riktlinjerna under avsnitt 2.2 från Lpfö 2016 samt Lpfö 2018: 

2.2 Utveckling och lärande 2.2 Omsorg, utveckling och lärande 

Förskollärare ska ansvara för (…) så att barnen: 

• erbjuds en god omsorg med en väl 
avvägd dagsrytm 

Arbetslaget ska: 

• samarbeta för att erbjuda en god miljö 
för utveckling, lek och lärande 
 
             (Skolverket, 2016, s. 11). 

Förskollärare ska ansvara för att varje barn: 

• erbjuds en god omsorg med balans 
mellan aktivitet och vila 

Arbetslaget ska verka för att: 

• en god och tillgänglig miljö för omsorg, 
lek, rörelse, utveckling och lärande 
 
             (Skolverket, 2018, s. 18) 

 
   Tabell 2. Omsorg, utveckling och lärande 

I Lpfö 2018 i det nya avsnittet 2.7 redogörs det för förskollärares ansvar i undervisningen: 

2.7 Förskollärares ansvar i undervisningen 

 
Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av 
förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande 
genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och 
värden. Förskollärare ska leda de målstyrda 
processerna och i undervisningen ansvara för att: 

• omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 
 

(Skolverket, 2018, s. 19) 

 
             Tabell 3. Förskollärares ansvar i undervisningen 
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2.3 Forskningsbakgrund 

Avsnittet redovisar relevanta studier och forskning kring omsorg, utifrån avhandlingar, 
vetenskapliga artiklar och litteratur från forskare. Dessa presenteras under rubrikerna: 
Omsorg på skilda sätt, omsorg som en del av utveckling och lärande, samt omsorg och 
samspel. 

2.3.1 Omsorg på skilda sätt 

Omsorgsbegreppet i förskolan förknippas starkt med att stödja barn med primära behov som 
påklädning, mat och vila (Halldén, 2007; Åkerblom, 2016; Michaeli; 1995; Waerness, 1983). 
Begreppet har även lyfts fram av flera forskare som aktivitet eller verksamhet, vilka avser 
att sörja för barn, gamla och sjuka. Vidare har det lyfts som kvalitet eller förhållningssätt, 
vilka åsyftar att bry sig om, vara omsorgsfull, noggrann, samt engagerad i det som görs 
(Halldén, 2007).  

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) lyfter i en artikel att omsorg tidigare utgick från 
handlingar och förhållningssätt, till att idag innefatta mer mätbara aspekter hos barn, som 
trygghet, trivsel, välbefinnande samt hälsa. Josefson (2018) utförde en studie som berörde 
omsorgens innebörder och praktiker i förskolan, så som det framställs i förskollärares tal om 
ansvar. Resultatet visar att omsorg i förskolan kan ses på olika sätt. Enligt vissa kräver inte 
omsorg särskild utbildning, utan kan innebära rutiner med fokus på hygien, mat, vila och 
påklädning. Den kan även innebära en ömsesidig relation mellan barn och vuxna som 
baseras på tillit och respekt. Ett annat sätt att se på omsorg är att flexibelt kunna förbereda 
sig på nya handlingsalternativ för att tillgodose barns behov. Det kan också handla om ett 
etiskt förhållningssätt, vilket bidrar till en bestämd sensibilitet i mötet med andra. Josefsons 
avhandling lyfter här att det egna förhållningssättet omvandlar omsorgen till att bli 
professionell. På grund av dessa olika definitioner ses begreppet omsorg som försummat, 
svårfångat, utvidgat och/eller avgränsat. Denna mångtydighet pekar på behovet av en 
kritisk granskning av begreppet och dess användning. 

Omsorg som komplext begrepp 

Omsorg skildras som ett komplext begrepp, vilket i förskolan utgör grunden. Omsorg tas i 
stor utsträckning för givet eller glöms bort, till följd av att den ständigt befinner sig i 
verksamheten. Dessvärre kan människan inte leva utan den, vilket medför att begreppet 
behöver medvetandegöras i förskolan (Lorvik Waterhouse, 2016; Åkerblom, 2016). Josefson 
(2016) samt Rose och Tingley (2008) belyser att omsorgsbegreppet saknar tydlig definition, 
trots att det dagligen används i förskolans pedagogiska verksamhet. Det tros enligt Josefson 
(2016) vara en bidragande orsak till att omsorgen blivit osynliggjord i förskolan och därav 
behöver begreppet integreras i förskolans dokumentations- och utvärderingsarbete. Löfdahl 
och Folke-Fichtelius (2015) visar liknande resultat när de presenterar en studie, som rör 
aspekter gällande omsorgsbegreppet i förhållande till kvalitativ dokumentation i förskolan. 
Resultatet av studien visar att omsorg i hög grad inte nämns under förskollärares 
planeringstid, eftersom begreppet är svårt att definiera, trots att den svenska förskolan 
grundar sig i omsorg. Enligt Persson och Gustafsson (2016) är det därför av vikt att 
förskolans arbetslag för diskussioner kring omsorg, för att skapa en högre förståelse. Vidare 
beskrivs omsorg som en tyst, rutinmässig kunskap i förskolans pedagogiska praktik (Aspelin, 
2016). Problematiken med tyst kunskap, är att det ligger en svårighet i att reflektera över 
något som inte uttrycks i tal (Åkerblom, 2016).  
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2.3.2 Omsorg som en del av utveckling och lärande 

Vallberg Roth (2015) framför i en komparativ analys att omsorg och fostran kommit i 
skymundan till följd av att utveckling och lärande fått mer utrymme i förskolan. Löfgren 
(2016) belyser att förskollärare enligt studier lägger en stark tonvikt på barns utveckling och 
lärande, vilket resulterat i att omsorg hamnat i bakgrunden.  I en intervjustudie gjord av 
Löfgren framkom det att omsorg i högre grad betonas som individuellt lärande, där 
omsorgen tonas ned och anses vara ur tid. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) illustrerar 
liknande resultat i en undersökning som fokuserar på hur omsorg kommer till uttryck i 
kvalitetsredovisningar i den svenska förskolan. Resultatet visar att anställda i förskolan 
sällan talar om omsorg och när det väl sker, görs det i form av lärande och kunskap. Därefter 
lyfter Löfdahl och Folke-Fichtelius begreppet Educare (Early Childhood Education and 
Care), vilket internationellt har förknippats med den svenska förskolan. Begreppet är ett 
helhetsperspektiv på förskolans uppdrag som förenar trygg omsorg med främjande av 
utveckling och lärande. Dalgrens (2017) doktorsavhandling redovisar att omsorg finns i 
flertal aktiviteter i förskolan. Fostran, lärande, lek och omsorg är nära förbundna vilket 
medför att de kommer att kallas ”inbäddad undervisning”. Begreppet ämnar att belysa hur 
förskollärare fångar barns lust att lära i vardagssituationer. 

Sheridan, Sandberg och Williams (2015) redogör för behovet av att förskollärare tillser att 
omsorg, utveckling och lärande integreras. Omsorg och pedagogik är mer eller mindre 
beroende av varandra, eftersom barn lär och utvecklas till följd av en kvalitativ omsorg 
(Persson & Gustafsson, 2016; Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). En kvalitativ omsorg och 
pedagogisk verksamhet kan kompensera för bristande sociala förhållanden i barns omvärld 
(till exempel hemmet). Därför krävs en positiv känslomässig relation till barnet, vilket i sin 
tur ökar lyhördheten för hur den fysiska omsorgen ska skötas (Kihlbom, Lidholt & Niss, 
2009). Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) ser förskolan som en arena där barn 
introduceras till vardagens rutiner och läroplanens olika dimensioner. Författarna framför 
att en lärare måste förstå barns perspektiv och meningsskapande, såväl som sitt eget 
professionella uppdrag, för att kunna påverka och expandera barns värld. 

Van Laere, Peeters och Vandenbroeck (2012) genomförde en studie där de utvärderade olika 
pedagogers arbetssätt rörande omsorg utifrån förskolans växande skolifiering i 15 olika 
europeiska länder. Det som gestaltades bestod bland annat av ansvar för barns hygien, 
säkerhet och känslomässiga välmående. Dessa tillämpningar visade sig främst utövas av 
barnskötare, för att ge förskollärare utrymme att fokusera på barns lärandeprocesser. 
Studien resulterade i en rang mellan undervisning och omsorg där olika nivåer av 
professionell status utgör pedagogernas arbetsuppgifter. De som undervisar har en 
behörighet för lärande medan de som ger omsorg har ett ansvar som är “underlägset” i 
jämförelse enligt studien. När det gäller yrkeskompetens ses omsorg som en enkel sak, vilken 
erbjuds av mindre kvalificerad personal (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001) framför att barnskötare med den lägsta lönen och kortaste 
utbildningen, traditionellt sett, arbetat med de yngsta, mest ”omsorgskrävande” barnen. 
Förskollärare i sin tur har ofta ägnat sig åt de äldsta barnen, där det varit en mer pedagogisk 
inriktning. 

2.3.4 Omsorg och samspel 

Noddings (2002) presenterar begreppet omsorgsetik, vilket avser att människan i 
omsorgssituationer intar andras perspektiv i ett ömsesidigt samspel. Pramling Samuelsson 
och Jonsson (2017) framför att små barn behöver utmanas och utvecklas med nya normer, 
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regler och värderingar, i syfte att vidga deras värld. Persson och Gustafsson (2016) 
framhåller att förskollärare innehar en pedagogisk omsorgsrelation till barn som inte kan 
väljas bort. Den pedagogiska kärleken som författarna uttrycker, har likheter med 
föräldrarnas omsorg men utgår från ett pedagogiskt uppdrag. Pramling Samuelsson och 
Jonsson (2017) nämner att barns upplevelse av omsorg beror på hur förskollärare ser på det 
egna ansvaret och yrkesrollen, samt på hur de kommunicerar med barn. Dock bör 
strukturella aspekter inte påverka det förhållningssätt som personalen förväntas ha. Dessa 
aspekter innefattar bland annat personaltäthet, kompetens, kontinuitet i omsorg och 
barngruppens storlek. 

Tre dialoger 

Hundeide (2000), samt Johansson och Jansson (2001) redogör för tre former av dialoger 
som förklarar omsorgens position i pedagogiken. Den första av dessa benämns som den 
emotionella dialogen, där barnet bekräftas genom den vuxnes spontana deltagande i barnets 
initiativ och upplevelser. Denna dialog är personlig och består av positiva känslor, fysisk 
kontakt och beröring. Den andra, den meningsskapande och utvidgande dialogen, handlar 
om en informativ kontext där den vuxne är medresenär i barnets utforskande, genom att se 
och följa dess intressen och engagemang. Uppsåtet med det föregående är att jämföra med 
andra situationer eller ge förklaringar som går utöver barnets syn. Den tredje och sista 
dialogen går under benämningen den avgränsande dialogen, där kontexten innefattar mer 
kontroll och reglering. Den vuxne assisterar barnet så det strategiskt kan reflektera och 
komma vidare i sina handlingar. Här finns även gränssättning med som aspekt, vilken är 
baserad på en varm atmosfär och ömsesidig respekt. Vidare handlar denna dialog om att 
uppmärksamma barn om gränser och andra sätt att handla. Dialogerna behövs för 
omsorgens position i pedagogiken och går inte att skilja på (Hundeide, 2000; Johansson & 
Jansson, 2001). 

2.4 Förskolans förändrade uppdrag  

I kommande avsnitt presenteras en historisk tillbakablick i förskolans förändrade uppdrag, 
från 1800-talet fram till 2010-talet. Vi vill med avsnittet belysa hur omsorg sett ut i 
förskolans historia, från den första småbarnsskolan fram till dagens förskola. 

2.4.1 Småbarnsskolor och barnkrubbor 

Bakgrunden till dagens förskola samt dess föregångare spåras till 1800-talet där samhällets 
industrialisering bidrog till förändrade levnadsvillkor för familjer. Industrialiseringen och 
inflyttning till städer medförde att särskilda barninstitutioner inrättades. De första kom att 
kallas småbarnsskolor, följt av barnkrubbor (Hatje, 1999; Hultqvist, 1990). 
Småbarnsskolorna inrättades på 1830-talet för barn i två- till sexårsåldern vars 
ensamstående mödrar förvärvsarbetade. Småbarnsskolan ombesörjde mat och tillsyn med 
en viss del undervisning (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Under 1800-talets senare 
del kompletterades småbarnsskolorna med barnkrubbor, vilka gav unga mammor möjlighet 
att arbeta. Dessa inrättades av församlingar, stiftelser och föreningar. Barnkrubborna 
emottog yngre fattiga barn och riktade fokus på omvårdnad snarare än undervisning, där 
förhållandena var bristfälliga. Aga var inte tillåtet vid varken småbarnsskolorna eller 
barnkrubborna men barnsköterskornas beteenden sas inte vara ömsinta (Persson, 1994; 
Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  
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2.4.2 Barnets århundrade 

Vid det förra sekelskiftet tillkom en ny barn- och kvinnosyn när författaren, pedagogen och 
kvinnosaksideologen Ellen Key (1849–1926), år 1900 utgav boken Barnets århundrade, 
vilken propagerade för en ny syn på barndom. Key förespråkade en frihetlig barnuppfostran 
mot den tidigare auktoritära, disciplinerande som rådde under tiden. Key hade 
förhoppningar om att den nya barnsynen skulle påverka samhället att se barns värde och 
förmåga att bidra till framtiden (Halldén, 2007). 

Under 1900-talet startades de första barnträdgårdarna, vilka vände sig till den växande 
medelklassen, vars barn i fyra- till sexårsålderns utveckling skulle stimuleras. 
Barnträdgårdarna var avgiftsbelagda och hade som uppgift att ge medelklassmödrar 
avlastning några timmar per dag, vilket medförde att omsorgsbehovet var begränsat 
(Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Enligt Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) 
skulle barn vistandes i barnträdgårdar fostras till medelklassens värden och normer. 
Författarna belyser att omsorg existerade i både barnkrubbor och barnträdgårdar, med 
skillnad att den förra fokuserade på omvårdnad, samt den senare på fostran. Barnkrubban 
och barnträdgårdens spår kom så småningom att vävas samman i det som idag enligt 
läroplanen utgör att omsorg, fostran, utveckling och lärande ska bilda en helhet (Hultqvist, 
1990; Skolverket, 2016). 

En del av den moderna förskolans föreställningar alstrades på 1930-talet när välfärdsstaten 
tog form (Vallberg Roth, 2011; Tallberg Broman, 1991). Alva Myrdal (1902–1986) var en 
politiker som utkom med boken Stadsbarn, vilken handlade om att Sverige skulle etablera 
storbarnkammare, en ny barninstitution (Tallberg Broman, 1991). I storbarnkammaren 
skulle barn utveckla en friare social fostran (Vallberg Roth, 2011). År 1943 beslutade Sveriges 
Riksdag att verksamheter rörande barn på deltid skulle benämnas lekskola och daghem på 
heltid. Lekskolan tog emot barn tre timmar per dag och riktade fokus på lek och lärande, 
medan daghemmen fokuserade på omsorg, där utsatta barn hade förtur till verksamheten 
(Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  

2.4.3 Styrdokument och läroplanens tillkomst 

År 1972 utkom Barnstugeutredningens betänkande som la grunden för dagens förskola och 
som bidrog till stora förändringar i förskolans utveckling (SOU 1972:26). Riksdagen tog 
beslut utifrån En förskola för alla barn (Regeringsproposition 1985:209), att utveckling och 
lärande skulle få mer utrymme. 

Under 1980-talet utökades barngrupperna, vilket medförde att förskollärare fick fler 
arbetsuppgifter. Personalen fick verktyg att genomföra pedagogiska planeringar och 
observationer för att strukturera arbetet, i syfte att utveckla verksamheten. 
Barnstugeutredningen bidrog till att förskollärare fick allt mer ansvar (Vallberg Roth, 2011). 
1998 flyttades ansvaret från Socialstyrelsen till Skolverket (Regeringsproposition 
1997/98:93). Sedan infördes förskolans läroplan. I den första upplagan av läroplanen 
uttrycktes det att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, samt utveckling och 
lärande skulle prägla förskolans arbete (Skolverket, 1998; Broberg, Hagström & Broberg, 
2012). Enligt Lärarförbundet (2003) ökade kraven på förskollärare när styrdokument och 
läroplanen infördes. Eriksson (2014) framför att det som först krävdes av förskollärare var 
att implementera omsorg och vardagliga rutiner som en grund för förskolan. Sedan ändrades 
dessa riktlinjer till att förskollärare skulle inneha kunskap gällande barns utveckling, lärande 
och kommunikation.  
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2.4.4 Lärarlegitimation för förskollärare 

Enligt Vallberg Roth (2011) tillkom ytterligare arbetsuppgifter för förskollärare i samband 
med den reviderade läroplanen år 2010. Intentionen var att kvalitetssäkra pedagogiskt 
arbete och utöka planeringen av aktiviteter. Där av fick reflektion och utvärderingsarbete en 
mer omfattande roll (Eriksson, 2014). Genom den nya Skollagen (SFS 2010:800) infördes 
lärarlegitimationen för förskollärare, i syfte att höja yrkesstatusen och förskolans kvalitét 
(Vallberg Roth, 2011). Enligt Wallskog (2011) medförde detta att förskollärare fick ytterligare 
ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet.  

2.5 Anknytningsteorin 

Studien tar utgångspunkt från anknytningsteorin, vilken utvecklades på 1950-talet under 
termen attachment av psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990). Anknytningsteorin 
känns relevant i studien eftersom den beskriver den betydelse nära känslomässiga relationer 
har för människans utveckling (Bowlby, 2010). Vi kommer nedan redogöra för två begrepp 
vi utgår från i analysen, vilka är anknytning och  trygg bas.  

2.5.1 Anknytning 

Bowlby (2010) beskriver begreppet anknytning. Människan föds enligt anknytningsteorin 
med ett behov att knyta nära känslomässiga band till speciella individer i dess omgivning. 
Broberg, Hagström och Broberg (2012) belyser att teorin behandlar det samspel som sker 
mellan anknytning och omvårdnad. Samspelet innefattar en förälder eller annan 
omvårdnadspersons benägenhet att stödja barns behov, beskydd, tröst samt trygghet. Enligt 
författarna anses anknytningsteorin idag vara den psykologiska teori som är av mest vikt för 
hur barn och vuxna förhåller sig till närhet, beskydd och omsorg. Brandtzaeg, Torsteinson 
och Øiestad (2016) tolkar anknytningsteorin som ett samspel mellan trygga relationer och 
utforskande. Anknytningen anses ha en betydelsefull roll i det tidiga lärandet, där närhet och 
trygghet är två grundläggande företeelser barn bör uppleva hos vuxna omkring sig. På så sätt 
har anknytning en assisterande innebörd i barns hantering av känslor, samt stöd vid 
utforskande och lek. Enligt författarna finns det två grundläggande behov hos alla barn som 
anknytningsteorin framhäver. Det ena behovet är anknytning, vilket har innebörd av barnets 
beroende av skydd och omvårdnad. Det andra behovet är utforskande. Detta innefattar 
barnets självständighet och behov av att undersöka och bemästra världen. Författarna lyfter 
att professionell omsorg kräver kunskap om det starka men flyktiga band som skapas mellan 
barnet och andra vuxna som inte är dess föräldrar. Kunskap krävs om hur negativa 
reaktioner hanteras, i syfte att kunna erbjuda barn empati, ömhet och omvårdnad, oavsett 
situation (Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad, 2016) 

2.5.2 Trygg bas  

Bowlby (2010) beskriver begreppet trygg bas, vilket handlar om förälderns eller en annan 
nära persons förmåga att utgöra en bas för barns utforskande. Personen fodrar att utgöra en 
säker ”hamn” dit barnet kan återvända till vid oro eller rädsla. Den trygga basen sägs främja 
barns personlighetsutveckling och psykiska välmående och den skapas genom anknytning. 
En trygg anknytning i sin tur kan skapas om föräldern eller anknytningspersonen svarar på 
barnets signaler, medan en otrygg anknytning uppstår om responsen uteblir när barnet visar 
rädsla, glädje eller är i behov av tröst (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). 
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Broberg (2017) redogör för anknytningsteorin och beskriver i sin tur begreppet trygg bas 
som det mest centrala begreppet. Det framställs i likhet med Bowlby vuxnas förmåga att vara 
en bas för barnets utforskande där de utgör en ”hamn” dit barnet kan återvända till vid hot 
eller fara. Barns grundläggande anknytningstrygghet erövras hemifrån, genom relationen 
barn har till sina föräldrar. Förskolan har därefter en viktig roll att förstärka den trygga 
anknytningen för barn som har en sådan. Barn som har en otrygg anknytning kan utifrån 
förskolepersonalen erhålla erfarenheter av mer positiva relationer (Broberg, 2017). 

Enligt studier är kvalitén på den omvårdnad barn får i hemmet viktigast, även för de barn 
som tillbringar stor del av sin tid i förskolan. Däremot är en förskola av god kvalitet ett bra 
komplement för barn i allmänhet, men extra viktig för barn i mer utsatta hemmiljöer. 
Förskollärare behöver således ta sig tid, möjlighet och intresse att utveckla en relation till 
barn så de känner sig säkra när de gör sig illa eller behöver extra trygghet. Förskollärare kan 
fungera som en sekundär ”vikarierande anknytningsperson”, som gör att barn känner sig 
bekväma att utforska världen med en förskollärare som trygg bas (Broberg, 2007). 

3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter, vilka är studiens urval 
med en tabell som visar respondenternas yrkestitel, antal år i yrket, examensår samt 
barngrupp. Avsnittet presenterar även genomförande, datainsamlingsmetod, analysmetod, 
trovärdighet och tillförlitlighet, samt etiska värden. Vi vill genomgående erbjuda läsaren en 
neutral inblick i studien där vi motiverar överväganden samt våra val.  

3.1 Forskningsdesign 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011) där yrkesverksamma 
förskollärare intervjuats. Datainsamlingen består av åtta kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer (Bryman, 2011), vilka ger oss flexibilitet att följa respondenternas svar utifrån 
följdfrågor. Det formulerades frågeställningar utifrån vad Bryman (2011) framställer som ett 
bestämt frågeschema. Genom en intervjuguide formades tio frågor vi utgick från. Vi valde 
dessa frågor (Se bilaga 2) eftersom vi fann de lämpliga att spegla det som efterfrågades 
utifrån studiens frågeställningar. Respondenterna besöktes på fem skilda förskolor, med 
avsikt för oss att urskilja deras definitioner, resonemang och tillämpningar rörande omsorg, 
samt dess förändring över tid i förskolan. Intervjuerna utgör grunden till datainsamlingen, 
vilken har analyserats och diskuterats i syfte att för oss få en fördjupad inblick i det valda 
forskningsområdet. 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Syftet med studien är som tidigare nämnts, att ta reda på vilken syn respondenterna har 
kring omsorgens innebörd, hur de uppfattar sin egen roll i omsorgssituationer, samt hur de 
tolkar att omsorgen förändrats under det egna yrkeslivet. Med utgångspunkt från syfte och 
frågeställningar valdes en kvalitativ undersökningsstrategi, vilket enligt Bryman (2011) och 
Stukát (2011) avser respondenternas föreställningar om ett fenomen. Enligt Bryman (2011) 
är de mest betydelsefulla stegen i en kvalitativ undersökning, val av respondenter, allmänna 
frågeställningar, platser, datainsamlingen, tolkning av data, rapport om resultat, samt 
slutsatser. Semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in data utifrån den kvalitativa 
metoden. Enligt Bryman (2011) är semistrukturerade intervjuer en intervjuform där 
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forskaren utgår från en förbestämd intervjuguide med förbestämda frågor. Detta ger även 
möjlighet för forskaren att ställa följdfrågor för ett bredare perspektiv. Inför de 
semistrukturerade intervjuerna formulerades en intervjuguide som tidigare nämnts (Se 
bilaga 2) med tio färdiga frågor, vilka utgår från frågeställningarna. 

3.2 Urval 

Åtta intervjuer genomfördes med förskollärare från fem skilda förskolor. Vi valde avsiktligen 
respondenter i varierade åldrar och antal år inom yrket, för att få en så bred överblick som 
möjligt över omsorgsbegreppets förändring över tid. Bryman (2011) beskriver detta som ett 
målinriktat val.  Vissa respondenter har både arbetat som förskollärare och barnskötare. I 
studien nämns samtliga som respondenter och i följande tabell redogörs respondenternas 
yrkestitel, antal år i yrket, examensår samt ålder på barnen i deras grupp: 

 

        Tabell 4. Urvalsgrupp 

3.3 Genomförande 

Inledningsvis formulerades ett missivbrev (Se bilaga 1), med information om studiens syfte 
och genomförande. Därefter informerades förskolechefer, samt förskollärare via mejl det 
formulerade missivbrevet för medgivande att delta i studien. Intervjuer bokades som 
tidigare nämnts in, med åtta förskollärarrespondenter, vid fem skilda förskolor. Utifrån 
studiens syfte och frågeställningar formulerades frågor om det aktuella ämnet, omsorg. 
Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer utifrån en 
intervjuguide (se bilaga 2), vilken hade som intention att besvara studiens syfte och 
frågeställningar (Bryman, 2011).  

För att underlätta för samtliga respondenter genomfördes intervjuerna på respektive 
förskola (Stukát, 2011). Varje intervju gjordes enskilt och varade ca 30 minuter. Till följd av 
det begränsade tidsutrymmet valde vi därför att endast vara en intervjuare per tillfälle. 
Tillvägagångssättet underlättade för oss, eftersom vi hann med fler intervjuer under samma 
dag. Samtliga intervjuer spelades in för att korrekt kunna citera respondenterna. Slutligen 
transkriberades ljudinspelningarna och avlyssnades gemensamt, för att sedan påbörja 
analysarbetet (Bryman, 2011).  

3.4 Analysmetod 

Studien utgår från en tematisk analys, som enligt Bryman (2011) fokuserar på att finna 
mönster (teman) i datan, vilka sammanfattar resultatet. 

Yrkestitel: Antal år inom förskolan: Examensår Barngrupp: 

Förskollärare 38 år 1979 1–2 år 
Förskollärare 31 år 1987 3–5 år 
Förskollärare 30 år 2014 4–5 år 
Förskollärare 27 år 1991 3–5 år 
Förskollärare 26 år 1992 3–5 år 
Förskollärare 11 år 2007 3 år 
Förskollärare 10 år 2008 1–2 år 
Förskollärare 5 år 2017  3–4 år 
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Analysen var en process i fem steg där vi i den inledande fasen delgav varandra det 
transkriberade datamaterialet, med intention att läsa samtliga intervjuer, samt för att finna 
likheter och skillnader. I steg två lästes transkriptionerna upprepade gånger, för att sedan 
sammanställa respondenternas svar under respektive intervjufråga. Därefter jämfördes 
likheter och skillnader oss emellan. I steg tre kodades det insamlade materialet in i mönster 
som skapade fem skilda teman. Vidare i steg fyra sorterades datainsamlingen under 
respektive tema och kategori. Våra teman blev förskollärares definition och tillämpning av 
omsorg, möjligheter med omsorg, svårigheter med omsorg, uppmärksammandet av omsorg 
i arbetslaget, samt omsorgens förändring i förskolan. Vi har medvetet valt att ha 
förskollärares definition och tillämpning av omsorg under samma tema, eftersom många av 
svaren är nära förbundna. I det sista steget av processen analyserades resultatet utifrån 
studiens forskningsfrågor, tidigare forskning, litteratur och anknytningsteorin (Bowlby, 
2010). 

3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Med intention att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet utgick vi från vad Bryman (2011) 
redogör för gällande trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 
konfirmera. För att öka studiens tillförlitlighet valdes respondenter från skilda förskolor som 
inte är kända för varandra (Bryman, 2011). Trovärdigheten säkerhetsställdes genom att 
respondenterna inte delgavs intervjufrågorna före intervjuerna ägde rum, med avsikt att 
kunna bidra med faktisk kunskap utan att läsa på kring ämnet (Bryman, 2011). Vi var 
medvetna om att överförbarheten minskar till följd av att det i undersökningen deltog 
respondenter i färre skala. Eftersom det är människor som deltar i studien blir vi införstådda 
med att det ligger en svårighet i att få ett kvalitativt resultat, eftersom det inte går att 
fastställa respondenternas uppriktighet. Det är möjligt att semistrukturerade intervjuer 
bidrar till att respondenterna delger svar de tror frågeställaren är ute efter, vilket gjorde att 
vi medvetet fokuserade på de frågor vi ansåg var av mest vikt för undersökningen (Stukát, 
2011). Vi blev ändå upplysta om vilken kunskap och förståelse respondenterna har kring 
begreppet omsorg i förskolan, hur omsorg tillämpas i praktiken, samt hur omsorgen i 
förskolan förändrats över tid. Vi hade som avsikt att inte låta personliga värderingar påverka 
studien, i syfte att styrka och konfirmera objektiviteten. För att stärka tillförlitligheten 
ytterligare tolkade vi datamaterialet gemensamt (Bryman, 2011).  

3.6 Etiska värden 

Den rådande studien har beaktat Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer: 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet. 
Gällande informationskravet, delgavs respondenterna genom ett formulerat missivbrev (Se 
bilaga 1) studiens intention, deras roll i undersökningen samt att undersökningen är frivillig 
där respondenterna när som helst kan avbryta sin medverkan utan närmare motivering. 
Angående samtyckeskravet, inhämtades samtycke från samtliga respondenter där de 
självständigt fick bestämma hur länge, samt på vilka villkor de deltar. Vad gäller 
konfidentialitetskravet, skyddades respondenternas etiskt känsliga uppgifter mot 
obehöriga. Allt som sades och dokumenterades lagrades konfidentiellt och användes endast 
för undersökningens syfte. Slutligen beaktades nyttjandekravet, genom att enskilda 
uppgifter för forskningsändamålet inte får användas för kommersiellt bruk eller andra 
syften. 
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4 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras och analyseras studiens datainsamling utifrån de åtta 
semistrukturerade intervjuerna. Resultatet är indelat i följande fem huvudteman som förstås 
mot anknytningsteorin (Bowlby, 2010), litteratur samt tidigare forskning. Vi har som 
tidigare nämnts, medvetet valt att ha förskollärares definition och tillämpning av omsorg 
under samma tema, eftersom många av svaren är nära förbundna.  

• Förskollärares definition och tillämpning av omsorg 
• Möjligheter med omsorg  
• Svårigheter med omsorg  
• Uppmärksammandet av omsorg i arbetslaget 
• Omsorgens förändring i förskolan 

4.1 Förskollärares definition och tillämpning av omsorg  

Åtskilliga förskollärare definierar omsorg som att sköta om i fysisk mening. Mer ingående 
preciseras det som att tillfredsställa barns primära behov av mat, vila och toalettbesök. 
Merparten av studiens respondenter uppger dessutom att engagemang definierar omsorg. 
Dels att erbjuda en förskola som är inbjudande, tillika att vara beaktande, närvarande, 
tillmötesgående, samt lyhörd för barns behov. Hälften definierar omsorg som att stödja samt 
ge tröst. En respondent uttrycker följande:  

Det gör jag genom att försöka ha stunder där vi kan sitta ned.  Att trösta om någon är ledsen, om 
någon har gjort illa sig, eller saknar sin förälder, så är det viktigt att finnas där.  

En annan uttrycker sig  på följande vis: 

Jag tänker mig att vara ett barn, att ha en famn att komma till ifall det känns jobbigt. Omsorg är 
även att vara lyhörd för vilken sorts omsorg just det barnet behöver. 

Vidare skildras definitionen av omsorg som att se till barns bästa. En respondent upplever 
att tillämpningen av omsorg även handlar om att ge omsorg till barn som är svårare att ta 
till sig, eftersom det sker i enlighet med professionen. Hälften av respondenterna definierar 
omsorg som att upprätthålla tillitsfulla och trygga relationer. En respondent fastslår 
följande:  

Så fort jag kliver innanför dörrarna har jag en omsorg om barnen i alla situationer. Hur jag än 
bemöter, hur jag än svarar så har jag ett tänk att det ska vara en omsorg där barn ska känna sig 
trygga (...) med mig och varandra. 

En annan respondent framför vikten av trygghet vid inskolningen:  

För mig betyder omsorg trygghet. Barnoch föräldrar ska känna trygghet när de kommer. det är 
viktigt att man grundlägger trygghet vid inskolningen. Att skapa bra relationer med föräldrarna 
och barnen så det känns tryggt och bra att vara på förskolan. 

Fortsättningsvis uttalar hälften av respondenterna att omsorg är sammanlänkat med 
lärande. Dels med åsikt om att inneha omsorg om barns lärande, såväl som att efterfölja 
läroplanen och urskilja barns utveckling. Tre respondenter anser att omsorg utgår från det 
egna förhållningssättet, där en av dessa uttalar att lärande och omsorg går hand i hand 
utifrån det föregående. Förskolläraren uttrycker sig på följande sätt: 
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Jag tänker att omsorg och lärande går hand i hand och bildar en helhet, och det handlar om vårt 
förhållningssätt. Jag tycker det är svårt att skilja på vad som är lärande och omsorg, i mitt sätt att 
vara, för det går inte att särskilja. 

Två förskollärare finner det svårt att definiera innebörden av omsorg, och en uttrycker att 
omsorgsfulla handlingar sker omedvetet hos de flesta. Den andre omtalar att omsorgsfulla 
handlingar sker dagligen i verksamheten och anser därför att det ligger en svårighet i att 
belysa konkreta exempel. Respondenten framför: 

Vissa barn behöver man vara extra omsorgsfull kring. Jag tänker yngre barn eller barn som kanske 
inte har sin grundtrygghet, eller barn som har särskilda rättigheter på olika sätt. Vi behöver möta 
barn där de är och försöka få barn att växa i det. För barn som behöver extra omsorg finns i alla 
grupper och de behöver vi möta varje dag. Det är på det sättet vi måste arbeta. 

En respondent presenterar de tre dialogerna som strategier för att tyda barns signaler samt 
intressen och uttrycker följande: 

Jag tänker på de tre dialogerna. Först att vara lyhörd och inkännande, en varm känsla när man 
lyssnar på vad barnet vill och är intresserad av. Sedan att utmana barnen och erbjuda en helhet. 
Allt är inte glasklart för barn, därför behöver man ibland förklara eller prata om det för att få en 
klarhet mer övergripande. Men även att tänka att det finns begränsningar. Man kan säga ifrån om 
barn inte är snälla mot varandra, eller om det handlar om turordning. Man sätter gränser som 
tredje dialog. Alla tre är så viktiga, det räcker inte med en av dem, alla hänger ihop i dialogen. Att 
man ser barnet och dess intressen, att lyssna in, att förklara och utmana, och även gränssättningar 
för det sociala samspelet mellan alla. 

4.1.1 Analys av förskollärares definition och tillämpning av omsorg 

Definitionen skiljer sig mellan respondenterna, både i relation till hur de definierar omsorg, 
samt tillämpar den i praktiken. Flera förskollärare inringar omsorg som att sköta om i fysisk 
mening, det vill säga att hjälpa barn med primära behov. Vår tolkning är att omsorg 
definieras som omvårdnad. Enligt forskning förknippas omsorgsbegreppet i förskolan med 
att stödja barns primära behov av påklädning, mat och vila (Waerness, 1983; Michaeli; 1995; 
Halldén, 2007; Åkerblom, 2016; Josefson, 2018). Vi kan dessutom tyda från resultatet att 
det ligger en svårighet i att särskilja omsorg och omvårdnad, av den anledningen att de delvis 
är nära förbundna vad gäller innebörd (Waerness, 1983; Halldén, 2007; Åkerblom, 2016; 
Johansson & Pramling Samuelsson, 2017).  

Hälften av respondenterna uttryckte i resultatet att de definierar omsorg som att vara 
beaktande, närvarande, tillmötesgående, lyhörd samt ge tröst. Vår tolkning utgår från det 
faktum att dessa aspekter tycks vara förankrade med att bry sig om. I forskning har 
omsorgsbegreppet lyfts fram som kvalitet eller förhållningssätt, vilka avser att vara 
engagerad, noggrann, omsorgsfull, samt bry sig om (Halldén, 2007). En vidare definition av 
omsorg som respondenterna uttrycker, är att den utgår från det egna förhållningssättet 
utifrån engagemang, närvaro och ett upprätthållande av trygga relationer (Michaeli, 1995; 
Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015; Pramling Samuelsson & Jonsson, 2017; Josefson, 2018). 

I likhet med resultatet belyser anknytningsteorin att det finns ett samspel mellan anknytning 
och omvårdnad som innefattar en omvårdnadspersons benägenhet att stödja barns primära 
behov, ge tröst, beskydd, samt trygghet (Broberg, Hagström & Broberg, 2010; Brandtzaeg, 
Torsteinson & Øiestad, 2016). Med koppling till anknytningsteorin kan vi förbinda 
begreppet trygg bas, som Broberg (2007) redogör för. Det innebär att vuxna utgör en trygg 
"hamn” dit barnet kan vända sig vid hot eller fara i förskolan.  
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En annan respondent presenterade de tre dialogerna, vilka var strategier att tillta för att tyda 
barns signaler och intressen. Respondenten fastslog att en allians mellan dessa tre dialoger 
behöver skapas, för att kunna erbjuda en god omsorg. Vi tolkar dessa dialoger som viktiga 
pusselbitar, vilka skapar en helhet i omsorgens praktik (Hundeide,2000; Johansson & 
Janssons, 2001). 

Respondenterna uttrycker flera definitioner av omsorg. Vår tolkning grundar sig i det faktum 

att respondenterna till viss del har samma föreställning gällande omsorgens betydelse, av 

den orsaken att respondenterna framhåller likvärdiga beskrivningar under 

intervjutillfällena. Däremot tolkar vi att omsorg är svårt att definiera, vilket även forskning 

redogör för (Åkerblom, 2016; Josefson, 2016; Rose & Tingley 2008). Utgår vi från 

Nationalencyklopedins (2018) tolkning av omsorg, respektive omvårdnad kan vi urskilja att 
innebörden nästintill är densamma. Omsorg tolkas enligt NE som att ge omtanke, tillsyn och 

vård, samt ägna sig åt en annan individ. Omvårdnad i sin tur utgår från att vårda någon 

fysiskt, under längre tid (Nationalencyklopedin, 2018). Därförutom belyser Josefson (2018) 

att omsorg kan ses utifrån två skilda sätt, där det dels är att utföra rutiner relaterat till 

omvårdnad, samt utifrån ett mer djupt grundat förhållningssätt som kräver eftertanke.  

Trots att resultatet visade att omsorg i viss mån förknippas med omvårdnad, belyste även 

hälften av respondenterna att de förknippar omsorg som sammanlänkat med lärande. Vid 
flera tillfällen ser vi att respondenterna ställer omvårdnadsaspekten av omsorg i relation till 

pedagogik. Både att efterfölja läroplanen, samt urskilja barns utveckling och lärande. Vår 

tolkning av resultatet utifrån föregående, blir således att omsorgsbegreppet, kopplas både 

till omvårdnad och lärande utifrån respondenternas egna uppfattningar, men även utifrån 

det som står i styrdokument (Skolverket, 2016; 2018; SFS: 2010:800). Nyare forskning visar 

att omsorg och fostran hamnat i bakgrunden när mer fokus lagts på barns utveckling och 

lärande (Vallberg Roth, 2015; Löfgren, 2016). Det uttrycks i Läroplanen för förskolan 
(Skolverket, 2018) att omsorg tillsammans med utveckling och lärande ska utgöra en helhet. 

Dessutom lyfter Sheridan, Sandberg och Williams (2015), samt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2001) att omsorg och lärande behöver integreras med varandra, till följd av 

förskollärares ansvar för att omsorg, fostran och lärande ska utgöra en helhet. Vi kan även 

se att den svenska förskolan, genom begreppet educare, avser att förena trygg omsorg med 

utveckling och lärande (Halldén, 2007; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015).   

4.2 Förskollärares syn på möjligheter med omsorg 

Respondenterna påvisar olika ställningstaganden när de framför möjligheter med omsorg. 
Nästintill hälften uppger att en möjlighet är den trygghet som kan utvecklas mellan vuxna 
och barn, som även medverkar till barns trivsel. Samtidigt påpekar två respondenter att olika 
situationer möjliggör för förändring och utveckling, såväl som lärande för barn. En 
respondent förklarar att barn genom olika situationer och lärdomar, ges förutsättningar att 
knäcka koder i lek och socialt samspel.  

Fortsättningsvis åsyftar två respondenter att omsorg ger vuxna möjlighet att se, samt urskilja 
barns intressen. Intention med det föregående är att lära känna barn och deras signaler, för 
att anpassa omsorgen och det tillvägagångssätt som lämpar sig. 

Vidare framför en respondent att utmanande situationer också är en del av förskolans vardag 
där det alltid finns möjligheter. Respondenten berättar: 
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Jag tänker på en föreläsning vi var på, där det talades om den pedagogiska kärleken till barnet. 
Det tyckte jag var så fantastiskt. Och det innebär att vi ska ha ett hopp om barnet och också en 
tilltro om barnet, och det handlar om möjligheter. För mig är det här så otroligt viktigt, så jag 
känner att jag verkligen brinner för det här. För det här handlar om vårt möte med barnen. 

Respondenten uttrycker även att förskollärares uppdrag utgår från att alltid se möjligheter 
och lösningar, för att göra det bästa för barn. 

4.2.1 Analys av förskollärares syn på möjligheter med omsorg  

Resultatet visade att den främsta möjligheten med omsorg är den trygghet som kan 
etableras. Vår tolkning av det föregående är att tryggheten som skapas, kan vara 
startsträckan från vilken barn börjar sitt utforskande, men även en säker hamn de kan hitta 
trygghet vid när de fordrar omsorg, vilket Bowlby (2010) och Broberg (2017) definierar som 
en trygg bas. Barns signaler tillfredsställs alltså genom trygghet, där de även får 
förutsättningar att utveckla en trygg anknytning till vuxna (Bowlby, 2010; Broberg, 2017). 
Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) belyser i likhet med Bowlby, att barn erfordrar 
trygghetskänslan i relationer, för att aktivt kunna utforska, utvecklas och lära.   

Fortsättningsvis visade resultatet att barn ges möjlighet att utvecklas och uppleva förändring 
när de ges omsorg i utmanande situationer, vilket medför lärdomar och livsviktiga koder i 
lek och socialt samspel. Vår tolkning utgår från det faktum att barn genom lärdomar 
utvecklas. Med en trygg vuxen som visar omsorg i utmanande situationer, erbjuds barn 
tankar och upplevelser från ett annat perspektiv, som i sin tur erbjuder barn en högre 
medvetenhet om sin omvärld. Detta går i enlighet med Noddings (2002) beskrivning av 
omsorgsetiken, vilken ger individen grundläggande förutsättningar att utveckla kunskap i 
det sociala livet, i ett ömsesidigt samspel. 

Resultatet visade även att utmanande situationer möjliggör för förändring hos förskollärare, 
där de kan urskilja barns intressen. Intentionen är att tyda barns signaler, för att anpassa 
omsorgen. Vår tolkning av det sistnämnda är att den relation som skapas mellan vuxna och 
barn behöver vara personlig, där den vuxne urskiljer barns vilja, intressen och uttryckssätt. 
Det är således i den stunden av medvetenhet som vuxna kan utveckla kunskap om hur 
omsorg ska appliceras i varje specifikt tillfälle. I överensstämmelse med Kihlbom, Lidholt 
och Niss (2009) kan förskollärare ge barn en god omsorg om de skapar en positiv 
känslomässig relation till barnet, vilket ökar lyhördheten för hur omsorg ska skötas.  

Slutligen presenterade en respondent att förskollärares uppdrag handlar om att se 
möjligheter. Dels att ha ett hopp om barnet, och även en tilltro genom den pedagogiska 
kärleken som skapas mellan förskollärare och barn (Persson & Gustafsson, 2016).  

4.3 Förskollärares syn på svårigheter med omsorg  

Respondenternas syn på svårigheter med omsorg i utmanande situationer skiljer sig åt. 
Hälften uttrycker att det ligger en svårighet i att erbjuda omsorg vid personal- och 
vikariebrist. Likaså nämner hälften att en svårighet ligger i att erbjuda omsorg när förskolans 
organisation och förskollärares uppgifter stjäl tid från barngruppen. En respondent 
uttrycker:  

Jag kan tycka att det är svårt när det är kort om folk, när det är många sjuka och sen när hela 
barngruppen är här. Då blir det svårt att hinna med för att det finns så mycket måsten. 

En annan respondent nämner:  
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Ja, eftersom alla barn är olika kan det vara svårt att hinna med om det är många barn i gruppen 
och kollegor som är sjuka. Men om du frågar om tillfällen kan det vara just när det är kollegor 
som är borta. Då är det svårare att hinna med. 

Två respondenter framför svårigheten med att ge omsorg när barn agerar utåt. Därefter 
redogör två respondenter för att en svårighet ligger i att ge omsorg när barns signaler 
misstolkas. Ena uttrycker följande tankar: 

Ett barns signal kan tydas, när det behöver närhet eller vill ha uppmärksamhet. Men det är inte 
alltid man ser det i början. Kanske behöver barnet sitta i famnen och få närhet. Det beror på hur 
det uttrycker sig. Det är svårt att hinna läsa av en hel barngrupp innan man lärt känna just det 
barnet. 

Två respondenter ser ingen svårighet i att ge omsorg. För dem handlar det om det egna 
förhållningssättet och hur omsorg kan ges på olika sätt till olika barn. Ena uttrycker: 

Nej, det kan jag inte. Nej, jag kan inte uppleva att det är svårt heller för det handlar om vårt 
förhållningssätt och vårt förhållningssätt måste vi ha oavsett. Och jag tycker det är så skönt att vi 
på den här förskolan har ett gemensamt förhållningssätt. Vi har bestämt hur vi vill arbeta med 
barnen och hur vi tänker att lärande sker och sådana saker. 

4.3.1 Analys av förskollärares syn på svårigheter med omsorg 

Resultatet redogjorde för att hälften av respondenterna finner det svårt att erbjuda omsorg 
under personalbrist. Tillika uttrycker hälften att förskollärare fått allt fler uppgifter utanför 
arbetet i barngrupp, där planering och administrativt arbete tar uppmärksamhet från 
omsorgen. Vi tolkar utifrån det föregående, att förskollärares upplevelser av förändring i hur 
och till vilken grad omsorg tillämpas, sannerligen har påverkats av föränderliga faktorer i 
förskolans verksamhet. Förskolans organisation tycks ha påverkat hur omsorg prioriteras, 
och en konsekvens av detta är att den försvinner allt mer. Som tidigare nämnts utökades 
barngrupperna på 1980-talet, vilket medförde att förskollärare fick fler uppgifter (Vallberg 
Roth, 2011). När sedan läroplanen tillkom 1998 för att revideras ytterligare, 2010 och 2016 
fick förskollärare än mer uppgifter i förskolans verksamhet (Lärarförbundet 2003; Vallberg 
Roth, 2011). Eriksson (2014) påvisar att omsorg och vardagliga rutiner i förskolan var vardag 
innan läroplanen utvecklades och styrdokument infördes. Wallskog (2011) framför 
dessutom att lärarlegitimationen, vilken infördes 2011, även ökade arbetsuppgifterna för 
förskollärare. 

Vidare uppgav ett par respondenter att det är svårare att ge omsorg när barn agerar utåt. Vi 
kan med detta tyda att barns uppträdande kan skapa hinder för förskollärare att ge omsorg. 
Detta blir problematiskt eftersom det professionella uppdraget kräver tolerans och förståelse 
(Persson & Gustafsson; Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad, 2016). I relation till 
anknytningsteorin kräver professionell omsorg kunskap om hur negativa reaktioner förstås 
i syfte att kunna erbjuda barn empati, ömhet och omvårdnad oavsett situation (Brandtzaeg, 
Torsteinson & Øiestad, 2016). 

Resultatet belyste även att det ligger en svårighet i att ge omsorg när barns signaler 
misstolkas. Därav förklarar en respondent att omsorgsbehovet kan missförstås. Brandtzaeg, 
Torsteinson och Øiestad (2016) påpekar dock att det är genom en professionell omsorg, som 
en stark och givande relation kan skapas. Utifrån en professionell omsorg kan vuxna utrustas 
med kunskap om hur de egna tankarna och känslorna ska hanteras, helt beroende av det 
enskilda barnets behov. Samtidigt påvisar Bowlby (2010) och Broberg (2017) att en trygg 
anknytning skapas när barnets signaler blir tillgodosedda av en anknytningsperson.  
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Till skillnad från övriga, fann två respondenter ingen svårighet i att ge omsorg. 
Respondenterna menade att det faller helt och hållet på vilken syn förskollärare har på barn 
och lärande, samt hur de förhåller sig. Vi vill som respondenterna påstå att omsorg ska ses 
som en naturlig del som utgör grunden i förskolan (Persson & Gustafsson, 2016; Kihlbom, 
Lidholt & Niss, 2009). Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) påvisar att förskollärares 
förhållningssätt bör vara kompensatoriskt för barnen, på ett sätt som gynnar deras 
utveckling och lärande under samspel. 

4.4 Uppmärksammandet av omsorg i arbetslaget 

Hälften av respondenterna framför att begreppet omsorg inte ordagrant benämns i 
arbetslaget. Däremot förekommer delar som rör omsorg, utan att benämnas ordagrant. En 
respondent uppger att arbetslaget för diskussioner kring omsorg utifrån barns välmående i 
förskola och hem. Vidare uppger en annan att diskussioner i arbetslaget förs, vilka relaterar 
till barns behov och tillvaro i förskolan. Två respondenter uttrycker att de blivit mer 
uppmärksammade på omsorgsbegreppet efter en föreläsning tidigare i år (2018), som 
berörde ämnet. En annan uttrycker att de mest talar om det egna förhållningssättet och deras 
gemensamma värdegrund, vilka respondenten anser är viktiga delar rörande omsorg. 
Respondenten uttrycker följande: 

Jo, det gör vi, vi pratar mycket om det eftersom vi pratar om vårt förhållningssätt och vår 
värdegrund. För det ingår i omsorg. Vi reflekterar mycket över hur vi är. Sen är det viktigt att 
värdegrunden är levande hela tiden. Vi finns där och vägleder barnen men vi kan också vägleda 
varandra. 

Vidare i resultatet uttryckte en respondent att omsorgsbegreppet är omfattande och rör flera 
delar. Respondenten uttrycker följande mening: 

Det är ju lite svårt vad omsorg är också, omsorg är väldigt omfattande känner jag. Omsorg 
omfattar så många delar, för det är ju barnets välmående hela dagen både i sinne och kroppsligt. 
Omsorg är att vi tar oss ut, omsorg är också att vi tar oss in om de fryser. Eller att vi hör när de 
ropar när de är på toaletten. Att vi finns där är också omsorg.  

Två andra redogör för att omsorg inte nämns i högre grad i arbetslaget, till följd av att 
pedagogiska aktiviteter tar mer fokus. Den ena av dessa framför att de inte talar alls om 
omsorg i arbetslaget, men att den behöver lyftas mer, eftersom lärande och omsorg behöver 
vävas samman.  Respondenten uttrycker:  

Jag tycker inte att det är så mycket, men det är för att det hela tiden ska talas om vilka aktiviteter 
vi ska göra. Det är lärandet som står i centrum, fast jag tycker att omsorg och lärande måste vävas 
samman för att man ska kunna nå bästa resultat. 

Dessutom poängterar fler respondenter att de vill lyfta ämnet i större utsträckning, eftersom 
omsorg ska implementeras i läroplanen. En uttrycker följande: 

Varför vi inte pratar om det vet jag inte, vi pratar om väldigt mycket saker, men jag tänker att 
ordet omsorg går in i ordet trygghet lite grann. Sen tänker jag att i och med att det ska 
implementeras i läroplanen behöver vi lyfta det mer, som vi lyfter andra ord i läroplanen.  

Vidare framför respondenten att det kan vara skillnad på hur barnskötare och förskollärare 
uppfattar omsorg. Respondenten framför:  

Sedan tänker jag, att det kanske är en skillnad hos barnskötare och förskollärare. Som 
förskollärare kan jag gå in i det tänket kring omsorg, utan att relatera begreppet till min hjärna, 
medan barnskötare kanske inte tänker så utan, tänker mer på ett ytligt, grunt perspektiv, mer 
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omvårdnad, tröst, plåster, det är bra om de har någon att leka med. Det finns ett annat djup hos 
förskollärare, som kanske ser vinning och konsekvenser med att vi gör det vi gör. 

4.4.1 Analys av omsorg i arbetslaget 

I resultatet kan vi urskilja att hälften av respondenterna inte ordagrant benämner omsorg 
under diskussioner i arbetslaget. Däremot påtalas omsorgen under diskussioner, utan att 
relateras till begreppet. Vi tolkar det föregående som att hälften av respondenterna kopplar 
begreppet till företeelser, vilka relateras till omvårdnad och skötsel, samtidigt som det kan 
kopplas till barns psykiska välmående. Enligt Rose och Tingley (2008) saknar 
omsorgsbegreppet tydlig definition trots att det dagligen används i den pedagogiska 
verksamheten. I resultatet uttryckte en respondent att omsorg inte nämns, eftersom 
pedagogiska aktiviteter tar deras fokus. Vi tolkar det förgående som att barns utveckling och 
lärande i viss mån prioriteras mer än omsorg. Enligt studier som Löfgren (2016) nämner 
lägger förskollärare en stark tonvikt på barns utveckling och lärande, vilket lett till att 
omsorg hamnat i bakgrunden. 

Vi tolkar i likhet med respondenterna att omsorg kan ses ur olika perspektiv och med flera 
innebörder. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015), Josefson (2016), samt Åkerblom (2016) 
trycker på att omsorgsbegreppet är osynligt i förskolan och inte diskuteras i stor omfattning 
under planeringstid, vilket även resultatet visar. Enligt Persson och Gustafsson (2016) är det 
viktigt att arbetslag i förskolan reflekterar kring omsorg, för att skapa en högre förståelse för 
begreppet.  

Ett par respondenter framförde att omsorg i arbetslaget kan utgå från det egna 
förhållningssättet. Aspelin (2016) beskriver omsorg som en tyst kunskap. Emellertid 
uppfattar vi det som problematiskt eftersom Åkerblom (2016) påvisar att det ligger svårighet 
i att reflektera kring något som inte skildras i ord. Dock menade även respondenterna i 
resultatet att omsorg är något som sker omedvetet, och att det därför vävs in i verksamheten. 
Däremot poängterar Persson och Gustafsson (2016) samt Lorvik Waterhouse (2016), att det 
krävs reflektion och definition kring begreppet, samt att det behöver medvetandegöras, för 
att få en högre förståelse över dess innebörd.  

Resultatet visade även att omsorg som fokus i arbetslaget fallit bort för vissa respondenter, 
till följd av riktat fokus på aktiviteter samt barns utveckling och lärande. Majoriteten av 
respondenterna föreställer sig att omsorg säkerligen kommer diskuteras i högre grad i 
arbetslagen framöver, i och med revideringen av Läroplan för förskolan (2018), med fokus 
på omsorg. Detta går att sätta i relation till vad Vallberg Roth (2015) framför om att 
utveckling och lärande erhållit ansenligare fokus i svensk förskola än omsorg. Däremot 
visade även resultatet att somliga respondenter tar upp aspekter som de uppfattar rör 
omsorg i arbetslaget. Johansson och Pramling Samuelsson (2001), samt Persson och 
Gustafsson (2016) redogör för att omsorg och pedagogik är beroende av varandra, samt att 
barn lär och utvecklas genom vad de uttrycker, en kvalitativ omsorg. 

Vidare uppfattar en respondent att förskollärare har ett djupare tänk kring vart deras 
handlingar leder. Medan barnskötare möjligen ser mer till omvårdnad när de handlar. Vår 
tolkning av detta är att det kan vara skillnad på hur barnskötare och förskollärare uppfattar 
omsorg, där deras respektive uppgifter ses som olika. Däremot arbetar förskollärare och 
barnskötare tätt tillsammans i arbetslag, vilket borde vara ett argument till mer 
samstämmighet. Utifrån Van Laere, Peeters och Vandenbroecks (2012) studie om olika 
pedagogers arbetssätt, kan vi tolka att omsorg uppfattas som en “underordnad” uppgift, 
vilken utförs av barnskötare. Förskollärare i sin tur riktar enligt studien fokus åt barns 
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utveckling och lärande. Emellertid framför Johansson och Pramling Samuelsson (2001) att 
barnskötare historiskt sett, har arbetat med de yngsta mest ”omsorgskrävande” barnen. 
Förskollärare i sin tur har ofta ägnat sig åt de äldsta. 

Anknytningsteorin (Bowlby, 2010) kan sättas i relation till omsorg och resultatet kring 
uppdagandet av omsorg i arbetslaget, genom att Broberg, Hagström och Broberg (2012) 
redogör för trygghetens betydelse i förskolan. Arbetslag i förskolan behöver diskutera frågor 
rörande omsorg och trygghet eftersom det, som tidigare nämnts gynnar barns utveckling och 
lärande (Bowlby, 2010; Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad, 2016).  

4.5 Omsorgens förändring i förskolan 

Nedan presenteras omsorgens förändring över tid och i nutid. Resultaten utgår från 
skillnaden mellan respondenternas start i förskolläraryrket fram tills idag.  

4.5.1 Omsorgens förändring över tid 

En respondent började karriären på 1970-talet och ansåg att det under tiden var mer 
förvaring än pedagogik. Fokus där låg på att ombesörja mat, vila och blöjbyten, snarare än 
utveckling och lärande. Respondenten framför: 

Det har satts fokus på Lpfö, förskollärare och utbildning, samt vad det handlar om i grunden. Att 

det inte bara är förvaring, som den gamla tidens omsorg, utan det handlar också om ett lärande, 

utveckling. Och så ordet förskolan. Jag menar, det hette ju daghem förut, barnkrubba, barnhem. 

I vissa nordiska länder lever begreppet kvar. 

Två respondenter vilka började arbeta på 1980-talet, framför att det under tiden riktades 

mer fokus på omhändertagande. Den ena av dessa redogör följande: 

Det var en helt annan miljö, för att på småbarnsavdelningar hade vi spjälsängar till alla tolv barn 
så de inte skulle kunna ta sig någonstans. Och vi hade barnstolar med, som de satt i så de inte 
skulle ramla ned. Det är ju borttaget nästan. Så det har ju blivit ett annat ansvarstänk att barn ska 
klara saker själva sådär. 

Två respondenter började sitt arbete i förskolan under 1990-talet. De uttrycker också att det 
riktades mer fokus på omvårdnad än barns utveckling och lärande. Ena uttrycker att 
verksamheten styrdes utifrån förskollärarnas intressen istället för barnens. Respondenten 
uttrycker:  

Idag finns en större medvetenhet om undervisning och lärande. En helt annan riktning och en 
medvetenhet för mig som förskollärare.  Jag tänker för barnen också, på det sättet vi jobbar här. 
Det är en jätteresa jag varit med om. Från början skulle det vara lustfyllt och roligt. Det var inte 
barnen som styrde utifrån intresse utan de vuxna styrde efter vad de var intresserade av.  

Tre respondenter började sin karriär i förskolan under 2000-talet. En av dessa framför att 
det i början av 2000-talet inte fanns lärande i samma utsträckning som nu, och att det då 
var omvårdnad som låg i fokus. Respondenten uttrycker: 

Ja, verkligen. Förr om åren, när jag arbetade som barnskötare år 2000 eller tidigare ändå, fanns 
inte lärandet på samma sätt. Inte lika strukturerat, utan då var det mer att barnen kom till 
förskolan och man tog hand om dem. Omhändertagande, omvårdnad. Till att nu är det nästan 
som att de ska kunna läsa när de kommer härifrån, innan de börjar förskolan. Nu ska de kunna 
så mycket, fast det kanske inte är det som är tanken. Man får den där känslan att omsorgsbiten 
har fallit bort i lärandets uppbyggnad. 
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4.5.2 Omsorg i nutid 

Sammanfattningsvis presenterar resultatet att majoriteten av respondenterna uppfattar att 
omsorg i form av omvårdnad förr ansågs vara mer omfattande i förskolan, till och med 
kanske den mest omfattande delen. En respondent väger omsorgens betydelse genom åren 
mot andra begrepp i följande påstående: 

Jag tänker att omsorg tidigare handlade mer om omvårdnad, och att omvårdnaden hade en 
större del än vad jag tänker lärande, kunskap och undervisning hade. Dels har man utvecklats 
själv och jag tror att förskolan överlag har en annan inriktning idag än tidigare. Så absolut, från 
att handla om mer omvårdnad till att handla om mer omsorg och lärande som en helhet.  

Vidare visar resultatet att två respondenter anser att omsorg i nutid även fått en annan roll, 
där den i en bildad helhet vävs samman med utveckling och lärande. En av dessa uppfattar 
att läroplanens tillkomst 1998, bidrog till att omvårdnaden mer och mer kom att handla om 
omsorg, utveckling och lärande som en helhet. 

Tre respondenter uppger även att de idag har fler uppgifter än tidigare som inte är i 
barngrupp, vilket tar fokus från omsorgen. En respondent uttrycker att de till följd av 
administrativt arbete, möten och planeringstid, inte hinner ge den omsorg som önskas. 
Vidare uttrycker en annan följande om omsorg: 

Omsorgsbiten har också blivit lidande av att jag har mycket fler uppgifter än jag någonsin haft 
förr. Det är mycket möten, mycket mer på min agenda som inte berör barnen på det sättet, som 
är utanför barngrupp. Administrativt, läsande, möten, det fanns inte förut. Det var mycket mer 
här och nu förr i barngruppen. Och det är en sorts omsorg tycker jag. Fler vuxna i gruppen, nu är 
man färre. Det har ändrats till det sämre, förr var vi fyra vuxna på heltid på tolv barn. Omsorgen 
blir lidande av att vi har stora barngrupper. Man hinner inte ge den omsorg man skulle vilja.  

Två respondenter uttrycker att de ser förändringar i omsorgsbehovet, men är osäkra på om 
dessa beror på egen förändrad medvetenhet eller en förändring överlag i förskolan. Två 
respondenter framför även att omsorg är viktigt för att barn ska känna trygghet och lära. 
Dessutom framför samtliga respondenter att den kommande revideringen av läroplanen kan 
bidra till att begreppet lyfts mer. En respondent uttrycker följande:  

Egentligen är det inget nytt för oss, men vi kan kanske göra mer medvetna val utifrån det 
begreppet. I och med att det finns mer i läroplanen lyfter man det mer. 

Två respondenter framför att omsorg kräver mer utrymme i förskolans läroplan eftersom 
den finns med som ett komplement till hemmet. Samtidigt lyfter en respondent vad omsorg 
har för betydelse för barns utveckling och lärande på följande sätt: 

Enligt mig så behöver förskolan se mer till omsorg, och vad omsorg leder till i det långa förloppet. 
En omsorg kan man säga bygger upp individen inifrån och ger självkänsla som aktiviteter inte kan 
göra. 

4.5.3 Analys av omsorgens förändring i förskolan 

Nedan presenteras en analys av omsorgens förändring över tid samt i nutid. Analysen utgår 
som i resultatet från skillnaden mellan respondenternas start i förskolläraryrket fram tills 
idag.  

Analys av omsorgens förändring över tid 

En respondent som medverkade i studien arbetade under 1970-talet. Vi kan se i resultatet 
att respondenten ansåg att det i början av dennes karriär var ett omfattande omsorgsbehov 
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där fokus låg på att uppfylla barns primära behov av omvårdnad. Respondenten framförde 
att det var just omvårdnaden som krävdes och att det var mer förvaring förr om åren än 
lärande och utveckling. Dock uttryckte respondenten att det blev mer fokus på utveckling 
och lärande allt eftersom tiden gick. Vi tolkar detta som att respondenten anser att 
utveckling och lärande under 1970-talets början inte implementerats i stor utsträckning trots 
Barnstugeutredningen. Det var denna utredning som beslutade att utveckling och lärande 
skulle få mer utrymme i förskolan (SOU 1972:26).  

I likhet med respondenterna som började karriären på 1970-talet, belyste även 
respondenterna som började arbeta på 1980-talet, att omvårdnad stod i fokus. Den ena av 
dessa redogjorde för att barn under tiden ansågs behöva mer tillsyn än idag. Vidare uppgav 
respondenten att det under tiden låg mer fokus på omsorg, eftersom det fanns färre barn i 
grupperna. Vår tolkning utgår från det faktum att barngrupperna under 1980-talet utökades, 
vilket gav förskollärare fler uppgifter som rörde pedagogiska planeringar. Dessa syftade till 
att utveckla verksamheten efter Barnstugeutredningens tillkomst (Vallberg Roth, 2011). Det 
är möjligt att det trots ökade barngrupper fanns färre barn än idag, samt att det endast var 
begynnelsen för “utveckling och lärande”. 

Ytterligare två respondenter som började arbeta på 1990-talet, uttryckte i resultatet att 
omvårdnad hade större utrymme än utveckling och lärande, som integrerades mer efter 
läroplanens tillkomst 1998 (Skolverket, 1998). Dessutom framförde en respondent som 
började arbetet under 2000-talet, att det i början av tiden inte fanns lärande i samma 
utsträckning som nu. Vår tolkning av detta är att fokus på omsorg förr i tiden gestaltades i 
form av omvårdnad och vardagliga rutiner.  

Med koppling till anknytningsteorin vill vi redogöra för att förskollärare behöver prioritera 
omsorg eftersom det främjar barns utveckling och lärande (Broberg, 2017).  

Analys av omsorg i nutid 

Som det framkom i resultatet ansåg majoriteten av respondenterna att omsorg i form av 
omvårdnad, hade en mer omfattande betydelse förr och därför prioriterades mer i förskolans 
verksamhet. Däremot tolkade den övervägande delen av respondenterna att omvårdnad, det 
vill säga att sköta om i fysisk mening var omsorgens definition.  Vår tolkning är att omsorgen 
i förskolan möjligtvis har påverkats till det sämre, då den inte har lika stor prioritet idag som 
förr. Om vi blickar bakåt i tiden kan vi finna att Broberg, Hagström och Broberg (2012), samt 
Pramling Samuelsson och Jonsson (2017) lyfter att de historiska förändringar som skett i 
förskolans verksamhet visar på att omsorg var en mer övergripande aspekt i barnkrubbor 
och barnträdgårdar innan dessa förvandlades till förskolan. Eriksson (2014) framför även 
att omsorg var grunden för förskolan förr, och att det idag är kunskaper om barns utveckling 
och lärande som utgör denna grund.  

En kontrast till detta är att resultatet även visade att omsorgens roll har förändrats till en 
oersättlig faktor som tillsammans med utveckling och lärande formar en helhet. Vi tolkar 
detta som att omsorg har större betydelse för att bygga förskolan idag, med samma 
möjligheter som utveckling och lärande. Detta kan kopplas till bland annat begreppet 
educare som Halldén (2007) och Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) redogör för, vilket 
innebär ett helhetsperspektiv på förskolans uppdrag, som förenar trygg omsorg med 
främjande av utveckling och lärande. Detsamma gäller för förskolans läroplan (Skolverket, 
2018) där lärande, fostran och omsorg representerar hela förskolans verksamhet, uppdrag 
och organisation.  
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Vidare redovisade resultatet att dagens organisation i förskolan kräver mer av förskollärare 
än tidigare. Vi tolkar i enlighet med Wallskog (2011) att förskollärares status har höjts, där 
mer ansvar har delgetts för förskolans pedagogiska verksamhet. Vidare tillkom fler uppgifter 
rörande reflektion och utvärderingsarbete när Läroplanen reviderades 2010 (Vallberg Roth, 
2011; Eriksson, 2014).  

Respondenterna reflekterade dessutom över hur deras ansvar rörande omsorg blivit lidande 
på grund av fler uppgifter, samt högre krav och förväntningar. Vi tolkar att förskollärare 
upplever en prestation, där de ska ge omsorg samtidigt som den pedagogiska verksamheten 
ska hållas levande. Sheridan, Sandberg och Williams (2015) argumenterar för att det är 
förskollärares ansvar att förena omsorg, utveckling och lärande i en bildad helhet. Med 
koppling till anknytningsteorin vill vi än en gång belysa att förskollärare behöver prioritera 
omsorg eftersom det gynnar barns utveckling och lärande (Broberg, 2017).   

I resultatet framkom det att läroplanens revidering kring omsorgens innebörd inte är en 
direkt nyhet. Däremot framförde förskolläraren som uttryckte denna mening att det kan 
göras mer medvetna val utifrån begreppet. Vi tolkar det föregående som att omsorg fått en 
ny innebörd i styrdokument, där förskolepersonal blivit mer medvetna om dess förekomst. 
Omsorg tycks inte enbart handla om personalens handlingar och ställningstaganden, utan 
även om medvetna val utifrån omsorgsbegreppet. Dessa nya sätt att se på omsorg förklarar 
Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) är gynnsamma för begreppet i läroplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

25 
 

5 Diskussion 

Avslutningsvis når vi fram till studiens diskussionsdel som presenteras utifrån avsnitten: 
resultatdiskussion och slutsats, metoddiskussion, samt relevans för förskolläraryrket. 
Avsnittet avslutas med framtida forskning. Under Resultatdiskussion diskuteras resultatet 
utifrån studiens syfte samt frågeställningar, följt av studiens slutsats. Under 
metoddiskussionen framför vi reflektioner kring vårt metodval, följt av relevans för 
förskolläraryrket, samt förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är som bekant att ta reda på vilken syn respondenterna har kring 
omsorgens innebörd, hur de uppfattar sin egen roll i omsorgssituationer, samt hur de tolkar 
att omsorgen förändrats under det egna yrkeslivet. Följande frågeställningar har beaktats: 

• Hur definierar och resonerar förskollärare kring omsorg i förskolan? 
 

• Hur beskriver förskollärare att de tillämpar omsorg i praktiken? 
 

• Hur uppfattar förskollärare att omsorgens innebörd förändrats i förskolan? 
 

För att fullgöra studiens syfte har vi genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
genomfört en undersökning utifrån frågeställningarna. Vi har genom reflektion och analyser 
gjort kopplingar till tidigare forskning, samt anknytningsteorin (Bowlby, 2010). Vi har även 
urskilt mönster i förskollärares definitioner, resonemang och tillämpningar. Nedan 
presenterar vi vår resultatdiskussion, samt slutsatser.  

5.1.1 Det pedagogiska ansvaret  

Studien visar främst att förskollärare har olika definitioner av vad omsorg innebär, samt att 
omsorg är ett omfattande tvetydigt begrepp. Det som även är utmärkande i resultatet är att 
omsorg upplevs som besvärligt att ge vid vissa tillfällen på grund av allt fler arbetsuppgifter 
för förskolepersonal (Vallberg Roth, 2015). Utifrån vår tolkning skulle förskollärare och 
barnskötare få mer tid att ge barn omsorg, om de fick färre uppgifter utanför barngruppen. 
Enligt Skollagen (2010:800) och förskolans läroplan, ska barn erbjudas en trygg omsorg i 
förskolan, samtidigt som barns utveckling och lärande ska stimuleras i en miljö som utgår 
från deras behov.  

Resultatet visar att det administrativa arbetet i förskolan oftast tar mycket utrymme och 
lämnar lite plats för relationella processer. Relationer framför Bowlby (2010) skapar en bas 
för barns framtida person och etablerar den trygga omsorgen de behöver i sin vardag. Vi 
upplever dock att de krav och förväntningar förskolan, samt övriga kommunala och statliga 
enheter har på förskollärare, är betydligt högre idag än förr. En konsekvens av detta tycks 
vara att det blir otillfredsställande att ge omsorg. Om det är så pass många som upplever 
detta som en stor utmaning, vad kan det beror på? Får de tillräckligt med fortbildning för att 
kunna hantera ansvaret i förskolan? Eller handlar det snarare om hur de ser sig själva som 
kompetenta, känslomässiga individer? Enligt Skolverket (2007) visar forskning att 
förskolepersonals kompetens och utbildning påverkar förskolans kvalitet, som i sin tur 
påverkar omsorgen, samspelet och den kommunikation som sker mellan barn och personal. 
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Det kan vara mer utmanande att mäta upp till den standard som har skapats inom 
förskolläraryrket, när det skett förändringar i professionen och verksamheten överlag 
(Utbildningsdepartementet, 2018). 

Det föregående stämmer i enlighet med Vallberg Roth (2011) som tidigare nämnde att 
förskollärarlegitimationen och införandet av en läroplan för förskolan (Skolverket, 1998) 
med revideringar, bidragit till allt fler arbetsuppgifter rörande reflektion, utvärderingsarbete 
och planering av pedagogiska aktiviteter (Wallskog, 2011; Eriksson, 2014). Pramling 
Samuelsson och Jonsson (2017) anser däremot att strukturella aspekter som personaltäthet, 
personalens kompetens, kontinuitet i omsorg och barngruppens storlek inte bör påverka det 
förhållningssätt som förskollärare förväntas ha. Detta blir problematiskt eftersom den 
stundande revideringen som träder i kraft 1 juli 2019, ställer ännu fler krav på förskollärare 
utifrån undervisning, omsorg och förskollärares ansvar för det föregående 
(Utbildningsdepartementet, 2018). 

5.1.1 Omsorg som förhållningssätt  

Vidare visar resultatet att flera respondenter anser att det egna förhållningssättet ska 
återspegla omsorg i form av omvårdnad och lyhördhet för barns behov. Det är alltså något 
som sker omedvetet. Detta går i enlighet med Johansson och Pramling Samuelssons (2001) 
redogörelser, vilka redovisar för att omsorg är ett förhållningssätt kopplat till omtanke och 
bemötande, utifrån barns förutsättningar, tankar och upplevelser. Barn har rätt att bemötas 
med lämplig kompetens, kunskap och förståelse som gynnar utvecklingen, lärandet och 
välbefinnandet. Det är av vikt att förskollärare möter barn utifrån ett förhållningssätt som 
kan stödja, vägleda och utmana dem i sin resa att bli meningsskapande individer (Pramling 
Samuelsson & Jonsson, 2017). På samma sätt ser vi på det egna förhållningssättet, som något 
som behöver utmanas och ifrågasättas. Vi bör inte bara sätta oss i en position där vi 
undersöker våra egna handlingar och tankar utan även barnens. På så sätt kan vi upptäcka 
och använda olika sätt som utgår från barns perspektiv, för att kommunicera. Vi tänker i 
enlighet med Persson och Gustafsson (2016) att förskollärare ansvarar för att aldrig sluta se 
möjligheter i omsorg, utveckling och lärande hos barn såväl som hos sig själva. Vi anser även 
att barns möjligheter och förutsättningar att upptäcka sin omvärld beror på förskollärares 
förståelse för barns perspektiv och meningsskapande, såväl som det professionella 
uppdraget (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).  

5.1.2 Mer fokus på utveckling och lärande 

Ett av studiens huvudresultat är att omsorgen minskat till följd av mer fokus på utveckling 
och lärande. Detta kan även styrkas med införandet av läroplanen och det ökade ansvaret 
för förskollärare (Utbildningsdepartementet, 2018). I resultatet framförde några 
förskollärare att mer fokus läggs på barns utveckling och lärande, samtidigt som  resultatet 
även visade att ett par ansåg att båda delar var förekommande.  Enligt studier har omsorg 
och fostran hamnat i bakgrunden, till följd av att utveckling och lärande fått mer utrymme i 
förskolan (Vallberg Roth, 2015; Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). Förskollärare lägger 
enligt studier mer vikt på barns utveckling och lärande än omsorg, som anses vara ur tid 
(Löfgren, 2016). Handlar det föregående om att förskollärare fått fler uppgifter som tar fokus 
från omsorgen? Det blir problematiskt eftersom förskolans undervisning ska erbjuda en 
integration av omsorg, utveckling och lärande (Skolverket, 2018; SFS: 2010:800). Med 
koppling till anknytningsteorin belyser Brandtzaeg, Torsteinson och Øiestad (2016) att 
omsorg har en betydelsefull roll för det tidiga lärandet. Även begreppet Educare lyfter att 
förskolans uppdrag ska förena trygg omsorg med främjande av utveckling och lärande. 
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Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2001) ska pedagogik och omsorg inte skiljas åt. 
Samtidigt framför Michaeli (1995) och Josefsson (2016;2018) att omsorg både handlar om 
att stötta barns utveckling och lärande, samt att sköta om i fysisk mening. I resultatet lyfte 
ett par respondenter att omsorg sker omedvetet i aktiviteter. I likhet med det lyfter Dalgrens 
(2017) avhandling att omsorg förekommer i ett flertal aktiviteter i förskolan i samhörighet 
med fostran, lärande och lek. Detta benämns som ”inbäddad undervisning” vilket ämnar att 
belysa hur förskollärare fångar barns lust att lära i vardagssituationer.  

5.1.3 Omsorg som stöd 

I resultatet praktiserade förskollärarna bland annat omsorg som att erbjuda barn trygga, 
nära, positiva relationer. De exempel som framställdes var att lyssna, vara behjälplig, samt 
ge tröst. Det framkom även att omsorg erbjuds kontinuerligt på skilda sätt, utifrån olika 
barn. Framförallt de yngsta som möjligen inte har sin grundtrygghet. Ytterligare ett exempel 
var samtal med barn där förskollärare försiktigt men avsiktligt möter barn med frågor, i syfte 
att ta reda på deras upplevelser under olika händelser eller situationer. Dessutom förknippas 
omsorg enligt resultatet många gånger med omvårdnad.  Handlar omsorg om att vårda där 
omtanke läggs till? Medan omvårdnad saknar vidare eftertanke fast med utgångspunkt från 
att vårda? Vi kan se utifrån Halldén (2007) att forskare lyfter omsorgsbegreppet som 
aktivitet eller verksamhet, vilka avser att ombesörja omvårdnad, respektive kvalitet eller 
förhållningssätt, som fokuserar på att vara engagerad i sina praktiska handlingar. Josefsson 
(2018) i sin tur lyfter att omsorg kan ses på skilda sätt. Både ett förhållningssätt, rutiner med 
fokus på praktiska handlingar, eller respekt- och tillitsfulla relationer. På grund av 
omsorgens olika definitioner ses begreppet som försummat, svårfångat, utvidgat och/eller 
avgränsat. Denna mångtydighet redogör för att begreppet och dess användning behöver 
granskas. Åkerblom (2016) i sin tur hävdar att det ligger en svårighet i att undersöka 
omsorgsbegreppet utifrån olika teorier, eftersom det står för praktisk kunskap. 

Det framkom även i resultatet att inskolningsperioden är en väsentlig tid för att lägga 
grunden för trygghet. Det handlar om att skapa en bra relation med både barn och föräldrar 
för att denna trygghet ska kunna utvecklas. Broberg (2017) uppmärksammar på så sätt att 
förskollärares roll i relation till detta, kan vara att förstärka den trygga anknytningen som 
barn bär med sig hemifrån och även ge positiva relationer till barn som har en otrygg 
anknytning. Brandtzaeg, Torsteinson och Øiestad (2016) anser dessutom att anknytningen 
har en viktig roll i det tidiga lärandet där närhet och trygghet är två grundläggande 
företeelser barn bör uppleva hos vuxna omkring sig. Med anknytning och utforskande som 
förutsättningar kan barn uppleva att de är skyddade, samtidigt som de ges utrymme att 
känna sig självständiga. Förskolan ska som Skolverket (2018) uttrycker införa normer, regler 
och värderingar som utmanar och utvecklar små barns värld. Vi liksom Pramling 
Samuelsson och Jonsson (2017) tolkar detta som att de kommunikativa aspekter av 
socialiseringen i förskolans värld, är det som lägger grunden för omsorg, utveckling och 
lärande hos barn.  

5.1.4 Omsorgens förändring genom tiderna 

Som titeln på vårt arbete antyder har förskolan sedan begynnelsen från den första 
småbarnsskolan till dagens förskola förändrats både med uppdrag och som institution 
(Broberg, Hagström & Broberg, 2012; Vallberg Roth, 2011). Ett av studiens främsta resultat 
när det gäller omsorgens förändring över tid, är att den övervägande delen av 
respondenterna ser tillbaka på sina karriärer och dess avstamp, som mer inriktade på 
omvårdnad. Oberoende om respondenterna började karriären under 1970-talet eller 2000-
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talet. Dessutom visade resultatet att respondenterna uppfattar att fokus på utveckling och 
lärande och andra synsätt på omsorg har kommit under senare år, efter införandet av 
lärarlegitimationen och flera revideringar av förskolans läroplan. Omsorgsbegreppet har i 
och med en reformerad barnsyn kommit att ändras från att utgå från reguljär fysisk 
omvårdnad till att omfatta mer intellektuella värden (Se t ex Broberg, Hagström & Broberg; 
2012; Vallberg Roth, 2011; Åkerblom, 2016). 

Resultatet visade på samma gång, att omsorg haft en mer omfattande roll i förskolan förr, 
framför allt omvårdnaden. Tidigare hade omvårdnad större betydelse än lärande, kunskap 
och undervisning. Samtidigt ses den egna utvecklingen som en påverkansfaktor för denna 
förändring. Förskolan verkar ha en annan inriktning idag än tidigare i och med att omsorg, 
tillsammans med utveckling och lärande ska utgöra en helhet. På så sätt har respondenterna 
uttryckt att omsorgen fått en ny innebörd. Vi tolkar det som att omsorgens betydelse har 
genomgått historiska förändringar som började med den första småbarnsskolan på 1800-
talet där den funnit en ny plats i dagens förskola (Hatje, 1999; Broberg, Hagström & Broberg, 
2012). 

Förskolans historia började på 1830-talet, med småbarnsskolor följt av barnkrubbor som 
fokuserade på omvårdnad och tillsyn (Persson, 1994; Broberg, Hagström & Broberg, 2012; 
Pramling Samuelsson & Jonsson, 2017). Barnsynen ändrades på 1900-talet efter Ellen Keys 
propagerande och de första barnträdgårdarna infördes, där fokus riktades på utveckling och 
fostran (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Spåren från barnträdgårdarna och 
barnkrubborna vävdes så småningom samman till dagens förskola med fokus på att omsorg, 
utveckling och lärande ska utgöra en helhet (Hultqvist, 1990; Skolverket, 2016).  

Bakgrunden belyste vidare att den moderna förskolan alstrades på 1930-talet (Vallberg 
Roth, 2011; Tallberg Broman 1991) med storbarnkammare som rådde under tiden (Tallberg 
Broman, 1991). Barn skulle där utvecklas socialt. Som tidigare nämnts infördes lekskolor och 
daghem på 1940-talet vilka riktade fokus på lek och lärande samt omsorg. Därefter tillkom 
Barnstugeutredningen på 1970-talet, där riksdagen beslutade att utveckling och lärande 
skulle få mer utrymme (Regeringsproposition 1985:209).  

5.2 Slutsats 

Studiens resultat påvisar en variation i hur omsorg definieras och tillämpas i praktiken. 
Omsorg i förskolan tycks ha en tvetydig definition för förskollärare. Dels definieras omsorg 
som ett förhållningssätt, såväl som förknippat med omvårdnad, det vill säga att sköta om i 
fysisk mening (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). Dessutom definieras omsorg både 
som praktiska rutiner och ett etiskt förhållningsätt, vilket påverkar samspelet med andra 
(Josefson, 2018). Studien belyser även att omsorgen kommit i skymundan till följd av att 
utveckling och lärande i nutid fått mer omfattande utrymme (Folke-Fichtelius, 2015). 
Förskollärare upplever att omsorgen i viss mån uteblir på grund av allt fler uppgifter 
(Vallberg Roth, 2011). En annan viktig slutsats är att omsorgen i förskolan från den första 
småbarnsskolan till dagens förskola, genomgått en förändring, där omvårdnad tidigare hade 
större betydelse än lärande, kunskap och undervisning (Se t e x Broberg, Hagström & 
Broberg, 2012; Vallberg Roth, 2011; Hatje, 1999). 
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5.3 Metoddiskussion 

Denna studie utgick som tidigare nämnts, från en kvalitativ forskningsmetod (Bryman, 2011) 
där yrkesverksamma förskollärare intervjuats genom semistrukturerade intervjuer.  

Fördelen med semistrukturerade intervjuer var att de genererade i åtta förskollärares 
förställningar om omsorg i förskolan. Semistrukturerade intervjuer möjliggjorde för oss att 
ställa följdfrågor, anpassade efter respondenternas svar (Bryman, 2011). En kvalitativ 
forskningsmetod med intervjuer, var den bästa vi kunde tillta, eftersom vi finner det svårt 
att se hur ett annat metodval hade gett det resultat vi efterfrågade i relation till syfte och 
frågeställningar. Kompletteringar med observationer eller enkäter kunde däremot tillföra 
studien ytterligare perspektiv. Vi tror emellertid att enkäter hade minskat studiens 
trovärdighet, till följd av att respondenternas svar hade påverkats av ledande frågor utifrån 
färdiga svarsalternativ. Den valda metoden gav respondenterna möjlighet att uppge svar 
utifrån egna tankar och föreställningar. Vi ställer oss frågande till hur observationer hade 
varit en kompletterande metod, eftersom vi hade fått urskilja hur omsorg kan gå till i 
praktiken. Däremot föreställer vi oss att observationer eventuellt hade synliggjort 
handlingar som är mer genomtänkta och som påverkar resultatets utfall. Därav faller 
observationer bort som metodval eftersom det minskar trovärdigheten. Vi är även medvetna 
om att intervjuer kan missvisas om respondenterna svarar vad de tror är rätt. Trots detta 
anser vi att intervjuer känns mer pålitligt i detta fall  (Bryman, 2011). 

Som tidigare nämnts valdes genom ett målinriktad val (Bryman, 2011) avsiktligen 
respondenter i varierade åldrar och antal år inom yrket, för att få en så bred överblick som 
möjligt över omsorgsbegreppets förändring över tid. Vi upplevde att en intervjuare per 
intervjutillfälle var fördelaktigt, eftersom vi hann utföra fler intervjuer under en och samma 
dag. Däremot är vi medvetna om att en intervjuperson endast medför en tolkning. Emellertid 
spelades samtliga intervjuer in och transkriberades därefter ordagrant, vilket gör att vi inte 
ser det som ett problem för studiens tillförlitlighet. Analysen och vår datainsamling hade 
säkerligen främjats om båda närvarat under samtliga intervjuer (Bryman, 2011). 

Vi är medvetna om att överförbarheten och trovärdigheten minskar i studien eftersom det 
enbart deltog respondenter i färre skala. Studiens överförbarhet hade ökats om fler 
respondenter med fler perspektiv hade deltagit. Därefter hade fler intervjuer med andra 
yrkeskategorier inom förskolan, bidragit till ytterligare perspektiv kring omsorg. Som vi 
tidigare nämnt säkerställdes trovärdigheten genom att respondenterna inte delgavs 
intervjufrågorna före intervjuerna ägde rum. Avsikten var att respondenterna skulle bidra 
med faktisk kunskap, utan att innan läsa på kring ämnet. Däremot är vi medvetna om att 
intervjufrågorna påverkar studiens resultat, vilket medförde att vi gemensamt skapade 
intervjufrågor vi antar återspeglar och svarar på studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens pålitlighet har säkerställts genom transparenta beskrivningar i tillvägagångssättet 
under skrivprocessen (Bryman, 2011). Vi är medvetna om att egna värderingar kan ha 
påverkat studiens resultat. Vi har försökt vara objektiva och neutrala i vårt förhållningssätt, 
med intention att resultatet ska vara pålitligt, samt återspegla respondenternas svar korrekt 
(Bryman, 2011).  

5.4 Relevans för förskolläraryrket 

Att tillämpa omsorg är något förskollärare är ålagda att utföra enligt Läroplan för förskolan 
(Skolverket, 2016; 2018). I och med att omsorg ska implementeras i läroplanen, juli 2019, är 
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omsorg mer än aktuellt i förskolan (Utbildningsdepartementet, 2018). Resultatet av vår 
studie visar att omsorg har kommit i skymundan för utveckling och lärande, vilket vi kan se 
i den stundande revideringen som lägger fokus på att omsorg, utveckling och lärande ska 
utgöra en helhet (Utbildningsdepartementet, 2018). Studien blir i sin tur aktuell eftersom 
förskolans verksamhet behöver belysa och precisera begreppet ytterligare.  

5.5 Framtida forskning 

Studien bygger på förskollärares medvetenhet och definition av omsorg. Därav kan det likväl 
vara intressant att undersöka barns upplevelse av omsorg i förskolan. Det kan även finnas 
möjlighet att undersöka på vilket sätt förskollärares tillämpning och förhållningssätt 
åskådliggörs i barns erfarenheter, upplevelser och uppfattningar av omsorg.  
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Bilaga 1  

Missivbrev 
 
Information om ett självständigt arbete rörande omsorg i förskolan 

Hej!  

Vi som genomför denna studie heter Josefine Lind Smedberg och Paola Pallete. Vi läser 
vår sista termin på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola i Västerås. Just 
nu har vi påbörjat vårt självständiga examensarbete, vilket fokuserar på omsorg i 
förskolan. Enligt Läroplan för förskolan (2016) ska omsorg, utveckling och lärande 
utgöra en helhet. 
 
För att genomföra denna studie behöver vi intervjua verksamma förskollärare som kan 
tänkas delge tankar och erfarenheter kring omsorg. För att kunna sammanställa rättvis 
information, behöver intervjuerna spelas in. Det insamlade materialet kommer endast 
sparas under arbetets gång och intervjuerna kommer raderas så fort arbetet godkänts. 
Tidsåtgången för varje intervju beräknas ta 30 minuter. Efter avslutad studie 
har ni möjlighet, om så önskas, att ta del av den. 
 
Är du intresserad av att delta i denna undersökning? Vi följer Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer vilket för dig innebär att dina uppgifter är anonyma och 
skyddas mot obehöriga att ta del av. Din förskola eller ditt namn kommer inte kunna 
spåras och ditt deltagande i undersökningen är frivillig. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Har ni 
några frågor eller funderingar får ni väldigt gärna höra av er till oss. 
 
Västerås, 20 november 2018 
 
 
Kontaktuppgifter: 
 

 
Studenter:    Handledare: 

Josefine Lind Smedberg    Bengt Nilsson 
 
076-xxxxxx      
Jsg14006@student.mdh.se   Bengt.nilsson@mdh.se 

 
Paola Pallete  

073-xxxxxx 
Ppe15001@student.mdh.se 
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Intervjuguide 

Inledande frågor 
 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? När tog du examen? 
 

• Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
 
Omsorgs betydelse och tillämpning  
 

• Vad betyder omsorg i förskolan för dig? 
 

• På vilket sätt praktiserar du omsorg gentemot barnen? Kan du ge exempel? 
 

• Kan du berätta om något/några tillfälle/n när du medvetet använt dig av ett 
omsorgsfullt förhållningssätt för att stödja barn? 
 

Möjligheter och svårigheter med omsorg  
 

• Har du någon gång upplevt det svårt att ge omsorg? Om ja, kan du ge 
exempel? 
 

• Vilka möjligheter anser du kan förekomma med att ge omsorg under 
utmanande situationer? 
 

Omsorg i arbetslaget  
 

• Talar arbetslaget om omsorg? Kan du ge exempel? Om inte, varför?  
 

Omsorg och dess förändring 
  

• Hur ser du på att omsorg ska få en mer omfattande roll i Lpfö, juli 2019? 
 

• Har omsorgen förändrats i förskolan under åren? På vilket sätt?  
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