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Syftet med studien är att utforska en förskolas omsorgspraktik på djupet. Det är en 

minietnografisk studie som fokuserar på förskollärarnas praktiska arbete med omsorg på en  

3-5 årsavdelning, samt förskollärarnas beskrivningar av sina tankar kring omsorgen och deras 

omsorgsarbete. De omsorgsförklaringar och teorier som framgår i bakgrundskapitlet har vi 

använt oss utav när vi analyserat materialet genom att återkoppla resultatet till dessa 

förklaringar och teorier. 

Genom återkommande deltagande observationer samt enskilda och semistrukturerade 

intervjuer med förskollärarna har vi fått fram vårt datamaterial. Vi använde oss sedan av 

tematisk analys och fick fram följande tre teman: ”omvårdnad”, ”att hjälpa barn med lek och 

lekkompisar” och ”att bygga tillitsfulla relationer”. Omvårdnaden i sig anses vara självklar 

men resultatet belyser vikten av att tänka på hur vi praktiserar omvårdnaden. ”Att hjälpa barn 

med lek och lekkompisar” och ”att bygga tillitsfulla relationer” är inte lika självklara men än 

dock visar resultatet att det är en stor del i omsorgsarbetet. I likhet med den tidigare 

forskningen som beskrivs i bakgrundskapitlet visar datamaterialet även på att 

omsorgsbegreppet är komplext och lite svårfångat. Omsorgen har en självklar plats på 

förskolan vi studerat men mycket av förskollärarnas fokus förväntas ligga på lärande och 

utveckling.  
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1 Inledning 

I skollagen (SFS, 2010:800) fastställs att förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som ska 

utgå ifrån deras behov och utifrån det skapa en verksamhet där utveckling, lärande och 

omsorg bildar en helhet. Likaså påvisar Skolverket (2016) upprepade gånger att verksamheten 

ska präglas av omsorgsfulla relationer både vad gäller utveckling och välmående. Vidare 

belyser läroplanen vid flertalet tillfällen att pedagogiken i verksamheten ska genomföras så att 

lärande, omvårdnad, omsorg och fostran utgör en helhet. Trots detta är inte omsorg som 

begrepp definierat och inte heller står det någonstans hur detta ska gå till i praktiken. 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) innehåller flera strävansmål vad gäller 

utveckling och lärande men nästan inga som konkret tar upp omsorg, utan detta får man läsa 

mellan raderna. Likaså kan vi genom tidigare forskning urskilja en problematik kring vad 

omsorg innebär. Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) lyfter bland annat att omsorgen varken 

nämns i samtal eller i dokumentationer vilket gör det svårt att sätta ord på var omsorgen finns 

i verksamheten och om den är tillräcklig eller bristfällig. Samtidigt menar Bruce och 

Riddersporre (2012) att utveckling och lärande är beroende av omsorgen. Eftersom vi kan 

anta att utveckling och lärande sker i förskolans verksamhet så innebär detta även att 

omsorgen borde finnas i verksamheten. Detta gör det relevant att synliggöra och studera olika 

sätt att praktisera omsorg i förskolans verksamhet.  

1.1 Syfte 

I läroplanen för förskolan tydliggörs att lärande och utveckling ska bilda en helhet med 

omsorg och fostran (Skolverket, 2016). Idag får lärande och utveckling ett större fokus vilket 

leder till att omsorg i sin tur får mindre uppmärksamhet (Bruce & Riddersporre, 2012; 

Vallberg Roth, 2015). Vi vill studera omsorgspraktiken på djupet och syftet med vår 

minietnografiska studie är därför att undersöka hur förskollärare på en 3-5 årsavdelning 

praktiserar omsorg på olika sätt gentemot barnen i verksamheten. Syftet är även att undersöka 

hur förskollärarna beskriver sina tankar kring omsorg och sitt eget omsorgsarbete. 

1.2 Frågeställningar 

 På vilka sätt praktiserar förskollärare omsorg gentemot barnen i verksamheten på en 3-

5 årsavdelning?  

 Hur beskriver förskollärare på en 3-5 årsavdelning sina tankar kring omsorg och sitt 

eget omsorgsarbete i förskolan? 
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2 Bakgrund 

I följande kapitel kommer vi redovisa hur omsorgen har tolkats i den svenska barnomsorgen 

genom historien samt beskriva olika förklaringar på och teorier kring omsorg. Dessa 

omsorgsförklaringar och teorier kommer vi sedan att använda oss av som teoretiskt ramverk i 

analysen av det insamlade datamaterialet. Detta genom att återkoppla datamaterialet till de 

omsorgsförklaringar och teorier vi beskriver i detta kapitel. 

2.1 Barnomsorgen - då och nu 

I och med den industriella revolutionen växte tanken om en daglig verksamhet för barnen 

fram och redan då syns också spår av både omsorg och lärande (Axelsson & Qvarsebo, 2010; 

Tallberg Broman, 2010). Den industriella revolutionen innebar att fler och fler familjer 

flyttade in till städerna, vilket i sin tur ledde till att både kvinnor och män började arbeta. I och 

med att både män och kvinnor började arbeta uppstod också ett behov av att ta hand om alla 

barn. Det ansågs att barnen behövde ha någonstans att vara under dagarna för att de inte 

skulle ströva runt på gatorna och på så vis bli en last för samhället. Under 1830-talet startades 

därför något som kallades småbarnsskolor i Sverige. Syftet med dessa var att barnen skulle 

lära sig skriva, läsa och räkna. Delar som lek och omsorg ansågs under denna period inte vara 

lika viktigt och fick därför inte heller någon plats i dessa småbarnsskolor. Ett par decennier 

senare uppkom barnkrubbor där syftet var att se till att barnen hade det bra och fick mat 

regelbundet. Denna verksamhet hade till skillnad mot småbarnsskolorna ingen pedagogisk 

tanke och riktade sig enbart till omsorg om de yngsta barnen (Axelsson & Qvarsebo, 2010; 

Tallberg Boman, 2010). 1896 startade Anna Eklund något som kom att kallas barnträdgårdar 

och dessa drevs parallellt med barnkrubborna (Lundgren, 2012). Barnträdgårdarnas 

verksamhet hämtade inspiration från den tyske pedagogen Fredrich Fröbel och började 

spridas under 1900-talets början. Denna verksamhet fokuserade på husliga sysslor, handarbete 

och planerade lekar (Axelsson & Qvarsebo, 2010; Tallberg Broman, 2010). Verksamheten 

innehöll en blandning av utbildning, fostran och lek, där framförallt leken ansågs 

betydelsefull, vilket gjorde att den fick stort utrymme i verksamheten. Barnträdgårdarna 

ansågs vara ett pedagogiskt komplement till barnens hem men där omsorgen om barnen 

fortfarande var moderns ansvar (Axelsson & Qvarsebo, 2010; Tallberg Broman, 2010). 

Senare under 1900-talet växte det fram en starkare tanke om att barnen måste utbildas och 

utvecklas (Tallberg Broman, 2010). Då betonades även vikten av att den som tog hand om 
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barnen skulle ha en utbildning. Verksamheten kallades då för daghem och hade till syfte att 

fostra barnen till demokratiska medborgare. Under 1970-talet förändrade 

Barnstugeutredningen villkoren för barnomsorgen med bland annat en tydligare pedagogisk 

inriktning och en första ”läroplan”. I och med detta tog barnomsorgen ett steg närmare skolan 

(Lundgren, 2012). 

Historiskt sett har fokus legat på antingen omsorg eller pedagogik vilket även har lett till en 

fördelning av arbetsuppgifterna mellan omsorg och pedagogik. En viss förändring har skett 

men fortfarande går det att urskönja en uppdelning mellan pedagogik och omsorg. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2001) menar att dagens beskrivning av svensk förskola där omsorg 

och pedagogik vävts samman blev naturlig då man förenade verksamheterna från 

barnkrubban och barnträdgården. Omsorgen skulle då vävas samman med lärtillfällena. 

Forskarna anser också att uppdelningen mellan pedagogik och omsorg syns i skillnaden 

mellan dagens förskola och det som tidigare hette daghem. Daghemmet var mer inriktat på 

omsorg medan förskolan istället har intagit en mer pedagogisk roll. Ett annat exempel är att 

personal utan högskoleutbildning många gånger har ansvaret för de uppgifter som har med 

omsorg och fostran att göra medan de med högre utbildning ansvarar för den pedagogiska 

verksamheten. Likaså har omsorgsdelen haft en självklar plats bland 1-2 åringarna medan den 

har haft en mindre självklar plats bland de äldre barnen i förskolan (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2001).  

2.2 Omsorgens många ansikten 

Omsorg består av en praktisk kunskap som är svår att undersöka utifrån olika teorier och 

teoretiska begrepp menar Åkerblom (2016). Omsorg kan även ses som ett relationellt 

fenomen, alltså ett fenomen som blir till och existerar mellan människor (Aspelin, 2016; 

Åkerblom, 2016). Omsorgen består oftast av praktiska handlingar, göranden och händelser 

som sker mellan människor, trots allt görande inom omsorgen är ordet omsorg på svenska 

bara ett substantiv till skillnad från engelskan där care både står för verbet och substantivet 

(Åkerblom, 2016). Svenskans ord för omsorgs-görande kan vara att sörja för eller vårda.  

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) menar att betydelsen av begreppet omsorg har börjat 

förändras i styrdokument och kommunala handlingar. Omsorgen har tidigare inneburit ett 

agerande och ett förhållningssätt från pedagogerna till att idag mer och mer inbegripa försök 

till mätbara aspekter hos barnen så som deras trygghet, trivsel, välbefinnande och hälsa. 
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Forskarmas resultat visar att pedagoger i förskolan nästan aldrig diskuterar omsorgen eller hur 

de ska beskriva och dokumentera omsorgens betydelse i förskolan. Vid de tillfällen 

pedagogerna faktiskt samtalar om omsorg sker det utifrån följande fyra teman: att omsorg kan 

vara en påfrestande kärnverksamhet, ett stabilt och gott förhållningssätt, något som är 

oplanerat och mållöst eller något som kanske är en lärande aktivitet. Pedagogerna de pratat 

med anser bland annat att omsorgen är förskoleverksamhetens kärna och ett tungt arbete där 

alla pedagoger måste dra sitt strå till stacken. Något pedagogerna lagt märke till är att 

föräldrarna fortfarande är mer intresserade av om barnen är trygga och har ätit bra än 

huruvida de har lärt sig något. Andra pedagoger i studien lyfter omsorgen som ett 

förhållningssätt, ett förhållningssätt som är en självklarhet men som hamnar i skymundan då 

fokus i förskolans dokumentationer ligger på barnens utveckling och lärande. Det tredje temat 

forskarna fått fram synliggör att omsorgen ofta sker oplanerat och mållöst men de få gånger 

pedagogerna dokumenterar eller lägger fokus på omsorgstillfällen är punktinsatser så som 

massage. Sist men inte minst kan omsorgen ha övergått till att vara lärande, att lunchen, klä 

på sig ytterkläder eller gå på toaletten förflyttas från omsorgen till lärandet. Exempelvis att nu 

har barnet lärt sig dricka ur ett vanligt glas eller nu har barnet lärt sig att klä på sig 

ytterkläderna och så vidare (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015). 

Lorvik Waterhouse (2016) betonar omsorgen som grunden och kärnan i förskolan och det 

arbete som bedrivs i verksamheten. Hon ser det också som ett komplext begrepp som 

uppkommer i olika sammanhang, handlingar och nyanser. Författaren menar vidare att det 

finns en risk att omsorgen tas för given då den ska finnas i hela verksamheten hela tiden och 

att förskollärarna i och med det glömmer bort den komplexitet som omsorgen faktiskt 

innebär. Med det menar hon att förskollärarna inte tar sig tid att fundera kring hur omsorgen 

ska och bör fungera i verksamheten. Lorvik Waterhouse (2016) beskriver omsorg som ett 

positivt begrepp men problematiserar samtidigt om man någonsin kan säga att omsorgsarbetet 

är tillräckligt bra och därmed färdigutvecklat. Hon själv betonar omsorgen som något 

pågående och något som pedagogerna hela tiden borde sträva efter att förbättra i 

verksamheten. Vidare menar författaren att utan omsorg kan vi människor inte leva och att 

omsorgens största syfte är att ge förutsättningar till barnen att leva och må bra, med hela 

kroppen, inifrån och ut.  
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2.2.1 Omsorg och/eller pedagogik 

Moss (2006) anser att barnomsorgsdiskursen utgår ifrån att barnomsorgen, alltså daghemmet 

och förskolan, ska vara ställföreträdare för föräldrarna och hemmet. Förskolans syfte blir då 

att ta hand om barnen för att mamman, liksom pappan, också ska kunna arbeta. 

Förskollärarnas roll blir då alltså att vara en ersättare för barnens mamma. Moss (2006) menar 

vidare att barnomsorgsdiskursen är sammanlänkad med en vidare diskurs kring 

barnuppfostran. Inom den diskursen är det kvinnans sak att fostra barnen. Som motpol till 

barnomsorgsdiskursen finns pedagogikdiskursen som är mest spridd i de nordiska länderna. 

Inom denna diskurs ska förskolan vara ett komplement till hemmet och ska vara likvärdig för 

alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund. Enligt pedagogikdiskursen är förskolan en plats 

för barnen i första hand och en lösning på att föräldrarna arbetar i andra hand, en plats där 

förskollärarna ska stötta barnen både känslomässigt, kroppsligt och kunskapsmässigt. Enligt 

Moss (2006) förkastar pedagogikdiskursen alltså inte omsorgens betydelse eller barnens 

behov av omsorg utan ser omsorg som en grundsten i alla yrken som involverar arbete med 

människor. En grundsten där omsorgen äger rum i relationen mellan människor, mellan vuxna 

och barn, mellan vuxna och vuxna och mellan barn och barn.  

Bruce och Riddersporre (2012) beskriver begreppet Educare som är ett teleskopord utifrån de 

engelska orden education och care. Education innefattar utveckling och lärande och care står 

för omsorg och fostran (Bruce & Riddersporre, 2012). Som tidigare nämnts ska förskolans 

verksamhet grundas i att lärande, utveckling, omsorg och fostran bildar en helhet (Skolverket, 

2016). Omsorgen beskrivs med begrepp som välbefinnande, trygg, rolig och med en 

helhetssyn på barnet. Läroplanen tar även upp begreppet omvårdnad och nämner det 

tillsammans med att barnen ska få en avvägd dagsrytm och vila. Omsorgsuppdraget beskrivs i 

de inledande texterna i läroplanens kapitel men det finns nästan inga mål knutna till omsorgen 

(Skolverket, 2016). Med andra ord är förskolans omsorgsuppdrag komplext. Löfdahl och 

Folke-Fichtelius (2015) belyser att omsorgen inte syns i dokumentationerna, det nämns oftast 

inte under planeringstiden och förskollärarna har svårigheter med att definiera vad det är. 

Trots detta är det något som ofta nämns som viktigt och som bildar grunden för svensk 

förskola. Vallberg Roth (2015) anser att utveckling och lärande betonas i större grad och att 

detta resulterar i att omsorg och fostran kommer i skymundan. Detta ser hon i styrdokumenten 

för förskolan där målen i läroplanen fokuserar på lärande och utveckling och även skollagen 
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är mer inriktad på utveckling och lärande. Likaså belyser Renblad och Brodin (2012) att 

många förskolechefer också uppfattar att det fokuseras mer på målstyrda processer och den 

kunskap barnen bör inhämta i och med den reviderade läroplanen, vilket medför att omsorgen 

får mindre utrymme. 

Josefsson (2016) tar upp flera möjliga orsaker till varför omsorgen tenderar att hamna i 

skymundan i förskolans verksamhet. Hon belyser stora förändringar inom förskolan som en 

möjlig orsak, att förskolan har lämnat den familjepolitiska sfären och tagit steget in i 

utbildningssystemet. En annan orsak kan vara att förskolan inte vill likna ett hem. 

Förskolläraren vill inte liknas vid den goda, omvårdande mamman. Anledningen till att 

omsorgen tenderar att hamna i skymundan kan också vara oskiljaktigheten mellan 

pedagogiken och omsorgen. Alltså att lärandet är beroende av omsorgen så om vi kan 

synliggöra lärandet finns även omsorgen och därför glömmer vi att synliggöra och 

problematisera omsorgen i sig i dagens förskola. Josefsson (2016) arbetar som lärare för 

förskollärarstudenter och något intressant hon observerat är att studenterna under 

föreläsningarna inte har samma problem att prata om och definiera omsorg som förskollärarna 

i Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) studie verkar ha. 

Persson och Gustavsson (2016) anser att pedagogik och omsorg är beroende av varandra, att 

omsorgen utgör en del av pedagogiken och pedagogiken i sin tur utgör en del av omsorgen. 

De menar att en förutsättning för lärande och utveckling är en god omsorg. De beskriver 

omsorg utifrån sina yrken inom pedagogik och medicin/omvårdnad. Den ene beskriver 

pedagogens relation och kärlek till barnet och barnen, att det är en relation som inte kan väljas 

bort och är pedagogens ansvar. Det är pedagogen som har ansvar för barnets välbefinnande 

och inte tvärt om. Pedagogen ska i grunden visa kärlek, vara tålmodig och skapa tillit hos 

barnen men även ställa krav och ha tydliga förväntningar. Den andre beskriver omsorg som 

att ta hand om ett barn eller en vuxen med kärlek och respekt, att visa medmänsklighet genom 

närvaro, inlevelseförmåga, reflektion och handling. Författarna menar att omsorgen är svår att 

planera och utvärdera då omsorgen sker i vardagens möten. De lyfter dock vikten av att 

reflektera kring omsorgen som sker för att skapa större förståelse för oss själva och dem 

omkring oss (Persson & Gustavsson, 2016).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) belyser att om omsorgen inte finns i den 

pedagogiska verksamheten kan inte pedagogerna heller möta barnen på det sätt som är tanken. 
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De betonar att för att kunna möta, involvera och stimulera barnens kropp, själ och tanke är 

omsorgen a och o. De beskriver omsorg utifrån bland annat noggrannhet, omtanke och 

omvårdnad och anser att det är positiva begrepp som inte syftar på den som utför begreppen 

utan snarare något som görs till något/någon annan. Med detta menar forskarna att omsorgen i 

förskolan kan innebära vissa specifika moment som sker i förskolans verksamhet med 

inriktning på vård. Likväl menar de att det även innefattar hur man möter andra i 

verksamheten och ser till deras behov, men att omsorgen också kan ses utifrån den etiska 

aspekten och i och med det blir svår att begränsa till specifika moment och situationer 

(Johansson & Pramling Samuelsson, 2001).  

Åkerblom (2016) anser att omsorgen är viktig i yrken där mellanmänskliga relationer är 

grundläggande, exempelvis förskolläraryrket. Den pedagogiska relationen mellan 

förskollärare och barnet är en central del inom den relationella pedagogiken menar Aspelin 

(2013). Den relationella pedagogiken kan ses som ett komplement eller alternativ till den 

kunskapseffektiva skolan och den socialt orienterade skolan. Den kunskapseffektiva skolan 

fokuserar på att barnen tar till sig individuella, mätbara kunskaper som ska läras in så effektivt 

som möjligt, medan den socialt orienterade skolan ser till barnens färdigheter, förmågor och 

förhållningssätt och fokuserar på skolans värdegrunds- och demokratiska uppdrag (Aspelin, 

2013; Aspelin & Persson, 2011). Inom den relationella pedagogiken anses brännpunkten inom 

utbildning vara när faktiska människor möts och relaterar sig till varandra. Viktiga begrepp 

inom den relationella pedagogiken är samverkan och samvaro, där samverkan är när två eller 

flera personer koordinerar sina handlingar medan samvaro är när två eller flera personer möts 

och blir ”delaktiga i varandras väsen”. Andra viktiga begrepp är samhälleliga, sociala och 

mellanmänskliga relationer. Samhälleliga relationer betecknar förhållanden mellan 

exempelvis olika institutioner, organisationer och klasser i samhället. Sociala relationer 

uppstår när individer interagerar med varandra medan mellanmänskliga relationer skapas i 

personliga möten där samvaro uppstår (Aspelin, 2013; Aspelin & Persson, 2011). Aspelin och 

Persson (2011) menar att en förutsättning för en framgångsrik pedagogik är en stark och livlig 

relation mellan förskollärare och barn, alltså en relation på mellanmänsklig nivå vilket 

utspelar sig i mötet mellan dig och mig. Likaså har även relationer mellan barnet och de andra 

i barngruppen en viktig roll för inlärningen.  
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2.2.2 Omsorgsetik  

Ett stort namn inom pedagogiken och omsorgsforskningen är Nel Noddings som varit med 

och vidareutvecklat omsorgsetiken (Colnerud, 2006). Inom omsorgsetiken utgår man ifrån att 

vi människor har en naturlig förmåga att visa omsorg om andra och vi är skyldiga att använda 

den. Omsorgsetikens princip går ut på att vi alltid ska handla utifrån att upprätthålla 

omsorgsrelationer (Colnerud, 2006). Enligt Noddings (2005) är omsorg en ömsesidig 

handling mellan den som ger omsorg och den som tar emot omsorg. Hon menar att omsorg 

bygger på lyhördhet kring vad medmänniskor behöver, att ge den omsorgen och att den som 

tar emot omsorgen tar emot den och inte skjuter den ifrån sig. Ett exempel på omsorg kan 

vara att ge någon en kram, men om den som får kramen inte behövde den eller inte ville ha 

den så skapas ingen omsorg. Dock anser Noddings (2005) att det inte behöver vara 

omsorgsgivaren som läst av situationen fel, det kan även vara mottagaren till omsorgen som 

inte är mottaglig eller är för envis för att ta emot omsorgshandlingen just då. Hon lyfter likaså 

att vi människor är olika och vill ha omsorg på olika sätt. Alla har en längtan efter omsorg 

men en del vill ha mycket närhet och kramar medan andra inte vill det. Enligt omsorgsetikens 

princip ska vi människor alltid handla utifrån principen om att alltid ge våra medmänniskor 

omsorg men en och samma gärning kan alltså vara omsorg vid ett tillfälle men inte omsorg 

vid ett annat. Om det är omsorg eller inte avgörs i mötet med och utifrån responsen från den 

andre (Colnerud, 2006; Noddings, 2005).  

Författarna Colnerud (2006) och Noddings (2005) utgår ifrån skolans kontext och beskriver 

omsorgen mellan elever och lärare vilket även går att applicera på förskolekontexten. I en 

lärar–elev-relation kan omsorgsetiken problematiseras (Colnerud, 2006). Handlingar som 

lärare gör i omsorgsyfte mot elever kan tas emot med ett avvisande från eleverna. Uppgiften 

att träna på något för att kunna gå vidare i sitt lärande eller det ständiga tjatet om att du måste 

äta är handlingar som syftar till ett ökat välbefinnande men eleven eller barnet avslår det för 

att det förknippas med något jobbigt eller något som hen anser att hen inte alls behöver 

(Colnerud, 2006). Noddings (2005) beskriver skolor där eleverna vill att någon ska bry sig om 

dem och lärare som försöker bry sig. Trots detta säger eleverna att det inte finns någon som 

bryr sig om dem. Detta menar författaren kan bero på att lärarna inte lyckas skapa 

omsorgsfulla relationer där omsorgen som ges från lärarna är det eleverna vill ha eller att 

eleverna inte ger någon respons tillbaka. Hon belyser dessutom att lärare och föräldrar kan ha 
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ett längre perspektiv med sitt omsorgsagerande, att de gör saker med och för barnen idag för 

att de ska må bra och ha användning för det både nu och senare i livet (Noddings, 2005). 

Aspelin (2016) utgår från Noddings tankar kring naturlig omsorg och etisk omsorg där 

naturlig omsorg är något som kommer inifrån, en inbyggd vilja att göra gott. Detta är ett 

omsorgande som uppstår i relationer till dem vi älskar, exempelvis i relationen mellan mor 

och barn. Han menar även att de gånger omsorgen inte kommer automatiskt utan det krävs 

reflektion och moraliskt tänkande hos omsorgsgivaren handlar det om etisk omsorg. Med 

naturlig och etisk omsorg som grund beskriver författaren sedan den pedagogiska omsorgen, 

som ibland kommer från hjärtat och som ibland behöver reflekteras kring utifrån etik och 

moral. För att omsorgen ska bli naturlig, alltså bli naturlig omsorg, krävs det en relation 

mellan pedagog och barn menar Aspelin (2016). Han anser likaså att en drivkraft för den 

etiska omsorgen är den naturliga omsorgen. Vidare påstår han att det finns jämlika relationer 

och ojämlika relationer, där de jämlika relationerna har ett jämlikt ansvar att ge omsorg till 

varandra medan i en ojämlik relation har den ena ett större ansvar att ge omsorg än den andre. 

Ett exempel på ojämlik relation är relationen mellan förskollärare och barn där förskolläraren 

har större omsorgsansvar än barnet (Aspelin, 2016).  

I likhet med Noddings (2005) tankar kring omsorgsprincipen anser också Halldén (2016) att 

det är en plikt mot våra medmänniskor att värna om dem även om det ibland innebär att våra 

egna önskemål får stå tillbaka. Hon beskriver omsorg som ett etiskt förhållningssätt och inte 

endast som något som sker i praktiska handlingar. Omsorgens mål är att skapa en trygghet i 

barnet genom att ge barnet en tillhörighet och en självmedvetenhet. Dock problematiserar hon 

vår medmänskliga plikt genom att ställa den emot den allt mer växande individualiteten: om 

vi bara tänker på vårt eget bästa vad händer då med omsorgen? Halldén (2016) och Åkerblom 

(2016) menar båda att omsorg som ges på rätt sätt skapar förutsättningar hos den som tar emot 

den att själv ge omsorg till någon annan. Det finns en pedagogisk sida inom omsorgen som 

gör att den som är mottagare för omsorg växer och blir den som senare kan ge omsorg, menar 

författarna. Noddings (2005) beskriver samma fenomen i termer av att vara förebild, att 

omsorg bäst lärs ut genom att skapa omsorgsfulla relationer och på så vis vara en god förebild 

för hur omsorg ska ske. Hon påstår att alla, även de små barnen, lär sig hur man är mot andra 

genom att se hur andra gör.  
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2.2.3 Omsorgspraktik och omsorgsfulla samtal 

Balldin och Ljungberg (2016) anser att måltiden och allt det som har med måltiden att göra, 

såsom dukning, ställa fram och lägga upp mat samt placera barnen på rätt plats omfattar en 

omsorgspraktik, en omsorgspraktik där de menar att syftet är att barnen ska mättas och 

relationer ska tas om hand och utvecklas. De anser att måltiden är en rörlig praktik där vår 

uppmärksamhet, våra rörelser och valet av ord vi använder har stor betydelse för hur 

praktiken blir och vilka konsekvenser det leder till för de barn vi har runtomkring oss. 

Författarna betonar att omsorg inte handlar om en kvalitet som vi har inom oss utan snarare 

om en kvalitet i de handlingar och praktiker vi genomför. De menar att som motsats till 

pedagogikens metoder som kan kännas kontrollerande ses omsorgen som en praktik med helt 

annan innebörd, att omsorgen istället kan vara oväntad och innehålla både motsägelser och 

olika vändningar utan förbestämda regler. Balldin och Ljungberg (2016) anser att måltiden i 

sig är en omsorgshandling: att sitta på rumpan på stolen, att se till att barnen äter med sina 

bestick istället för med händerna, att äta lagom mycket och att samtala kring bordet kan allt 

placeras under begreppet omsorg. Samtalet kring bordet kan vara en del av det viktiga 

samspråket som Bruce (2016) tar upp som en betydande del i omsorgen. Författaren beskriver 

samspråket som ett gemensamt sätt att använda språket och hon tar även upp olika sätt att 

prata med varandra, exempelvis kallprat som hon benämner som varmprat. Hon menar att 

varmpratet inte till största del behöver handla om att barnen ska utveckla sitt språk utan 

snarare om att pedagogen genom att småprata med barnen skapar en närhet och tillit. I detta 

sammanhang handlar det inte om det som sägs utan hur det sägs, vilket kroppsspråk som kan 

utläsas och med vilken ton pedagogen pratar med barnen.  

Varmpratet menar Bruce (2016) blir en väg in till förskolan och dess gemenskap. Genom att 

barnen i och med varmpratet känner sig inbjudna och trygga skapas samtidigt förutsättningar 

för barnen att lära och utvecklas. För att barnen ska känna sig motiverade till att utvecklas 

måste de känna att de blir sedda, lyssnade på, erbjudas tillfällen där de får dela med sig och 

göra sig förstådda. Trots att detta för många är självklart är det ändå barnens 

kunskapsutveckling som i förskolan hamnat i fokus och blivit det som prioriteras. Bruce 

(2016) menar att förmågan att kunna samspråka är något som måste utvecklas i möten med 

andra barn och vuxna och är en viktig kompetens för vuxenlivet. Därför betonar hon samtidigt 

att den omsorgsfullhet som barnen möter i sina tidiga år lägger en värdefull grund för hur 
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barnen kommer möta andra och vilja bli bemötta även när de blir vuxna. Vidare uttrycker 

författaren en oro för att samtalen med barnen alltid ska handla om utveckling och lärande 

och att man i och med det missar att även varmpratet, ibland tompratet, har en viktig funktion 

i sig. Att visa omsorg får inte ha en baktanke eller kännas påklistrat utan vara en villkorslös 

omsorg som kommer från hjärtat och inte från hjärnan. Om pedagogen samtalar med barnen 

utifrån syftet att de ska utvecklas språkligt men att samtalet saknar mening för barnen 

kommer inte barnen att utvecklas. Här belyser författaren vikten av omsorgen i 

kommunikationen och att den emellanåt måste få vara både kravlös och full av glädje för att 

det utifrån detta ska väckas en vilja och en motivation som kommer inifrån. Vidare lyfter hon 

att för att kunna vara en omsorgsfull samtalspartner krävs det en del utav pedagogerna. 

Pedagogerna bör visa intresse, bjuda in till samtal men likväl vänta in, ge barnen tid och låta 

dem tänka utan någon stress. Bruce (2016) betonar att vara omsorgsfull i ett samtal med 

barnen handlar om så mycket mer än att bara låta barnen få prata, hon påstår att i ett 

omsorgsfullt samtal är det allra viktigast att barnen känner sig bekräftade. 

2.3 Sammanfattning 

Förskolans fokus på omsorg har växlat under historiens gång. Under perioder har den varit 

huvudsyftet för verksamheten och ibland har pedagogiken varit det istället. Idag beskriver 

förskolans läroplan att pedagogiken, alltså lärandet och utvecklingen, ska bilda en helhet med 

omsorgen. Vissa anser att lärandet ges mer plats och att omsorgen får stå tillbaka medan andra 

menar att utan omsorgen blir det inget lärande. Omsorg kan vara praktiska handlingar, ett 

etiskt förhållningssätt men också stå för barnens trygghet och trivsel på förskolan. Det kan 

också vara att sörja för någon, vårda eller att utföra en syssla med stor noggrannhet. 

Omsorgen kan uttryckas i hur man genomför någonting eller gör sig synlig i omsorgsfulla 

relationer. Omsorgsbegreppet är komplext och vårt syfte är att på djupet undersöka hur 

förskollärare på en 3-5 årsavdelning praktiserar omsorg på olika sätt gentemot barnen men 

även att undersöka hur förskollärarna beskriver sina tankar kring omsorg och sitt eget 

omsorgsarbete. 

3 Metod 

En kvalitativ studie undersöker kvaliteten och speciella egenskaper utifrån ett mindre antal 

personer (Christoffersen & Johannessen, 2015). Metoderna inom kvalitativa studier öppnar 

upp för öppna frågor och mer interaktion mellan forskare och deltagare. Den insamlade 
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informationen blir på så vis utförligare och fylligare och har som intention att synliggöra 

komplexiteten i det som utforskas.  

3.1 En etnografisk studie 

En form av kvalitativ studie är etnografisk studie. I en etnografisk studie är syftet att få en 

djupare förståelse för andra människors vardag (Lalander, 2011). En vanlig metod inom 

etnografin är observation som ska ske under en relativt lång tid. Genom att vara deltagande 

observatör, vilket innebär att observatören försöker bli en del av gruppen, kommer forskaren 

nära informanterna och kan då studera och samtala kring informanternas handlingar i 

vardagen, livssyn, tankar och idéer (Patel & Davidsson, 2011; Roos, 2014). Christoffersen 

och Johannessen (2015) anser att observation är ett bra tillvägagångssätt då forskaren genom 

att observera får en direkt insyn i det tilltänkta undersökningsfenomenet vilket i vårt fall är 

omsorgen. Författarna menar att för att få ut en mer trovärdig bild av det som ska undersökas 

är många gånger det enda alternativet att tillbringa tid i den miljön där fenomenet äger rum. 

Vad är det som sker? Hur, när och varför sker det? Men om tiden till projektet är knapp kan 

studien ske genom selektivt återkommande form (Roos, 2014). Det innebär att forskaren 

återkommer till platsen och studerar ett utmärkande fenomen vid flera tillfällen. Fenomenet 

beskrivs utförligt och undersöks med olika metoder för att fånga upp människornas 

erfarenheter, åsikter och göranden (Roos, 2014). Patel och Davidson (2011) samt Roos (2014) 

menar att inom etnografin kan förutom observation även intervjuer användas. Etnografins 

syfte är som sagt att få en djupare förståelse för andra människors vardag. Metoden används 

för att framhäva komplexiteten i samhället. Forskaren tar en deltagande roll, försöker bli en 

del av gruppen och studerar fenomenet utifrån ett inifrånperspektiv (Roos, 2014). Väljer 

forskaren att göra en studie med etnografisk ansats, vilket innebär att studien utgår från 

etnografin men inte uppfyller alla kriterier, kan studien kallas för en minietnografisk studie 

(Roos, 2014). 

3.2 Tillförlitlighet  

Vår forskningsdesign förhåller sig till kvalitetsbegreppet tillförlitlighet. Tillförlitligheten 

bedöms utifrån fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

(Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att man som forskare genomför sin forskning utifrån de 

regler som finns. Det innefattar också att återvända till informanterna för att säkerhetsställa att 

tolkningen ger rätt bild av informanternas verklighet. Inom trovärdigheten ingår även 
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triangulering (Bryman, 2011). Triangulering innebär bland annat att en studie kan använda sig 

av mer än en metod eller datakälla (Patel & Davidson, 2011). Används flera metoder så som 

intervju, observation och/eller dokument trianguleras datainsamlingen. Om studien upprepas 

på flera olika platser, med olika personer eller under olika tidpunkter så trianguleras 

datakällorna (Patel & Davidson, 2011). Det andra delkriteriet, överförbarhet, inbegriper hur 

studiens resultat och slutsatser kan föras över på andra sammanhang och situationer (Bryman, 

2011). Ett sätt att öka överförbarheten är att så noggrant som möjligt beskriva detaljer utifrån 

den praktiken som undersökts, detaljerna ger läsaren en grund som kan användas för att 

bedöma hur mycket av resultatet som kan överföras till en annan kontext. Pålitlighet är det 

tredje delkriteriet och bedöms utifrån hur noga forskaren har beskrivit forskningsprocessen 

och de val som forskaren gjort. Möjlighet att styrka och konfirmera är det sista delkriteriet 

och handlar om att forskaren vet om att studien inte kan bli helt objektiv men försöker lämna 

sina personliga tankar och ideologier utanför forskningen för att påverka studien så lite som 

möjligt (Bryman, 2011). I avsnittet om forskningsdesignen kommer vi väva in hur vår önskan 

om en tillförlitlig forskningsdesign påverkade det vi planerade att göra.  

3.3 Forskningsetik 

Vid forskning ska forskaren utgå utifrån de forskningsetiska principerna som delas in i de fyra 

huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav innebär bland annat att 

forskaren vid en forskningsstudie ska informera deltagarna om vad studien går ut på, vad 

materialet ska användas till och att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst. 

Forskaren ska även samla in samtycke från deltagarna och barnens vårdnadshavare. All 

medverkan i studien ska vara konfidentiell och forskaren får bara använda det insamlade 

materialet i forskningsändamål (Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). Vi kommer väva in 

hur vi planerade forskningen utifrån de etiska principerna i beskrivningen av 

forskningsdesignen.  

3.4 Forskningsdesign  

Följande studie är en kvalitativ studie där vi studerar omsorgen på djupet i en förskolas 

verksamhet. Syftet är att undersöka hur förskollärare på en 3-5 årsavdelning praktiserar 

omsorg på olika sätt gentemot barnen i verksamheten samt att undersöka hur förskollärarna 

beskriver sina tankar kring omsorg och sitt eget omsorgsarbete. Därför valde att genomföra en 
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minietnografisk studie där vi observerat två förskollärare i en förskolas verksamhet vid tre 

olika tillfällen. De tre tillfällena omfattar en observation i utomhusmiljö, en i inomhusmiljö 

och en under en måltidsituation. Varje tillfälle varade i cirka en timme. För att kunna lyfta 

förskollärarnas syn på omsorg valde vi sedan att genomföra intervjuer med förskollärarna där 

vi samtalade kring omsorg och delar av det insamlade materialet från observationerna. 

Intervjuerna var semistrukturerade och tematiska. Detta innebär att vi använde oss av en 

intervjuguide med teman och frågor men att frågorna kunde ställas i den ordning som var 

lämplig under intervjun och när informanten berättade något intressant ställde vi följdfrågor 

på det som sades (Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuerna som varade cirka en halvtimme 

spelades in med mobiltelefon så att vi under intervjun kunde fokusera på att lyssna och ställa 

följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Ljudfilerna sparades, med tanke på de 

etiska principerna, på en mobiltelefon med kodlås för att på så sätt säkra ljudfilerna. 

Intervjuerna transkriberades sedan på datorn. Observationerna och intervjuerna utgör det 

material som vi bygger vår studie på vilket leder till att vi använder oss utav triangulering när 

det gäller metoden, detta i ett försök att öka studiens pålitlighet genom vår forskningsdesign. 

Vi återvände även till samma plats vid flera tillfällen för att få en bredare och mer 

variationsrik bild av förskollärarnas omsorgsarbete, på så vis trianguleras också datakällorna.  

När vi tillsammans med förskollärarna på en förskola bestämt tider för observationer och 

intervjuer åkte vi dit och lämnade ut ett informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavarna 

och förskollärarna (Bilagorna 1, 2 & 3). Utifrån de forskningsetiska principerna delade vi ut 

informationsbrevet som beskriver studien, vad vi kommer att använda materialet till samt att 

fokus ligger på att observera förskollärarna och deras arbete. Brevet informerar även om 

avidentifiering och hur vårdnadshavarna ska gå tillväga om de vill att deras barn inte ska vara 

med i studien. För att avsäga sig deltagandet i studien ombads vårdnadshavarna att säga till 

förskollärarna på avdelningen. Deltagarna fick även information om att det är okej att avbryta 

barnens eller sitt eget deltagande i studien när de vill. Förskollärarna och vårdnadshavarna till 

barnen fick även lämna samtycke till att vara med genom underskrift. Nästan alla 

vårdnadshavare lämnade samtycke och det var ingen som valde att avsäga sitt barns 

deltagande. 
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3.4.1 Urval 

Vi valde sannolikhetsurval till vår studie vilket innebär att vi slumpmässigt valde ut den 

förskola och de förskollärarna som skulle undersökas (Bryman, 2011). Sannolikhetsurvalet 

ökar studiens överförbarhet eftersom alla förskolor i kommunen har samma möjlighet att 

delta, i motsats till om vi hade använt oss av bekvämlighetsurval då de förskolor som vi har 

kontakt med sedan tidigare kanske inte representerar kommunens förskolor. Vi valde 

sannolikhetsurval då vi ville undersöka omsorg på vilken förskola som helst utifrån kriterierna 

att studien skulle ske på en 3-5 årsavdelning i Jönköpings kommun. Anledningen till att vi 

valde att genomföra studien på en 3-5 årsavdelning grundar sig i att omsorgen ska vara en 

central del i hela förskolan men att vi har sett tendenser till att omsorgen anses vara viktigare i 

de yngre åldrarna. Därför vill vi undersöka om omsorgen finns och hur den sker bland de 

äldre barnen i förskolan. Vi kontaktade slumpvis utvalda förskolechefer som sedan skickade 

oss vidare till förskollärare inom deras förskoleområde. Förskollärarna svarade sedan oss om 

de var intresserade av att vara med eller inte. Vi valde att genomföra vår studie på den 

förskola vars förskollärare svarade först. 

3.4.2 Insamling av empiriskt material 

Vi har observerat och fört handskrivna fältanteckningar, alltså har vi skrivit ner det vi sett och 

hört som kan kopplas till omsorg. Innan observationen förberedde vi en observationsmall 

(Bilaga 4). Observationsmallen bestod av fem olika sätt att se omsorg på och grundar sig i 

litteraturgenomgången i bakgrundskapitlet. Dessa fem olika sätt är praktisk omsorg, varmprat, 

närhet, Educare och förskollärarnas förhållningssätt. Innan vi genomförde observationerna på 

plats genomförde vi en pilotstudie på en annan förskola för att se om observationsmallen var 

användbar, vilket vi ansåg att den var. Under studiens observationer valde vi att sprida ut oss i 

lokalerna eller på förskolans gård. Vi ville inte följa efter förskollärarna utan vi försökte vara 

en del av gruppen och se vad förskollärarna gjorde när de var i närheten. Under lunchen satt 

vi i samma rum båda två då båda förskollärarna satt där och åt tillsammans med barnen. Vi 

försökte observera så brett som möjligt, försökte få med vad och hur förskollärarna pratade 

och praktiserade omsorg. Vi observerade en timmes utevistelse och lunchen under första 

dagen och en timmes inomhusaktivitet som inkluderade en samling på andra dagens 

förmiddag. Intervjun genomfördes under eftermiddagen den andra dagen.  
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När vi genomfört alla tre observationerna förberedde vi en intervjuguide (Bilaga 5). Vi valde 

att ta med exempel från observationerna och dessa exempel skulle representera det vi sett och 

det vi tyckte var mest intressant. Vi valde exempel som gestaltade praktisk omsorg, närhet, 

varmprat och förhållningssätt. Educare var något vi inte lyckades se under observationerna 

och därför något som uteblev i intervjuerna och i resultatet (läs mer om detta i 

diskussionskapitlet). De exempel som valdes skrevs ut på lappar som förskollärarna sedan 

fick läsa. Intervjun genomfördes i ett lugnt rum på avdelningen då barnen på avdelningen var 

ute på gården. Vi intervjuade en förskollärare i taget och vi var med båda två vid 

intervjutillfällena. Vi turades om att ställa frågor och följdfrågor. Under intervjun fick 

förskollärarna läsa de exempel vi valt ut och själva kommentera dem. Vi sa alltså inte varför 

vi valt ut just dem. Efter intervjun transkriberades de inspelade intervjuerna och de två 

förskollärarna fick de fiktiva namnen Annika och Annelie.  

3.5 Analysmetod 

När vi hade samlat in allt datamaterial genomförde vi en tematisk analys. En tematisk analys 

handlar om att identifiera och analysera teman och mönster i det insamlade datamaterialet 

(Clarke & Braun, 2013).  

Först handlar det om att djupdyka i det insamlade materialet, att läsa det insamlade materialet 

flera gånger och lyssna igenom inspelat material och på så sätt få en helhetsbild av 

datamaterialet (Clarke & Braun, 2013). Vi började därför med att läsa igenom både 

fältanteckningarna och transkriptionerna flera gånger, vi lyssnade även igenom de inspelade 

intervjuerna för att se till så att all data var synlig i transkriberingen.  

Nästa del i analysprocessen är att koda materialet, detta innebär att man markerar och 

kategoriserar det insamlade materialet som är relevant för syftet och forskningsfrågorna 

(Clarke & Braun, 2013). Här valde vi att läsa igenom intervjuerna och markera det vi ansåg 

var väsentligt utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Vi läste även igenom 

fältanteckningarna från observationerna och sållade bort det som inte var relevant.  

Efter kodningen är det dags att hitta teman och mönster i det kodade materialet. Syftet med 

denna fas är att söka efter sammanhängande information och likheter i materialet (Clarke & 

Braun, 2013). Under denna fas använde vi oss av tankekartor där vi sorterade ut data som 

relaterade till varandra. Detta ledde till att vi såg fem återkommande kategorier. Dessa 
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kategorier var omvårdnad, se var och en/bry sig om, närhet/trygghet, varmprat och 

förhållningssätt. 

När det har kommit fram olika teman gäller det att granska sina framtagna teman och se om 

de fungerar. Detta är en process där teman kan komma att delas upp i flera teman eller att 

vissa teman går ihop till ett gemensamt eller så förkastar man helt det man kommit fram till 

och börjar om på nytt (Clarke & Braun, 2013). I denna del av analysprocessen läste vi igenom 

allt material igen och insåg att det fanns relevant och utstickande information som inte blev 

synlig i de kategorier vi sett i förra fasen. Detta gjorde att vi sorterade informationen på nytt, 

slog ihop vissa kategorier, förkastade andra och lyfte upp nya kategorier som sedan blev våra 

teman. 

När relevanta teman är identifierade gäller det att hitta på ett kort och koncist namn till dessa 

teman och definiera innehållet (Clarke & Braun, 2013). Under analysens gång har våra 

framsållade teman haft olika namn och de slutgiltiga namnen fastslogs inte förrän hela 

analysen var klar. Namnen blev ”omvårdnad”, ”att hjälpa barn med lek och lekkompisar” och 

”att bygga tillitsfulla relationer till barnen”. Dessa namn uppkom då vi ville ha namn som 

både beskriver innehållet och som syftar till förskollärarnas praktiska handlande.  

Slutligen ska dessa teman redogöras för och kopplas till relevant litteratur och forskning 

(Clarke & Braun, 2013). Under arbetet med att redogöra och koppla materialet till litteraturen 

har vi valt ut det innehåll i temat som tydligast redogjorde för temats ämne. Detta kopplades 

sedan till den litteratur som redogörs för i bakgrundskapitlet. Resultatet av detta arbete 

redovisas i nästa kapitel.  

4 Resultat och analys 

Syftet med studien är att på djupet undersöka hur förskollärare på en 3-5 årsavdelning 

praktiserar omsorg på olika sätt gentemot barnen i verksamheten. Syftet är även att undersöka 

hur förskollärarna beskriver sina tankar kring omsorg och sitt eget omsorgsarbete. De två 

förskollärarna som deltagit i studien kommer i texten kallas för Annika och Annelie. Som 

bakgrundskapitlet beskriver är omsorg ett väldig vitt och komplext begrepp, något som också 

blir synligt i studiens datamaterial. I slutet av intervjun med Annika kommenterar hon tjatet 

vid matbordet ungefär såhär: ”Är det här också omsorg?” vilket har gett namn till studien.  
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Ett sätt att praktisera omsorg i förskolan är omvårdnaden, vilket är något som vi sett och valt 

att lyfta ur det insamlade datamaterialet, vi har även valt att fokusera på förskollärarens arbete 

kring barnens lek och lekkompisar och förskollärarnas arbete med att skapa tillitsfulla 

relationer till barnen. Vi har valt att fokusera på dessa tre områden då en stor del av det 

insamlade materialet handlade om omvårdnad och de andra två områdena var något som stack 

ut ur det insamlade materialet och som överraskade oss, vi hade varken tänkt eller sett det 

arbetet som något omsorgsfullt tidigare. Det utsållade materialet kommer under detta kapitel 

redovisas och kopplas till de omsorgsförklaringar och teorier som finns beskrivna i 

bakgrundskapitlet.  

4.1  Omvårdnad  

Mycket i vårt insamlade datamaterial handlar om den praktiska omsorgen även kallat 

omvårdnaden. En omvårdnad som innebär att hjälpa barnen på toaletten, tjat om att tvätta 

händerna, ge dem mat eller hjälpa dem vid på- och avklädnad i hallen när man ska gå ut och 

in. Åkerblom (2016) menar att omsorg består av en praktisk kunskap som sker i praktiska 

handlingar men trots detta är omsorg bara ett substantiv. Hon lyfter orden sörja för och vårda 

som alternativ till omsorg i verbform. Persson och Gustafsson (2016) menar att omsorgen kan 

ske i förskolans verksamhet som specifika moment som har inriktning på vård men att 

omsorgen även innefattar hur man möter andra. I fältanteckningarna från observationerna ser 

vi omvårdnaden tydligt i flera olika situationer och något som många gånger verkar ske 

automatiskt och oreflekterat. Följande exempel ger en bild av hur omvårdnaden kan ta sig 

uttryck. 

Exempel 1.  

En förskollärare hjälper ett barn att klä på sig ytterkläderna i hallen. Förskolläraren säger 

då till barnet: 

- ”Du behöver inga stövlar, det räcker med de här skorna. Och du kan ha den här 

jackan.” 

Exempel 2. 

Ett barn ropar på fröken från toaletten. Förskolläraren går dit och då säger barnet: 

- ”Det har hänt en liten olycka.”  

- Förskolläraren svarar lugnt: ”Har det hänt en liten olycka, okej jag hjälper dig.”  
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I likhet med Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) resultat lyfter både Annelie och Annika att 

det många gånger är just omvårdnaden som föräldrarna frågar kring. Frågor som ifall barnen 

har ätit bra, om barnen har hunnit gå på toaletten i tid eller om det hänt några olyckor menar 

de är det som föräldrarna är måna om att få ta del av. Annelie och Annika anser också att det 

spelar roll hur förskolläraren hjälper barnen i situationer som exempel 2. Annelie poängterar 

att man tar det lugnt och Annika betonar barnens integritet. Persson och Gustavsson (2016) 

synliggör också hur:et inom omsorgen i sin text, att omsorg handlar om att ta hand om 

människor med kärlek och respekt. Annelie lyfter dessutom att omvårdnadsdelen handlar om 

att ge barnen utrymme till vila och återhämtning och vid behov även sovmöjligheter. Hon 

hävdar att barnen är på förskolan väldigt många timmar och inte kan välja att gå på rast som 

pedagogerna kan. Förskolans läroplan beskriver att barnen ska få en väl anpassad dagsrytm 

och att barnen ska ges möjlighet till vila (Skolverket, 2016). Lorvik Waterhouse (2016) menar 

att omsorgens syfte är att ge förutsättningar för barnen att leva och må bra med hela kroppen. 

Som en sammanfattning avslutar vi temat omvårdnad med följande utdrag från 

fältanteckningarna. Exemplet visar på förskollärarnas dagliga och återkommande arbete med 

omvårdnad och utspelar sig när förskolläraren sitter och äter lunch tillsammans med barnen. 

Exempel 3. 

Mitt i allt går någon på toaletten. Förskolläraren torkar någons näsa. Hjälper något barn 

med att ta mer mat från vagnen. En gång när förskolläraren ändå är uppe och springer 

stannar hon vid ett av de andra borden och pratar med de barnen.  

4.2 Att hjälpa barn med lek och lekkompisar  

Ett tema som blev tydligt under intervjuerna var ”lek och lekkompisar”. Som vi skrev i 

metodkapitlet valde vi ut exempel från observationerna som skulle gestalta de teman som 

fanns med i observationsmallen. Följande tre exempel var några av dem som var med. 

Exempel 1 valde vi för förskollärarens förhållningssätt. Exempel 2 valde vi för att visa på 

närheten, vårt fokus låg på klappen på armen. Det sista exemplet, exempel 3, var kopplat till 

följande fråga i intervjuguiden: ”Berätta om när ni i arbetslaget pratar om omsorg på 

förskolan? Vad pratar ni om då?”  
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Exempel 1.  

Ett barn sitter i ett hörn och ser bekymrad ut. Förskolläraren går dit och pratar med honom. 

Jag hör hur hon frågar: 

- ”Vad vill du göra? Ska vi prata med tjejerna?” Barnet mumlar något till svar och går 

runt lite grann. Förskolläraren sätter sig på knä och fortsätter prata med honom.  

De går sedan till tjejerna som killen vill leka datten med. Förskolläraren och killen frågar om 

tjejerna vill leka datten och killen får förklara för tjejerna hur det går till. Tjejerna vill inte 

leka den leken utan vill istället fortsätta leka den lek som de är i. Killen går runt lite mållöst 

och sätter sig i ett hörn igen. Efter en stund säger förskolläraren att killen kan få gå in först 

för vi ska alldeles strax gå in. 

Exempel 2. 

Ett barn går runt, förskolläraren klappar henne lite på armen och säger: ”Har du ingen att 

leka med?” 

Exempel 3.  

Förskollärarna diskuterar lite lågt om att ett av barnen ofta leker själv: hur kan de underlätta 

för vissa barn när det gäller lek och lekkompisar?  

När förskollärarna under intervjun läser och kommenterar dessa tre exempel blir det tydligt att 

förskollärarna kopplar alla tre exempel till samma ämne, att hjälpa barn in i leken och hjälpa 

barn med lekkompisar. Men är då detta ett sätt att praktisera omsorg? Annika menar att det är 

både omsorg och lärande och utveckling, att det är ett sätt att visa omsorg mot barnen men 

även lära dem om det sociala samspelet. Detta tolkar vi som ett exempel på läroplanens 

helhetssyn på omsorg, utveckling och lärande. Det handlar även om trivsel, fortsätter Annika, 

att lek och lekkompisar är viktigt för att barnen ska tycka om att vara på förskolan. Persson 

och Gustavsson (2016) betonar att omsorg innebär att visa medmänsklighet genom närvaro, 

inlevelseförmåga, reflektion och handling. Detta är något som kan kopplas till förskollärarnas 

arbete med att hjälpa barnen i deras lek och med deras lekkompisar. Förskollärarna behöver 

vara närvarande i barngruppen, reflektera tillsammans med kollegor och barn och handla för 

att kunna hjälpa barnen i leksituationer.  

Att hjälpa barnen in i leken och hjälpa barnen med lekkompisar kan dessutom tolkas som ett 

sätt att ge barnen en tillhörighet som skapar trygghet i barnet. Halldén (2016) menar att 
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omsorgens mål är att skapa trygghet genom att ge barnet en tillhörighet och en 

självmedvetenhet. Hon betonar även att omsorg ibland kräver att våra egna önskemål får stå 

tillbaka och ge plats för någon annans önskemål. Annika berättar vidare om ett barn som 

istället för att direkt börja leka med de andra barnen ute på gården ställde sig hos 

förskollärarna och att förskollärarna gång på gång försökte hjälpa henne in i olika lekar. 

Barnet tröttnade på det och sa: ”Min lek är att stå här bredvid dig”. Annika och Annelie menar 

att det är viktigt att acceptera och se till barnens önskemål. Annelie fortsätter med att vi inte 

alltid kan tvinga in barn i olika lekar bara för att vi vill det. Barnen vill kanske leka ensamma 

en stund och det kanske till och med kan vara en återhämtning under långa dagar för vissa 

barn. Vid andra tillfällen när ett barn sitter ensamt kan det ha hänt något och barnet är ledset 

och då är det enligt Annelie en omsorg att se och uppmärksamma detta barn, en omsorg som 

är jätteviktig. Annelie berättar att omsorgen i mötet med barnet som ville leka datten visar sig 

i att hon mötte barnet där han var, såg honom, lyssnade på honom och försökte hjälpa honom. 

Under intervjun berättar Annelie även att flickorna välkomnade honom in i deras lek. Vidare 

kommenterar Annika samma situation med att omsorg i den situationen kan vara att 

uppmärksamma barnet men ändå låta det vara. Utifrån Noddings (2005) beskrivningar blir det 

inte omsorg fullt ut om pojken inte tar emot omsorgen. Huruvida pojken i exemplet tar emot 

omsorgen eller skjuter den ifrån sig är svårt att avgöra. Å ena sidan lyssnar han på 

förskolläraren och följer med henne och pratar med flickorna. Å andra sidan väljer han att inte 

vara med i flickornas lek utan väljer hellre att sitta ensam om de inte vill leka hans lek. Han 

har bestämt sig för vad han vill göra och håller fast vid det trots att människor omkring 

honom försöker visa omsorg genom att erbjuda andra sammanhang att vara med i.  

Att barn leker eller håller sig för sig själva är något som verkar oroa både förskollärare och 

föräldrar. I intervjuerna framkommer det att förskollärarna pratar om det i arbetslaget, 

föräldrar och förskollärare pratar om det och förskollärarna försöker få in barnen i gruppen 

och i olika lekar. Detta trots att barnen i vissa fall väljer att vara ensamma och ibland verkar 

tycka det är okej. Noddings (2005) belyser idén om att lärare och föräldrar ibland ser på 

omsorgen i ett längre perspektiv, att de vill att barnet ska göra någonting nu för att det är bra 

för barnet senare i livet. Varför får barn inte leka ensamma? Vad är det de får med sig i leken 

med andra som är så viktigt? Både Annelie och Annika berättar också att dessa situationer 

bygger på lyhördhet, att avläsa situationen och att ha en relation till barnet. Detta för att veta 

om man ”bara” ska se och bekräfta barnet eller om man ska försöka föra in barnet i en lek.  
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4.3 Att bygga tillitsfulla relationer till barnen 

Efter att ha analyserat det insamlade datamaterialet och försökt förstå vad det kan säga oss 

uppkom även temat ”Att bygga tillitsfulla relationer till barnen”. Detta utifrån återkommande 

samtal om att se varje individ, att bry sig om på riktigt och att varmprata med barnen. Innan vi 

presenterar datamaterialets resultat inom temat relationer vill vi förtydliga begreppet 

relationer.  

Vi tänker att man skapar en relation till alla människor man möter. Dock är det olika 

relationer eller olika nivåer utav relationer. Konduktören på tåget har en professionell relation 

till alla resenärer. Två vänner har en ömsesidig relation där båda vill lära känna och bry sig 

om den andre. När förskollärarna möter barnen i förskolan finns det en relation mellan dem, 

en relation som kan liknas vid konduktören och resenärerna. Relationen mellan konduktören 

och passagerarna och relationen mellan förskolläraren och barnen är båda två ojämlika 

relationer då konduktören och förskolläraren har ett större ansvar för passagerarnas och 

barnens välmående än tvärt om (Aspelin, 2016). Det är två exempel på relationer som skulle 

kunna ses som sociala relationer enligt den relationella pedagogikens definition (Aspelin, 

2013; Aspelin & Persson, 2011). Men om förskolläraren vill skapa en närmare relation med 

barnet än så måste förskolläraren gå ner på mellanmänsklig nivå. Först på det 

mellanmänskliga planet kan förskolläraren skapa en omsorgsfull relation, en samvaro, där 

förskolläraren bryr sig på riktigt och inte bryr sig bara för att hen är anställd just där och då.  

Annelie nämner i intervjun att för att ge den bästa omsorgen handlar det om att lära känna 

sina barn och skapa en relation med varje barn för att kunna tillgodose de behov som den 

enskilda individen har. Persson och Gustavsson (2016) anser att relationen mellan 

förskollärare och barn är förskollärarens ansvar och på så sätt inte kan väljas bort. Det är 

förskollärarens ansvar att se till att barnen mår bra, inte tvärtom. Även Annika säger bland 

annat i intervjun att omsorg handlar om att skapa ett gott förhållande till barnen, att det 

handlar om att skapa ett öppet och bra klimat där barnen känner sig trygga tillsammans med 

pedagog, miljö och med varandra. Noddings (2005) lyfter bland annat att om det inte finns en 

god relation mellan barnen och förskollärna kan inte förskolläraren läsa av vad det är barnen 

verkligen behöver. Både Annika och Annelie nämner också att omsorg handlar om att vara 

lyhörd och se varje individ, att fråga hur de mår och på andra sätt bry sig om barnet. För att 

detta ska ske på bästa sätt krävs det att man har en omsorgsfull relation där det är viktigt att 
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barnen får känna att pedagogerna bryr sig om dem på riktigt. Annelie belyser även vikten av 

att möta barnen med respekt och att ta dem och deras bekymmer på allvar och försöka hjälpa 

till så att de känner att vi som förskollärare lyssnar på dem. Noddings (2005) anser att 

omsorgen är en ömsesidig handling mellan den som ger omsorg och den som tar emot 

omsorg. Alltså att förskollärarna inte bara kan ge omsorg utan att barnen behöver ta emot 

omsorgen också. 

Aspelin och Persson (2011) beskriver en stark och livlig relation mellan förskollärare och 

barn som en förutsättning för en bra pedagogik. Författarna menar att relationer har stor 

betydelse för barns utveckling och inlärning och betonar att relationerna mellan barnen i 

barngruppen har en betydande och viktig roll. Detta är även något som förskollärarna belyser 

på olika sätt i intervjuerna. Annelie berättar att ifall pedagogen lär känna barnen blir det 

lättare att uppfatta barnens kunskaper och vad de om möjligt behöver stöd i. Hon uttrycker 

också att om inte barnen mår bra kan de inte heller ta till sig något lärande. I 

bakgrundskapitlet kan vi likaså läsa att Persson och Gustavsson (2016) beskriver omsorgen 

som en förutsättning för utveckling och lärande. Vad förskollärarna och författarna menar 

med begreppen utveckling och lärande kan vara lite svårfångat. En tolkning skulle kunna vara 

att barnen har svårt att lära sig det pedagoger eller föräldrar vill lära dem. För även om barnet 

är otryggt, hungrigt eller ledset kan det kanske lära sig andra saker. 

I förskolans läroplan förekommer ordet omsorg ofta i samband med begreppet trygghet. 

Exempelvis ska förskolan tillhandahålla barnen en trygg omsorg (Skolverket, 2016). Båda 

förskollärarna nämner trygghet och lärande som något som hänger ihop. Annika lyfter 

anknytningen och hävdar att det inte är något som bara gäller de mindre barnen, för om 

barnen, oavsett ålder, inte känner sig trygga är de inte heller mottagliga för att lära och 

utvecklas. Annika anser att det är viktigt att inte bara se mötet med olika barn som ett jobb 

utan att man verkligen möter barnen där de är och därför blir det centralt att barnen får möta 

någon som de känner att de har förtroende för. Då menar hon att allt det andra, det vill säga 

lärandet och utvecklingen, kommer automatiskt. Både Annika och Annelie tar också upp 

vikten av att barnen känner att de kan ty sig till sina förskollärare och söka tröst exempelvis i 

form av att krypa upp i knät om det är barnens behov för stunden. Halldén (2016) lyfter att 

skapa trygghet hos barnen är omsorgens huvudmål. 
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En följd av att förskollärarna skapar goda relationer till barnen kan bli att barnen skapar goda 

relationer till varandra. Noddings (2005) lyfter vikten av att som pedagog vara en förebild för 

barnen även när det kommer till omsorg. Hon menar att genom att vi värdesätter omsorgsfulla 

relationer med barnen visar vi också barnen hur man gör. Vidare betonar hon att trots att 

barnen är små tar de till sig det omgivningen gör och lär sig hur man kan skapa och bibehålla 

omsorgsfulla relationer genom att se andra göra just detta. Även Åkerblom (2016) och 

Halldén (2016) menar att omsorg är något man kan lära sig genom att se hur andra gör och 

genom att få omsorg från någon annan. Annelie lyfter vikten av att arbeta med barnens 

relationer sinsemellan i barngruppen och kopplar det till omsorgsarbetet då det handlar om att 

skapa trygghet hos barnen. Relationerna mellan barnen i barngruppen är något som skulle 

kunna kopplas till Moss (2006) beskrivningar av omsorgen som en grund där omsorgen sker i 

relationerna mellan vuxen och vuxen, vuxen och barn men också mellan barn och barn.  

I intervjun lyfter vi en observerad situation kring maten där förskolläraren och barnen runt 

matbordet småpratar lite med varandra.  

Exempel 1. 

När de satt sig ner småpratar förskolläraren och barnen med varandra: 

 ”Jag fick mycket spagetti, lika mycket som du fröken.”  

 ”Jag gillar den och den maten, vad gillar du?” Förskolläraren och de 

andra barnen runt bordet svarar på vad de gillar för mat. 

 Ett barn berättar att han sparar pengar till något som är hemligt. 

 Ett barn berättar om när Paddington kommer hem till familjen och stoppar 

tandborstarna i öronen och gör annat tokigt i badrummet. 

 ”När kommer pappa idag?” 

Här menar Annelie att måltidssituationen handlar om mer än att bara äta. Här kan alla få 

komma till tals och man kan skapa bra kontakt med barnen och på så sätt skapa goda och 

tillitsfulla relationer. Balldin och Ljungberg (2016) belyser att måltiden i sin helhet kan läggas 

under begreppet omsorg, de menar att det innefattar både dukning och andra förberedelser 

likväl som att samtala kring bordet och att skapa och utveckla relationer med barnen. Bruce 

(2016) lyfter även samtalen runt bordet som varmprat vilket är en viktig del i omsorgen. Hon 

hävdar att genom att samtala med barnen om vardagliga saker skapar vi nära och tillitsfulla 

relationer med barnen. Vidare menar Bruce (2016) att varmpratet bidrar till att barnen känner 

sig trygga och sedda och på så sätt blir det också lättare för barnen att utvecklas och lära. 
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Temat att bygga tillitsfulla relationer handlar om att skapa, bibehålla och föra vidare 

omsorgsfulla relationer. Både författarna i bakgrundskapitlet och förskollärarna menar att 

detta skapar trygghet i barnen och gynnar barnens utveckling och lärande. Aspelin (2016) 

menar att om förskolläraren har en relation till barnet skapas en naturlig omsorg, en omsorg 

som kommer inifrån och är helhjärtad. Omsorgen lärs dessutom bäst genom att få och att ge 

omsorg. Arbetet med att bygga tillitsfulla relationer sker genom att förskollärare bryr sig om 

barnen på riktigt, ser var och en samt småpratar och varmpratar med barnen.  

5 Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

och problemområdet. Vi kommer även diskutera metoden, bland annat utifrån 

kvalitetsbegreppet tillförlitlighet och de etiska principerna. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna minietnografiska studie är att undersöka hur förskollärare på en 3-5 

årsavdelning praktiserar omsorg på olika sätt gentemot barnen i verksamheten. Syftet är även 

att undersöka hur förskollärarna beskriver sina tankar kring omsorg och sitt eget 

omsorgsarbete. Bakgrundskapitlet beskriver omsorgen som ett brett och komplext begrepp 

som enligt Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) sällan diskuteras i förskolan och att lärande 

och utveckling enligt Vallberg Roth (2015) tar mer och mer plats. Omsorgen finns varken 

med i dokumentationer eller planeringar och styrdokumentens fokus ligger på lärande och 

utveckling (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 2015; Vallberg Roth, 2015). Trots detta är det många 

som lyfter omsorgen som något viktigt och grundläggande för förskolan (Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2001; Lorvik Waterhouse, 2016; Moss, 2006). 

I vårt resultat kan vi se att omsorgen diskuteras men att den inte alltid benämns som just 

omsorg. Vår tematiska analys resulterade i tre teman: "omvårdnad”, ”att hjälpa barn med lek 

och lekkompisar” samt ”att bygga tillitsfulla relationer till barnen”. Temat omvårdnad 

beskriver förskollärarnas arbete med att hjälpa barnen på toaletten, vid maten och vid på- och 

avklädning i hallen. Att hjälpa barn med lek och lekkompisar synliggör förskollärarnas arbete 

med att stödja barnen i leksituationer och hjälpa till i relationerna mellan barnen. Att bygga 

tillitsfulla relationer till barnen handlar om hur förskollärarna försöker skapa goda och 
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omsorgsfulla relationer med barnen i barngruppen. Ett genomsyrande inslag i alla tre teman är 

hur förskollärare agerar mot barnen, att förskollärarnas förhållningssätt påverkar de 

handlingar de utför och påverkar den omsorg som förskollärarna ger.  

Studiens resultat visar att omsorgen tar plats i förskolan trots att dokumentationer och 

styrdokument fokuserar på lärande och utveckling. Omsorgen finns överallt i förskolan och 

hela tiden men förskollärarna benämner den inte alltid som omsorg. Förskollärarna diskuterar 

hur barnen mår, bryr sig om dem, skapar nära relationer till dem, hjälper dem med lek och 

relationer men även med omvårdnadsbiten, allt detta utan att omsorgen som begrepp tar plats. 

Förskolans fokus ligger på utveckling och lärande trots att mycket av arbetet som utförs är 

inriktat mot omsorg. Kan det bero på att utveckling och lärande är lättare att sätta ord på? Att 

det är lättare att beskriva vilka kunskapsområden vi utforskat idag än att beskriva och mäta 

den omsorg som sker i vår verksamhet? Eller är det mer accepterat och tillåtet att lyfta 

lärandet? Kan det vara så att kunskapsutvecklingen värderas mer i förhållande till att må bra 

och känna sig sedd? Hur påverkar det i så fall förskolans helhetssyn på utveckling, lärande 

och omsorg? Eller har det med förskollärarens status att göra, att förskolläraren inte vill ses 

som den omhändertagande mamman utan som en akademiskt utbildad pedagog?  

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) belyser omsorg som en kärnverksamhet som är ett tungt 

arbete och som pedagogerna måste hjälpas åt med. Arbetet de syftar på tolkar vi som 

omvårdnad. Det som skiljer sig mot vårt resultat är att deras pedagoger ser det arbetet som 

något jobbigt och krävande, något vi inte upplevt att vår studies förskollärare har uttryckt. 

Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) betonar liksom vi det etiska förhållningssättet som en 

viktig del i omsorgsuppdraget. Forskarna synliggör även att omsorgen börjat handla om 

mätbara aspekter så som trygghet och välbefinnande. Detta är begrepp som även blir synliga i 

vårt resultat. I motsats till Löfdahl och Folke-Fichtelius (2015) resultat kan vi se i vårt 

datamaterial att omsorgen får ta plats på planeringstillfällena men att den inte benämns som 

omsorg utan tar sig i uttryck i diskussioner kring barnens välbefinnande och deras 

kompisrelationer. 

I temat ”att bygga tillitsfulla relationer” blir det tydligt att omsorgen och pedagogiken hänger 

ihop. Förskollärarna säger gång på gång att utan omsorgen försvåras lärandet vilket är något 

som bland annat Persson och Gustafsson (2016) samt Johansson och Pramling Samuelsson 

(2001) också lyfter. Förhållandet mellan omsorg och pedagogik har växlat genom historien, 
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ibland har fokus legat på pedagogiken och ibland på omsorgen. Skolverket (2016) anser att 

utveckling och lärande ska bilda en helhet med omsorgen vilket är något som förskollärarna i 

studien försöker uppfylla.  

Utifrån förskollärarnas beskrivningar har vi gjort kopplingar till omsorgsetiken. Vi vet inte 

om förskollärarna i vår studie håller med Noddings (2005) med flera men det förskollärarna 

säger och gör kan kopplas till omsorgsetikens tankar och resonemang. 

Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att omsorgsarbetet sker i handlingar mot och med andra. 

Omsorgsarbetet uttrycks även i att bry sig om och lära känna dem omkring oss på riktigt, att 

omsorgen finns i de handlingar där vi försöker få barn eller andra människor att må bra, känna 

sig trygga och vara en del av gruppen. Vårt resultat ger inte en fullständig bild på alla sätt att 

praktisera omsorg. Det ger inte heller en bild som kan överföras på alla förskolor och 

förskollärare. Resultatet är en tolkning av hur förskollärarna Annika och Annelie beskriver 

sina tankar kring omsorg och hur de praktiserar omsorg på den 3-5 årsavdelning de arbetar på 

just nu. Omsorg kanske ses på ett annat sätt på en annan avdelning. De teman vi har sållat 

fram och redogjort för är inte heller teman som beskriver all relevant data som studien samlat 

in. Det är teman som dels visar på den uppenbara omvårdnaden som sker genom att hjälpa 

barn i vardagliga situationer. Det är också teman som pekar på situationer och göranden som 

vi inte tidigare tänkt hade med omsorg att göra men som blev tydligt i och med Annika och 

Annelies berättelser. Vi lyfte alltså ”att hjälpa barn med lek och lekkompisar” och ”att bygga 

tillitsfulla relationer” för att de överraskade oss.  

5.2 Metoddiskussion 

Under examensarbetets gång har vi gjort olika val så som metodval, urval och olika 

ställningstaganden utifrån tillförlitligheten och de etiska principerna. I följande avsnitt 

kommer vi diskutera och reflektera kring dessa val. 

Valet av observation som en del av datainsamlingsmetoden kom att föra med sig både för- 

och nackdelar. Genom att observera såg vi förskollärarnas arbete i verksamheten med egna 

ögon och kunde på så sätt observera deras praktiserande av omsorg. Genom att följa deras 

arbete och sedan intervjua kunde vi se om deras handlingar och beskrivningar av sitt eget 

omsorgsarbete gick hand i hand och vi kunde även samtala utifrån det vi sett och hört. Dock 

insåg vi att det är lite problematiskt att observera under så långa stunder som en timme och 
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hinna skriva ned allt vi såg som vi tänkte kunde kopplas till studiens syfte. Hade det istället 

varit bättre att filma en matsituation, en samling inne och en utevistelse istället för att föra 

fältanteckningar? Hade det gett oss en djupare bild av omsorgspraktiserandet och fått med 

detaljer som vi nu missade? Något som vi hade tänkt observera var hämtning och lämning, 

vilket är en situation där omsorgen kan bli tydlig och synlig. Tanken var att vi skulle 

observerat vid lämning men på grund av tidsbrist och vad som passade för förskollärarna gick 

detta inte att lösa.  

Vi valde att göra en observationsmall med förvalda områden som vi under pilotstudien tyckte 

fungerade. När vi väl var på studiens utvalda förskola och skulle observera insåg vi snabbt att 

vi trots en färdig mall valde att skriva fritt i blocket istället. Kan det bero på att våra förvalda 

områden inte riktigt räckte till? Och att det var svårt att placera det som hände under en viss 

rubrik? Något vi hade med i mallen och som vi tänkte att vi skulle observera var begreppet 

Educare vilket var något vi inte lyckades observera. Vi tror det beror på att studien på grund 

av tidsramen skedde under så pass kort tid att det inte var möjligt att se om omsorgen och 

lärandet bildade en helhet. Ett annat metodval vi gjorde var att vara deltagande under 

observationen då detta är en central del i en etnografisk studie. Detta gjorde att vi smälte in 

mer och kunde vara en del av verksamheten. Samtidigt försvårade det observationen vid vissa 

tillfällen då något barn tog vår uppmärksamhet och att vi på så sätt missade något som hände i 

en annan del av lokalen.  

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att frågorna var 

öppna och inte så styrande. Vi var medvetna om att vi med detta val riskerade att få intervjuer 

som skulle kunna glida iväg från ämnet. Detta skedde ett par gånger. Dock öppnade denna 

metod upp för förskollärarnas egna berättelser, tankar och funderingar vilket väger över och 

skapar andra svar och nyanser än vad en mer styrd intervjuguide hade gjort. Därför anser vi 

att en semistrukturerad intervjuguide passade till studiens syfte.  

Valet att undersöka en förskola och inte flera olika kan också diskuteras. Hade vi besökt flera 

olika förskolor hade vi kunnat skapa en bredare bild av hur omsorg praktiseras på en 3-5 

årsavdelning. Då syftet med studien istället var att titta på omsorgen på djupet valde vi att 

återkomma till samma förskola flera gånger för att på så sätt få en djupare bild av omsorgen 

på just den här förskolan. Då förskolan var helt främmande för oss båda valde vi att åka dit en 

vecka innan vi skulle observera och prata med förskollärarna och hänga upp lappar, detta tror 



 

29 

 

vi gjorde att det blev mer naturligt den dagen då vi skulle vara där en längre stund och 

observera. Vi anser att det var positivt att vara på en okänd förskola då risken med att vara på 

en bekant förskola är att det kunde blivit mycket prat och mindre observation.  

Något som kom att bli problematisk i insamlingen av datamaterialet var samtyckeskraven. Då 

tiden var knapp och vi var tvungna att komma ut på fältet och samla in material så fort som 

möjligt uppstod en problematik kring att få in alla samtyckeskraven från vårdnadshavarna. Vi 

löste detta genom att utforma informations- och samtyckesbrevet så att vårdnadshavarna 

skulle meddela förskollärarna om de inte ville att deras barn skulle vara med i studien. De 

uppmanades även att lämna samtycke genom underskrift vilket de flesta gjorde.     

Ett annat val vi gjorde var att använda oss av en tematisk analys när vi skulle analysera vårt 

insamlade datamaterial. Genom att dela in materialet i olika områden var det lättare att få en 

helhetsbild av innehållet och vad som var relevant för resultatet. Den tematiska analysen 

hjälpte oss att få grepp om materialet och gjorde att vi kunde få fram tre olika teman. Med 

hjälp av den tematiska analysens form, som innebär upprepade läsningar, kunde vi gå djupare 

in i materialet och hitta överraskningar. 

Under arbetets gång har vi förhållit oss till tillförlitlighetens fyra kriterier, trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vi har försökt förhålla oss till trovärdigheten 

genom att utgå ifrån de regler som finns för forskning samt att triangulera metoden och 

datakällan. Eftersom vi valt att göra en etnografisk studie som studerar ett fenomen på djupet 

är vi medvetna om att studien fått en lägre överförbarhet än vad den hade fått om vi studerat 

ett större antal förskolor. Däremot har vi använt oss av sannolikhetsurval som är något som 

ökar överförbarheten, dock är en hög grad av överförbarhet inget vi eftersträvat i denna 

studie. Genom att noga och systematiskt beskriva forskningsprocessen och de val vi har gjort 

har vi förhållit oss till pålitligheten. I våra analyser har vi valt att utgå ifrån de begrepp och 

tankar kring omsorg som finns i litteraturen och låtit våra egna åsikter stå tillbaka, detta för att 

ge möjlighet att styrka och konfirmera vår studie.  

5.3 Avslutande reflektion och vidare forskning 

En del av den forskning vi läste inför studien beskrev omsorgen som något som fick ge vika 

för lärandet och utvecklingen, att omsorgen kom bort i allt fokuserande på dokumentationer 

och planering utav lärandetillfällen. Vi hade även hört under vår VFU att 4-5 åringar inte 
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behöver någon omsorg. I vårt material kan vi se att omsorgen har en tydlig plats i förskolan 

men att arbetet med omsorgen inte alltid benämns med begreppet omsorg, att förskollärarna 

fortfarande anser att det är viktigt med omsorgsarbetet men att mycket fokus faktiskt hamnar 

på lärandet. Det hade varit intressant att studera omsorgsbegreppet och omsorgspraktiken 

ännu djupare och lite bredare genom att filma olika situationer i förskolans verksamhet och på 

olika förskolor för att sedan se och diskutera materialet tillsammans med förskollärarna. Vilka 

omsorgspraktiker hade då blivit synliga? Hade olika förskolor och olika förskollärare 

beskrivit begreppet omsorg på olika sätt? En annan vinkel på en framtida studie skulle kunna 

vara hur förhållandet mellan omsorg och lärande påverkar barnen? Om arbetet med trygghet 

och trivsel inte får ta lika stor plats som barnens kunskapsutveckling, hur påverkar det 

barnens välbefinnande och det livslånga lärandet? Det hade även varit intressant att lyfta och 

studera begreppet fostran i förhållande till omsorg. Ett begrepp som också ska vara med och 

bilda helheten inom förskolan tillsammans med omsorgen, utvecklingen och lärandet. Vilken 

plats har och hur praktiseras fostran i våra förskolor idag? Har förskollärarna den utbildning 

och kunskap som krävs för att hjälpa föräldrarna att fostra sina barn?   
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter från Jönköping University som nu ska göra vårt 

examensarbete. Detta är en del av vår utbildning till förskollärare. Vi har valt att fokusera på 

omsorg och vill därför observera förskollärarnas omsorgsarbete i förskolepraktiken. Vi 

kommer att vara här på avdelningen och observera verksamheten under förmiddagarna 

(datum). Observationen innebär att vi kommer titta på hur förskollärarna arbetar med omsorg 

och vi kommer inte att fotografera eller att spela in något utan det vi ser kommer enbart 

skrivas ner på papper.  

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte 

kan bli identifierat. Vi kommer alltså inte att nämna var vi är, några namn eller ta upp andra 

detaljer som på något sätt kan avslöja var vi varit. Utefter de forskningsetiska principerna ska 

vårdnadshavare lämna sitt samtycke då barn ingår i en studentstudie. Därför ber vi er att 

skriva på pappret och lämna in det till förskollärarna senast Torsdagen den (datum). Vill du av 

någon anledning att ditt barn INTE ska vara delaktig i denna observation så ber vi er att 

meddela detta till förskollärarna här på avdelningen.  

Vill ni kontakta oss går det bra på mail: waje1411@student.ju.se 

TACK på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar  

Jessica Warenmo & Emma Andersson  
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7.2 Bilaga 2. Samtyckeskrav för föräldrar 

Samtycke för minderårig att delta i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

Emma Andersson och Jessica Warenmo genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 
att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att synliggöra och lyfta omsorgen i förskolan. Detta genom 
att observera förskolläraren i den dagliga verksamheten och sedan intervjua förskolläraren. 

Emma och Jessica genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och 
dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att ditt barn får delta i denna studie kommer ditt barn att bli involverad i 
följande forskningsaktiviteter i förskolans lokaler: 

 Bli observerad av studentforskaren när han/hon deltar i ordinarie förskoleaktiviteter. 

 Interagerar med studentforskarna i vardagliga förskoleaktiviteter. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att ditt barn inte 
kan bli identifierat. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert 
sätt som förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta ditt barns deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som 
helst och av vilken orsak som helst.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig,  

Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att ditt barn får delta, vänligen skriv under nedan. 

________________________________ ________________________________  
Datum  Underårig deltagares namn  

________________________________ ________________________________ 
Förälder/vårdnadshavares signatur Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande 

________________________________ ________________________________ 
Förälder/vårdnadshavares signatur Förälder/Vårdnadshavares namnförtydligande 

________________________________ ________________________________ 
Studentens signatur Studentens namnförtydligande 
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7.3 Bilaga 3. Samtyckeskrav för förskollärare 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

Emma Andersson och Jessica Warenmo genomför en studie i kursen Examensarbete inom 
ramen för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 
att undersöka pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer 
specifikt handlar denna studie om att synliggöra och lyfta omsorgen i förskolan. Detta genom 
att observera förskolläraren i den dagliga verksamheten och sedan intervjua förskolläraren. 

Emma och Jessica genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan och 
dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i följande 
aktiviteter: 

 Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

 Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 
identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 
förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och 
utan några påföljder.  

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 
kontakta kursansvarig,  

Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 
(monica.nilsson@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller 
email:___________________________________ 

________________________________     
Datum 
 
________________________________  ______________________________ 
Deltagarens signatur   Studentens namn  
 
________________________________  ________________________________ 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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7.4 Bilaga 4. Observationsmall 

 

  



 

38 

 

7.5 Bilaga 5. Intervjuguide (2 sidor) 

Intervjuguide 

Inledning 

Vi kommer att spela in intervjun och allt kommer vara anonymt i studien. Inspelningen 

kommer att raderas när examensarbetet blivit godkänt. Syftet med den här intervjun är att vi 

vill ta del av din syn på omsorg där det inte finns några rätt och fel. Vi kommer också att lyfta 

exempel från det vi har sett under de här två dagarna. Och utifrån de exemplen diskutera om 

det kan ses som omsorg eller inte. Det finns inget rätt eller fel. Så känn dig fri att säga det du 

tycker och tänker. 

Frågor 

 Berätta om vad du tänker på när du hör ordet omsorg? Vad innebär omsorg för dig? 

Följdfrågor: berätta mer. Hur menar du med…  

 I vilka situationer gör du som förskollärare omsorg? Kan du berätta något exempel? 

 Berätta om när ni i arbetslaget pratar om omsorg på förskolan? Vad pratar ni om då? 

Om ni inte gör det varför tror ni att ni inte gör det?  

 Berätta om när du pratar om omsorg med föräldrarna? Vad kan det handla om då? 

 

Visa våra exempel från observationerna och be förskollärarna läsa och kommentera dem. 

Stödfrågor: 

 Tycker du att det här är omsorg? Och isåfall varför? 

 Är det omsorg att göra det? Eller beror det på HUR man gör det?   

Avslutning 

 Är det något mer du vill tillägga? Något du kommit på under intervjuns gång?  

 Tacka för medverkan! 

Exempel från observationerna: 

 Förskollärarna diskuterar lite lågt om att ett av barnen ofta leker själv, hur kan de 

underlätta för vissa barn när det gäller lek och lekkompisar? 

 Ett barn sitter i ett hörn och ser bekymrad ut. Förskolläraren går dit och pratar med 

honom. Jag hör hur hon frågar: 
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-”Vad vill du göra? Ska vi prata med tjejerna?” Barnet mumlar något till svar och 

går runt lite grann. Förskolläraren sätter sig på knä och fortsätter prata med honom.  

De går sedan till tjejerna som killen vill leka datten med. Förskolläraren och killen 

frågar om tjejerna vill leka datten och killen får förklara för tjejerna hur det går till. 

Tjejerna vill inte leka den leken utan vill istället fortsätta leka den lek som de är i. 

Killen går runt lite mållöst och sätter sig i ett hörn igen. Efter en stund säger 

förskolläraren att killen kan få gå in först för vi ska alldeles strax gå in. 

 Ett barn ropar på fröken från toaletten. Förskolläraren går dit och då säger barnet: 

-”Det har hänt en liten olycka.”  

Förskolläraren svarar lugnt: ”Har det hänt en olycka? Okej då jag hjälper dig.” 

 

 Ett barn går runt, förskolläraren klappar henne lite på armen och säger: ”Har du 

ingen att leka med?” 

 

 När de satt sig ner för att äta lunch småpratar förskolläraren och barnen med 

varandra. Det är ofta barnen som tar upp olika samtalsämnen och förskolläraren 

lyssnar och är en del i samtalet.  

 ”Jag fick mycket spagetti, lika mycket som du fröken.” 

 ”Jag gillar den och den maten, vad gillar du?” Förskolläraren och de 

andra barnen runt bordet svarar på vad de gillar för mat. 

 Ett barn berättar att han sparar pengar till något som är hemligt. 

 Ett barn berätta om när Paddington kommer hem till familjen och 

stoppar tandborstarna i öronen och gör annat tokigt i badrummet. 

 ”När kommer pappa idag?”  

 

  


