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Abstract 

Den här artikeln är en del av ett projekt som studerar förändringar i 
förskollärarprofessionen i den svenska förskolan. Projektet tar avstamp i kravet 
på lärarna att arbeta med att dokumentera förskolans kvalitetsarbete. De 
övergripande frågor som ställs handlar om hur förskollärarna i relation till 
arbetet med dokumentation visar upp sin verksamhet och i samband med detta 
vilka delar som visas upp och vilka delar som tystas och osynliggörs.  
 
Som en del av projektet studerar vi särskilt innebörder i begreppet omsorg i 
relation till dokumentationsarbetet. Tidigare studier inom projektet visar att 
omsorg är ett otydligt begrepp i dokument om förskolans verksamhet. Den här 
artikelns empiriska material består av observationer från personalmöten på 
förskolan samt intervjuer med förskolechefer och förskollärare när de 
diskuterar arbetet med att dokumentera kvalitetsarbetet i förskolan. Specifika 
analytiska redskap har hämtats dels från utbildningspolitiska teorier samt från 
teorier om lärarprofessionalism där mjuka värden som omsorg och närhet lyfts 
fram som viktiga kännetecken i förskollärares profession. 
 
Resultaten visar att förskollärare och deras chefer inte talar om omsorg i särskilt 
stor utsträckning och när begreppet nämns så framhålls svårigheter med att 
beskriva och dokumentera innebörder av omsorg. För att hantera dessa 
svårigheter utvecklas skilda professionella strategier som handlar om att fly 
undan utmaningarna på olika vis och att omsorg som begrepp i förskolans 
verksamhet ges nya innebörder i termer av lärande och kunskap. 
 

Inledning och syfte 

Den här artikeln ingår i ett projekt som studerar förändringar i 
förskollärarprofessionen i den svenska förskolan. Projektet tar avstamp i kravet 
på lärarna att arbeta med att dokumentera förskolans kvalitetsarbete. De 
övergripande frågor som ställs handlar om hur förskollärarna i relation till 
arbetet med dokumentation visar upp sin verksamhet och i samband med detta 
vilka delar som visas upp och vilka delar som tystas och osynliggörs. I 
projektets tidigare och pågående delstudier har vi fokuserat förskolans 
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dokument liksom intervjuer med förskollärare och gjort fallstudier av 
förskolans arbete med dokumentation (Löfdahl & Perez Prieto, 2009; Folke-
Fichtelius, 2013, 2014; Folke-Fichtelius & Löfdahl, kommande, Löfgren, 2013, 
2014; Löfdahl, 2014). Gemensamt för dessa delstudier är att omsorgsbegreppet 
visat sig ges en perifer position när förskolans verksamhet och lärares arbete 
skrivs fram. Detta har föranlett ett specifikt fokus på hur omsorg framställs när 
chefer och förskollärare talar – eller inte talar om begreppet.   
 
I den här artikeln vill vi därför undersöka och diskutera vilken betydelse 
begreppet omsorg, som en del av förskolans uppdrag, ges i arbetet med 
förskolans systematiska kvalitetsarbete. Vårt empiriska material består av 
observationer från personalmöten och intervjuer med förskolechefer och 
förskollärare.  Det specifika syftet i denna artikel är att undersöka vilken 
innebörd förskollärare och deras chefer ger omsorgsbegreppet i förskolan när 
förskolan samtidigt har krav på sig att synliggöra och dokumentera sin 
verksamhet.  
 

Omsorgsbegreppet i tidigare forskning 

Ett mångtydigt begrepp  

Som begrepp har omsorg diskuterats och problematiserats inom flera 
forskningsområden, bland annat inom feministisk forskning (Noddings, 2002) 
samt inom professionsforskning rörande omsorgsarbete. Begreppet har även 
varit föremål för reflektion inom forskning som intresserar sig för 
förtrogenhetskunskap och yrkeskunnande inom vårdyrken. Omsorgsbegreppet 
har alltså en tydlig koppling till kvinnors arbete och kvinnotraditioner, vilket 
också innebär att det är ett centralt begrepp inom kvinnodominerande 
yrkesområden som förskola och skola (Wernersson, 2006). 
 
Två grundläggande betydelser av begreppet omsorg som lyfts fram och beskrivs 
av flera forskare är omsorg som verksamhet eller aktivitet, som till exempel att 
sköta om barn, gamla och sjuka, och omsorg som förhållningssätt eller kvalitet, i 
betydelsen av att ha omsorg om någon, att vara omsorgsfull, att bry sig om och 
vara noggrann och engagerad i det man gör (se t ex Halldén 2007, Michaeli, 
1995). Omsorg som verksamhet har både en kroppslig och en själslig sida. Den 
kroppsliga handlar till exempel om att mata, tvätta, sköta om i fysisk mening. 
Den icke materiella handlar i sin tur till exempel om att bekräfta den andre, att 
stötta det lilla barnets utveckling (Michaeli, 1995). Exempel på fysiska 
omsorgsuppgifter i förskolan är att tillhandahålla mat, byta blöjor, gå ut med 
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barnen på gården (Davies, 1996). I det emotionella omsorgsarbetet ingår 
”starka och nära relationer, känslomässig inblandning och slitsamt 
engagemang” samt att ”ge tröst och uppskattning, lyssna, ta itu med vrede och 
frustration, ge kärlek och trygghet” (ibid. s. 26). Ett särskilt begrepp är 
Noddings (2002) omsorgsetik som handlar om att omsorg är något man lär sig i 
relation till andra och att omsorg alltid handlar om att beakta den andres 
perspektiv. Omsorgsetik innefattar ömsesidighet i mötet mellan den som ger 
och den som tar emot omsorg som ett villkor för att individen ska utveckla 
kunskap om livet och tillvaron. 

Omsorg – i den svenska förskolans texter och praktik  

Educare är en term som i internationella sammanhang har förknippats med den 
svenska förskolan och den kombination av såväl omsorg som fostran och 
pedagogik som kännetecknar den svenska förskolans uppdrag från 1970-talet 
och framåt. I statliga styrdokument har detta uppdrag beskrivits som en 
kombination av ett social- och familjepolitiskt respektive ett utbildningspolitiskt 
uppdrag. Edu handlar om utbildning och care handlar om omsorg och en ofta 
återkommande utsaga är att dessa delar hör nära samman som en oupplöslig 
helhet i förskolans verksamhet (Folke-Fichtelius, 2008). 
 
Begreppet omsorg och vad det kan innefatta har alltså diskuterats länge. När 
det gäller förskolans verksamhet har frågan har bl. a. aktualiserats i samband 
med olika politiska beslut som rört förskolans innehåll och uppdrag. Vid en 
nätverksträff för barnomsorgsforskning år 2000 ställde sig en grupp 
förskoleforskare i Sverige frågan om begreppet omsorg och dess betydelse ur 
en rad olika infallsvinklar och bl.a. med syfte att ”rädda det från retorisk 
förflackning ...” (Halldén, 2001 sid 1). En rapport från denna konferens 
(Nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg november 2000) visar att det är 
ett svårdefinierat och möjligen därmed svårfångat begrepp.  En central fråga 
som flera forskare belyser är ifall omsorg och lärande behöver betraktas som en 
dikotomi. Denna diskussion är relevant för vårt projekt och de frågor vi 15 år 
senare ställer oss till omsorgsbegreppets betydelse i förskolans dokumenterade 
kvalitetsarbete.  Några intressanta infallsvinklar som vi bär med oss är 
Lindgrens (2001) granskning av begreppet i förskolans styrdokument. Lindgren 
fann att omsorg har en underordnad roll i de pedagogiska programmen och att 
det till och med verkar finnas en ovilja under 1970-talet att använda begreppet, 
möjligen med koppling till att omsorg då förknippades med passivitet.  Under 
1980-talet används ordet i relation till kroppsliga behov, medan det under 1990-
talet framförallt används i en abstrakt betydelse, som ett förhållningssätt i 
vardagen. Detta innebär också att omsorg skulle omfatta barnens intellekt och 
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därmed konstruerades en tydlig koppling till begreppet lärande som lanserades 
på 1990-talet och som, enligt Lindgren, upphäver dikotomin mellan kropp och 
själ. Omsorgens betydelse i förskolan blir synlig först då de ställs mot begreppet 
pedagogik, menar Johansson och Pramling Samuelsson (2001) och menar att 
”pedagogiken förblir instrumentell om den inte kan sammanfasas med omsorg 
och omsorgen saknar en riktning om den inte tar fasta på lärandet bortom här 
och nu” (s. 41). Vidare visar Johansson och Pramling Samuelsson med 
empiriska exempel hur en oreflekterad syn på omsorg och lärande kan medföra 
att dessa betraktas som dikotomier. ”Att tala om omsorg och lärande leder 
tanken fel” (s.50), menar de och hävdar att omsorg och lärande är 
sammanvävda aspekter i arbete med barn.  
 
I nuläget är frågan om omsorg aktuell i samband med nya krav på synliggörande 
och dokumentation i förskolan, t ex när det gäller omsorgens plats som en del 
av det dokumenterade kvalitetsarbetet. Att begreppet är sparsamt omnämnt i 
sådana sammanhang vittnar även nyare studier om. I Vallberg Roth och 
Månssons (2008) studie om individuella utvecklingsplaner i förskolan 
konstaterar de att ”Ordet omsorg finns inte nämnt i planerna” (s. 95) och på ett 
liknande vis konstaterar Löfdahl och Perez Prieto (2009) att omsorg knappast 
nämns i förskolans planerings- och utvärderingsdokument. Ett bland flera sätt 
att förstå denna brist på begreppet omsorg i tidigare texter kan knytas till 
Perssons (2010) resonemang där han menar att förskolan i Sverige har 
genomgått ett antal positionsförflyttningar varav den senaste, som handlar om 
inträdet i utbildningsväsendet är intressant för vårt projekt. I ett globalt 
perspektiv är intresset för utbildning att betrakta som en investering där 
förskolan ges en central roll för att, enligt Persson, förbereda ”för den 
internationella utbildningsekonomins krav” (s. 75). I detta arbete verkar 
omsorgsbegreppet vara i gungning i den positionsförskjutning som 
karaktäriseras av att gå från en social och omsorgsinriktad verksamhet till en 
förskola med inriktning mot kunskap, utbildning och lärande. Folke-Fichtelius 
(2008) analys av statliga policytexter rörande förskolans statliga reglering visar 
också att begreppet omsorg används som ett retoriskt redskap i samband med 
förskolans juridiska och organisatoriska överflyttning från socialtjänsten till 
utbildningsområdet. Begreppets mångtydlighet innebär att termen kan användas 
i flera olika betydelser; för att beteckna förskolans uppdrag att möjliggöra 
föräldrars förvärvsarbete eller studier, som förhållningssätt, som handling eller 
aktivitet i förskolans verksamhet, samt som redskap i barns etiska fostran. En 
jämförelse över tid visar här att det skett en förskjutning i användningen av 
begreppet omsorg, från omsorg som serviceuppdrag, till omsorg som 
pedagogiskt redskap. Med dessa förskjutningar markeras förskolans närmande 
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till skolan. En intressant liknelse till det sistnämnda; omsorg som pedagogiskt 
redskap, kan göras med hur fritidspedagoger värnar om omsorg som en viktig 
del i sin verksamhet och hur de menar att omsorgen alltid finns som en grund 
för det lärande som sker i skolans verksamhet (Hjalmarsson & Löfdahl, 
kommande). 
 
I samband med att vi intresserar oss för omsorg i relation till förskolans 
dokumentationsarbete har vi även studerat hur omsorg som begrepp skrivs 
fram i statliga och kommunala dokument om förskolans verksamhet (för 
närmare beskrivning av empiri och analys, se Folke Fichtelius & Löfdahl, 
kommande). Våra resultat visar hur det de senaste decennierna pågått och pågår 
en ”smygande översättningsprocess”. Med metoder och begrepp hämtade från 
begreppshistorisk textanalys kan vi beskriva hur omsorg inte bara ges en 
annorlunda innebörd, från att ha handlat om agerande och förhållningssätt i 
förskollärarnas arbete med barnen, till att alltmer handla om mätbara aspekter 
av välbefinnande, hälsa, trygghet och trivsel hos barnen. Vi kan även se att 
marknadiseringens allt starkare fokus på extern bedömning i detta sammanhang 
även berör omsorg i förskolan, där resultat från föräldraenkäter blir bevis på 
förskolans kvalitet som visas upp på kommunernas websidor.  
 
Denna korta genomgång visar på omsorg som ett omdiskuterat och svårfångat 
begrepp i såväl styrdokument som forskning om förskolans praktiska 
verksamhet. Omsorg som företeelse är till stor del osynlig och förgivettagen. 
Omsorg tenderar att uppmärksammas bara när den inte utförs, därmed är det 
svårt att se något tydligt resultat av omsorgsarbetet.  Genom att arbetet är 
osynligt och oreflekterat, är det också svårt att beskriva i ord. Det är mot denna 
bakgrund vi ställer frågan om vilken innebörd förskollärare och deras chefer ger 
omsorgsbegreppet i förskolan i dag, i olika sammanhang där verksamhetens 
dokumenterade kvalitetsarbete diskuteras. 

 

Teori, empiri och analys 

Det övergripande teoretiska perspektiv som används i projektet är baserat på 
utbildningspolitiska tankegångar, främst från Ball (2006a, 2006b, 2008) och Ball, 
Maguire och Braun (2012) där utbildningspolicy betraktas som något som inte 
enbart åläggs människor utan som även förorsakar utmaningar som måste 
hanteras i sitt sammanhang.  Den performativa förskolan, ständigt öppen för 
insyn, kontroll och konkurrens tar form i lokala sammanhang där lärare agerar 
för att hantera de utmaningar de ställs inför. I detta sammanhang ses 
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performativitet som en styrningsmodell där omdömen, jämförelser och 
uppvisningar används som incitament för kontroll och förändring. I relation till 
vårt syfte innebär det att vi ser kraven om dokumentationsarbete i förskolan 
som en policyförändring som dels innebär att förskolan måste visa upp sin 
verksamhet, dels som ett krav som förskollärarna måste hantera i sin lokala 
verksamhet.  
 
I den här artikeln har vi använt oss av teorier om lärarprofessionalism och hur 
utbildningspolicy hanteras av lärare i en lokal kontext och därmed påverkar 
lärarprofessionen (Ball 2006b; Hargreaves, 1994). Vi stöder oss specifikt på 
teorier om lärarprofessionalism där så kallade mjuka värden som omvårdnad, 
omsorg och välmående är delar i förskollärares uppdrag och där lärare antas 
utveckla och använda sig av olika professionella strategier för att hantera den 
vardagliga praktiken (Osgood, 2012; Dalli, 2008). För en mer grundlig 
genomgång av dessa teorier se Löfdahl (2014).   
 
Det empiriska materialet består av transkriberade samtal som förts under tre 
personalmöten med både förskollärare och deras närmsta chefer på förskolan 
samt intervjuer med nio chefer inom förskolans område och två förskollärare. 
Såväl personalmöten (två timmar/möte) som intervjuer, (30-60 min) har ägt 
rum på förskolor i två svenska kommuner. Anteckningar och ljudupptagningar 
från såväl intervjuer som personalmöten har till stora delar transkriberats till 
textdokument för analys. Vi har sökt i de transkriberade samtalen efter hur man 
talar om omsorg i relation till arbetet med det dokumenterade kvalitetsarbetet i 
förskolan. Vi har sökt efter uttryck för vad omsorg innebär och hur omsorg 
som ett sätt att tänka kring och hantera vardagen med barnen i förskolan 
framställs. Vi har även sökt efter motsatser till omsorg och hur dessa motsatser 
tydliggör vad som inte innefattas i begreppet omsorg. Vi har inspirerats av en 
tematisk innehållsanalys där transkript har undersökts utifrån vilka meningar 
(Kvale & Brinkmann, 2009) och betydelser av begreppet omsorg som kommer 
till uttryck. Inledningsvis har hela transkript analyserats och kategoristerats i 
teman som växt fram under analysarbetets gång och som har sina bottnar i 
studiens teoretiska ramverk om hur lärarprofession ständigt görs i skilda lokala 
sammanhang samt hur samhällets styrning har betydelse för förskollärarnas 
arbete.  
 
Dessa teman har sedan relaterats till hur förskollärare och chefer inom 
förskolan hanterar det som sägs eller inte sägs om omsorg, det som kan förstås 
som lärares strategier för att möta (eller undgå) omsorgsuppdraget i förskolans 
verksamhet.  
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Förskollärares och deras chefers samtal om omsorg i förskolan 

Tema: omsorg – en påfrestande kärnverksamhet  

Det är få uttalanden i vårt empiriska material där termen omsorg nämns eller 
direkt diskuteras.  En av förskolans chefer menar att ”omsorg är själva arbetet med 
barnen, det som är själva kärnan i verksamheten”.  Vi tolkar det som att omsorg är 
något som är så centralt och självklart i förskolans verksamhet att det knappast 
behöver omnämnas. Vad denna kärna kan omfattas av framkommer när en av 
de intervjuade förskolecheferna funderar över vad utvecklingssamtalet med 
föräldrar ska innehålla. Hon menar att ”föräldrarna inte alltid är intresserade av 
dokumentationen, utan det är fortfarande så att det är omsorgsbiten som föräldrarna är 
intresserade av, hur äter dom?, sover dom?, funkar det med toabesök?, ...”  
I några samtal beskrivs omsorgaspekten av förskollärares arbete som någon 
som är fysiskt tungt eller psykiskt påfrestande. När vi frågar om omsorg i 
relation till det systematiskt dokumenterade kvalitetsarbetet svarar en av 
förskollärarna att ”omsorg är något man måste hjälpas åt med, det är ett tungt arbete” 
och för att klara det så roterar personal i arbetslag så att alla på hennes förskola 
får jobba med de yngsta barnen, de mest omsorgskrävande. Samtidigt är de 
medvetna om att roterandet har negativa effekter på kvalitetsarbetet då det 
innebär svårigheter att följa upp arbetet eftersom personalen hela tiden byts ut.  
I ett annat sammanhang svarar en förskollärare att omsorg kan innebära att 
”reda i kaos bland småbarnen”, ett arbete som därmed inte låter sig dokumenteras. 
På ett avdelningsmöte diskuteras omsorg i termer av barnpassning när tre 
personal får ta hand om två barngrupper. Vi tolkar dessa uttalanden som att 
omsorg även är psykiskt påfrestande.  
 
Vi kan förstå det som att det påfrestande omsorgsarbetet kräver en strategi för 
att hanteras. Lärarna tar till det vi kan beskriva som en flyktstrategi som innebär 
organisatoriska lösningar som rotation i arbetslagen för att klarar av det fysiskt 
tunga omsorgsarbetet. I denna strategi ingår inte att förändra arbetet utan att 
flytta på sig för att klara sig undan ett tag. En aspekt av flyktstrategi är att 
benämna omsorgen i andra termer, som barnpassning, och därmed undgå att 
närmare gå in på vad arbetet konkret kan innebära.    
 

Tema: omsorg - det stabila och goda förhållningssättet  

Ett närliggande tema handlar om att omsorg är något givet gott och därmed 
innehåller aspekter av ett önskvärt förhållningssätt bland förskollärarna.  Detta 
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förhållningssätt kommer till uttryck på flera olika vis, bland annat som att ha 
nära relationer till barnen. ”Det handlar om att ha nära relationer, särskilt till barn med 
någon svårighet” säger en förskollärare. Dock noterar vi att dessa relationer sällan 
eller aldrig är föremål för dokumentation. ”Omsorg är ju ett förhållningsätt och det är 
svårt att dokumentera” menar en förskollärare. ”Det är någonting man pratar om men 
som inte dokumenteras skriftligt.” På liknande vis resonerar en av förskolecheferna:  

 
”Själva kvalitetssäkringen bygger på att det är väldigt öppet, och att vi ser och 
hör varandra. Att jag finns i närheten och att jag har koll på vad alla håller på 
med. Och hur de jobbar och förhållningssätt framförallt. Alltså det är otroligt 
svårt att dokumentera det tycker jag, i alla fall förhållningssätt. Man tar upp 
och pratar om det och hur man kan göra istället eller se på ett annat vis, om det 
är något som inte är helt okey. Men just när man jobbar med olika projekt och 
sådana saker, det är ju lättare att dokumentera.”  

 
Det finns ingen som efterfrågar dokumentation av omsorg säger en 
förskollärare, men berättar samtidigt hur de dokumenterar frekvens av 
blöjbyten i syfte ”att undvika att verksamheten förknippas med bristande omsorg”. Vi 
kan förstå det som att arbetet med det goda förhållningssättet är en strategi som 
handlar om att förebygga kritik och innebär att arbete med omsorg inte ifrågasätts 
– att ha goda relationer till barnen och särskilt till barn i svårigheter samt att 
motverka omsorgsbrister innan de uppstår väcker förståelse.   
 
För att förstå vad omsorg kan vara har det empiriska materialet analyserats även 
för att finna det som beskrivs som att inte vara omsorg. I relation till temat om 
det goda förhållningsättet kan omsorg förstås som en osynlig självklarhet när 
barnets lärande står i fokus och ständigt synliggörs i samtal om förskolans 
dokumentation. Det som ska och kan dokumenteras som en del av 
kvalitetsarbetet nämns ofta i termer av en process. En förskollärare berättar att 
”småbarnen dokumenteras när de lär sig något, som att klättra upp på stolen själv/.../ det 
är en process och en förändring.” Utifrån detta och liknande resonemang kan vi tolka 
att omsorg inte kan förstås som processer eller förändring utan är något stabilt 
som pedagogerna ägnar sig åt. 
 

Tema: Omsorg - oplanerad och mållös 

I ytterligare analyser av det som beskrivs som icke- omsorg framstår omsorg till 
stor del som något oplanerat och bortom målformuleringar. En förskolechef 
berättar att ”  ... allt vi gör dokumenteras, det vill säga de planerade aktiviteterna”. 
Liknande resonemang uppstår bland förskollärarna på ett personalmöte när 
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innehållet i dokumentationen diskuteras. Det som framstår som viktigt att 
dokumentera är det som sen kan visas upp för föräldrar – och här finns 
knappast omsorg med som ett innehåll värt att visa upp. Så här resonerar en 
förskolechef:  

 ”Allt behöver inte delges till föräldrarna.  För så fort det ska delges föräldrar så 
blir det ju också… För föräldrarna vill man ju ändå lyfta fram det positiva i 
verksamheten, och visa på vad vi gör, vad barnen lär sig osv.” 

Utifrån detta resonemang kan vi tolka att omsorg inte är en målrelaterad 
aktivitet. Detta kan ses i relation till att omsorg, enligt temat ovan, tolkas som 
en aktivitet som tillskrivs förskollärarna, något som utförs och som även andra 
kan utföra. Till exempel resonerar en förskolechef om ” ... hur någon annan får ta 
hand om barnen när förskollärarna på avdelningen planerar verksamheten.” Någon annan 
i detta sammanhang är personal från en annan avdelning på förskolan och vi 
tolkar uttalandet som att ”ta hand om” är något annat än att bedriva planerad 
verksamhet.  
 
Det finns några få inslag som kan förstås som planerade omsorgsaktiviteter. Ett 
sådant exempel är de återkommande massagestunderna på en av förskolorna. 
”De är schemalagda och bockas av efteråt”, berättar en förskollärare och 
uppföljningen handlar om i vilken mån gruppen har klarat av att dämpa sig och 
om alla har varit med. På så vis blir en omsorgsaktivitet – att ta på och beröra 
varandra – en instrumentell aktivitet och kan även ingå i det dokumenterade 
kvalitetsarbetet.  
 
Den professionella strategi som vi kan skönja här är ytterligare en aspekt av det 
vi kan kalla flyktstrategi och handlar om att undvika att tala om den vardagliga 
omsorgen och istället synliggöra andra specifika sidor av omsorg, som 
exempelvis massage. 
 

Tema: – omsorg- en lärandeaktivitet?  

Om vi förstår omsorg i termer av att ta hand om och att sörja för att någon har 
det bra och inte gör sig illa så menar vi att flera av de aktiviteter som 
förskolorna själva benämner inom denna definition har transformerats från en 
omsorgsaktivitet till en lärandeaktivitet och därmed blir dessa aktiviteter 
föremål för det systematiskt dokumenterade kvalitetsarbetet.  Det handlar om 
hur måltids-, påklädnings- och hygiensituationer görs om från att ha fokus på 
hur förskollärarna ordnar dessa situationer för barnet till att fokusera på hur 
barn lär sig äta, klä sig eller gå på toaletten.  En förskollärare berättar om hur 
småbarnen dokumenteras ”när de lärt sig något, exempelvis att klättra upp på stolen 
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själv”. Samma förskollärare menar att ”hallsituationen med påklädning handlar om att 
följa varje barns utveckling med att klä sig själv”. 
 
När barn är glada tolkas det som ett uttryck för att lärande har skett. En 
förskolechef säger: ”Man kan ju anta att barnen lär sig saker, för de är ju glada och 
nyfikna och de vill vara med på det vi erbjuder. Och på det sättet är det ju klart att de flesta 
barn lär sig väldigt mycket.” Just detta att barn lär sig är något som framstår som en 
central aspekt i alla samtal relaterade till det systematiskt dokumenterade 
kvalitetsarbetet - oavsett om det är förskollärare eller chefer eller i möten där 
professionerna är blandade.  I detta sammanhang är det intressant att belysa hur 
lärande beskrivs. Det handlar om att utmana barnen och att väcka deras intresse 
för ett innehåll. Under ett möte uppkommer följande diskussion: ”Hur ska man 
få barnen att fokusera och reflektera kring den aktivitet som pedagogen har erbjudit? Hur får 
man dem intresserade. Hur utmanar man deras tänkande? Barnen vill helst leka. Är de för 
små? Är experimentet för svårt?”   
 
När vi sätter omsorg i relation till lärande framstår det som att omsorg inte är 
utmanande eller behöver kopplas till barns intressen. Flera förskolor i vårt 
empiriska material arbetar med pedagogisk dokumentation och här ryms endast 
de pedagogiska aktiviteterna, det vill säga det som inte är omsorg (eller omsorg 
som inte låter sig transformeras till lärande). Man talar om dokumentation som 
”hot stuff” och därmed tolkar vi omsorg som något ganska svalt, som tar tid från 
det viktiga arbetet att dokumentera och följa upp verksamhetens mål.  
 
I arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten duger det inte att ägna sig åt 
det som synes vara omsorg. Förskollärare måste ta till begrepp som är 
målrelaterade, utvärderingsbara och som kan visa på progression. Vi tolkar det 
som att förskollärarna använder sig av en transformeringsstrategi där det vardagliga 
och till synes triviala som ändå sker visas upp i termer av lärande och 
kunskaper.   
 

Diskuterande slutsatser 

Som vi konstaterade inledningsvis kan begreppet omsorg ges flera olika 
innebörder. Tidigare forskning identifierar två huvudaspekter av omsorg: 
omsorg som verksamhet eller aktivitet respektive omsorg som förhållningssätt 
eller omsorgsetik. Våra resultat visar att förskolans sätt att hantera 
omsorgsbegreppet främst relaterar till planerade och målinriktade aktiviteter 
och att de omsorgsetiska delarna benämns som viktiga men svåra att sätta ord 
på och därmed svårfångade i arbetet med att dokumentera förskolans 
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verksamhet.  Både förskollärare och deras närmsta chefer är eniga i hur de 
hanterar omsorgsuppdraget i förskolans verksamhet. De professionella 
strategier som resultaten visar på är gemensamma för hela personalen och tyder 
på en medvetenhet om det problematiska med att synliggöra omsorg. De 
professionella strategier som vi tolkar att personalen utvecklar handlar dels om 
flyktstrategier dels om en transformeringsstrategi. 
 

Flykt- och transformeringsstrategier – hur ska vi förstå dem? 

Resultaten visar att omsorgsuppdraget i förskolans verksamhet både är svårt att 
handskas med, svårt att synliggöra och är fysiskt och psykiskt betungande att 
arbeta med. För att hantera detta utvecklar personalen olika flyktstrategier. Det 
handlar om att rent konkret byta arbetsuppgifter till mindre betungande som att 
i perioder arbeta med lite äldre barn. Det handlar också om att förebygga kritik 
om bristande omsorg genom att agera i förväg och på så vis undgå att 
synliggöra eventuella brister och det handlar om att undvika att tala om den 
vardagliga omsorgen och istället lyfta upp specifika och mätbara delar av 
omsorgen som exempelvis att man arbetar med att ge barnen massage.  
Framförallt är det tydligt att förskolans lärare och chefer använder sig av en 
transformeringsstrategi för att tänka nytt och sätta andra begrepp på det som skulle 
kunna förstås som omsorg. Inom den här strategin transformeras omsorg till 
mer lättanvända, mätbara och processrelaterade termer om lärande och 
kunskap. Det handlar om att barns vardagliga handlingar som att sköta hygien, 
äta eller att klä på sig beskrivs som kunskaper och färdigheter som barn håller 
på att lära sig snarare än att beskrivas i termer av förskollärarnas omvårdande 
handlingar. Detta sätt att hantera vardagliga handlingar är, som vi tolkar det, ett 
sätt för förskolan att visa upp sin professionella kompetens och betona 
kopplingen till förskolans målrelaterade läroplan (Lpfö 98). Att bedriva 
förskoleverksamhet där barnens lärande och kunskaper dokumenteras och sätts 
i främsta rummet kan också kopplas till marknadiseringen av förskolan och 
kraven på att attrahera såväl nuvarande som potentiella föräldrar i konkurens 
med andra. I detta arbete är lärande ett mer säljande begrepp framför omsorg.  
Enligt vår tolkning kan vi se resultaten som att det uppstår en gemensam 
kunskap bland lärare och deras chefer om att omsorg inte går att dokumentera 
och att det inte heller är ett efterfrågat innehåll i förskolans dokumenterade 
kvalitetsarbete. Det leder till att det inte heller utvecklas kunskaper om hur det 
skulle kunna vara annorlunda. Omsorg och de omsorgsetiska delarna av arbetet 
är något som man pratar om, men som man inte dokumenterar skriftligt.  
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Som vi nämnde inledningsvis har vi genomfört studier av hur omsorg som 
begrepp skrivs fram i statliga och kommunala dokument om förskolans 
verksamhet. Den smygande översättningsprocessen (från lärarnas handlingar till 
mätbara aspekter hos barnen) som de resultaten visar på kan jämföras med den 
professionella strategin att transformera omsorgsbegrepp till lärande. Vi menar 
att förskollärare och deras chefer agerar i relation till hur statliga och 
kommunala dokument hanterar omsorg som begrepp. När det som visats i 
tidigare forskning, att begrepp förflackas, blir otydliga och översätts i 
styrdokument och andra texter om förskolans verksamhet så menar vi att det 
sker en liknande process i den pedagogiska verksamheten. Vi laborerar med 
tanken att omsorg i förskolan ges nya kläder, en ny kostym som heter lärande 
och kunskap, men vi är, i analogi med sagan om Kejsarens nya kläder, inte helt 
säkra på att den nya kostymen kommer att synas i längden. Kanske står 
förskolans verksamhet ”naken” om inte kunskaper och begrepp som omsorg 
görs viktiga i förskolans verksamhet och om inte chefer och förskollärare lärs 
sig att se och hantera både omsorg och lärande. För 15 år sedan uttryckte bland 
annat Johansson och Pramling Samuelsson (2001) farhågor om en dikotomi 
mellan omsorg och lärande i förskolan och eftersökte en sammanvävning av 
dessa aspekter. Med stöd i våra resultat kan vi konstatera att det inte skett 
någon sammanvävning, snarare verkar dikotomin vara ett faktum. Precis som 
Halldén (2007) menar vi att förskolan förtjänar att frågor ställs om hur omsorg 
bedrivs och i vilka sammanhang den uttrycks, först då kommer andra aspekter 
av kvalitet i förskolan än lärande att synliggöras.  
 

Vad betyder resultaten för förskollärarprofessionen?  

Sett i relation till förskollärarprofessionen kan det ses som problematiskt att 
stora delar av förskollärarens arbete i så stor utsträckning är osynligt i 
kvalitetsarbetet. Denna fråga har också tidigare lyfts av andra forskare som 
intresserat sig för lärarprofessionen. Frågan diskuteras bl a av Tallberg Broman 
(2006) som menar att det är bekymmersamt att inte hela professionens innehåll 
erkänns utan att det snarare är de delar i arbetet som ges status och acceptans 
som framhålls medan andra tystas. Moss (2014) beskriver två internationellt 
dominerande berättelser som verkar inom förskolan idag. Den ena handlar om 
kvalitet och hög avkastning, medan den andra handlar om marknaden. Båda 
berättelserna, menar Moss, lovar hög avkastning (i termer av framgångsrika 
elever och medborgare) på investeringar i förskolan om bara de rätta 
teknologierna, vilka bygger på nyliberala tankegångar, används.  Faran som 
Moss uttrycker är att andra sätt att tänka och handla på inom förskolan snarare 
beskrivs som utopier och att konkurrens och satsning på flexibla självständiga 
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individer kräver specifika praktiker, som fokuserar på mål och resultat samt hur 
kvalitet kan förbättras genom olika typer av dokumentation. En sådan förskola, 
menar Moss, är uttryck för en allt starkare styrning av barnen som förväntas 
lära sig fördefinierade kunskaper där mångfald och komplexitet inte ryms. På 
liknande vis menar vi att det dokumenterade kvalitetsarbetet i förskolan inte 
verkar rymma aspekter av omsorg. Vi ser det som en teknologi som styr 
förskollärare och chefer inom förskolan att översätta och transformera 
traditionella mjuka värden i förskolans verksamhet mot fördefinierade mätbara 
kunskaper. Andra forskare beskriver förändringar på liknande vis. Alasuutari, 
Markström och Vallberg-Roth (2014) belyser hur förskollärares professionella 
ansvar gått från ansvar-genom-förtroende till ett ansvar-genom-
dokumentationsskyldighet. De är kritiska till ”kvalitets-anpassningen” (the 
Quality turn) inom utbildningssystemet och dess underliggande antaganden om 
utbildning som en rationell process i syfte är att stärka ekonomiskt tillväxt. 
Vidare pekar de på ett dilemma för förskollärare att förhålla sig till och 
balansera mellan dokumentationsskyldighet och mänskligt ansvar.  
 
I vårt empiriska material har vi analyserat och tolkat hur förskollärarna förhåller 
sig till liknande utmaningar i termer av professionella strategier. De strategier 
som vi presenterat kan, å ena sidan, förstås som ett sätt att skydda professionen 
mot alltför stora förändringar i förskollärarnas yrkesfärdigheter - de kommer 
fortfarande att kunna utföra de traditionella omsorgsrelaterade handlingarna, 
även om dessa framstår som osynliggjorda aktiviteter- synliggjorda endast när 
de diskuteras som brister i omsorg.  Å andra sidan, när omsorg transformeras 
till resultatinriktade aktiviteter händer något med ansvaret och med de 
förskollärare som ansvarar för aktiviteten. När ett innehåll i en verksamhet, 
såsom omsorg, sällan eller aldrig blir föremål för diskussion, utvärdering eller 
utveckling och när de policykrav som ställs på detta innehåll är otydliga (som 
våra tidigare resultat visar) menar vi att det självklart påverkar förskollärarnas 
professionella färdigheter, det vi kan förstå som förmågan att handla och agera 
inom ramen för sin kompetens. 
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