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Abstract  
”Can I sit on your lap?” An essay about the concept of care in preschool 
This scientific thesis is written in the form of an essay in which I will inquire into the concept of care. 

The thesis is written in form of an essay and has a hermeneutic onset. My essay takes a starting point in 

three stories taken from my professional life where I had been involved as a pedagogue. In these 

situations the dilemma becomes visible about how the care concept can be interpreted and translated 

into pre-school practice. The essay’s questions are: How can the concept of care be understood in the 

light of the fact that the relationship between children and pedagogue is asymmetrical? What factors 

can affect the perception of the pedagogues of the concept of care? and How can educators' perception 

of the concept of care be understood in relation to current discourses in preschool and society?  In my 

reflection I use literature and my stories to set the questions in relation to contemporary discourses 

current to childcare, age, sex and gender. I will inquire into the concept of care from using Nel 

Noddings’ ethics of care. My conclusion is that pedagogue’s perceptions of care are closely linked to 

contemporary and pre-school discourses. From an ethics of care point of view, I consider that 

pedagogue’s responsibility for relationship and care in care situations is larger than it is spoken of in 

pre-school context today. 
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Sammanfattning 
”Får jag sitta i ditt knä?” En essä om omsorgsbegreppet i förskolan 
I denna vetenskapliga essä kommer jag att undersöka begreppet omsorg. Uppsatsen är skriven i 

essäform och har en hermeneutisk ansats. Min essä inleds med tre berättelser hämtade från mitt yrkesliv 

där jag varit delaktig som pedagog. I dessa situationer synliggörs dilemman kring hur omsorgsbegreppet 

kan tolkas och omsättas i förskolans praktik. Syftet med essän är att undersöka på vilka sätt 

omsorgsbegreppet kan förstås inom förskolan. Uppsatsens frågeställningar är: Hur kan begreppet 

omsorg förstås mot bakgrund av att relationen mellan barn och pedagog i förskolan är asymmetrisk 

Vilka faktorer kan påverka pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet? samt Hur kan 

pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet förstås i relation till rådande diskurser i förskola 

och samhälle? I min reflektion använder jag litteratur för att ställa frågeställningarna och berättelsen i 

relation till samtida diskurser gällande barnsyn, ålder, kön och genus. Jag undersöker begreppet omsorg 

utifrån Nel Noddings omsorgsetik. Min slutsats är att pedagogernas meningsskapande av omsorg har ett 

nära samband med diskurser i samtiden och förskolan. Utifrån ett omsorgsetiskt perspektiv anser jag att 

pedagogernas ansvar för relationen och omsorgen i omsorgssituationer är större än det talas om i 

förskolesammanhang idag. 

 

Nyckelord 
Omsorg. Omsorgsetik. Förskola. Förskollärare. Närhet. Det kompetenta barnet. Det kompetenta och 

sårbara barnet. Relationer. Pedagogers meningsskapande.
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Berättelser 

Berättelse 1 
- Mamma, säger Siv och tittar på mig. Hon stoppar tummen i munnen. Ögonen fylls med tårar. 

- Vill du komma till mig? Jag öppnar armarna emot henne. Hon nickar och tar några steg emot 

mig. Siv lutar sig mot mitt ben. Hon andas in några ryckiga andetag. Jag stryker henne över 

ryggen.  

- Din mamma kommer och hämtar dig sen efter mellanmålet. Hon ser på mig och nickar. Tar ut 

tummen ur munnen och säger:  

- Mamma kommer efter mellanmålet. Jag nickar bekräftande. 

Det är eftermiddag. Barnen har nyss vaknat efter vilan. Utanför fönstren är det gråväder. Tunggrått i 

luften som det kan vara i november. Min kollega Vanja och jag sitter på varsin låg trästol. En sådan där 

som gör att jag inte riktigt vet var jag ska göra av benen. Hur jag än sitter känns det aldrig riktigt 

bekvämt. Vanja och jag observerar barnen som leker. Några bäddar i docksängen och klär på dockorna. 

Andra rullar bilar nedför en bilbana. En i taget. De börjar få in turtagandet nu, tänker jag. Vi småpratar 

om det vi ser, Vanja och jag.  

 

Att Siv blir ledsen och längtar någon gång ibland är inget jag reagerar särskilt på. Hon har gått på 

förskolan i några månader nu. Jag tänker att det är en stor omställning i livet att börja förskolan. Barnet 

vänjer sig successivt att vara ifrån de vuxna det fram till dess tillbringat så mycket tid med. För mig 

betyder inte Sivs längtan att hon inte har det bra. Min erfarenhet är att hon längtar en stund. När hon 

tankat på trygghet hos någon vuxen, återgår hon till sin lek och har det bra. 

 

Jag hör glada röster inifrån rummet bredvid. De har rörelselek. Två pedagoger och ett tiotal barn dansar 

och sjunger. Jag trivs med de här stunderna där barnen kan välja mellan lugn lek och att röra på sig. 

Stunder då vi pedagoger kan möta barnen i det de behöver. 

 

Jag fortsätter tala med Vanja samtidigt som jag stryker Siv över ryggen. Siv andas lättare och mer 

regelbundet nu. Hon fortsätter suga på tummen Snart är hon redo att leka igen, tänker jag. Jag låter 

henne ta det i sin takt. Som om hon vore en bil som får tanka på full tank innan hon åker vidare. Jag litar 

på att hon stannar så länge hon behöver. Då kommer min kollega Emelie virvlandes inifrån 

rörelserummet. Hon kastar en snabb blick på oss och rör sig snabbt genom vårt rum in i matrummet och 
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sedan tillbaka ut till oss igen. Emelie stannar till en sekund framför oss. Hon tittar snabbt på Vanja och 

mig. Jag tycker mig se i hennes blick att något är konstigt. Sedan skiftar det när hon tittar på Siv. 

- Kom Siv! utropar hon hurtigt. Kom så dansar vi! 

Siv skiner upp och skuttar iväg med Emelie till det andra rummet. Jag gläds åt att se Siv dansa 

tillsammans med de andra barnen. Samtidigt får jag känslan av att Emelie tycker att jag gjort fel. Jag 

upplevde att det var något i hennes blick.  

	  

Berättelse 2 
-‐ Får jag sitta i ditt knä? Jag sitter på golvet med två barn på varsin sida om mig. Beata står en bit 

ifrån mig. Hon ser på mig med bedjande ögon. 

-‐ Javisst, svarar jag och breder ut mina ben så Beata ska få plats att sitta emellan dem.  

Jag stryker henne över armen. Tänker att hon är cool den här ungen. Så redig i sig själv på något vis.  

Solen lyser in genom fönstren. Det är en skön sensommardag. Jag har varit ute på gården ganska länge 

med en del av barngruppen. Vi har balanserat runt, runt sandlådan och klättrat upp och ned på 

träbänkarna. Om och om igen har vi sjungit om elefanterna som balanserar och räknat dessa.  

Nu är det dags för samling innan lunchen. Jag ska leda denna och har plockat fram sångkort som vi ska 

använda oss av. När alla barnen kommit och satt sig i ring, använder jag tecken som stöd samtidigt som 

jag pratar. Jag visar att nu är det samling och vi ska sjunga. Asta, Amir och Beata gör tecknen efter mig 

och upprepar orden samling och sjunga. Sedan sjunger vi: 

-‐ Jag säger god morgon till dig, jag säger god morgon, jag säger god morgon till dig. Och nu på 

engelska, säger jag och ler mot barnen. I´m saying goodmorning to you, sjunger jag starkt för att 

få med mig barnen.  

Barnen sjunger glatt på så gott de kan. Amir sätter några av orden här och var då tar han i. Beata är den 

enda som sjunger med i hela sången. Hon kan alla orden. Samlingen löper på bra. Barnen är aktiva i val 

av sångkort och vi samtalar emellan sångerna. När samlingen är slut känner jag mig nöjd. Jag upplever 

att vi haft en trevlig stund tillsammans. 

 

Dagen efter diskuterar vi på den gemensamma reflektionstiden om hur vi ska dela upp oss innan 

samlingarna. Vi har en barngrupp på 24 barn mellan ett och tre år gamla. Under samlingarna är dessa 

uppdelade i två grupper i varsitt rum. Uppdelningen har vi gjort utifrån ålder och behov av utmaningar. 

Mariette säger att alla vuxna måste hjälpa till att dela upp barnen i de två rummen, det blir svårt om det 

bara är någon som gör det. Vi resonerar kring att det blir ofta rörigt i barnens lek i de här stunderna när 
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de springer fram och tillbaka mellan rummen. Och även när vi ska dela upp dem. Jag säger att det 

påverkar starten på samlingarna och undrar om vi kan prova att dela upp dem tidigare.  Då kan de leka 

längre i det rummet de ska ha samling i och övergången från lek till samling blir lugnare. Tobbe nickar. 

Emelie håller med om att det kan vara bra. Vi enas om att prova detta. 

-‐ Och Beata behöver inte sitta i en vuxens knä på samlingarna, säger Roger snabbt.  

Jag blir förvånad. Vad menar han? Märker att jag tar illa upp. Det är mig han syftar på, tänker jag. En 

olustig känsla sprider sig i magen. 

-‐ Nä, Beata kan klara sig själv, håller Emelie med. Hon behöver inte sitta i någons knä, fortsätter 

hon. 

-‐ Om du tänker på igår när hon satt i mitt knä, säger jag och vänder mig till Roger, så kom hon och 

bad själv om att få sitta där. Jag tyckte inte det var något problem. 

-‐ Hon är så självständig, säger Emelie. Du kunde väl satt henne bredvid dig, fortsätter hon. Det är 

ingen fråga, lägger jag märke till. Jag förstår det som ett påstående att jag borde ha satt henne 

bredvid mig. 

Jag upplever mig trängd. Måste jag försvara varför jag lät ett barn sitta i mitt knä under samlingen? Det 

här är en märklig situation. 

-‐ Bredvid mig hade jag Sonja och Rafael som behöver extra stöd under samlingen, säger jag trött. 

Jag tänkte att det gick bra om Beata satt där. Hon ber ju aldrig om att få sitta i knät, så jag tänkte 

att hon behöver det.  

-‐ Men alla kan ju inte sitta i knät, säger Mariette. 

När Beata började hos oss på förskolan hade hon redan gått på en annan förskola. Hon har haft en tidig 

språkutveckling samt pratar och förstår flera olika språk. Flera pedagoger på förskolan reagerar på att 

hon har så utvecklat språk och är så social med både barn, pedagoger och andra föräldrar. Jag förundras 

över hennes förmåga att ta in, läsa av och hantera andra barn. Som den där gången när Ove, två år, stod 

lite avsides och grät. Beata gick fram till Ove. Böjde lite på sina knän för att lättare möta Oves nedböjda 

blick. Beata klappade på Ove och frågade om han ville gå balansgång, en aktivitet hon sett honom ägna 

sig åt med andra barn och mig. Ove nickade försiktigt. 

-‐ Kom, sa Beata och fick med sig Ove och de balanserade tillsammans. 

Sedan Beata började på vår förskola har hon hunnit både flytta och få ett syskon. Beata kommer på en 

lek som hon vill att hon och jag leker. Hon är bebis och jag är hennes mamma. Ibland vill hon ligga i 

min famn och ibland är bebisen ute på äventyr. Hon jollrar och pratar med bebisljud som jag upplever 

förvånansvärt lika riktiga sådana. Min uppgift är att prata med bebisen, ge bebisen napp, nappflaska med 
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välling och vyssja henne när hon gråter. Utifrån min erfarenhet av barn som får syskon är detta en vanlig 

reaktion när barnet fått en ”konkurrent” hemma. Att hon och familjen dessutom har flyttat tänker jag gör 

att hon behöver lite extra trygghet.  

 

”Alla barn inte kan sitta i knät”, säger Mariette under diskussionen jag tog upp tidigare. Det stämmer 

med hur det ser ut i förskolans värld. Det är ett faktum att förskolor ofta har stora barngrupper. 

Samtidigt är min erfarenhet att många barn under allra största delen av dagen inte söker upp en pedagog 

för att be om närhet. Delvis för att de kanske inte behöver, men kanske också för att de lärt sig att det 

kan vara lönlöst. Vill de ha en kram när vi är på väg på utflykt, när barnen ska samlas till en annan 

aktivitet eller mitt i rush av blöjbyten, kan det mycket väl hända att de möts av en stressad pedagog som 

varken har tid eller förståelse att möta deras behov.  

 

Dock finns det en stund på dagen då jag erfar att det finns en outtalad självklarhet att få komma till en 

pedagogs famn. Det är när barnet lämnas på förskolan. Då finns pedagoger redo att ta emot och bygga 

en sorts brygga av trygghet från den som lämnar till förskolans värld. Samtidigt har jag fått lära mig av 

andra kollegor att barnen inte ska sitta för länge. Det är bättre om de snabbt kommer iväg och leker. Det 

får mig att fundera över vem som har rätten att bedöma vad som är länge nog? 

 

Berättelse 3 
Vi står vid diskbänken. Emelie håller i det svarta blocket. Det block där det viktiga som arbetsgruppen 

diskuterat och beslutat skrivs upp. Hon berättar för mig vad de pratat om på personalkonferensen jag 

inte var med på. 

-‐ Och så sa vi att vi inte ska hålla på och ha barnen i knät hela tiden. 

Jag vet att Emelie tycker att vår kollega Maud låter barn sitta i knät för ofta. Emelie har antytt att Maud 

har barnen i knät för att hon själv tycker det är mysigt. Jag känner mig osäker på om det verkligen 

förhåller sig så. Men vad menar Emelie med hela tiden? Menar hon att de inte alls får komma till en 

pedagogs knä? 

-‐ Ibland måste de väl få sitta i knät? frågar jag. Om de själva söker upp oss? 

Emelie säger att vi hellre borde uppmuntra barnen till att sitta bredvid och lägga pussel. Då kan de sitta 

nära, menar hon. 

-‐ Eller så kan du föreslå att ni kan läsa en saga tillsammans, säger Emelie och ler mot mig. 
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-‐ Om barnet söker upp mig för att det behöver närhet och trygghet, ska jag inte ge det då? frågar 

jag. 

-‐ Montessoripedagogiken utgår från att barnet ska utveckla självständighet, svarar Emelie snabbt. 

Och närhet får de ju om de sitter bredvid dig när ni läser eller pusslar. 

Jag vet inte vilket ben jag ska stå på och än mindre vad jag ska svara. För mig känns det fel. Men vem är 

jag att säga emot pedagogiken vi ska arbeta efter? Jag skulle ju aldrig lyfta upp ett barn i famnen på eget 

bevåg för att jag vill kramas. Jag förstår det som att barnen kommer till oss vuxna när de behöver 

trygghet. Vad händer i barnet om jag inte möter barnets behov? Kanske har Emelie rätt att omsorgen och 

tryggheten tillfredställs genom att sitta nära. Men samtidigt gnager det i mig.   
   

Problemformulering 
När jag tänker tillbaka på händelserna i berättelserna ovan väcks en massa funderingar hos mig. Hur kan 

det komma sig att mina kollegor och jag förstår omsorg så olika? Är det viktigaste att uppmuntra de 

yngsta barnen till självständighet eller kan det vara så att barnen behöver trygghet och omsorg för att 

kunna utveckla självständighet? Kan det vara så att det är mina tolkningar att barnen söker omsorg i 

form av närhet hos vuxna och mitt agerande leder till passivitet hos barnen. Kanske tolkar jag dem som 

små och hjälplösa när mina kollegor tycker sig förstå att de är kompetenta och självgående?  

  
Utifrån de frågor som väcks hos mig vill jag undersöka omsorgsbegreppet i förskolan. Omsorg beskrivs 

som ett av de tre benen förskolans verksamhet ska vila på utöver utveckling och lärande. Detta beskrivs 

i förskolans läroplan:  

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 

deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet 

(Lpfö 98/16, s. 5). 

 

Detta låter bra. Ändå frågar jag mig om omsorgen i förskolan kan vara i fara. Begreppet omsorg håller 

på att förflackas, enligt Halldén (2001); Halldén (2007) och Löfdahl & Folke – Fichtelius (2014). 

Löfdahl och Folke – Fichtelius (ibid.) beskriver hur flykt- och transformeringsstrategier används av 

förskollärare för att kunna hantera det som beskrivs som ett betungande omsorgsarbete samt hantera 

förväntningar av att vara en attraktiv förskola på marknaden. Hur påverkar detta relationer och möten 



 

 6 

mellan barn och pedagoger på förskolan? Finns det tid och utrymme för omsorg?  

 

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka omsorgsbegreppet. Jag har så många funderingar i ämnet. Ses 

omsorg som ett otidsenligt begrepp i relation till diskursen om det kompetenta barnet? Är omsorg 

sammanvävt med lärande eller ett fristående begrepp? Är begreppen omsorg och självständighet 

oförenliga? 

 
Jag anser relationsskapandet mellan barn och pedagog som grundläggande för att omsorg och lärande 

ska kunna ske. Hur kan pedagogens tankar om barns behov ta sig uttryck i omsorg? På vilket sätt 

påverkar den vuxnes makt och den asymmetriska relationen mellan barn och pedagoger omsorgen på 

förskolan? Hur påverkar pedagogens arbetsmiljö dess konstruktioner av omsorg och barnsyn? Av alla 

frågor som väcks i mig väljer jag att avgränsa mig till följande frågeställningar: 

 

Frågeställningar 
• Hur kan begreppet omsorg förstås mot bakgrund av att relationen mellan barn och pedagog i 

förskolan är asymmetrisk? 

• Vilka faktorer kan påverka pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet? 

• Hur kan pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet förstås i relation till rådande 

diskurser i förskola och samhälle? 

Jag kommer att börja med att definiera begreppet omsorg i ett vidare sammanhang, för att sedan 

avgränsa mig och behandla omsorg i förskolan. I uppsatsen utgår jag från diskurser gällande ålder, kön, 

genus och diskursen om det kompetenta barnet. 

 

Omsorg i form av närhet kan upplevas problematiskt i förskolans kontext. Hos föräldrar och pedagoger 

kan oro finnas för att vuxna i förskolan ska överträda gränser i förhållande till barnen. Oron gäller såväl 

sexuella som andra övergrepp. Detta ligger i botten av många frågor jag tar upp. Dock har jag utifrån 

ämnets omfång valt att begränsa mig till att inte fördjupa mig i ämnet övergrepp mot barn eller 

förskolans förebyggande arbete kring detta.     
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Metod 
Detta examensarbete är utformat som en vetenskaplig essä. Uppsatsen har en hermeneutisk ansats. Detta 

motiverar jag utifrån att jag vill få perspektiv på min egen erfarenhet och få syn på min egen blick. Jag 

använder dilemman från min yrkesverksamhet och prövar dessa i relation till andras teorier. Den tyske 

filosofen Hans-Georg Gadamer menade att det är i mötet med det främmande och okända som vi 

utmanas och våra fördomar sätts på prov (Thomassen 2007). Denna erfarenhet ger förståelse och insikt, 

vrider om och kompletterar våra föreställningar, vilket leder till att vår förståelsehorisont vidgas 

(Thomassen 2007, s. 95, s. 97). Jag har pendlat mellan mina kända dilemman och nya infallsvinklar. 

Pendelrörelser mellan den egna horisonten och den vi försöker förstå leder till en tolkning, en 

hermeneutisk cirkel (Thomassen 2007). Tolkningen kan vara god eller dålig, dock finns inga garantier 

att den är sann. En tolkning kan enbart underbyggas genom hänvisningar till andra tolkningar eller 

”läsningar” och dessa i sin tur till andra (Thomassen 2007, s. 101-102).  

 

Michel de Montaigne gav 1850 ut en samling texter med titeln Essais (Försök) (Alsterdal 2014, s. 62; 

Bech-Karlsén 1999, s. 47). Essäisten för ett samtal med läsaren och döljer inte sin subjektivitet, utan 

visar fram den (Bech-Karlsén 1999, s. 47). I min vetenskapliga essä utgår jag som skribent från 

egenupplevda berättelser. I dessa berättelser beskriver jag dilemman jag ställts inför vilka innehåller 

olika tolkningar av omsorgsbegreppet samt hur detta ska omsättas i förskolans praktik. Syftet med 

essäskrivandet för studenter med yrkeserfarenhet är att få tag i sina erfarenheter och tillgängliggöra dem 

för reflektion (Alsterdal 2014, s. 52). Ett dilemma uppmärksammar komplexitet och ställer oss inför 

flera handlingsalternativ. Det är inte säkert att det finns bra lösningar, eller en halvbra sådana 

(Hammarén 2005, s. 18).  

 

I processkrivandet har jag växlat mellan att skriva, läsa och undersöka texten tillsammans med 

kurskamrater och lärare på skrivseminarier. Där har vi diskuterat texternas relevans och vad som för 

dem framåt. Jag har under dessa seminarier även fått respons på vad jag inte skrivit fram och därmed 

osynliggjort i mina berättelser. Alsterdal (2014) beskriver essäskrivandet som en lärprocess i sig 

samtidigt som den ska leda till en färdig essä som examineras (Alsterdal 2014, s. 68). 

 

Begrepp 
Begrepp som förekommer i uppsatsen är omsorg och närhet. Närhet som begrepp gör jag egen definition 

av utifrån psykisk och fysisk närhet. Jag använder begreppet den andre hämtat från feministisk teori, 

normkritik och filosofi. Den levda kroppen är ett fenomenologiskt begrepp. Begreppet omsorgsetik som 
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utvecklats av Carol Gilligan (1993) och Nel Noddings (1993), beskriver jag utifrån Nel Noddings och 

Gunilla Halldén (2001, 2007, 2015). 

 

Min definition av närhet 

I mina berättelser beskriver jag pedagogens tolkning av att barnen söker omsorg i form av fysisk närhet. 

Jag menar att närhet kan förstås som både fysiskt och mental. Närhet i dess positiva aspekt anser jag är 

grunden för en god relation. Jag sammankopplar närhet i relation till omsorgsbegreppet med erkännande 

av den andres existens. 

 

Begränsningar 
Då jag skriver att kollegan i texten hänvisar till montessoripedagogiken är det min tolkning av hennes 

uttalande. Jag kommer i texten varken verifiera eller falsifiera det jag uppfattat i relation till nämnd 

pedagogik. 

 

Som jag nämnde tidigare är omsorg ett ämne som kan upplevas problematiskt i förskolans kontext. Det 

kan hos föräldrar och pedagoger finnas oro för att vuxna inom förskolans verksamhet skall överträda 

gränser, och begå övergrepp på barnen. Eftersom omsorg kan vara både av psykisk och fysisk karaktär 

och bottnar i många frågor av det jag tar upp, upplever jag det svårt att skriva om detta utan att beröra 

övergrepp mot barn. Dock har jag utifrån ämnets omfång valt att inte fördjupa mig i detta. Inom ramarna 

för denna uppsats kommer jag i stycket ”När omsorgsfull närhet mellan barn och pedagog kan upplevas 

problematiskt” beröra diskurser kring femininitet och maskulinitet kopplat till rädsla för övergrepp. 

Eftersom det finns gemensamma beröringspunkter i dessa ämnen, menar jag att vikten av omsorg och 

närhet för barns utveckling bör diskuteras parallellt med frågor om rätten till sin egen kropp och 

övergrepp mot barn. 

 

Etiska överväganden 
I min essä gestaltas dilemman som jag har upplevt under min yrkesverksamhet. Utifrån detta behöver 

jag göra vissa etiska överväganden för att säkerställa sekretessen för personer och platser som 

förekommer i texten. Vetenskapsrådet (2002) beskriver i Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning vikten av att inom forskning värna individens integritet, vilket innefattas 

av individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Individskyddskravet är uppdelat i fyra punkter: 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2002, s. 6).  

 

Jag har i min forskning särskilt beaktat konfidentialitetskravet. Utifrån detta är alla personnamn 

fingerade och platser ej namngivna. Som pedagog omfattas jag även av tystnadsplikten inom förskolan 

som förbjuder mig att sprida känsliga uppgifter om barn, vårdnadshavare, familjemedlemmar eller 

känsliga omständigheter.  

 

Reflektion 
I detta avsnitt inleder jag med att definiera begreppet omsorg i ett bredare perspektiv. Jag söker efter 

skillnader och likheter mellan barn- och äldreomsorg. Vidare gör jag en historisk tillbakablick för att se 

hur förståelsen av begreppet förändrats genom tiden. Därefter stannar jag en stund i dagens förskola för 

att se vilka faktorer som kan påverka pedagogernas meningsskapande av omsorg samt dess praktik. I 

näst sista stycket undersöker jag hur samtida diskurser kring barn, femininitet och maskulinitet kan 

påverka förskolans omsorgspraktik. Avslutningsvis sätter jag mig in i Nel Noddings omsorgsetik för att 

se om jag kan hitta nya perspektiv på omsorgsbegreppet i förskolan och bredda min förståelse av 

begreppet.  

 

Begreppet omsorg – vad innehåller det? 
Genom att beskriva omsorg i ett större perspektiv vill jag visa på vad som kan förstås som specifikt för 

omsorgsarbete med barn. Begreppet omsorg kan även användas både som beteckning på innehållet i en 

verksamhet som t.ex. att ta hand om och ansvara för någon och på institutioner där denna verksamhet 

ingår skriver Halldén (2001). Barnsomsorg är t.ex. ett ord som betecknar en institution, men som 

egentligen inte uttalar sig om vad innehållet i omsorgen utgörs av (Halldén 2001, s. 3).  

 

I såväl förskolesammanhang som handikappvård och äldreomsorg har begreppet omsorg en stark 

koppling till kroppen (Halldén 2007). Ordet omsorg kommer ursprungligen från ”att sörja för”. Omsorg 

kan innebära att hjälpa till med basala ting som mat, påklädning och sänggående. Det är även knutet till 

adjektivet omsorgsfullt, som beskriver att det görs noggrant, med allvar och aktsamhet (Halldén 2007, s. 

71). 
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Begreppet omsorg har diskuterats och problematiserats inom t.ex. feministisk forskning (Noddings 

2002, se Löfdahl och Folke - Fichtelius 2014, s. 2) Omsorgsbegreppet kan tydligt kopplas till kvinnors 

arbete och kvinnotraditioner, vilket gör det till ett centralt begrepp inom kvinnodominerade 

yrkesområden som förskola och skola (Wernersson 2006, se Löfdahl och Folke – Fichtelius 2014, s. 2). 

 

Skillnader och likheter i omsorgsarbete med barn och äldre 

Vilka likheter och skillnader som kan finnas i omsorgsarbete med äldre och barn? Jonna Hjertström 

Lappalainen (2011) beskriver att den största likheten inbegriper att hjälpa andra människor med sina 

primära behov som mat och personlig hygien. Det ingår en viss övervakning då de inte alltid vet sitt eget 

bästa (Hjertström Lappalainen 2011, s. 149). Det pedagogiska arbetet med barnet präglas av en riktning 

framåt. Arbetet med en äldre präglas inte av samma framtidstro. Förmågorna hos barnet förbättras 

medan de försämras hos den äldre. Barnet har livet framför sig och ska fostras in i samhället och världen 

(Hjertström Lappalainen 2011, s. 154-159).  

 

Utifrån Hjertström Lappalainens (ibid.) text tänker jag att arbetet med äldre innebär att skapa 

förutsättningar för att omsorgstagaren ska få ha det så bra som möjligt i detta nu. Gällande framtidstron i 

arbetet med barnet, vill jag tillägga att det finns en politisk agenda där barnet i förskolan ska fostras till 

att få goda resultat i skolan. För att sedan som vuxen samhällsmedborgare vara med och bidra till att 

utveckla samhället. Utifrån min frågeställning är detta en av de aspekter där det går att förstå omsorgen i 

förskolan mot bakgrund av en asymmetrisk relation mellan barnen och pedagogerna. Pedagogens har ett 

syfte med sin omsorg som ska leda någon vart, vilket kan innebära att barnet inte alltid bemöts med den 

omsorg det önskar eller behöver. Jag vill även påstå att denna framtidstro som präglar omsorgen om 

barnen är en faktor som påverkar pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet. Detta menar jag 

sker utifrån att pedagogerna skapar mening gällande omsorgen kopplat till vad ett barn är och vad barnet 

ska komma att bli, vilket jag utvecklar i stycket nedan. 

 

Ett normkritiskt perspektiv 

Antropologerna Jenny Hockey och Allison James visar på hur beroende, omsorgs- och vårdbehov 

tenderar att hänföras till olika livsfaser (Hockey och James 1993, se Halldén 2001, s. 5) Barn och gamla 

är i behov av omsorg, medan vuxna kommer att tillhöra gruppen icke-avvikande. Barnen definieras som 

ännu ej normala och de äldre som inte längre normala vilket leder till ett förnekande av den vuxna 

människans beroende (Halldén 2001, s. 5).  
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Vad har detta för relevans för förskolan? En av de mest dolda diskrimineringsgrunderna är ålder 

(Edberg, Gulbrandsen, och Stendin 2015, s. 31; Salmson och Ivarsson 2015, s. 90). Anette Hellmans 

(2013) forskning visar att åldersnormer är starka på förskolan. Barn och pedagoger uttrycker att en inte 

ska ”vara en bebis” utan det anses positivt att vara ”stor” (Hellman, 2013, se Salmson och Ivarsson 

2015, s. 92). Detta kopplar jag till uppsatsens frågeställningar. Barnet som den andre, den avvikande, 

tillåts att skapas utifrån normer och den asymmetriska relationen mellan omsorgsgivare och 

omsorgstagare. I detta diskursiva sammanhang tilldelas de vuxna makten. Utifrån detta kan 

omsorgsgivaren som normperson tillåta sig definiera omsorgstagarens behov. Dock klassas det ur ett 

omsorgsetiskt perspektiv inte som omsorg, utan bör förstås som omvårdnad. Jag återkommer till detta. 

 

Omsorg som en kroppslig upplevelse  

Som jag tog upp tidigare poängterar Halldén (2007) att omsorg har en stark koppling till kroppen. Jag 

vill utveckla detta med hjälp av hur Jan Bengtsson (2007) beskriver kroppslighet i skolan i sin artikel 

Den levda kroppen utifrån fenomenologen Merleau-Pontys tankar. I skolan ses kroppen oftast som ett 

objekt påpekar Bengtsson (ibid.). Detta förstår jag som ett åtskiljande av tanke och kropp, då tanken är 

det viktiga i vårt samhälle och kroppen sekundär. Dock menar Bengtsson (2007) att det är omöjligt att 

tänka bort kroppen. I allt en människa gör och erfar är kroppen ständigt närvarande, därför är människan 

som subjekt kroppslig. Den egna kroppen är subjekt för alla erfarenheter och handlingar och kan därför 

aldrig vara ett rent objekt. Kroppen är vår tillgång till världen. Genom att införliva instrument av olika 

slag kan tillgången till världen vidgas och ändras. Bengtsson beskriver en blindkäpp som en förlängning 

av en blind persons kropp och en penna hos ett barn som lärt sig skriva går från att vara ett ting i 

världen, till att bli en utvidgning av barnets kommunikativa förmåga (Bengtsson, 2007). Jag tilltalas av 

Bengtssons beskrivning av kroppen som vår tillgång till världen och anser att dessa tankar är 

applicerbara såväl i förskolan som i resten av samhället. Utifrån min förståelse av detta synsätt är 

kroppen och tanken ett, vilket kan förstås som att lärande alltid är kroppsligt. Detta stämmer väl överens 

med hur de yngsta barnen utforskar, upptäcker och lär om sin omvärld genom att känna och smaka. 

 

Hur kan det förstås om jag som oftast avleder eller avvisar Siv eller Beata, när jag tolkar att de söker 

närhet? Lär de sig att det är fel att söka närhet? Min tolkning är att ett avvisande av kroppslig närhet kan 

kopplas till ett avvisande av hela dem som personer. Menar jag utifrån detta att pedagoger aldrig får 

säga nej till barn när de söker närhet? Om vi avvisar det vi förstår som en önskan om omsorg i form av 

närhet som oftast, kan detta förstås som ett avvisande av personen, barnets existens. Samtidigt vill jag 

koppla det till egen erfarenhet av att vara pedagog och ett kroppsligt subjekt. Det har hänt att Beata sökt 
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upp mig för att leka bebis i stunder då jag inte vill ha någon nära. Jag har uttryckt att jag i stunden 

behöver få ha min kropp ifred. Min avsikt med detta har varit att visa mina kroppsliga gränser och att 

göra en förebild för barnen hur detta kan verbaliseras. Jag kan och bör också genom att verbalisera mina 

gränser, visa barnen hur de kan göra detsamma. Detta vill jag beskriva som omsorg ur ett 

framåtskridande perspektiv där lärdomarna syftar till att finnas kvar efter barndomen. 

 

Kulturell och språklig bakgrund 

Skiljer sig omsorg i olika delar av världen? Omsorg kan kopplas till anknytning och de 

anknytningsmönster barn har till vuxna i sin omgivning. Jag vill lyfta Malin Brobergs (2017) 

beskrivning av anknytning som något universellt. Den visar sig bland föräldrar och små barn på samma 

sätt överallt i världen. Oberoende var i världen undersökningar gjorts är andelen barn med trygg 

anknytning i stort sett lika (IJ-zendoorn och Sagi 1999, se Broberg). Broberg konstaterar att 

grundläggande anknytningsbehov är mycket lika hos alla barn och att föräldrar i olika delar av världen 

är ungefär lika bra på att tillgodose dem (Broberg 2017, s. 50). 

 

En historisk tillbakablick gällande begreppet omsorg i förskolans värld  
Efter att jag ovan skissat en bredare bild av omsorgsbegreppet kommer jag nu rikta blicken mot omsorg 

i förskolans värld. Innebörden av begrepp ändras med tiden, detta gäller även omsorg. Här gör jag ett 

nedslag i 1968 års barnstugeutredning. Anne-Li Lindgren (2001) har studerat hur begreppet omsorg 

förändrats i förskolans pedagogiska program från 1960- talet och fram till 1998 års läroplan för 

förskolan. I 1968 års barnstugeutredning används inte ordet omsorg. Under rubriken 

”självständighetsfostran” behandlas områden som Lindgren menar kan tolkas i termer av 

omsorgssituationer i den mening att barnens kroppsliga behov tillgodoses. Det handlar om på- och 

avklädning, matsituationer, dukning, städning, disk osv. Lindgren skriver att situationerna inte används 

för att beskriva omsorg, utan istället fokuseras på hur barnen genom samspel med vuxna, och på vuxnas 

initiativ, ska tränas till självständighet (SOU 1972:26 s 107-110, se Lindgren 2001, s. 24). Begreppet 

omsorg används endast i ett utfästande i en varning: ”Barnet blir lätt föremål för vuxnas omsorger i 

stället för aktiva deltagare i sin egen omvårdnad” (ibid. s 206, se Lindgren 2001, s. 24). Utifrån detta gör 

Lindgren tolkningen att en person som endast är mottagare av andras omsorger riskerar att bli passiv. 

För att det ska tolkas positivt måste en person både ge och ta emot omsorg. Att vara beroende av andra 

människor ses som negativt (Lindgren 2001, s. 24). 
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När jag läser Anne-Li Lindgrens text kommer jag att tänka på min kollega Emelie. Liksom 

barnstugeutredningen betonar Emelie barnets självständighetsutveckling som det främsta. 

Barnstugeutredningens beskrivning av hur kroppsliga behov tillgodoses, inte av omsorg, utan ses som 

samspel emellan barn och vuxna. Detta påminner mig om hur närhetsbehovet hos barnet enligt Emelie 

kan tillfredställas med sagoläsningen eller att lägga pussel. Både barnstugeutredningen och Emelie 

beskriver sådan behovstillfredsställelse som ett led i självständighetsutveckling. Jag vill påstå att i dessa 

sammanhang ges inte omsorgen något egenvärde. 

 

När Emelie säger till mig under vårt samtal att vi inte ska ha barn i knät, är hon då rädd att mitt sätt att 

låta barnen komma nära ska passivisera dem? Kan det ligga något i att jag ser barnen som sårbara och i 

min önskan att tillhandahålla trygghet, förhindrar deras utveckling av självständighet?  

 

Då jag reflekterar över självständighet tänker jag att det är en förmåga som utvecklas hos barnen. Jag 

tänker att de allra yngsta barnen tar några steg från sin vårdnadshavare och upptäcker världen en stund. 

Sedan går de tillbaka, kanske för att ”tanka trygghet” och undersöka att allt är ok. På så vis tänker jag att 

barn steg för steg utvecklar sin självständighet. Men är målet att bli självständig helt och jämt rimligt? 

 

Jag tänker tillbaka på egna erfarenheter av barnomsorg som barn. När jag var barn gick jag inte på 

förskola, eller dagis som det hette då på mitten av 1980-talet. Istället gick jag på lekis några timmar om 

dagen. De fröknar jag hade där minns jag som snälla och stränga. Som jag minns det kände jag mig 

trygg, men vågade aldrig säga emot dem. Jag minns inte någon omsorg i form av närhet alls från dem. 

Dock minns jag en daglig ritual. Varje morgon ställde vi upp oss på led utanför ytterdörren. När vi gick 

in tog vi fröknarna i hand, flickorna neg och pojkarna bockade. Gammalmodigt redan då, tänker jag när 

jag minns tillbaka. Samtidigt slås jag av tanken att ur ett omsorgsperspektiv kan det ha varit en viktig 

ritual. Fröknarna visade oss var och en att de såg oss och tog oss i hand. Som ett erkännande och 

bekräftelse av var och en av oss. Jag återkommer till dessa begrepp. 

 

I dagens förskola 
I detta stycke beskriver jag hur barnen blir allt yngre i förskolan och barngrupperna blir större. Hur kan 

dessa faktorer påverka omsorgen i förskolan? 
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Barnen i förskolan blir allt yngre 

Tidigare var det ovanligare att ha ett- och tvååringar i förskolan. För första gången i historien är mer än 

50 % av barnen i svensk förskola tre år eller yngre, skriver Pramling Samuelsson (2017). Förskolans 

läroplan skiljer inte på barnens åldrar, men det kan vara stor skillnad att arbeta med ett-, två- eller 

femåringar (Pramling Samuelsson 2017, s. 9). Jag upplever att mycket i dagens förskollärarutbildning 

fokuserar på barnen i åldrarna tre till fem. Kan det vara en rest av att det tidigare varit den åldersgrupp 

som varit majoritet inom förskolan?  

 

Utifrån min frågeställning gällande vilka faktorer som påverkar pedagogernas meningsskapande i 

förskolan funderar jag över de allt fler yngre barnen i förskolan. Jag undrar över när pedagogerna jag 

arbetar med uttrycker ett motstånd mot att ge omsorg i form av närhet till barnen, kan en anledning vara 

att de är vana att arbeta med äldre barn vars omsorgsbehov kan skilja sig från de yngre barnens? Jag 

påminns om ett samtal arbetsgruppen hade för flera år sedan med en psykolog i ett ärende gällande en 

dåvarande barngrupp. Hon reflekterade över att vi hade höga förväntningar på barnen och ville påminna 

oss om att barnen behöver få vara både små och i behov av trygghet och samtidigt självständiga och 

kompetenta. Dessa tankar från samtalet har jag burit med mig sedan dess. Jag tänker att samtalet har 

bidragit till min syn på hur begreppet omsorg kan tolkas i praktiken. 

 

Stora barngrupper i förskolan 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) undersöker i sin artikel Group size and 

organisational conditions for children’s learning in preschool: a teacher perspective de organisatoriska 

förutsättningarna för barns lärande i förskolan i förhållande till barngruppens storlek. Forskningens 

resultat visar på att förskollärare upplever sig ha svårt att hinna med att se och följa enskilda barns 

lärande i stora barngrupper. De viktigaste slutsatserna i artikeln tolkar jag som att lärarens 

organisatoriska tillvägagångssätt påverkar förskolans kvalitet och förutsättningar för barns lärande på 

olika sätt, samt att lärarkompetensen är en av de viktigaste faktorerna för förskolans kvalitet.  

 

Det finns saker som kan ge mig som pedagog dåligt samvete. En av dem är att ställas inför att det finns 

barn som i stora barngrupper inte hinner bli sedda av pedagogerna under en dag på förskolan. Ofta kan 

det handla om självgående, ”duktiga” barn. Beata är ett exempel på ett barn som kan förstås på detta 

sätt. Jag upplever att det kan vara bekvämt för pedagoger med dessa självgående barn när det finns 

andra i gruppen som kräver mer tid och omsorg. Kanske är det därför Roger ifrågasätter mitt val att ha 

Beata i knät och Emelie tar upp det som ett problem att barnen vill komma till oss vuxna? Utgår de från 
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att barnen ska vänja sig vid närhet och på så vis sluta agera utifrån vad som kan förstås som 

självständighet? Som författarna tar upp krävs god organisation för att hinna se alla barn. När lärarna 

inte hinner se och följa det enskilda barnet, drar jag slutsatsen att byggandet av relationer inte heller 

hinns med. Hur påverkar det dessa barn?  

 

Omsorg och förskolans läroplan 

Hur skildras omsorg i förskolans läroplan? Jag använder mig här av Anne-Li Lindgrens (2001) 

beskrivning av hur omsorg beskrivits, eller inte skrivits om, i förskolans pedagogiska program från 1960 

tal till förskolans läroplan 1998. Lindgren (ibid.) beskriver hur omsorgen under 1980- och 90- talet blivit 

en av flera vägar att skaffa sig intellektuell kunskap. Därmed bildas en länk mellan omsorg och det nya 

lärandebegreppet, det livslånga lärandet, som lanserades på 1990-talet. ”Det kompetenta barnet” som 

skapades under 1990- talet blir även ett intellektuellt barn, också kopplat till hur begreppet omsorg 

används. Lindgren skriver att detta även kan uttryckas: ”[f]ör att höja omsorgens och därmed kvinnors 

och barns status intellektualiseras omsorgen. På så vis skrivs de fram som delaktiga i 

kunskapssamhällets genesis” (Lindgren 2001, s. 28).  

 

Lindgren (2011) skriver att omsorg fått en framskjuten position i förskolans läroplan jämfört med 

tidigare pedagogiska program. Hon hänvisar till: "[o]msorg om och hänsyn till andra människor, liksom 

rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i 

verksamheten." (Lpfö 98, s. 4, se Lindgren 2011. Detta stämmer med texten i Lpfö 98/16, s. 4, min 

anmärkning). Detta, menar Lindgren, är ett förhållningssätt som barnen tidigt ska lära sig och som kan 

jämföras med värden som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Verksamheten ska visa omsorg om det 

individuella barnet, skrivs det vidare, med syfte att utveckla ”empati och omtanke om andra” (Lindgren 

2001, s. 26-27).  

 

Mot bakgrund av Lindgrens beskrivningar vill jag visa hur förståelsen och därmed det praktiska 

utövandet av omsorg påverkas av samtida diskurser. Jag vill tydliggöra hur förskolans läroplan samt min 

frågeställning gällande den enskilda pedagogens meningsskapande av omsorg har koppling till 

samhälleliga och politiska frågor. 
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Omsorg i termer av lärande och kunskap  

I detta stycke beskrivs förskolans uppdrag att arbeta med pedagogisk dokumentation som en del av sitt 

utvecklande kvalitetsarbete. I dokumentationen ska barnens lärande synliggöras. Finns det någon plats 

för omsorg i förskolans dokumentation? 

 

Löfdahl och Folke - Fichtelius (2014) har studerat innebörder av begreppet omsorg i relation till 

förskolans dokumentationsarbete. Omsorg beskrivs av en förskollärare som ett tungt arbete. Personalen i 

arbetslaget roterar så att alla turas om att arbeta med de yngsta barnen, de mest omsorgskrävande. Detta 

beskriver författarna som en flyktstrategi hos pedagogerna (Löfdahl och Folke – Fichtelius 2014, s. 7). 

Det som tidigare förståtts som omsorgssituationer, t.ex. måltid-, påklädning och hygiensituationer, 

transformeras till lärandeaktiviteter. Den pedagogiska dokumentationens syfte är delvis att säkra 

kvaliteten på förskolan. Syftet med dessa transformeringsstrategier tycks vara att visa upp en kvalitativ 

verksamhet där det vardagliga gestaltas i termer av lärande och kunskap. Lärande beskrivs i dessa 

situationer som ett mer säljande begrepp än omsorg (Löfdahl och Folke – Fichtelius 2014, s. 9-11). 

 

Dessa strategier menar jag behöver förstås i koppling till ett politiskt och samhälleligt plan. Jag har 

tidigare nämnt att fler och yngre barn går i förskolan idag än tidigare samt att barngrupperna blir större. 

Som jag även skrev medför detta att risken finns att alla barn inte blir sedda av en vuxen under en dag. 

För att omsorg ska kunna ges krävs en relation mellan barn och pedagog där barnet blir sedd. Mindre 

barngrupper kan underlätta relationsbyggandet mellan barn och pedagoger. Därför anser jag att 

Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek borde skärpas och formuleras som regler.   

 

Jag anser även att arbetsbelastningen för de som arbetar med de yngsta barnen behöver ses över, så 

pedagogerna inte behöver utveckla strategier för att fly fältet. Vad behövs för att pedagoger ska orka 

stanna och arbeta med de yngsta barnen? Gällande transformeringsstrategierna som beskrivs tänker jag 

att när förskolan är en del av marknaden och behöver använda ett marknadsliberalt språk för att sälja 

sina tjänster hamnar stort fokus på lärandet. Som författarna ovan tar upp leder detta till ett 

osynliggörande av omsorgen. Hur påverkar det omsorgen i förskolan långsiktigt?  

 

Förskollärarnas transformering av begreppet omsorg vill jag ställa i relation till Halldéns (2007; 2015) 

kritik mot att omsorg och lärande ska förstås tillsammans. Halldén (2015) skriver att läroplanstexterna 

slår fast att omsorg och lärande alltid förekommer tillsammans. Poängen är att visa att verksamheten 

inte bara utgår från omsorg utan alltid ska förstås i relation till lärande. Detta har inneburit att en 

dominans för lärandebegreppet och omsorg förstås som en aspekt av lärandet (Halldén 2015, s. 118). 
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Halldén (2007) betonar betydelsen av att omsorgsbegreppet ska få stå som ett självständigt begrepp vid 

sidan av lärandebegreppet. Hon vill peka på förskolan som en miljö för barns vardagsliv där 

pedagogiken som bedrivs innebär en kombination av omsorg och lärande. Förskolan är inte en skola, 

utan en omsorgsinstitution. Halldén (ibid.) skriver att hennes avsikt är att låta omsorg vara överordnat 

lärande och genom det ”peka på vad som utgör förutsättningar för barns utveckling” (Halldén 2007, s. 

69). ”Min poäng med att lyfta fram omsorgsbegreppet är att visa att det är överordnat och att en tillit och 

nära relationer utgör en förutsättning för växande (Halldén 2007, s. 75). 

 
Min förståelse av Halldéns beskrivning av förskolan som en omsorgsinstitution, är en förskola där det 

relationella sätts främst. Det är en förskola där omsorgen synliggörs och förstås som grund för att 

lärande ska kunna ske. Jag tänker inte att en sådan förskola behöver vara utan pedagogisk 

dokumentation, men dess utformning kan tillåtas få andra fokus. I en förskola som Halldén (ibid.) 

beskriver skulle kanske en diskurs kring barnet som kompetent och sårbart kunna växa fram.  

 

Hur samtida diskurser kan påverka pedagogernas konstruktion av barnen 
och omsorg 
I detta stycke vill jag lyfta fram hur samtida diskurser i förskolan och samhället bidrar till pedagogernas 

konstruktioner av barnen och omsorg samt hur dessa möjliggör eller begränsar omsorgspraktiken. 

 

Diskursen om det kompetenta barnet 

När jag började arbeta i förskolan trodde jag att de yngsta barnen behövde mer styrning från pedagoger 

och var mindre förmögna till samspel med varandra och vuxna. Under de år jag arbetat i förskolan har 

min syn på detta förändrats. Jag har kommit att se vilka kompetenser i samspel och utforskande av sin 

omvärld även de riktigt små barnen bär på. I detta stycke vill jag diskutera diskursen om det kompetenta 

barnet och riskerna med det synsättet. 

 

Det kompetenta barnet lyfts idag fram som ett ideal, menar Halldén (2015). I början av 1900-talet sågs 

barnet som olik den vuxne. Nu finns flera röster som hävdar barnets likhet med den vuxne. I det 

sammanhanget blir barnets kompetens viktig. Halldén (ibid.) poängterar att risken med det höga 

värderandet av kompetens kan innebära ett förnekande av behov och omsorg. Ett förnekande av det 

beroende barnet. Barnet är idag ett offentligt ansvar och verksamheten även för de yngre barnen 

diskuteras i termer av det livslånga lärandet som varje individ måste involveras i. Att poängtera barnets 
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kompetens och aktivitet behöver inte innebära att dess beroende förnekas. Det handlar istället om att 

uppmärksamma de specifika behov som de yngre barnen har (Halldén 2015, s. 118-119). 

 

Mot bakgrund av diskursen av det kompetenta barnet vill jag återkoppla till mina berättelser.  

Jag tänker på hur pedagogerna i Beatas omgivning imponeras av hennes språkkunskaper och hennes 

rättframhet. Beata visar även omsorg för andra barn, t.ex. i situationen jag beskrev då hon hjälper Ove 

att komma igång med leken. Beata visar sin kompetens på flera plan. Men min tolkning av Beata är att 

hon vill vara något mer än kompetent. 

 

När Emelie bjuder med Siv till dans, när mina kollegor ifrågasätter mitt val att låta Beata sitta i knät och 

Mariette säger att alla barn inte kan sitta i knät - är deras avsikt att framhålla det kompetenta barnet? 

Kan det vara så att de anser att barnen kan så mycket mer och att mitt agerande riskerar att hämma 

barnens egen förmåga och utveckling? Mariettes uttalande om att alla barn inte kan sitta i knät tolkar jag 

som att det inte enbart är en ren faktisk förklaring av att alla barn inte får plats rent fysiskt i knät hos 

pedagogerna, utan med förståelsen av att alla barn inte heller bör sitta i knät. Med koppling till 

Barnstugeutredningen jag tog upp tidigare, kan det förstås som att barnen istället för ”att sitta och mysa” 

bör stimuleras till ett lärande att utveckla självständighet. Denna självständighet kan beskrivas som 

förmågan att hantera sig själv och inte vara beroende av andra. I relation till mina frågeställningar tycker 

jag mig se att det är pedagogerna som har makten över hur omsorgen utförs. Det är pedagogerna som 

bestämmer om barnen får komma nära eller om de ska fostras till självständighet. Med koppling till min 

andra frågeställning anser jag att pedagoger gör detta mot bakgrund av vår barnsyn och vilka egenskaper 

som anses vara viktigast att utveckla i sammanhanget. 

 

Detta får mig att minnas en situation i hallen på förskolan. I stycket om stora barngrupper i förskolan 

reflekterade jag över att alla barn inte hinner bli sedda under en dag. David är ett exempel på ett barn 

som ibland inte hinns med. Hans inskolning gick smidigt och han snappade upp rutiner och 

sammanhang snabbt. Detta minne utspelar sig i mars.  

 

David har gått på förskolan sedan augusti. Jag är i hallen med David och fyra andra barn. De andra 

barnen är yngre och behöver hjälp med avklädningen.  

-‐ Klä av dig nu, ber jag David. 
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Det är en regnig dag med regnjackor, galonisar och gummistövlar. Jag är förkyld och småfrusen efter 

en stund på gården. Utanför ytterdörren står några barn och väntar på att få komma in med nästa 

pedagog. Jag vill få detta att flyta på smidigt. 

-‐ Snälla David, klä av dig nu.  

Min ton är vassare nu. Jag går mellan barnens platser och torkskåpet.  

-‐ Du kan klä av dig själv. Jag vet det. David tuggar på sin jacka. 

-‐ Nää, säger han. Du kan klä av mig. 

Det kryper i mig. 

-‐ Men snälla, du kan ju själv. Du är ju ingen bebis! 

Tog jag inte mitt ansvar för att bygga på vår relation? Att vägra klä av sig, var det ett sätt att ropa på 

mig: ”Se mig Malin! Jag är här!”? I stycket om normkritik beskrev jag hur barn och pedagoger på 

förskolan upprätthåller normen av att det är bättre av att vara stor. Detsamma gjorde jag genom att säga 

att han inte är någon bebis. Underförstått: om du inte gör detta själv är du ”dålig”. Önskade jag ”tvinga” 

tillbaka honom i rollen av det kompetenta barnet? Försökte han signalera att jag skulle komma nära, se 

honom? Vad hade det kostat om jag tidigare satt mig mittemot honom innan jag blev irriterad? Det jag 

missade var att erkänna honom för den han var där han var just då. Han kanske var trött på att ses som 

kompetent? I efterhand kan jag inte beskriva mig själv varken omsorgsmedveten eller kompetent 

pedagog vid det tillfället… 

 

Vad innebär det att barnet är kompetent? Hur kan pedagoger förhålla sig till barnets kompetens? Lotta 

Bjervås (2003) ställer sig frågan vilka innebörder som kan läggas i begreppet det kompetenta barnet i 

förskolan? Handlar det framförallt om att forma duktiga barn som ska växa upp till välutbildade vuxna 

som ska garantera en god samhällsutveckling? Handlar det om något helt annat? Är barnet kompetent av 

naturen eller ska det utvecklas för att bli kompetent? Är barnet, oavsett sammanhang, alltid kompetent 

eller är det så pass kompetent som sammanhanget tillåter? (Bjervås 2003, s. 55). 

 

Det kompetenta och sårbara barnet 

Tänk om barn är både kompetenta och sårbara. För mig låter det rimligt. Är inte alla människor det? 

Vad skulle det innebära för förskolans verksamhet? 

 

”Det sårbara barnet” har kommit att ersättas med ”det kompetenta barnet” menar Kjørholt 2001 (se 

Bjervås 2003, s. 67). Vi har flyttat oss från ett dike till ett annat. Barn är inte små kompetenta vuxna. 
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Barn är sårbara och beroende av vuxna och samtidigt mycket kompetenta. Detta ställer frågor om hur vi 

kan skapa en pedagogisk praktik som möter hela barnet med dess sårbarhet, beroende och kompetens? 

(Bjervås 2003, s. 67). Jag ställer mig frågan vad som kommuniceras av pedagogerna till barnet när barns 

behov inte möts upp. Kan det ge signaler om att barnet inte är lyssnad på och inte heller kompetent att 

uttrycka sina egna behov?  

 

Jag vill beskriva hur Siv och Beata i mina berättelser enligt min förståelse visar på både kompetens och 

sårbarhet. När jag låter Siv komma till mig är min avsikt att erkänna hennes utsatthet och beroende. 

Samtidigt litar jag på hennes förmåga att välja om hon vill komma till mig eller inte och hur länge hon 

behöver stanna hos mig för att ”tanka på trygghet”. Detta skulle jag vilja kalla en känslomässig 

kompetens. I detta fall innebär den känslomässiga kompetensen en medvetenhet om sin egen sårbarhet 

och beroende av andra människor. 

 

Halldén (2007) menar att mot bakgrund av den starka betoning av lärande och barnets kompetens i 

styrdokument för förskola och skola konstrueras en bild av barnet där omsorg osynliggörs (Halldén 

2007, s. 76). Detta säger inte bara något om vår bild av barnet, utan även om vår samtid. ”I ett 

individualistiskt samhälle är det de autonoma individernas kompetens och förmåga till lärande som 

framhävs” (Kampmann 2004; Lindgren och Halldén 2001; Sandin och Halldén 2003, se Halldén 2007, 

s. 76). Näs jag läser detta tänker jag att det fokus på självständighet pedagogerna i mina berättelser 

framhäver inte kommer enbart från montessoripedagogiken, det är en del av hur barnet förstås i de 

samtida diskurser som råder inom förskolan. Hur kan vi förstå barn som både kompetenta och sårbara? 

 
Jag vill alltså slå fast att grunden för solidaritet och grunden för omsorg är att vi erkänner beroendet, utsattheten och 

svagheten hos människan och utvecklar system för att möta utsattheten. Denna likhet mellan oss alla måste emellertid 

förenas med ett ansvar som man som vuxen har gentemot barnet […] Barnet är för sin psykosociala utveckling 

beroende av att bli sedd och erkänd som en människa med drömmar, tankar och en egenart. De människor barnet 

möter i sin vardag måste orka se denna egenart och på så sätt acceptera barnet som varande och inte enbart ett projekt 

för den vuxne. Förskolan har här en uppgift att utgöra en miljö som möjliggör starka relationer och utgör bas för en 

psykosocial utveckling, något som kräver att personalen orkar låta sig tas i besittning. Detta kräver engagemang, tid 

och mognad (Halldén 2007, s. 78-79). 

 

Mot bakgrund av detta citat vill jag peka på något jag finner som en huvudfråga i utforskandet av 

omsorgsbegreppet. Min uppfattning är att Halldén (2007) besvarar en grundläggande fråga om vad en 

människa är. Om vi anser att människan först och främst är autonom och att självständighet är det 

främsta, så kommer inte omsorgen få någon större plats i förskolan. Men om vi tror att människan också 
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är beroende, utsatt och svag och att det är en del av att vara människa, måste vi bemöta detta. Halldén 

(ibid.) betonar vuxenansvaret och förskolans uppgift att skapa sådana miljöer. Jag vill tillföra 

förskollärarnas ansvar att föra det vardagliga arbetet framåt utifrån dessa frågor. Förskolechefernas och 

politikernas ansvar att utifrån sin maktposition påverka arbetsmiljö och arbetsförhållanden så att 

pedagogerna orkar långsiktigt. Forskarnas ansvar att se till att dessa kunskaper kommer in i 

förskollärarutbildningar och politikernas ansvar att skjuta till resurser till förskolan. Hur kan vi 

tillsammans skapa en sådan diskurs där barnen och alla människor tillåts vara både sårbara och 

kompetenta? 

 

När omsorgsfull närhet mellan barn och pedagog upplevs problematiskt 

I detta stycke kommer jag redogöra för hur omsorgen påverkas utifrån kategoriseringar av barn och 

pedagoger som flicka/pojke och kvinna/man. Om en person kodas som kvinna/man/flicka/pojke 

påverkar både hens handlingsutrymme som omsorgstagare och omsorgsgivare.  

 

Vuxnas ”könande” av barn leder till olika tolkningar av barnens känslouttryck. Dessa tolkningar 

påverkar vilken typ av omsorg barnet ges. Dessa olikheter påpekar Eidevald (2016) riskerar att uppfattas 

som ”naturligt i barnen” istället för att förstås som effekter av olika omsorgsbeteenden från vuxna. 

Studier har visat att redan som spädbarn berörs flickor i större utsträckning än pojkar (Field 2003, se 

Eidevald 2016, s. 187). En följd av detta blir att flickor och kvinnor är mer bekväma vid beröring än 

pojkar och män (Eidevald 2016, s. 187). Dessa effekter av olika omsorgsbeteenden kan leda till att 

flickor som kommer till förskolan generellt efterfrågar mer beröring än pojkar. Pedagoger som kodas 

som kvinnor kan utifrån vana vara mer vana och bekväma med att ge beröring än de som kodas som 

män. 

 

Jag tror mig vara medveten om genus, normkritik och olika makstrukturer i mitt arbete med barnen. I 

min essä har jag gestaltat situationer där jag ger omsorg i form av närhet till två flickor – Beata och Siv, 

men ger inte omsorg till pojken David. Kan detta vara en ren tillfällighet eller speglar det mina 

omedvetna föreställningar om barn utifrån kön och genus? En könsblindhet hos mig…? 

 

Eidevald (2016) beskriver att det inte finns några formella hinder för män att arbeta i förskolan. Dock 

tillmäts kvinnor och män olika förutsättningar när det kommer till att arbeta med barn (Eidevald 2016, s. 

179). Risker för sexuella övergrepp påverkar kvinnor och mäns möjlighet till att ge närhet som uttryck 

för omsorg i förskolan. Kvinnor reagerar med att bli misstänksamma, medan män blir oroliga (Munk, 
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Larsen och Leander 2013, se Eidevald 2016, s. 179). I USA förekommer en ”no-touch”-policy på 

förskolor. En sådan menar Eidevald (ibid.) har även föreslagits på svenska förskolor. En 

forskningsöversikt visar att rädslan att misstänkas som pedofil påverkar omsorgen om barn (Bergström, 

Eidevald och Westerberg-Broström, 2016, se Eidevald 2016, s. 183). I stället för att vuxna möter barns 

behov av närhet finns risken att pedagoger tänker på sin egen säkerhet och distanserar sig från barnen. 

Det är sannolikt att samma omsorg eller beröring från en kvinna riskerar att tolkas annorlunda om 

handlingen utförs av en man (Eidevald 2016, s. 180, s.183). Vad händer om pedagogerna distanserar sig 

från barnen? Vilka effekter får en no-touch-policy i längden? Jag har tidigare tagit upp hur kropp och 

tanke ur ett fenomenologiskt perspektiv ses som ett. Om människan är kroppslig och denna bekräftelse 

innebär att bli erkänd, vilka konsekvenser kan det då få om barnen berövas omsorg i form av närhet? 

Mot bakgrund av mitt dilemma märker jag att mina kollegors blick på mig gjort att jag begränsar mina 

omsorgshandlingar gentemot barnen. Jag vill beskriva detta som att den andres blick internaliseras i 

mig. Detta upplever jag underminerar min praktiska klokhet då jag tänker ett extra varv eller hindrar 

mig från att ge den omsorg jag egentligen tror på. Detta vill jag sätta i relation till att jag kodas som 

kvinna. Jag har aldrig känt mig påpassad utifrån rädsla att andra skulle misstänka att jag begår sexuella 

övergrepp mot barnen. 

 

Utifrån hur dessa normer gällande kvinnligt och manligt begränsar människor drar Eidevald (2016) 

slutsatsen att det självklara borde vara att alla barn får en trygg omsorg i förskolan – av både kvinnor 

och män (Eidevald 2016, s. 188). Detta resonemang utvecklas i omsorgsbegreppet kopplat till modrande 

nedan. 

 

Ett omsorgsetiskt perspektiv 
I detta stycke gör jag kopplingen mellan omsorgsbegreppet och modrande, som är en metaforisk 

beskrivning frikopplad från könsidentitet och genus. Jag ger en beskrivning av Gilligans och Noddings 

omsorgsetik som inkluderar en ömsesidig relation. Därifrån vill jag visa på hur konstruktionen av den 

andre som avvikande eller erkännandet av den andre är avgörande för omsorgssituationen. 

Avslutningsvis kopplar jag omsorgsbegreppet till begreppet praktisk kunskap. 

 

Omsorgsbegreppet kopplat till modrande 

När Halldén (2007) skriver om modrande knyter hon an till forskare som problematiserat filosofiska 

antaganden om människans existentiella villkor. Hon visar på en tradition hos feministiska filosofer att 

diskutera mellanmänskligt samspel som etisk hållning och grund för solidaritet. Detta har kommit till 
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uttryck som modrande hos Holm och maternal thinking hos Ruddick (Holm 1983; Ruddick 1989, se 

Halldén 2007, s. 61). Dessa begrepp inbegriper inte någon speciell kvinnlig egenskap, utan inkluderar 

omsorg om det sköra som finns hos alla människor. Det moderliga används som en metaforisk 

beskrivning (Halldén 2007, s. 60). Dessa begrepp inbegriper inte någon speciell kvinnlig egenskap, utan 

inkluderar omsorg om det sköra som finns hos alla människor. Det moderliga används som en 

metaforisk beskrivning (Halldén 2007, s. 60). Mänskliga känslor som lyhördhet, inlevelse, känsla av att 

ta ansvar och liknande beskrivs som moralens grund. Känslor av dessa slag är gemensamma för kvinnor 

och män (Noddings 1986; se Dahl 2001, s. 9). 

 

Jag vill ställa modrandet i relation till Eidevalds (2016) ord ovan om att flickor och pojkar redan som 

spädbarn ges olika former av omsorg utifrån vuxnas tolkningar av kön. Detta leder till att flickor och 

pojkar ges olika möjligheter att utveckla sina modrande egenskaper och som omsorgsgivare. Varken 

Eidevald (2016), Holm (1983), Ruddick (1989) eller Halldén (2007) anser att enbart kvinnor bör vara de 

som modrar utan framhåller det mänskliga. Kopplat till Halldén (2007) ovan drar jag slutsatsen att 

många pojkar berövas möjligheter att utveckla det mellanmänskliga samspel som är grunden för 

solidaritet. När pojkar inte blir modrade i samma utsträckning som flickor, och män inte tillåts modra 

utifrån rädsla för övergrepp, anser jag att detta agerande gör att vi hamnar i en ond cirkel. Mot bakgrund 

av detta vill jag göra en koppling till mina frågeställningar och konstatera den asymmetriska relationen 

mellan barn och pedagog sammankopplat med rådande diskurser i samhället gällande pojkar och män 

som omsorgsgivare och omsorgstagare, hindrar barn på förskolan från att få den omsorg de behöver.  

 

Omsorgsetik och erkännande av den andre 
Vad innebär omsorgsetik? Gilligan (1993) och Noddings (1993) har utvecklat begreppet omsorg eller 

”caring”. Begreppet står för en etisk relation med innebörden att jag inte vänder mig från den som 

behöver mig. Denna process är ömsesidig och inbegriper både den som ger omsorg och den andres svar 

på omsorgen (Gilligan 1993; Noddings 1993, se Johansson och Pramling Samuelsson 2001, s. 40-41). 

Utan gensvaret finns ingen omsorgsrelation, oavsett hur mycket omsorgsgivaren än försöker. Noddings 

(2012) slutsats av detta är att omsorgstagarens gensvar är grunden för omsorg och relationen (Noddings 

1984, Noddings 2007, Noddings 2010, se Noddings 2012, s. 272). Mot bakgrund av Gilligans och 

Noddings resonemang gällande omsorg som en etisk relation, kan jag inte förstå ett arbetssätt i förskolan 

som syftar till att som oftast avleda barns uttryck för behov av att få vara nära, som ett omsorgsarbete. 

Som jag nämnt tidigare påminner det mer om omvårdnad där omsorgsgivaren definierar mottagarens 

behov. Dock vill jag påpeka att en sådan relation inte utesluter omsorg från omsorgsgivaren. 
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Många relationer är inte jämställda (Noddings 2012). Ömsesidighet i givandet av omsorg kan inte 

förväntas i t.ex. omsorgsrelation mellan förälder och spädbarn. Föräldern som omsorgsgivare behöver 

vara uppmärksam, receptiv och inlyssnande. Noddings (ibid.) menar att det omsorgsetiska perspektivet 

bör prägla relationer mellan lärare och studenter, läkare och patienter samt socialarbetare och klienter 

(Noddings 2012, s. 272). Här ser jag en tydlig koppling till min frågeställning gällande hur omsorg kan 

förstås mot bakgrund av den asymmetriska relationen mellan barn och pedagog. Relationen kan 

beskrivas som asymmetrisk i omsorgsgivandet, eller ojämställd, med Noddings (ibid.) ord. I och med 

denna ojämställdhet vill jag poängtera omsorgsgivarens ansvar som Noddings (ibid.) lyfter ovan. Jag 

vill koppla detta till mina berättelser. Relationerna mellan Siv och mig, Beata och mig samt barngruppen 

och oss pedagoger på förskolan är ur ett omsorgsperspektiv asymmetrisk och ojämställd. Min förståelse 

av Noddings är att vi vuxna behöver vara receptiva för barnens behov. Utifrån detta blir min tolkning att 

pedagogerna varken kan erbjuda sitta i knät eller läsa bok bredvid en pedagog som universallösning då 

inget av detta kan fungera för alla barn. Omsorgen behöver på så vis förstås och ges utifrån relationen 

och det unika sammanhanget.  

 

Att en lärare lyssnar till sina studenter är viktigt både ur ett känslomässigt och intellektuellt perspektiv 

(Noddings 2012). Det är lärarens ansvar att bygga en relation av omsorg och tillit med studenten. En 

sådan relation tar tid att bygga, men den tiden är aldrig bortkastad, poängterar Noddings (2012, s. 774). 

Omsorg kräver även tänkande. Omsorgsgivaren behöver ställa frågor och reflektera över svaren. 

Dialogen är fundamentet i byggandet av omsorgs- och tillitsfulla relationer. I en väletablerad relation är 

vi mer benägna att uppnå empatisk noggrannhet (Noddings 2012, s. 775).  

 

Istället för att konstruera den andre som avvikande, kan vi möta den andre. Halldén (2007) skriver att 

omsorg innefattar en respekt för den andre och ett erkännande av dennes varande, snarare än att 

definiera någons behov (Halldén 2007, s. 79). Som Halldén (2007) tar upp innehåller detta erkännande 

av den andre ett existentiellt perspektiv och är grunden för att människor ska kunna leva tillsammans.  

Relationsbyggandet och respekten för den andre påminner mig om min kollega Vanjas ord om att alltid 

försvara relationen med barnen och stå på deras sida. Detta får mig att tänka på ett minne från en 

situation jag observerade en morgon på gården: 

 
Samir och hans pappa kommer hand i hand genom grinden. Min kollega Vanja välkomnar dem med glad röst och öppna 

armar. Ganska omgående springer Samir till Vanjas famn. 

- Då går jag nu, säger pappan. Han stryker Samir över ryggen. 
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- Pappa, säger Samir. 

- Ja, älskling? svarar pappan 

- Ja kommej längta eftej dej, berättar Samir och ser rakt på sin pappa. 

- Jag kommer längta efter dig också, svarar pappan. 

Barn och förälder kramar om varandra. Samir och Vanja vinkar till pappan som går emot grinden.  

- Min pappa kommej längta eftej mej. Och ja kommej längta efter pappa.  

- Ja, säger Vanja.  

- Och sen kommej han och hämtaj mej, säger Samir och ler stort. Vanja nickar. 

- Ska vi laga mat? frågar han. 

- Det gör vi, svarar Vanja. Tillsammans går de mot sandlådan. 

Vad mycket lättare det blivit för honom med lämningarna, tänker jag. Han som gråtit och längtat. Många gånger har han 

sökt sig till Vanjas famn. Hon har låtit honom sitta hos sig. Sjungit sånger för honom. Hon har satt ord på hans känslor, sagt 

nu längtar du. ”Jaa, ja längtaj” har han ropat mellan tårarna. Nu kan han sätta ord på sin längtan själv. Han kan säga att 

hans föräldrar längtar efter honom. Han berättar att han kommer längta. Och därutöver är han glad och leker för fullt. 

 

I situationen ovan kan jag se hur Vanja arbetat med att trygga relationen både med Samir och med 

pappan. Detta har lett till att de båda är lugnare vid lämningen och Samir har lärt sig verbalisera och inte 

vara rädd för sin längtan. Jag tolkar det som att han till och med tycker det är fint att de längtar efter 

varandra. Jag reflekterade tidigare över hur relationsbyggandet försvåras genom stora barngrupper och 

tidsbrist i förskolan. Har vi ur ett individ-, samhälls- och etiskt perspektiv råd att låta bli att bygga 

relationer med barnen?  

 

Alla lärare och utbildare bör arbeta för att skapa ett omsorgsfullt klimat (Noddings 2012). I sådana 

sammanhang vill människor göra rätt och vara goda. Läggs tid på att tala om moraliska problem möts 

frestelsen att fuska, känna avund, rädsla, ilska - vilket ger möjligheter att hantera dem (Noddings 2012, 

s. 777). Jag ser en koppling till begreppet bekräftelse, som Noddings (1984) lånat från Martin Buber. 

Det innebär att den som ger omsorg visar upp en bild för den som tar emot omsorg av omsorgstagaren 

som uthärdlig och som gör handlingarna acceptabla. Genom denna bekräftelse godtas handlingarna 

personen utfört. Den som ger omsorg lägger sin egen verklighetsbild bakom sig och tar emot den bild av 

verkligheten som mottagaren av omsorg har (Noddings 1984, se Halldén 2007, s. 70). Steinsholt (2004) 

knyter detta resonemang till Hannah Arendts fråga om under vilka omständigheter människan kan agera 

i offentliga rum. Arendt menar att detta kräver att vår röst blir hörd, att den betyder något för andra samt 

att vi blir erkända som de personer vi är (Steinsholt 2004, se Halldén 2007, s. 70).  
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Jag vill ställa stycket ovan i relation till min frågeställning gällande asymmetriska relationer mellan barn 

och pedagoger. Om ett barn på förskolan bekräftas på detta sätt av en pedagog utifrån sitt handlande och 

varande, tänker jag att pedagogen bidrar till konstruktionen av barnets självbild utifrån att det är ok att 

vara som jag är. Detta godkännande i samspel med barnet, tror jag i längden leder till en god 

självkänsla. Jag tänker att Beata i min berättelse kan ha mött vuxna som tagit emot Beatas bild av 

omsorg och erkänt henne för den hon är. Att det kan vara en grund till att hon förmår agera utifrån både 

sin kompetens och sin sårbarhet. Detta tycker jag hon visar exempel på i mina berättelser både när hon 

kan uttrycka sina behov av omsorg och närhet inför mig som pedagog och när hon förmår ge Ove 

omsorg och guida honom in i leken. 

 

Jag vill även koppla min frågeställning gällande de faktorer som påverkar pedagogens meningsskapande 

av omsorg till Bubers användande av begreppet bekräftelse. Utifrån detta tänker jag att pedagogens 

förståelse av omsorg påverkas och kanske ombildas, i mötet och mottagandet av barnets verklighetsbild. 

 

Jag har förstått att kärnan i omsorgsbegreppet utifrån Nel Noddings omsorgsetik är att den som ger 

omsorg måste göra det på ett sätt att den som är mottagare ska bli förmögen att själv ge omsorg. 

(Steinsholt 2004, se Halldén 2007, s. 69; Halldén 2007, s. 79; Lindgren 2001). Detta beskriver Halldén 

som att omsorgen har en pedagogisk sida. Den innebär inte enbart ett omhändertagande, utan innehåller 

förutsättningar växande och en möjlighet för den som tar emot omsorg att i framtiden bli den som är 

givare (Halldén 2017, s. 69). Genom att Halldén (ibid.) visar på den pedagogiska sidan av omsorg tänker 

jag att hon samtidigt pekar på ett lärande. Som jag tagit upp tidigare är hon kritisk mot att begreppen 

omsorg och lärande ska förstås tillsammans. Men detta lärande menar jag är av existentiell karaktär. 

Som Buber menar, vi blir bekräftade och erkända som de vi är och utifrån det tror jag vi lär oss att vi 

kan vara bra som vi är. Den som får ta emot omsorg kommer förhoppningsvis i framtiden vilja och 

kunna ge andra förutsättningar för växande. Detta är relevant för tankarna ur Noddings artikel nedan. 

 

Noddings (2012) kopplar sina resonemang i artikeln till ett globalt perspektiv. Nationer måste samarbeta 

för global fred och välstånd. Dock dominerar 1900-talets inriktning på tävling fortfarande i skolorna 

samt att det kan finnas bakomliggande ekonomiska motiv kopplat till att driva skolor. Detta anser hon 

underminerar det största målet med utbildning: utvecklad moral, ett lyckligt liv och delaktighet i andras 

välfärd (Noddings 2012, s. 778). Noddings (ibid.) berör något jag tagit upp tidigare i samband med 

Löfdahl och Folke – Fichtelius (2014) artikel, hur tävling och ekonomiska motiv som vinst och att få 

flest elever kan ta fokuset från omsorgsrelationer med eleverna. För att komma bortom tävlandet inom 
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skolor och mellan länder, önskar jag vi kunde influeras av omsorgsetiken och arbeta mer med solidaritet 

från mikronivå på förskolor, i klassrum till makronivå - globalt. 

 

Praktisk kunskap 

I detta avsnitt vill jag sammanföra begreppet omsorg med praktisk kunskap. Alsterdal (2011) skriver att 

den praktiska kunskapen kommer ur vardagens erfarenheter, hur vi förhåller oss till dem och ansvarar 

för dem. Alsterdal (ibid.) beskriver att kunnandet bottnar här och därifrån kan utvecklingsarbete och 

omtankar ta avstamp. Praktisk kunskap beskrivs äga rum i ett specifikt sammanhang och uttrycks i 

handling (Alsterdal 2011, s. 9).  

 

Enligt Gustavsson (1996) är tyst kunskap ett annat begrepp för erfarenhetsgrundad kunskap. Gustavsson 

problematiserar begreppet tyst kunskap och menar att de kunskaper som omsorgspersonalen förväntas 

eller tror sig ha riskerar att inte finnas. Det kan vara så att det råder brist på yrkeskunskap hos 

personalen (Gustavsson 1996, se Ahnlund 2008, s. 30). Med detta menar jag att den tysta kunskapen kan 

innehålla värdefull erfarenhetsgrundad kunskap. Jag tänker att så länge den tysta kunskapen är 

obeprövad och oreflekterad finns risken att den innehåller felaktigheter, fördomar eller som Gustavsson 

(ibid.) menar är icke-existerande. Gällande yrkeskunnande och erfarenhetsgrundad kunskap räcker det 

inte att ha arbetat länge. Det handlar om resultatet av alla år av reflektion över den egna erfarenheten 

(Bech-Karlsén 1999, s. 44; Hammarén 2005, s. 17). Vad kan reflektionen möjliggöra? Enligt Alsterdal 

(2011) kan dessa kunskaper genom språket förflyttas till andra rum. Genom dessa berättelser och 

exempel kan handlingskunskap och erfarenhet synliggöras och blir möjliga att reflektera över (Alsterdal 

2011, s. 10).  

 

Med detta stycke vill jag synliggöra den stora praktiska kunskap grundad på erfarenhet av arbetet i 

vardagen som finns i förskolan. Detta är värdefull och ofta tyst kunskap. Risken med tyst kunskap är att 

föra vidare normativa föreställningar. Alsterdal (2011), Bech-Karlsen (1999) och Hammarén (2005) 

betonar alla vikten av reflektion. Genom reflektion över den tysta och den praktiska kunskapen, 

synliggörs och verbaliseras kunskapen. Jag vill knyta an detta till begreppen erkännande och bekräftelse 

från filosofin och normkritiken. Med dessa närvarande i reflektionen kan den reflekterande praktikern få 

syn på och utmana sina förgivettaganden av den andre. Detta anser jag är nödvändigt för att kunna möta 

barnet utifrån dess behov ur ett omsorgsetiskt perspektiv. 



 

 28 

Slutord 
I detta stycke kommer jag att reflektera över vad jag lärt mig under skrivprocessen.  

Vad har jag lärt utifrån mina frågeställningar och mitt metodval? 

Hur kan begreppet omsorg förstås mot bakgrund av att relationen mellan barn och 

pedagog i förskolan är asymmetrisk?  
Med hjälp av det normkritiska perspektivet har jag tydligare fått syn på hur diskurser i förskola och 

samhälle gällande ålder ger makten åt de vuxna. Att barn och äldre förstås som avvikande och att 

omsorgen riskerar att definieras utifrån den vuxnes föreställningar om vad som är god omsorg, och inte 

utifrån omsorgstagaren.  

 

Innan jag påbörjade min essä hade jag aldrig kommit i kontakt med omsorgsetiken. Det omsorgsetiska 

perspektivet har fått mig att nå en fördjupad förståelse av relationens betydelse. Att det är 

barnets/omsorgstagarens respons som definierar relationen och omsorgen. Utan omsorgstagarens 

respons blir det ingen omsorgssituation. Jag har med detta som bakgrund fått starkare argument för 

pedagogens ansvar för relationen i omsorgssituationen. Denna insikt har vidgat min förståelse av 

omsorgsbegreppet 

 

Vilka faktorer kan påverka pedagogers meningsskapande av omsorgsbegreppet? samt 

Hur kan pedagogernas meningsskapande förstås i relation till rådande diskurser i 
förskola och samhälle? 

Jag har fått syn på hur faktorer som alltfler yngre barn i förskolan och större barngrupper kan påverka 

pedagogers meningsskapande av omsorg. Större barngrupper kan motiveras av ekonomiska skäl. 

Samtidigt kan det även motiveras utifrån att barn är kompetenta och därmed anses klara stora 

sammanhang och fler relationer. Under skrivprocessen har det blivit tydligare för mig hur mina 

frågeställningar gällande pedagogernas meningsskapande av omsorgsbegreppet kan kopplas till politiska 

och samhälleliga strömningar. Att samtida diskurser i samhälle och förskola, som jag i texten 

exemplifierat med det kompetenta barnet och självständighet, ålder, kön och genus, påverkar 

omsorgssituationer utifrån förståelsen av vad ett barn är och behöver. Dessa avspeglas i mina berättelser 

som motiveringar till varför ett barn ska få sitta i en vuxens knä eller ej. 

 

Jag har funnit att diskursiva föreställningar om kön kan var avgörande för vilken omsorg ett barn ges av 

föräldrar och förskolepedagoger. Utrymmet för att ge omsorg och modra kan även begränsas utifrån om 
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en person kodas som kvinna eller man. Min slutsats utifrån detta är att det är av största vikt att arbeta 

normkritiskt med förståelsen av omsorgsbegreppet. Detta utifrån att ett barn endast kan utveckla 

förmågor att ge omsorg om det först får omsorg från andra. 

 

Då jag sammanfattar min text reflekterar jag över att vi i arbetslaget borde ha mer omsorg om varandra. 

Om vi förmår mötas i vår förståelse av våra olika tolkningar kanske vi kan samarbeta och komplettera 

varandra och t.ex. ge Siv det hon behöver. Siv skulle kunna få både omsorg och trygghet i form av 

närhet på sina villkor och självständighet i dansen. Detta tar jag med mig i min framtida roll som 

förskollärare och arbetslagsledare.  

 

Mitt val av essä som metod har gett mig möjlighet att utgå från egna upplevelser jag fått i yrkeslivet. 

Utifrån essän som metod och den hermeneutiska ansatsen har jag fått möjlighet att fördjupa mig, vrida 

och vända på min förståelse av vad jag gjort och hur jag kan förstå situationerna. Med hjälp av 

litteraturen har jag fått utmana, jämföra och fördjupa mina resonemang. Den här pendelrörelsen har fått 

mig att utmana min förståelse av begreppet omsorg och mig som pedagog. Till exempel har jag insett att 

jag ansåg att pedagogerna avgjorde när det var fråga om en omsorgssituation eller inte. Med 

utgångspunkt i omsorgsetiken har jag omprövat den tanken. På så vis upplever jag att skrivandet har 

vidgat min förståelsehorisont. 

 

Utifrån de etiska övervägande jag gjort är personnamn och platser anonymiserade. Detta i samband med 

att det är min berättelse, berättad ur mitt perspektiv utan sanningsanspråk, har gett mig möjlighet att 

undersöka situationerna djupare.  

 

Min reflektion över närhet och kroppslighet 
Min intention var att undersöka omsorgsbegreppet och snäva in på de positiva aspekterna av omsorg i 

form av närhet. Dock insåg jag ganska snart att det var svårt. Närhet omnämns sällan. Då det görs är det 

utifrån antingen en självklarhet att de yngsta barnen ska få en famn att komma till eller så handlar det 

om sexuella övergrepp. Detta har skapat ett tomrum i texten. Detta är ett ämne som väcker många svåra 

känslor och min upplevelse är att ingen vill riktigt ta i det.  

 

Fenomenologins tankar om kropp och tanke som ett har berikat min förståelse av hur jag kan se på 

barnet och människan. Vi lever i en tid då intellektet sätts främst. Samtidigt kan vi inte komma från det 
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vi erfar med våra kroppar. Jag kommer att reflektera vidare över hur jag kan koppla förskolans praktik 

till det kroppsliga.  

 

Under den senaste månaden har #metoo rörelsen vuxit sig stor internationellt. Kvinnor, transpersoner 

och icke-binära har i sociala medier berättat om ovälkommen beröring, blickar, ord och sexuella 

övergrepp de utsatts för. Beklagligt nog förstår jag dessa händelser som uttryck för mönster av 

destruktiva maskuliniteter. Detta visar på en stor omsorgsbrist i samhället. Som jag skrev i metoddelen 

är jag övertygad om att vi måste prata om vikten av god omsorg ur fysisk närhetsaspekt och barnens rätt 

till sina kroppar och risker för övergrepp parallellt. Barnen behöver få språk och verktyg för att hantera 

ovälkomna ord, blickar och beröring. Vi måste våga tala om den goda omsorgen i förskolan som är ett 

erkännande av barnets existens och som kan innehålla både mental och fysiskt närhet. Ett sådant 

förebyggande arbete samt omsorgsarbete har gemensamt i syftet att trygga barnen i framtiden. Utifrån 

ett omsorgsetiskt perspektiv hävdar jag att detta är ett ansvar vi vuxna har gentemot barnen som vi inte 

får fly ifrån.  

 

En reflektion över omsorgens framtidsutsikter 
När jag skriver detta håller förskolans läroplan på att revideras. Min uppfattning är att omsorgen får 

mindre plats än i den tidigare läroplanen. Omsorg sammankopplas tydligare med lärandebegreppet. På 

så vis menar jag att omsorgen osynliggörs omsorgsbegreppets egenvärde inte värderas. Vad händer om 

omsorgen får mindre plats i förskolan? I samhället?  

 

Jag vill sammanfatta mina reflektioner över att i uppsatsen sammanfört filosoferna Martin Buber och 

Hannah Arendt, forskarna Nel Noddings, Gunilla Halldén, Christian Eidevald och rapporten från 

omsorgskonferensen 2001, det fenomenologiska och det normkritiska perspektivet. Detta har gett mig 

förståelse för hur omsorg är bekräftelse och erkännande av den andre. Omsorg är sammanvävt med 

perspektiv på barnets existens och självbild. Barnet som kroppsligt subjekt behöver psykisk och fysisk 

omsorg för att kunna utveckla förmågan att ge andra omsorg.  

 

Om färre människor utvecklar sina omsorgsförmågor, vem ska arbeta inom omsorgsyrken framöver? 

Hur ska barn, unga och vuxna kunna förväntas ta emot och ge omsorg, när omsorgen inte ges betydelse i 

förskolan och samhället? Jag är rädd att detta ökar riskerna av de händelser vi fått höra om i #metoo. 

Hur förväntas vi kunna ge omsorg till de människor som flyr från krig och orättvisor? Om vi inte blir 
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erkända och bekräftade i vår existens, ser jag en risk för ökad individualism, intolerans och hat mot den 

andre. 

 

Lärande och individualism har varit rådande i förskolans och samhällets diskurs sedan 1980-talet. Finns 

det ett bubblande motstånd som talar för omsorgens egenvärde? Jag ser följder av #metoo rörelsen där 

samtal förs inom ideella organisationer om bl.a. maskulinitet och ömsesidighet. Kan allt detta tala för en 

uppvärdering av omsorgen? 

 

Jag tilltalas av Noddings (2012) visionära aspekt av omsorgsetiken. Det är inte enbart politikerna som 

ska vara visionära och peka ut vägen för dem som arbetar med barn. Förskollärare bör ha egna idéer om 

vart arbetet ska leda i det långa loppet och varför. De som arbetar med barnen är experter på den 

praktiska verksamheten och bör tillsammans med forskare, som är teoretiska experter, influera och 

påverka politiker. Jag anser att Gunilla Halldén och Nel Noddings forskning borde vara viktigt för 

internationella politiker att ta del av.  

 

Förslag på vidare forskning 

Jag skulle gärna se en vidare forskning av de ämnen jag testade att föra samman: omsorgsetik, 

normkritik och praktisk kunskap. Hur kan dessa områden berika varandra? Kan omsorg knytas samman 

med Daniel Sterns affektteori med fokus på känslor? En relevant fråga att koppla till Stern är hur barn 

påverkas av att bekräftas eller inte bekräftas i sina känslor. Forskning på anknytningsteori och 

omsorgsbegreppet utifrån pedagogen som alternativ anknytningsperson skulle kunna tillföra viktiga 

aspekter. När den nya reviderade läroplanen kommer vore det intressant med en diskursanalys av denna 

ur ett omsorgsetiskt perspektiv. Jag tycker även det vore intressant med en jämförande textstudie av den 

äldre och den nya revideringen av läroplanen med fokus på omsorg. Slutligen skulle jag gärna ta del av 

en fenomenologisk studie där förskollärare intervjuas angående omsorg som fenomen i förskolan. 

 

Avslutande ord 

Genom att sätta mig in i hur forskare och andra författare resonerar kring begreppet omsorg har jag fått 

flera infallsvinklar gällande omsorgsbegreppets egenvärde. Jag har förstått ett existentiellt, demokratiskt 

och emancipatoriskt värde i omsorgsbegreppet. Det existentiella kopplar jag till omsorgens etiska 

perspektiv utifrån erkännandet av omsorgstagaren, den andre. Ett erkännande av den andre som den är 

och inte som den ”borde” vara. Ett demokratiskt perspektiv motiverar jag utifrån att omsorgen är barnets 

rättighet. Med barnets rättighet kommer den vuxne omsorgsgivarens, förälderns eller lärarens, ansvar att 
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upprätthålla omsorgsrelationen. Gällande det emancipatoriska, frigörande värdet har jag i uppsatsen 

gjort kopplingar mellan omsorg och solidaritet och visioner av samarbete bortom tävlan lokalt och 

globalt. Jag vill påstå att detta kan möjliggöras om vi tillåter ett medvetet omsorgsarbete innehålla 

normkritiska aspekter där barn tillåts ta emot omsorg utifrån sina behov bortom diskursiva 

föreställningar om flickor och pojkar eller med hänvisning till att de borde vara kompetenta. Samt att 

kvinnor och män kan tillåtas vara omsorgsgivare på lika premisser. Det emancipatoriska perspektivet på 

omsorgsbegreppet tänker jag grundar sig i att människor får möjlighet att utveckla förmågor som 

solidaritet och samarbete samt att få agera både omsorgsgivare och omsorgstagare.  
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