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En smygande översättningsprocess – 
innebörder av begreppet omsorg i texter om 
förskolans uppdrag och kvalitetsarbete 
Maria Folke-Fichtelius & Annica Löfdahl Hultman 

Bakgrund och syfte 
Den svenska förskolans uppdrag har i statliga styrdokument beskrivits som 
en kombination av ett social- och familjepolitiskt respektive ett utbildnings-
politiskt uppdrag. I samband med att förskolan nu, i likhet med övriga skol-
former, ingår i ett mål- och resultatstyrningssystem (Folke-Fichtelius & 
Lundahl, 2015) har förskollärare idag även ett krav på att dokumentera och 
synliggöra sin verksamhet. Detta aktualiserar frågor om hur uppfyllandet av 
förskolans mål kan dokumenteras och utvärderas och vad som ska betraktas 
som resultat. Kraven på dokumentation och kvalitetsredovisning har även sin 
grund i en ökad marknadsanpassning, där förskolorna i konkurrens med 
varandra behöver visa upp sig för presumtiva kunder/föräldrar (Löfdahl & 
Pérez Prieto, 2009). Den studie som vi presenterar här ingår i ett projekt1 där 
vi studerar förskollärarprofessionen i relation till dessa krav. Sammantaget 
har våra resultat (Löfdahl, 2014: Folke-Fichtelius, 2013; Folke-Fichtelius & 
Lundahl 2015: Löfgren, 2014; 2015; kommande) visat att omsorgsrelaterat 
arbete ges en perifer position när förskolans verksamhet och lärares arbete 
skrivs fram. Detta har föranlett oss att rikta ett specifikt fokus mot hur om-
sorg framställs i såväl statliga och kommunala policydokument som försko-
lornas egen dokumentation av sin verksamhet. Den lokala förskolenivåns 
dokumentation behandlas i en egen delstudie (Löfdahl & Folke-Fichtelius, 
2015) medan syftet här är att undersöka och diskutera vilken innebörd om-
sorg ges i dokument som produceras på statlig nivå och kommunal lednings-
nivå. Vi frågar oss vilken betydelse det omsorgsrelaterade arbetet tillskrivs 
när det gäller kraven på dokumentation och resultatredovisning och i vilken 
mån och på vilket sätt förskolorna förväntas dokumentera och synliggöra 
omsorg som en del av sitt arbete. 

                                                
1 Synliggörande, dokumentation och en förändrad lärarprofession i förskolan. Finansierat av 
Vetenskapsrådet 2011: 5056.  
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Dokumentationsarbete som policyförändring 
Från vårt teoretiska perspektiv betraktar vi krav på dokumentationsarbete i 
förskolan som en policyförändring (Ball, 1999; Ball, Maguire & Braun, 
2012) som handlar om krav på att beskriva och visa upp sin verksamhet i 
olika sammanhang och för olika målgrupper. Vi intresserar oss specifikt för 
den policy rörande förskolans omsorgsuppdrag som skrivs fram såväl i stat-
liga som kommunala dokument där frågor om dokumentation och kvalitets-
arbete i förskolan behandlas och diskuteras. Ett grundantagande för studien 
är att den policy som formuleras i dessa texter har betydelse, i den meningen 
att de bildar utgångspunkt för förskollärarnas agerande i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Studien knyter här an till en läroplansteoretisk forsknings-
tradition som intresserat sig för processer av policyformulering på olika ni-
våer inom utbildningssystemet. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv kan 
formuleringen av policy rörande förskolan ses som en form av gränsarbete 
(Gieryn 1983; Nippert-Eng, 1995) som formar förskolan som samhällsin-
stitution (Folke-Fichtelius, 2008). Vi menar att häri ryms såväl förhandlingar 
som kompromisser och överenskommelser. Det handlar om att upprätthålla 
och utmana balansen mellan skilda aspekter av förskolans uppdrag för att 
tillgodose olika aktörers krav och förväntningar på förskolan. I detta ingår 
också den betydelse som omsorg i förskolan tillskrivs vid olika tidpunkter 
och av olika aktörer. De statliga och kommunala förväntningar och krav på 
dokumentation och synliggörande av omsorg som uttrycks i policytexter 
utgör en del av detta gränsarbete.  

Ett svårfångat och otydligt omsorgsbegrepp 
Begreppet omsorg har diskuterats och problematiserats inom flera forsk-
ningsområden och visar sammantaget att omsorg är svårdefinierat, mångty-
digt och svårt att avgränsa. En förklaring är att omsorg som företeelse till 
stor del är osynlig och förgivettagen och av tradition utförs i det tysta och 
inte uppmärksammas förrän den saknas. Två grundläggande och komplette-
rande betydelser av begreppet omsorg som lyfts fram och beskrivs inom 
forskning är omsorg som verksamhet eller aktivitet, som till exempel att 
sköta om barn, gamla och sjuka, respektive omsorg som förhållningssätt 
eller kvalitet, i betydelsen av att ha omsorg om någon, att vara omsorgsfull, 
och engagerad i det man gör (se t ex Halldén 2007). I det emotionella om-
sorgsarbetet 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” (Davies, 1996, s. 26). Ett sär-
skilt 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 
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mellan den som ger och den som tar emot omsorg som ett villkor för att in-
dividen ska utveckla kunskap om livet och tillvaron. 

Begreppet omsorg och vad det kan innefatta har diskuterats länge. Vid en 
nätverksträff för barnomsorgsforskning år 2000 ställdes frågan om begreppet 
omsorg och dess betydelse ur en rad olika infallsvinklar, bland annat med 
syftet att ”rädda det från retorisk förflackning ...” (Halldén, 2001, s. 1). 
Några intressanta infallsvinklar som vi bär med oss är Lindgrens (2001) 
granskning av begreppet i förskolans styrdokument. Hon konstaterar här att 
termen omsorg inte syns i rubriker i innehållsförteckningen vare sig i 
Barnstugeutredningen från 1972, eller i läroplanen för förskolan (Lpfö98). 
Lindgren menar även 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 förknippades 
med passivitet. Under 1980-talet används ordet i relation till kroppsliga be-
hov, medan det under 1990-talet framförallt används i en abstrakt betydelse, 
som ett förhållningssätt i vardagen. Det senare innebär också att omsorgen 
kan omfatta barnens intellekt. 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 den ställs mot begreppet pedagogik, menar Johansson och 
Pramling Samuelsson (2001). De menar att ”pedagogiken förblir instrumen-
tell om den inte kan sammanfasas med omsorg och omsorgen saknar en rikt-
ning om den inte tar fasta på lärandet bortom här och nu” (s. 41). Vidare 
hävdar de att omsorg och lärande ska ses som sammanvävda aspekter i ar-
bete med barn. Vi frågar oss hur denna eventuella sammanvävning kommer 
till uttryck i förskolans dokumentation, och om den finns, vilka termer som 
då används.  

Aktuell forskning som belyser omsorg i samband med nya krav på syn-
liggörande och dokumentation i förskolan, visar att begreppet är sparsamt 
omnämnt i sådana sammanhang. I Vallberg Roth och Månssons (2008) stu-
die om individuella utvecklingsplaner i förskolan konstaterar de att ”Ordet 
omsorg finns inte nämnt i planerna” (s. 95) och på ett liknande vis konstate-
rar Löfdahl & Perez Prieto (2009) att omsorg knappast nämns i förskolans 
planerings- och utvärderingsdokument. Ett bland flera sätt att förstå denna 
brist på ordet omsorg i tidigare texter kan knytas till Perssons (2010) reso-
nemang där han menar att förskolan i Sverige har genomgått ett antal posit-
ionsförflyttningar varav den senaste, som handlar om inträdet i utbildnings-
väsendet 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 utbildningsekono-
mins krav” (s. 75). I denna situation verkar omsorgsbegreppet vara i gung-
ning i den positionsförskjutning som karaktäriseras av att gå från en social 
och omsorgsinriktad verksamhet till en förskola med inriktning mot kun-
skap, utbildning och lärande. Folke-Fichtelius (2008) analys av policytexter 
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rörande förskolans statliga reglering visar också att begreppet omsorg an-
vänds som ett retoriskt redskap i samband med förskolans juridiska och or-
ganisatoriska överflyttning från socialtjänsten till utbildningsområdet. En 
jämförelse över tid visar här att det skett en förskjutning i innebörden av 
begreppet omsorg, från omsorg som arbetsmarknadspolitiskt serviceuppdrag 
till omsorg som pedagogiskt redskap. Med dessa förskjutningar markeras 
förskolans närmande till skolan (se Folke-Fichtelius, 2008, s. 76–77). 

Det är mot denna bakgrund vi har valt att studera vilken innebörd omsorg 
ges i några valda statliga och kommunala texter om förskolans uppdrag och 
kvalitetsarbete.  

Empiri och analys 
Vårt empiriska material utgörs av gällande statliga styrdokument; skollagen 
(SFS 2010: 800), den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev. 
2010) samt aktuella allmänna råd från Skolverket (Skolverket, 2013), där 
förskolans uppdrag och kvalitetsarbete beskrivs. I materialet ingår även ut-
värderingar av Skolverket (2004; 2008) och Skolinspektionen (2011; 2012) 
samt sammanlagt 37 verksamhetsplaner och kvalitetsredovisningar produce-
rade på kommunal ledningsnivå i två medelstora kommuner i Sverige, mel-
lan åren 2004 och 2013. För att möjligöra en kortare historisk analys har vi 
även analyserat Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987). 
Vi använder oss också av resultat hämtade från tidigare genomförda analyser 
av policydokument som belyser förskolans uppdrag, formulerade i samband 
med förskolans överflyttning från socialtjänsten till utbildningssektorn (se 
Folke-Fichtelius, 2008). 

Analysen har genomförts i form av en textanalys där vi använt oss av teo-
rier och begrepp hämtade från en begreppshistorisk analysmetod, företrädd 
av bl. a. Koselleck (2002; 2004). Centralt i den begreppshistoriska analysen 
är bl. a. frågan hur ett begrepp används i ett visst historiskt sammanhang. 
Utifrån ett begreppshistoriskt perspektiv kan de sätt som begrepp används 
retoriskt betraktas som politiska handlingar (Jordheim 2003; Kurunmäki, 
2005). Koselleck uttrycker det som att begreppen ”inte bara reagerar på utan 
påverkar också omständigheterna och skeendena” (Koselleck, 2004, s. 111). 
I den meningen kan användningen av ett begrepp också förstås som ett ”styr-
instrument” (ibid., s. 159). I vår studie är vi intresserade av om omsorgsbe-
greppet kan betraktas som ett retoriskt redskap och om vi kan förstå dess 
användning som ett politiskt styrinstrument i samband med policyformule-
ringen rörande förskolornas systematiska kvalitetsarbete. 

I de studerade texterna har vi använt oss av analysbegreppen diakron re-
spektive synkron dimension (se vidare t ex Jordheim, 2003 samt Kurunmäki, 
2005). Den diakrona dimensionen uppmärksammar hur ett begrepps inne-
börd och användning förändras över tid medan den synkrona dimensionen 
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uppmärksammar det specifika sammanhang där begreppet används. Huvud-
fokus i vår analys utgörs av den synkrona dimensionen, då vi i första hand är 
intresserade av den innebörd som omsorgsbegreppet ges i det specifika nu-
tida sammanhang som förskolornas systematiska kvalitetsarbete utgör. Sam-
tidigt menar vi att en jämförelse med tidigare policydokument kan tydliggöra 
omsorgsbegreppets innebörd och användning just i detta specifika samman-
hang. När det gäller det historiska perspektivet sträcker sig vår studie i hu-
vudsak över ett par decennier. Den skiljer sig därmed från de begreppshisto-
riska analyser som Koselleck arbetat med, och som sträcker sig över flera 
århundraden. Vi menar att även det kortare tidsperspektiv som vi arbetat 
med kan bidra med att synliggöra förändringar i omsorgsbegreppets inne-
börder och retoriska användning i policyformuleringen. 

I analyserna har vi även beaktat den analytiska åtskillnaden mellan ordet 
respektive begreppet. Förekomsten av ett ord i olika texter kan vara konstant, 
samtidigt som innebörden av det begrepp som ordet betecknar kan växla. Ett 
begrepp kan alltså förändras till sin betydelse och anpassas till nya betingel-
ser, utan att själva ordet förändras, något som Koselleck beskrivit som en 
”smygande översättningsprocess” (se Jordheim 2003, s. 157). För att kunna 
synliggöra eventuella förändringar i omsorgsbegreppets innebörd har vi strä-
vat efter att studera det i sitt sammanhang. Det har inneburit att vi även 
uppmärksammat vilka ytterligare ord och begrepp som används för att be-
teckna omsorgsrelaterad verksamhet i förskolan. I denna del av analysen 
finns kopplingar till det som Koselleck benämner som en onomasiologisk 
analys, och som analyserar de olika begrepp som används om ett och samma 
”sakförhållande” (Jordheim, 2003, sid. 135–136), i vår studie de uppdrag 
och beskrivningar av verksamhet som kan relateras till omsorg. Vi har även 
strävat efter att uppmärksamma det som Koselleck betecknat som motbe-
grepp, d v s begrepp som ställs i motsats till det analyserade begreppet, och 
som avgränsar det från andra begrepp (Jordheim, 2003; Koselleck, 2004).  

I resultatavsnitten nedan presenterar vi omsorgsbegreppet först i relation 
till andra begrepp följt av en analys av omsorgsrelaterade ord och begrepp.  

Från kärleksfull omsorg till det enskilda barnets 
välbefinnande 
I vårt material blir omsorgesbegreppets relation till andra begrepp särskilt 
tydlig när det gäller skrivningar om förskolans uppdrag. Detta uppdrag dis-
kuterades bl a under 1990-talet i samband med förskolans överföring från 
socialtjänsten till utbildningssystemet. Vid tiden för överflyttningen angav 
Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987:3) de uppgifter, 
mål och riktlinjer som skulle gälla för förskolan. I ett flertal skrivningar 
framstår omsorg här som en central del av förskolans uppdrag. Under rubri-
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ken Förskolans uppgifter angavs bl a att barnen i förskolan skulle ”få en god, 
trygg och kärleksfull omsorg och gemenskap, få medvetet stöd för att ut-
veckla sin personlighet och kompetens, få vidgade kunskaper om sig själva 
och sin omvärld samt fostras till demokratiska värderingar” (Socialstyrelsen 
1987, s. 12). Som exempel kan även nämnas ett avsnitt med rubriken Den 
dagliga verksamheten, där omsorgens betydelse lyftes fram med följande 
skrivning: 

För de yngsta barnen är vården och omsorgen av största betydelse. Genom en 
kärleksfull omvårdnad ska personalen tillgodose barnens behov av en nära 
kroppslig och social kontakt…] …[Även om de äldre barnens behov av vård 
och omsorg gradvis minskar utgör de direkta vård- och omsorgsinslagen – 
praktisk hjälp, tröst, beskydd, uppmuntran – en väsentlig del i den pedago-
giska verksamheten under hela förskoletiden. (Socialstyrelsen, 1987, s. 47) 

Under processen vid förskolans överflyttning till utbildningssektorn poängte-
rades i olika sammanhang vikten av att förskolan behöll sitt tidigare breda 
socialpolitiska uppdrag, samtidigt som förskolans pedagogiska roll skulle 
förstärkas och förtydligas (se t ex prop.1997/98:6; SOU 1997:157). Åter-
kommande skrivningar var här att omvårdnad, omsorg, fostran, utveckling 
och lärande bildar en oupplöslig helhet i förskolans verksamhet.  

Den breda synen på förskolans uppdrag uttrycks också i de nu gällande 
statliga styrdokumenten för förskolan. Verksamheten i förskolan regleras 
idag i 2010 års skollag (SFS 2010) samt i en nationell läroplan (Lpfö98, rev. 
2010). När det gäller förskolans syfte och uppdrag anger skollagen att för-
skolan ska ”stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 
trygg omsorg” (SFS 2010, 8 kap, 2§). Verksamheten ska också ”utgå från en 
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckl-
ing och lärande bildar en helhet” (ibid, 2§). Helhetssynen lyfts även fram i 
förskolans läroplan som anger att ”förskolan ska erbjuda barnen en god pe-
dagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” 
(Lpfö98/2010, s 7). I läroplanen anges också att verksamheten i förskolan 
ska präglas av ”omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling och lärande ” (ibid, s. 7) samt att ”såväl omvårdnad och omsorg 
som vila och andra aktiviteter skall vägas samman på ett balanserat sätt” 
(ibid, s. 9). Ytterligare en skrivning är att verksamheten ska ”präglas av om-
sorg om individen och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke 
om andra utvecklas” (ibid, s. 6). I Skolverkets Allmänna råd för förskolan 
(2013) återkommer helhetssynen på förskolans uppdrag, här uttryckt i termer 
av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen 
(Skolverket 2013, s 18). Här finns även en markering om att såväl förskollä-
rare som barnskötare i förskolans arbetslag har ansvar för att ”erbjuda barnen 
en trygg omsorg” (ibid., s 15). 
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Synen på förskolans uppdrag, vilka delar av det som bör lyftas fram, samt 
hur relationen mellan dem ska se ut, får konsekvenser för synen på vad som 
ska dokumenteras och synliggöras i förskolans systematiska kvalitetsarbete. 
Frågan om vad som ska rymmas i detta kvalitetsarbete tas bland annat upp i 
förskolans läroplan (Lpfö98/2010), i kapitlet Uppföljning, utvärdering och 
utveckling. En stor tonvikt ligger här på dokumentation av barnens lärande 
och ”förändrade kunnande” (ibid., s.17). Samtidigt anger läroplanen att det 
är ”verksamheten i sin helhet, det vill säga dess förutsättningar, organisation, 
struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer” som ska dokumen-
teras, följas upp och utvärderas (ibid.) Syftet med utvärderingen är att ”un-
dersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna 
för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan” (ibid., 
s. 16). I läroplanstexten finns inga specifika skrivningar om omsorg som en 
del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huruvida dokumentation av omsorg 
förväntas ingå i det systematiska kvalitetsarbetet framgår därför inte av läro-
planens skrivningar.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att förskolan både i de tidigare och 
i de nu gällande statliga styrdokumenten tillskrivs ett brett och omfattande 
uppdrag, där omsorg ingår som en del. Sett i relation till skrivningar om 
lärande har dock skrivningar om omsorg givits litet utrymme i de nu aktuella 
styrdokumenten. Dokumenten innehåller inte heller någon definition, be-
skrivning eller kommentar om vad som innefattas i begreppet omsorg. Skriv-
ningarna om omsorg, fostran, utveckling och lärande som en oupplöslig hel-
het framstår här närmast som ett återkommande mantra, med oklar innebörd. 
Begreppet omsorg tycks här alltså ha genomgått just den ”retoriska förflack-
ning” som Halldén (2001) befarade. Denna eventuella förflackning innebär 
dock inte att användningen av omsorgsbegreppet som retoriskt redskap, som 
en del av det gränsarbete som formar förskolan som samhällsinstitution, har 
mist sin betydelse. Tvärtom visar vår analys av andra texter i vårt empiriska 
material att omsorgsbegreppet används av olika aktörer för att markera hur 
man ser på balansen mellan olika delar eller aspekter av förskolans uppdrag. 
Utsagor om denna balans återkommer i texter producerade på såväl statlig 
som kommunal nivå.  

Efter de förskolereformer som genomfördes under 1990-talet har Skol-
verket (2004, 2008) genomfört två större utvärderingar av förskolans verk-
samhet. I dessa framkommer en viss kritik mot den ökade betoningen av 
barns lärande inom vissa områden, med farhågor om att detta kan ske på 
bekostnad av uppdraget att främja barns allsidiga utveckling. Denna kritiska 
inställning kan jämföras med en utvärdering som genomfördes av Skolin-
spektionen (2011) ett år efter revideringen av förskolans läroplan. I rappor-
ten diskuteras förskolans uppdrag uttryckt i termer av lärande, omsorg, vär-
degrundsarbete, fostran och färdighetsträning. Utredarna formulerar här en 
skarp kritik mot att det i de granskade förskolorna inte alltid råder en balans 
mellan dessa delar. I en del av de förskolor som granskats råder det enligt 
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utredarnas bedömning ”ett för ensidigt fokus på omsorg och fostran” (s. 15) 
och ”ett för svagt fokus på lärande” (s. 7). Det är också enligt utredarna de 
yngre barnens behov av omsorg som prioriteras framför ”alla barns behov av 
utveckling och lärande” (s. 7 och s.15). Medan Skolverkets utvärderingar 
kan tolkas som en kritik mot en ökad betoning av förskolans skolförbere-
dande uppgift uttrycker Skolinspektionens utvärdering snarare en önskan om 
ett förtydligande av detta uppdrag. I detta förtydligande ingår alltså ett tydli-
gare fokus på barns lärande i förskolan, samtidigt med en nedtoning av för-
skolans fostrans- och omsorgsarbete.  

Vi konstaterar att både Skolverket och Skolinspektionen betonar helhets-
synen på förskolans uppdrag, samt vikten av att hitta en balans mellan de 
olika delarna. Vad som ska betraktas en lämplig balans tycks det däremot 
råda delvis skilda meningar om. Det framstår också som mycket oklart vad 
Skolinspektionen lägger in i termerna lärande, omsorg och fostran. Det inne-
bär i sin tur att det är svårt att tolka vad Skolinspektionen menar att försko-
lorna rent konkret ska göra för att inte prioritera omsorg och fostran. Eller 
annorlunda uttryckt, vad är det förskolorna gör för mycket av när det gäller 
omsorgen, vad ska de ta bort för att få en bra balans? Ytterligare en fråga 
som aktualiseras i Skolinspektionens skrivningar är den uppdelning i lä-
rande, omsorg, värdegrundsarbete, fostran och färdighetsträning som utvär-
derarna gör när det gäller beskrivningen av förskolans uppdrag. Vilket lä-
rande är det som åsyftas, om omsorg, fostran och färdighetsträning är åtskilt 
från, och inte innefattar, lärande? Vi betraktar, med Kosellecks terminologi, 
Skolinspektionens sätt att skriva fram dessa begrepp som motbegrepp vilka i 
hög grad bidrar till att förstärka en dikotomi mellan olika delar i förskolans 
uppdrag.  

Samtidigt visar analysen av de kommunala kvalitetsredovisningarna att 
omsorg som en del av förskolans uppdrag även uppmärksammas av den 
kommunala ledningen. Även här återfinns utsagor om vikten av att upprätt-
hålla en balans mellan de olika delarna i förskolans uppdrag. I en kvalitets-
redovisning från 2011 (kommun B) markeras vikten av att uppmärksamma 
förskolans ”breda” uppdrag i det systematiska kvalitetsarbetet: 

”Uppmärksamhetens styrande funktion är dokumenterad och det finns all-
tid en risk med att när ett område är under stark utveckling kan andra områ-
den hamna i skuggan. Det är därför angeläget att uppmärksamma både för-
skolans omsorgsuppdrag och dess betydelse för barns lärande och utveckl-
ing. För att få balans mellan förskolans båda uppdrag (EDUCARE) behöver 
den kunskapsbas som finns om omsorg och fostran synliggöras och kommu-
niceras mer än vad som görs idag.”  

Precis som vid analysen av Skolinspektionens skrivningar, kan omsorgs-
begreppets funktion i den kommunala kvalitetsredovisningen beskrivas som 
ett motbegrepp, där kommunen med hjälp av begreppet omsorg uppmärk-
sammar vikten av att i dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet 
även inkludera aspekter av förskolans uppdrag och verksamhet som inte 
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uppfattas kunna täckas av begreppet lärande. Till skillnad mot Skolinspekt-
ionens tidigare refererade användning av omsorg som ett underordnat mot-
begrepp till lärande används omsorgsbegreppet i detta fall för att förstärka 
synliggörandet av förskolans omsorgsuppdrag, snarare än att tona ner det. 

Uttolkat i termer av gränsarbete tycks omsorgsbegreppet alltså även fort-
sättningsvis komma till användning i policyformuleringen rörande vad för-
skolan kan och bör vara som samhällsinstitution. I detta gränsarbete får om-
sorgsbegreppet funktionen av det som Koselleck benämner som ett ”elastiskt 
allmänbegrepp ”som överallt möter en viss förförståelse, men vars mer pre-
cisa betydelse pendlar …” (Koselleck, 2004, s. 89) och som därmed kan 
användas som ”slagord” (ibid. s. 161) av flera skilda aktörer i policyformule-
ringen. 

Välbefinnande, hälsa trygghet och trivsel 
Förutom skrivningar om omsorg som en del av förskolans uppdrag finns få 
ytterligare exempel där ordet omsorg används i statliga styrdokumenten re-
spektive i de kommunala verksamhetsplanerna och kvalitetsredovisningarna. 
Ordet omsorg återfinns undantagsvis i läroplanens målformuleringar, men 
när vi analyserat vilka andra ord och begrepp som betecknar omsorgsrelate-
rad verksamhet, framträder samtidigt en bild där förskolans omsorgsuppdrag 
och omsorgsrelaterade verksamhet får en mer framträdande roll. Exempel på 
sådana omsorgsrelaterade ord och begrepp som förekommer relativt frekvent 
i de studerade texterna är trygghet, trivsel, tillit, välbefinnande och hälsa. På 
statlig nivå återkommer dessa ord och begrepp framförallt i Skolverkets 
Allmänna råd för förskolan (2013). I dessa betonas vikten av en säker och 
hälsosam miljö, att uppmärksamma miljöfaktorer som luft och ljus, att ser-
vera varierade och näringsriktiga måltider och att skapa rutiner för att för-
hindra smittspridning. Vi noterar även skrivningar som kan relateras till bris-
tande omsorg, uttryckt i ord som anonymitet, otrygghet, nedstämdhet, håg-
löshet och stress hos barnen. Här ser vi kopplingar till tidigare forskning, där 
omsorg beskrivits som något förgivettaget, och som blir synlig först när den 
saknas. 

Olika ord som kan relateras till omsorg används även i de dokument som 
producerats på kommunal ledningsnivå i de två studerade kommunerna. 
Sådana ord återfinns här under rubriker som Trygghet och trivsel, Trygghet 
– barnsäkerhet eller Hälsa och livsstil. Dessa ord används även i flera fall i 
de särskilda inriktnings- eller effektmål som formuleras av kommunledning-
en i de två studerade kommunerna. Exempel på sådana mål är att förskolan 
ska präglas av trygghet, att barnen i förskolan vid behov ska ges möjlighet 
till en lugn miljö, och att barns och ungas delaktighet, livskvalitet och hälsa 
främjas på ett hållbart sätt. Orden återkommer även i de prioriterade utveckl-
ingsområden som anges för det fortsatta kvalitetsarbetet. Exempel på områ-
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den förskolorna förväntas utveckla är barnsäkerhet, barns kostvanor och 
behov av fysisk aktivitet, arbetsformer avseende hälsa och livsstil samt ar-
betssätt när det gäller samspel och relationer mellan barn och personal.  

I de sammanfattande kvalitetsredovisningarna framgår att förskolornas 
bedömning av de ovan nämnda inriktnings- och effektmålen relaterade till 
omsorg i hög grad bygger på resultatet av de barn- och föräldraenkäter som 
genomförs. Om en hög andel av föräldrarna anger att de känner sig trygga 
med att lämna sina barn på förskolan, och att deras barn trivs på förskolan, 
ses detta som en intäkt för en god kvalitet. Det innebär således att det i första 
hand är föräldrarna som förväntas bedöma kvaliteten i förskolans omsorgs-
arbete.  

I kvalitetsredovisningarna finns samtidigt exempel på att bedömningen av 
barnens trygghet och trivsel utökats så att den även genomförs av förskole-
personalen genom den självskattningsmodell som tillämpas i en av kommu-
nerna. I personalens bedömning av sitt arbete ingår här Trygghet och trivsel 
som ett särskilt kvalitetsområde. Inom detta självskattningsområde riktas 
också fokus mot omsorgsarbete som process, med frågor om hur förskolan 
arbetar för att skapa trygghet, säkerhet och trivsel samt hur man hanterar 
konflikter och lägger upp sitt främjande och förebyggande likabehandlings-
arbete. I kommunledningens kvalitetsredovisningar redovisas sedan försko-
lepersonalens självskattningar som resultat i kvantitativa termer, med uppgif-
ter om hur stor andel av förskolorna som nått en viss nivå av självskattning-
ens olika steg. 

Diskussion och slutsatser 
Vi har noterat att betoningen av omsorg som en del av förskolans uppdrag 
och som en aspekt av kvalitetsarbetet skiftar både över tid och mellan olika 
aktörer och nivåer inom utbildningssystemet. I termer av gränsarbete får 
skrivningar om omsorg, respektive avsaknaden av sådana skrivningar, en 
särskild betydelse som redskap för att upprätthålla, utmana och återupprätta 
helhetssynen på förskolans breda uppdrag. Vi ser även att omsorg används 
som ett motbegrepp, antingen för att tona ner betydelsen av omsorg i relation 
till lärandeuppdraget, eller för att betona aspekter av verksamheten som inte 
täcks av begreppet lärande. Vi noterar också hur Skolverket respektive Skol-
inspektionen ger uttryck för delvis skilda synsätt när det gäller balansen mel-
lan de olika delarna i förskolans uppdrag och i vilken mån de bör uppmärk-
sammas och synliggöras. En jämförelse mellan statliga och kommunala do-
kument visar att förskolans omsorgsuppdrag prioriteras i högre grad på 
kommunal nivå än på statlig nivå. En försiktig tolkning av de relativt nyut-
givna allmänna råden från Skolverket är samtidigt att vi här kan skönja ett 
möjligt trendbrott när det gäller den uppmärksamhet som riktas mot försko-
lans omsorgsuppdrag även på statlig nivå.  
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I de kommunala kvalitetsredovisningarna noterar vi att olika aspekter av 
omsorgsbegreppet uppmärksammas på olika sätt och i olika hög grad i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det är framförallt de planerade och målinrik-
tade omsorgsaktiviteterna som uppmärksammas. Det gäller i huvudsak 
kroppsliga aspekter av omsorg i form av olika typer av hälsofrämjande och 
skadeförebyggande arbete. I kommunernas verksamhetsplaner uppmärk-
sammas omsorgsarbetets fysiska aspekter i särskilda inriktningsmål rörande 
trygghet, säkerhet och hälsa där förskolorna förväntas redovisa sitt arbete 
med barnsäkerhetsronder, smittskyddshantering, rapportering av olycksfall 
mm. Analyserna visar hur resultatet även redovisas i form av andel nöjda 
föräldrar i föräldraenkäter som offentliggörs på kommunernas websidor, och 
därmed utgör redskap i förskolornas marknadsföring. Här räcker inte försko-
lepersonalen bedömningar, utan det krävs att föräldrarna agerar som externa 
bedömare för att resultaten ska kunna betraktas som tillförlitliga och jämför-
bara.  

De resultatinriktade aspekterna av omsorg som verksamhet är relativt syn-
liga framförallt i den kommunala ledningens dokumentation av det systema-
tiska kvalitetsarbetet. Men om vi istället tittar på dagliga rutinartade om-
sorgsaktiviteter i förskolan framstår dessa i princip som osynliga och upp-
märksammas inte i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi menar att det är an-
märkningsvärt i förhållande till den stora del av förskoledagen som ägnas åt 
dessa aktiviteter och ser en tydlig koppling till förskolans anpassning till ett 
mål- och resultatbaserat styrsystem. När måluppfyllelse och resultat krävs är 
det nära till hands att de delar av verksamheten som inte har specifikt utta-
lade mål, och som inte kan uppvisa omedelbara mätbara resultat, blir osyn-
liggjorda.  

När det gäller omsorgens emotionella sida uppmärksammas den i liten ut-
sträckning i gällande styrdokument. Detta emotionella omsorgsarbete kan 
också ses som en ständigt pågående process med långsiktiga mål, där resul-
tatet visar sig först när barnen är vuxna, i det sätt som de själva utövar emot-
ionellt omsorgsarbete i relation till andra. Denna typ av resultat låter sig 
därför inte beskrivas, mätas och jämföras i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Med hjälp av det historiska perspektivet kan vi här se en transformering, där 
bedömningen av den emotionella omsorgen riktas bort från förskolepersona-
lens agerande och förhållningssätt för att istället fokusera på barnens uppvi-
sande av välbefinnande, hälsa, trygghet och trivsel. Denna transformering är 
särskilt tydlig i jämförelse med Pedagogiskt program för förskolan (Social-
styrelsen, 1987), där förskolepersonalens förmåga att ge kärleksfull omsorg 
och att skapa nära relationer uppmärksammas i hög grad. Med Kosellecks 
terminologi kan vi här tala om en smygande översättningsprocess, där om-
sorgsbegreppet får en delvis ny och mer avgränsad innebörd vilket i sin tur 
innebär att vissa aspekter av omsorg tenderar att osynliggöras. När ord som 
trygghet, trivsel, välbefinnande och hälsa används i verksamhetens målfor-
muleringar, kommer utvärderingen också att riktas mot barnen och det sätt 
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som de visar resultatet av den omsorg de är föremål för, det vill säga om och 
hur de visar att de mår bra, är friska, känner sig trygga och har roligt i för-
skolan. Denna transformering av begreppet omsorg, uttryckt i form av en 
resultatfokuserad terminologi, tolkar vi relation till den tidigare nämnda reto-
riska förflackningen, som en retorisk åtstramning av innebörden av begrep-
pet omsorg. 

Förskolans läroplan anger att det är förskolans förutsättningar, organisat-
ion, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer som ska doku-
menteras, följas upp och utvärderas i det systematiska kvalitetsarbetet. En 
möjlig tolkning är här att förskolornas omsorgsrelaterade arbete skulle kunna 
uppmärksammas även som förutsättning och process. Våra resultat pekar 
dock på att det snarast pågår en avgränsning mot omsorg som en resultatin-
riktad verksamhet, möjlig att bedöma. När omsorg transformeras till resul-
tatinriktade aktiviteter händer något med ansvaret och med de förskollärare 
som ansvarar för aktiviteten. Från att tidigare ha tillskrivits egenskaper som 
kärleksfull och omhändertagande bidrar den resultatinriktade omsorgen till 
att förskollärare snarare blir fråntagna ansvaret och kan beskrivas som ne-
utrala och instrumentella i sitt arbete när omsorgen lämnas över att bedömas 
av externa aktörer utanför förskolans profession.  

I relation till förskollärarprofessionen menar vi att det är problematiskt att 
stora delar av förskollärarens arbete är osynligt i dokumentationen av kvali-
tetsarbetet och det finns fog för en viss oro att förskollärares professionella 
kompetens gällande omsorg, precis som begreppet omsorg, kan komma att 
förflackas. När ett innehåll i en verksamhet sällan eller aldrig blir föremål för 
diskussion, utvärdering eller utveckling, och när de policykrav som ställs på 
detta innehåll är otydliga, menar vi att det påverkar utvecklingen av förskol-
lärarnas professionella färdigheter, d v s förmågan att handla och agera inom 
ramen för sin kompetens. Den tendens till nedtystande av förskollärarnas 
omsorgsrelaterade arbete som uppmärksammats och problematiserats i tidi-
gare forskning, tenderar därmed att förstärkas ytterligare i det mål- och re-
sultatstyrningssystem som förskolan nu ingår i.  
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