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Förord 
 

Vi vill nu passa på att tacka våra informanter som lät oss ta upp deras tid för intervjuer. 

Stort tack för all den användbara information vi fått. 

 

Vår guide, vår handledare, Henning Johansson har varit till stor hjälp. Genom konstruktiv 

feedback och inspirerande tips och idéer har vi tagit oss genom skrivandet och känner oss 

nöjda med resultatet. 

 

Vi vill även tacka våra kära män, Jens och Henrik som har läst och stöttat oss under 

arbetets gång. Filosofen, Helena, har med sina kunskaper om hermeneutik och 

uppsatsskrivande läst och gett tips på hur vi skulle skriva. Tack! 

 

Tack också till vår fantastiske opponent som lagt ner mycket tid på att läsa vår uppsats 

och kom med konstruktiv kritik. 

 

Till slut vill vi tacka för att vi stått ut med varandra. Efter alla samtal och diskussioner 

över tomma kaffemuggar och pepparkakor med mjukost är vi äntligen färdiga. En rolig 

och lärorik resa tillsammans har vi gjort. Hädanefter är det bara frukt som gäller. 

 

Luleå, januari 2011 

Cecilia Josefsson och Therese Erkstam
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Sammanfattning 
 
I den här studien har vi, med hermeneutisk filosofisk forskningsansats och kvalitativ 

intervju som metod, undersökt hur begreppet trygghet kan tolkas och användas i relation 

till pedagogisk handling. Hur pedagogens syn på trygghetsbegreppet kan visa sig i 

lärandesituationen mellan barn och pedagog. Intresset för begreppet trygghet växte fram 

från egna minnen från vår första tid i skolan då vi drog oss till minnes att trygghet var 

viktigt för att vilja lära. Med hermeneutiken som forskningsansats används och 

problematiseras vår egen förförståelse kontinuerligt med egna reflektioner och tolkningar 

genom hela processen. Studien behandlar och problematiserar teoretiska perspektiv av 

begreppet trygghet och begreppet lärande. Resultatet bygger på intervjuer med två 

verksamma pedagoger i förskoleklasser som, efter en lång tolkningsprocess, ledde till ett 

slutresultat. En hypotes att trygghetsbegreppet kan förstås på två kvalitativt skilda sätt: 

trygghet som självkänsla hos barnen och trygghet som anpassning av barnen. Hur 

pedagogen ser på begreppet trygghet ger spår i den praktik denne bedriver. Ser 

pedagogen på trygghet som självkänsla arbetar pedagogen, med empati som medel, med 

att uppriktigt tro på barnet, uppmuntra barnet, se till varje barns unika situation och ge 

barnet redskap att vilja fortsätta lära. Ser pedagogen på trygghet som anpassning innebär 

den pedagogiska handlingen att pedagogen, genom normer, regler och rutiner, ser till 

gruppens fördel och försöker anpassa den enskilde in i mallen som gäller samt att barn lär 

av konsekvenser. Vi drar själva slutsatsen, i en huvudtolkning, att den barnsyn 

pedagogen har visar sig i synen på trygghetsbegreppet och i pedagogens praktiska 

handling. Pedagogens barnsyn, finner vi, visar sig i om barnet ses som en som kan och 

vill eller någon som behöver korrigeras. Därmed finner vi att pedagogen kan prägla det 

enskilda barnets upplevelse av sitt första år i skolan, på gott och ont.  

 

Sökord: Trygghet, förskoleklass, hermeneutisk forskningsansats
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1. Inledning 
 

Alla minns den där dagen. Den spännande dagen då pirret fanns i magen och nervositeten 

hängde tung över alla. Den dagen då man som barn tillät sin mamma hålla en i handen 

fast man blivit "stor". Främmande ungar som tryckte bakom mammornas stora rumpor. 

Okända ansikten. Vilka var barnen? Vissa kände man igen, som kom från samma dagis, 

andra inte alls. Hoppet om att få nya kompisar! Surret som la sig då fröken kom in. Så fin 

och stor. Hon kunde nog allt i hela världen. Såg hon glad eller sträng ut? Mycket hade 

man hört innan. Att fröknar kunde bli arga om man inte löd. Att det fanns farliga stor-

killar på skolan som slog en när ingen såg. Att det var svårt och läskigt att äta i matsalen. 

Kanske kunde man slippa maten? Och den där rasten som verkade så farlig? Tankarna 

malde. Samtidigt fanns en lust och glädje. Äntligen skulle man få lära sig att läsa. Och 

skriva. Och få egna fina böcker. Tänk om man till och med skulle bli bäst i klassen?! Då 

kanske man skulle få diplom och pengar av den där gubben som bestämde! Herr Rektor 

hette han visst. Plötsligt blev det tyst i klassrummet. Minns ni? Fröken började tala. Hon 

såg nog ganska glad ut. Alla fick leta sina bänkar. För att hitta rätt måste man hitta sitt 

namn. Tur att mammorna var med.  

 

Dagarna gick och man fann sig tillrätta. Lätt att äta, lätt att hitta, lätt att räkna, lätt att 

leka. De flesta av oss fick härliga dagar. Långa dagar som kändes för korta. Vi lärde oss 

reglerna. Att göra rätt i matsalen. Och regler för "herreman på täppan" och annat viktigt 

som fanns att veta. Som att inte lukta illa. Och ha rätt gympakläder och frukt till 

fruktstunden. Men viktigast av allt, av allt i hela världen, var att ha en kompis. Då blev 

man accepterad. Och fick lov att vara med. Det fick inte alla. För de barnen blev nog 

dagarna ganska långa. De stod i ett hörn på rasten och tittade på. De blev puttade på. 

Dragna i håret. Eller inte sedda alls. Kanske var det ovant att inte räknas med? Att vara 

någon på dagis och sen, i skolan, inte vara någon alls. Kanske tänker de tillbaka på den 

där dagen. Dagen när allt började. När de fulla av förväntan började skolan. Då de trycke 

bakom mammornas stora rumpor, och precis som oss andra, hoppades att skolan trots alla 

rykten skulle vara bra! Och rolig. Och trygg. Och ge nya kompisar. För De barnen höll 

sig nog nervositeten kvar. Dag efter dag. Kanske år efter år. Hur blev det med deras 

drömmar? Om att få lära sig läsa? Och skriva? Och bli bäst i klassen? Fanns det plats för 

lärande hos de barnen? För barnen som aldrig blev trygga?  

 

Att börja i skolan är nog en stark upplevelse som de flesta av oss minns. Vi, som skriver 

denna uppsats, är blivande förskollärare som minns skolstarten som nervös men skoltiden 

som lärorik. Nervositeten la sig ganska snabbt när man fann en tillhörighet i klassen som 

man skulle tillbringa de närmaste nio åren med. Grupperingar bildades, kompisgäng, och 

skoldagarna präglades oftast av glädje och lärande. Det fanns dock, som beskrevs i 

ovanstående text, vissa barn som aldrig tillhörde gemenskapen på samma sätt. Barn som 

var utanför. Dessa barn blev inte framgångsrika i skolan. Vår erfarenhet är att tryggheten 

är viktig för fortsatt lärande.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
 

2.1. Syfte 
 

Att tolka och förstå hur trygghetsbegreppet kan tolkas och användas i relation till 

pedagogisk handling i förskoleklassen. 

 

2.2. Forskningsfrågor 
 

 På vilka kvalitativt skilda sätt kan begreppet trygghet tolkas och förstås? 

 Hur kan tolkningen av trygghetsbegreppet visa sig i pedagogisk handling? 

 

2.3. Arbetsfördelning 
 

Vi har liknat vår process med en resa. Vi har föreställt oss ett gammalt tåg vilket vi 

hoppat på med syfte att åka mot ett tänkbart mål. Tillsammans valde vi en tänkbar 

destination och tillsammans förstod vi att tåget, det tunga gamla ångloket med många 

vagnar, skulle köras av oss själva. Hela resan, från början till slut, har vi gjort ihop. 

 

Vi har valt syftet ihop. Vi har letat relevant litteratur om tidigare forskning ihop. Vi har 

arbetat ihop, skrivit ihop, granskat ihop, undersökt ihop, intervjuat ihop, tolkat ihop, 

sammanställt ihop, bearbetat ihop och opponerats ihop. Tillsammans har vi gjort i stort 

sett allt ihop, utom läsningen av litteraturen som vi, av tidsmässiga skäl, har delat upp. 

Däremot har vi tagit del av varandras litteratur, genom en egen påhittad process där vi 

med dataskrivna anteckningar utskrivna på färgade ark, sorterat, funderat och tolkat 

litteraturen ihop. Med färgglada papper och anteckningar i mängder, spridda över många 

golv, var syftet att bli fullkomlig införstådd med vad den andre läst och hur litteraturen 

tolkats.  

 

Vi säger att vi har skrivit ihop. Du kanske undrar hur? Vi ska förklara. Vi har växelvis 

suttit vid datorn med den andre hängandes över skribentens axel. Texten har skrivits i 

kontinuerlig dialogform. En långsam svettig process som gav oss det resultat vi 

stilmässigt och innehållsmässigt villa ha. En text med samma språk och en förståelse för 

hela processen av oss båda. Proceduren, med att göra allt ihop, har naturligtvis också 

inneburit att vi tillbringat mycket tid ihop. En mycket rolig tid ihop! 
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3. Bakgrund 
 

3.1. Förförståelse 
 

I denna studie har vi vetenskapsteoretiskt inriktat oss mot hermeneutiken. Med 

hermeneutiken som forskningsansats är forskarens egen förförståelse en viktig 

komponent i hela processen (Olsson & Sörensen, 2007). Forskarens subjektiva förståelse 

är utgångspunkt för tolkning av ett visst fenomen. När forskaren tillägnar sig ny 

information inom ämnet kommer den tidigare förförståelsen att breddas. Den nu djupare 

förståelsen utgör i sin tur grunden för tolkning av annan aspekt inom samma fenomen. 

Olsson och Sörensen (2007) liknar denna process med horisonter i rörelse. Ett annat 

uttryck för förståelseprocessen, inom hermeneutiken, är den hermeneutiska spiralen 

(http://infovoice.se/fou 2010-12-08). 

 

Innan vårt syfte ens var tilltänkt hade vi subjektiv förförståelse om vad trygghet som 

begrepp innebär och dess inverkan på lärande. Det är först nu, i skrivande stund, som vi 

inser hur förförståelsen kan ha påverkat syfte och arbetsgång. Vi kan inte undanskymma 

möjligheten att något i våra sinnen och minnen kan ha påverkat oss i den riktning vi valt. 

Varför är begreppet trygghet så viktigt för oss att vi valt det som fenomen och inte något 

annat?   

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är den som antar en hermeneutisk ansats aldrig 

objektiv. Blir då subjektiviteten ett hinder? Nej. En hermeneutisk forskare använder 

istället medvetet sin subjektiva förståelse som en del av processen (ibid.). I konsekvens 

med det kommer vi att genomgående i hela rapporten infoga egna exempel på den egna 

förförståelsen. Exempel vilka troligtvis skulle ha lyst med sin frånvaro hos någon annan 

skribent eller i varje fall varit annorlunda. Det fungerar som metod då traditionen har som 

mål att förstå företeelser och inte sträva efter ”sanningar” (http://infovoice.se/fou 2010-

12-08).  

 

3.2. Trygghet som begrepp 
 

Som blivande förskollärare vill vi rama in begreppet trygghet i ett vetenskapligt 

sammanhang, passande för den verksamhet, vi ämnar undersöka. Att söka och finna en 

klar definition av tolkningen för begreppet trygghet märker vi är mycket svårt. Begreppet 

används i vida sammanhang, från trygghet på svenska vägar, till trygghet i ekonomisk 

mening. Mellan dessa definitioner, vilka är föga intressanta för vårt ämne, finner vi 

tolkningar av trygghetsbegreppet ur olika pedagogiska perspektiv. Av dessa pedagogiska 

infallsvinklar, väljer vi att presentera ett urval, alla med aktuell forskning som bas.  

 

I kommande stycken presenterar vi fem skilda perspektiv av begreppet trygghet, det vill 

säga fem olika tolkningar, inte olika forskares definitioner, med det faktum att en och 

http://infovoice.se/fou
http://infovoice.se/fou%202010-12-08
http://infovoice.se/fou%202010-12-08


9 

 

samma forskare kan använda begreppet på olika sätt. Nedan följer alltså ett urval av 

tolkningar av begreppet trygghet som upprepade gånger gör sig gällande i avhandlingar 

och litteratur med forskning som grund. I slutet av varje stycke gör vi en kritisk 

granskning av begreppets användning som sedan leder till den definition som vi använder 

oss av i detta sammanhang. 

 

3.2.1. Normer, regler och rutiner är trygghet 

Normer, regler och rutiner är trygghet! Det menar Imsen (2006), Stensaasen och Sletta 

(2000) och Sommer (2005). Trygghet nämns i sammanhang där normer, regler och 

rutiner är avgörande för människans välmående och stabilitet (Imsen, 2006). En norm ägs 

gemensamt av en grupp och normen är grunden för de regler som ställs och efterlevs i en 

social gemenskap (Stensaasen & Sletta, 2000). Sommer (2005) anser att rutiner är starkt 

knutna till människans välmående och känsla av trygghet. Både Imsen (2006) och 

Sommer (2005) påstår att trygghet skapas då barn vet vad de får och ska göra. Att världen 

inte är kaotisk. Livet bör ha ett visst mått av förutsägbarhet. Det är trygghet.  

 

Som skribenter och kritiskt granskande studenter instämmer vi med argumenten för att 

normer, regler och rutiner skapar trygghet, som förgående perspektiv lyft fram. Vi kan 

själva dra oss till minnes av hur det som barn kändes att anlända på främmande mark, 

dock som turister, glada men ändå med relativt stort vemod då vi inget förstår av det nya 

landet vi hamnat i. När blir det mat? Var går jag på toaletten? Världsliga frågor men ändå 

en känsla av otrygghet på grund av avsaknad av normer och rutiner. Men, om kritik 

måste göra sig gällande, är regler och rutiner kanske bara en del av helheten i att känna 

sig trygg? Vi ställer oss frågor som: hur skulle det kännas om vi enbart var styrda av 

normer, regler och rutiner men inte har någon vän? Och hur är det för de barn med 

diagnoser vars vardagliga värld ständigt ter sig kaotisk? Kan de aldrig uppleva trygghet? 

Med det sagt tar vi oss vidare till nästa tolkning av begreppet trygghet. Trygghet i relation 

till ett gott psykosocialt klimat.  

 

3.2.2. Ett gott psykosocialt klimat är trygghet 

Ett gott psykosocialt klimat, med vilket menas ett gott samspel, är trygghet! Att ett gott 

samspel innebär trygghet används i många sammanhang av Forsman (2003), Stensaasen 

och Sletta (2000), Ihrskog (2006) och Imsen (2006). I många av dessa sammanhang talas 

det dock mer om motsatsen, det dåliga samspelet, som är intressant då det ger läsaren en 

indikation på vad ett gott samspel inte bör innehålla. Forsman (2003) definierar ett dåligt 

psykosocialt klimat som: brist på kommunikation och dåliga relationer. Han påstår att det 

oftare är problem med mobbing i dessa klimat (ibid.).  Av de ovan nämnda författarna har 

vi funnit att alla är ense om att mobbning, utfrysning, okamratskap, en känsla av att inte 

få delta etc. är tecken på ett dåligt mellanmänskligt samspel (Forsman, 2003; Stensaasen 

& Sletta, 2000; Ihrskog, 2006; Imsen, 2006).  

 

Det goda samspelet, och därmed en inre känsla av trygghet, kännetecknas enligt Ihrskog 

(2006) av: samhörighet, respekt, delaktighet och acceptans. Även Imsen (2006) lyfter 

dessa som viktiga komponenter för att känna sig trygg. Hon skriver att barnet bör få 
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känna sig accepterad i skolan. Tryggheten, det goda psykosociala klimatet, kännetecknas 

tillika av goda mellanmänskliga relationer (ibid.).  

 

Efter att ha läst mycket litteratur i ämnet tolkar vi att en majoritet av de forskare vi 

studerat drar slutsatsen att ett fungerande samspel är givet för den personliga 

trygghetskänslans skull. Inget att orda över, vi håller med, men är det något vi tar för 

givet? Vikten av det viktiga kanske blir synligt först när det som känns naturligt plötsligt 

inte finns där. När något förändras, när någon försvinner, eller när något slutar att 

fungera. I samtliga resonemang finner vi argument som ger en känsla av omöjlighet om 

man som barn drabbas av ensamhet. Å andra sidan kan kanske andra delar i livet väga 

upp en brist på social gemenskap? Så att man ändå känner sig trygg? I den här tolkningen 

av begreppet är trygghet ett resultat av ett gott samspel människor emellan. Samspelet 

påverkar den enskilda individen vilket tar oss vidare till nästa perspektiv av samma 

begrepp. Tolkningen att en god självbild är trygghet.  

 

3.2.3. En god självbild är trygghet 

En god självbild är trygghet! Stensaasen och Sletta (2000) presenterar att en god 

självbild, förvärvad genom ett gott mellanmänskligt samspel, innebär trygghet. 

Självbilden påverkas av hur andra ser på mig och vilket feedback jag får. Bra feedback 

ger, enligt Stensaasen och Sletta (2000) en bra självbild. Ihrskog (2006) understryker 

denna definition med att ett barn som får känna sig accepterad, respekterad och omtyckt, 

känner glädje, får en god självbild och blir därmed ett tryggt barn. Stensaasen och Sletta 

(2000) påstår att den självuppfattning barnet har, har betydelse för hela dennes liv. 

Påverkar hur han känner sig, vilken framåtanda denne har och hur personen i fråga tror 

att andra upplever honom. Det är därmed tryggt att ha en god självbild. 

 

Vi ser att det finns en stark koppling mellan barnets identitetsskapande och den 

psykosociala miljön. Eftersom självbilden påverkas av samspelet, vilket litteraturen visar, 

går dessa inte att särskilja. Vi köper resonemanget att en god självbild ger en känsla av, 

och eventuellt är, trygghet! Kanske dock bara för stunden? Om självbilden är 

avhängande av andras tycke och gensvar så är den kanske inte så stabil? Kan man anses 

vara trygg om man är beroende av andras acceptans? Om man rättar sig efter normer för 

att passa in i den grupp man önskar tillhöra, vilket Stensaasen och Sletta (2000) påstår att 

man gör och kan. Den här tolkningen av begreppet innefattar en beroendeställning till 

andra. Nästa tolkning innebär detsamma. Att trygghet är tillförskaffat genom en god 

anknytning till omsorgspersonen. 

 

3.2.4. En god anknytning till omsorgspersonen är trygghet 

En god anknytning till omsorgspersonen är trygghet. Sommer (2005) talar om det lilla 

barnets starka emotionella band till omsorgspersonen. Om upplevelsen av välbefinnande 

och känslan av trygghet i samspelet dem emellan. Han utvecklar begreppet med att 

diskutera kulturella skillnader i anknytning, det vill säga trygghet, hos barn i olika delar 

av världen (ibid.). Han ger som exempel att barn från norra Tyskland har visat sig vara 

mer otrygga än majoriteten av barn från Amerika. Förklaringen påstås vara tid och 
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tillvägagångssätt i ömhet och bekräftelse gentemot de små barnen. Mammor i Amerika är 

mer omhändertagande och mjuka mot sina barn än mammor i norra Tyskland som tror på 

tidig självständighet. Denna tolkning menar Sommer (2005) innebär att ett barn är tryggt 

om det är väl omhändertaget.  

 

Anknytningen anses, inom äldre forskning, vara en kritisk period i barnets liv berättar 

Sommer (2005). Han tar dock avstånd från den äldre forskningen om att barnets tidiga 

anknytning inverkar avgörande på barnets fortsatta utveckling. Nyare forskning har visat 

att barn som inte knyter an ”tillräckligt bra” till omsorgspersonen ändå kan utvecklas och 

få ett bra liv! Motsatsen till trygg är, med avseende på spädbarn, ängslig och avvikande 

(ibid.).  

 

Att se trygghetsbegreppet med utgångspunkt i kritiska perioder innebär att anta ett 

psykoanalytiskt perspektiv på barn och utveckling (Sommer, 2005). Ämnet ligger i 

periferin för vårt område, pedagogik och lärande, men kan antas ha en koppling till 

pedagogens barnsyn. Att tro på kritiska perioder, som anknytning till omsorgspersonen 

de första timmarna i livets början, innebär enligt Sommer (2005) att anta en teori där 

problem nu härleds bakåt. I ett pedagogiskt sammanhang skulle det innebära att man 

söker svar för ett barns beteende genom att leta problem i uppväxten. Trygghet i detta 

perspektiv är intressant men utanför vårt område då vi ska bli förskollärare och arbeta här 

och nu, inte bakåt.  

 

3.2.5. En trevlig yttre miljö är trygghet 

En trevlig yttre miljö är trygghet! Nordin Hultman (2005) beskriver att trygghet är starkt 

förknippad med den yttre miljön. Den yttre miljön kan förmedla trygghet eller otrygghet, 

något som Stensaasen och Sletta (2000) poängterar. Stensaasen och Sletta (2000) ger som 

exempel att en ljus och högljudd miljö kan förmedla ett otryggt intryck medan en trevligt 

möblerad, varm miljö ger en känsla av trygghet. Det yttre ska ge en känsla av välbehag. 

Den yttre miljön kan förmedla trygghet, miljön kan göra barnet tryggt, alltså är en trevlig 

yttre miljö trygghet, ur denna tolkning sett (ibid.). 

 

Den yttre miljön är det livlösa. Det vi kan ta och se på.  Man kan vara trygg och bo på en 

soptipp! Tror vi. Men, samtidigt kan en dålig yttre miljö inverka otryggt på en annars 

trygg person. Vi ifrågasätter denna tolkning, att den yttre miljön kan ge trygghet, alltså 

vara trygghet. Däremot, tror vi, att miljön kan påverka känslan av trygghet. En känsla 

som Nordin Hultman (2005) lyfter genom resonemanget att den yttre miljön visar vad vi 

får göra och vad som förväntas. Det material som finns i rummet blir en förutsättning för 

hur vi ser på barnet men också hur barnet ser på sig själv (ibid.). Vår uppfattning är att 

den yttre miljön eventuellt kan inbjuda till trygghet men inte ge den.  

 

3.2.6. Vår definition 

När vi nu belyst begreppet trygghet ur flera olika perspektiv kan det vara på tiden att 

definiera ett eget tolkning, gällande för denna studie. 
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Att få veta hur jag gör för att få vara med. Att få vara någon. Är för mig trygghet 

och ger mig lust att lära! 

 

Som framgår täcker tolkningen in några av de tidigare nämnda definitionerna; 

normer och regler, det psykosociala klimatet och en god självkänsla. 

 

I läroplanen finner vi stöd för denna definition: ”Skolan skall sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94], 2006 

s. 7) 

3.3.  Lärande som begrepp 
 

Begreppet lärande låter ganska enkelt. Ganska självklart?! Men är lärande enkelt? Vad är 

egentligen lärande? Vad innebär begreppet? Någon som lär sig? Bör det vara. Ett begrepp 

som ter sig vara så självklart har i realiteten en inte lika självklar historia. Jernström 

(2000) diskuterar begreppet lärande i sin studie om tillverkning av hattar. I studien utgår 

hon från aktörerna; ”mästare, gesäll och lärling” som vid första anblick förde oss till att 

synonymisera begreppet lärande med ”någon som lär ut sin kunskap till någon”. Så har 

synen på lärande, eller rättare sagt inlärning, sett ut under lång tid. Jernström (2000) 

problematiserar det relativt nya begreppet lärande och menar att det äldre begreppet 

inlärning egentligen kan ses som en del av det mer moderna begreppet lärande.  

 

3.3.1. Från inlärning till lärande 

För att tydliggöra övergången mellan två begrepp måste vi börja med början, med den 

gamla skolan, där inlärning som begrepp vuxit fram ur inlärningspsykologin (Jernström, 

2000). Då synen på kunskap, enligt Jernström (2000) ansågs vara atomistisk och 

kvantitativ. Det känner de flesta av oss igen. Kanske av egen erfarenhet eller från gamla 

svartvita filmer där läraren står vid katedern och viftar med pekpinnen för att ”pränta” in 

kunskap hos barnen. Fel svar ledde ofta till bestraffning som följd och rätt svar skulle 

belönas. Intresset hos forskare och pedagoger låg främst hos förhållandet mellan stimulus 

och respons (Jernström, 2000; Hwang & Nilsson, 2007). Därav begreppet inlärning. 

 

Enligt Jernström (2000) myntades det nyare begreppet lärande i mitten av sjuttiotalet, 

men brytningen i forskningslitteraturen skedde ca tjugo år senare, i slutet av förra seklet 

(Johansson, personlig kommunikation, 2010-11-02). Jernström (2000) diskuterar hur det 

nya begreppet uppstod vilket inte tycks ha skett över en natt. Snarare verkar en glidning i 

perspektiv ha skett, från inlärning, med fokus på mindre beståndsdelar, till lärande – ett 

begrepp som omfattar ett vidare perspektiv på vad kunskapstillägnande är. Själva 

kunskapsöverföringen är således en liten del av det vidare begreppet lärande. Lärande, 

tolkar vi, har utökats till att omfatta världen även utanför klassrummet vilket Jernström 

(2000) lyfter med analysen att lärande drivs av den enskildes egna inre krafter och kan 

ske överallt. Således menar Jernström (2000) att ett barn har lärt sig något när ny kunskap 

har mixats med gammal i ett, för barnet, relevant sammanhang. Hon uttrycker sin 

tolkning av framväxten av det nyare begreppet lärande så här: ”Min ståndpunkt är, att när 
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lärande sker, innebär det att individen får insikt i, förstår och själv kan utföra något på ett 

kvalitativt annat sätt än tidigare” (s. 54). 

 

Begreppet lärande är också förankrat i läroplanen. Att lärande är ett vidare begrepp än 

inlärning tycker vi speglas i skolans uppdrag. ”En viktig uppgift för skolan är att ge 

överblick och sammanhang” samt ”De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att arbeta självständigt och lösa problem” (Lpo94, 2006 s. 6).  

 

Begreppet lärande innebär en förändrad syn på kunskap. Vi nämnde hur Jernström (2000) 

beskrev den gamla synen på kunskap som atomistisk och kvantitativ. Kvantitativ kunskap 

som skulle överföras till barnet, ett barn som Hwang och Nilsson (2007) kallar för en 

passiv människa helt styrd av miljön. Sommer (2005) beskriver att det passiva barnet, 

under tiden före 60-talet, liknades vid ”oskrivna blad” vilka tillägnade sig kunskap 

genom fostran av andra. De viktigaste ”andra” var barnets familj som lärde barnen att 

kontakt, närhet och socialisation med andra skedde på de vuxnas premisser, genom att 

”slå dövörat till” (Sommer, 2005, s 79) för små barns skrik med avsikt att fostra. Syftet 

var att lära barnen att kontakt, ömhet och lärande bestäms och styrs av vuxna (Sommer, 

2005). Granskar man skolans läroplan idag, skolans uppdrag, så syns tydligt differensen i 

synen på vad kunskap är. Nu finns inga passiva barn. ”Eleverna skall få möjligheter att ta 

initiativ och ansvar” (Lpo94, 2006 s. 6). Att ge barnen förtroendet och tillit till sin egen 

förmåga. Sommer (2005) kallar barn av idag som kompetenta. Han förklarar att kulturen 

och samhället drastiskt har förändrats det senaste århundradet vilket succesivt har 

förändrat forskningens syn på vad ett barn är och vad ett barn kan (Sommer, 2005). Den 

nya kunskapen innebär att ett barn ses som en lärande kontaktsökande varelse direkt från 

födseln vilket medfött en förändring i fostran. En fostran som idag kännetecknas av 

lyhördhet och samspel mellan omsorgsperson och barn (Sommer, 2005). Det ömsesidiga 

samspelet förstår vi innefattar även samspelet mellan barn och pedagog.  Stensaasen och 

Sletta (2000) menar att lärare av idag ska lära ut hjälp till självhjälp. Även om synen på 

kunskap och (in)lärning är förändrad så har fortfarande läraren en betydelsefull roll. Det 

minns vi också. Hur viktig läraren var. Det är viktigt att läraren är en positiv förebild 

menar Stensaasen och Sletta (2000). Vi minns det med. Hur hon var någon att se upp till. 

Någon som alltid hade rätt och alltid gjorde rätt. Någon vi ville vara som. Läraren är en 

ledare och allt ledarskap bygger på någon form av teori, medvetet eller omedvetet 

(Stensaasen & Sletta, 2000). Vårt ställningstagande är: om ledarskapet bygger på teori, så 

kommer den teoretiska ansatsen en pedagog har, att visa sig i hur denne tolkar begreppet 

trygghet och hur det praktiseras i pedagogisk handling med barnen. Därför finns det skäl 

att beskriva vad teori och ledarskap innebär.  

 

3.3.2. Teori och ledarskap 

Den som lär ut, som förmedlar kunskap, bygger sitt ledarskap på någon form av teori. 

Teorierna kan vara medvetna, det vill säga inlärda, eller omedvetna, grundade på egna 

erfarenheter, vilket även kallas praxisteorier alternativt vardagsteorier (Stensaasen & 

Sletta, 2000). Vi kommer att använda begreppet vardagsteorier. Hwang och Nilsson 

(2007) beskriver skillnaden mellan vetenskapliga teorier och vardagsteorier med att 

vetenskapliga teorier är generella, abstrakta, uppkomna ur kontrollerade förhållanden och 
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öppna för kritik medan de vardagliga teorierna bygger på subjektiva erfarenheter och 

samlad livskunskap. Teorier som bygger på vetenskap ska ge svar på frågor på ett logiskt, 

konkret och praktiskt sätt, medan vardagliga teorier svarar på problem baserat på kunskap 

i ”ryggmärgen” och är grund för förutfattade meningar och inkonsekventa slutledningar 

(ibid.). Som mamma kan man exempelvis dra slutledningen att andra mammor som 

stressar på morgonen skäller på sina barn eftersom man själv brukar göra det. Teorin är 

då: stress = skäll på barnen. En sådan vardagsteori bygger som synes på ingen egentlig 

logik, vi drar slutsatsen att stress leder till skäll men det är inte vetenskapligt bevisat.  

 

Man skiljer alltså mellan vardagsteorier och vetenskapliga teorier (Hwang & Nilsson, 

2007). Vad vi förstår kan ingen människa enbart göra vetenskapligt korrekta avväganden 

i alla situationer denne behandlar under en dag. Möjligtvis en läkare, en kirurg som under 

sitt arbetspass, måste utföra en operation på det sätt forskning visat vara det bästa.  Men 

även kirurgen kommer, mellan de tekniska avsnitten, göra generaliseringar och 

antaganden om händelser och medmänniskor som baseras på vardagsteorier. Saker ”sätter 

sig i ryggmärgen” och blir något man ”bara gör”. Det gäller för oss alla. Inte minst 

pedagogen som arbetar med barn och lärande. Där görs otaliga generaliseringar om 

barnet varje dag. Men, generaliseringarna, de vardagliga teorierna, kan ha spår av en 

teoretisk grund. Sommer (2005) kallar det, i pedagogens fall, för ett filter igenom vilket 

pedagogen tolkar barnet. Filtret är grundat på både erfarenhet (vardagsteorier) och 

utbildning (vetenskapliga teorier). Dessa teorier menar Stensaasen och Sletta (2000) är 

grund för pedagogens antaganden och generaliseringar om hur han själv och andra 

kommer att reagera i vissa situationer.  

 

Även om vi lär oss mycket teoretisk så menar Hwang och Nilsson (2007) att de 

vardagliga teorierna är grunden för de flesta av pedagogens beslut. Det vi har med oss ger 

på så vis resultat i det Jernström (2000) kallar ”mästarens” samspel med ”lärlingen”. I 

vårt fall: samspelet mellan pedagogen och barnet. Eftersom vetenskapliga teorier till viss 

del finns i det Sommer (2005) kallar ”filtret” som vi tolkar barnet genom för det oss 

vidare till en presentation av ett urval teorier om lärande, tidigare kallat inlärning, 

gällande barns kunskapstillägnande. Teorier som varit rådande inom ämnet pedagogik. 

Teorier som, vi tolkar, påverkar tolkningen av trygghetsbegreppet och ledarskapet. 

 

3.3.3. Lärandeteorier och barnsyn 

Vad är en teori om lärande? Som det låter? En enkel och rak teori om hur någon lär sig? 

Nej. Det är inte så enkelt. Lärandeteorier är olika och beskriver samma process, hur 

någon lär sig, men ur skilda perspektiv! Det menar Hwang och Nilsson (2007) och 

Dysthe (2007). Vidare menar de (ibid.) att teorier hittar hypoteser och påståenden om 

exempelvis hur någon beter sig, i detta fall lär sig. Dysthe (2007) beskriver att 

lärandeteorier representerar olika synvinklar som belyser samma sak. Att något kan ses 

på kvalitativt skilda sätt är lätt att förstå om man tänker sig den aktuella problematiken 

med växthuseffekten i världen. De allra flesta ser problemet för vad det är, vi får det 

varmare på jorden, men till varför det förekommer sig så finns åtskilliga perspektiv och 

förklaringar att tillgå. Samma sak gäller teorierna om lärande. Olika synvinklar, olika 

”glasögon”, är som Dysthe (2007) säger, sett ur olika perspektiv.  
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Den teori man har ”i ryggsäcken” speglar den praktik man bedriver. Det har vi förklarat 

med att teorin lägger grunden för pedagogens generaliseringar och antaganden som 

Stensaasen och Sletta (2000) beskriver det. Med andra ord påverkar teorier den barnsyn 

pedagogen har. Hur denne ser på barnet. Eftersom förskollärare enligt Sommer (2005) är 

viktiga aktörer i barnens liv och bidrar till barnens kunskapstillägnande faller det sig 

naturligt att nämna olika sätt att se på barn i samband med de olika perspektiven på 

lärande vi snart redovisar. Likt presentationen av lärandeteorierna kommer beskrivningar 

av överensstämmande barnsyn vara grovt generaliserad och mycket översiktlig. Det 

grova underlaget till trots är teorier och barnsyn en viktig del att redovisa i arbetet med 

trygghet i relation till pedagogik. Det med stöd av Grens (2003) etiska diskussion om att 

pedagogen inte har rätt att påverka barn hur denne vill. Hon poängterar att pedagogens 

förhållningssätt får konsekvenser för andra och att det därför är viktigt att vara medveten 

om egna värderingar (ibid.). Sommer (2005) uttrycker vikten av pedagogens barnsyn så 

här: ”Vad som är säkert är emellertid att påståendet om vad ett barn är, inte bara säger 

något om barnet, utan också reflekterar de vuxnas perspektiv på barnet (s. 82-83). 

 

Vi presenterar tre perspektiv på lärande som varit och är rådande inom 

inlärningsteoriernas fält; behaviorismen, kognitivismen och sociokulturell teori. Att vi 

väljer att presentera fler teorier än den som är mest frekvent idag, sociokulturell teori, 

beror på att äldre teorier kan finnas i de filter Sommer (2005) menar man som pedagog 

bör granska. Utifrån litteratur och framför allt dagens läroplan kan vi utläsa att 

sociokulturell lärandeteori, och barnsynen som följer med den, bör vara rådande skolan. 

Men erfarenheter från praktik har gett oss en annan vinkling och vi kan se att det finns 

många verksamma pedagoger idag av den gamla skolan; behaviorism och kognitivism. 

 

3.3.3.1. Behaviorismen, kognitivism och den barnsyn som var rådande 

Behaviorismen associerar vi till den äldre skolan. Till tiden våra morföräldrar och deras 

föräldrar var elever. Behaviorismen tillhör det så kallade inlärningsperspektivet med 

bland annat Skinner som förgrundsgestalt (Hwang & Nilsson, 2007). Kunskap var under 

den tiden något man nästan kunde ta på. Den ansågs vara objektiv och kvantitativ och 

skulle läras in genom små steg i taget (Dysthe, 2007). Tänk dig en tom mugg man sakta 

fyller med kaffe. En droppe i taget. Om man har 25 muggar ska alla fyllas samtidigt. På 

samma sätt. Utan hänsyn till om en viss mugg är större, mycket liten, tunnare än andra, 

sprucken eller kanske till och med en kopp! Från en finservice från Kina. Man hällde 

samma till alla. Och förväntade att alla muggar skulle bli lika fulla på samma gång. Åter 

till barnet. I skolan fanns det fasta program, disciplin, ordning och lydnad (Sommer, 

2005)! För att kunskapen skulle ha en möjlighet att överföras skulle barnet lockas 

respektive hotas genom så kallat stimulus och respons. Hwang och Nilsson (2007) 

beskriver stimulus och respons som positiv och negativ förstärkning. Positiv förstärkning 

var dock att föredra om läraren hade något val. Inlärning var således ett resultat av 

miljöns påverkan (ibid.).  

 

Inom kognitivismen, med Piaget som förgrundsgestalt, fanns intresset för de inre 

processerna för inlärning. Fokus låg på hjärnan och hur den tog emot, lagrade och 
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bearbetade information (Dysthe, 2007). Vidare förklarar Dysthe (2007) 

inlärningsprocessen med att barn tar emot information och knyter an den till vad de vet 

sen tidigare. Därefter följer en omstrukturering av sammanblandningen av det nya och 

det gamla och ”ny” kunskap har bildats. Hwang och Nilsson (2007) beskriver att Piagets 

modell för att begripa och förstå omvärlden sker genom assimilation (ny kunskap läggs 

till den gamla) eller genom ackommodation (man förändrar kunskap efter att ha fått ny 

information). Piaget ansåg att inlärning, det vill säga utveckling av tänkandet, sker 

stadievis (ibid.). Ett stadie måste passeras innan barnet är moget att ta sig an det nästa. 

Inlärning är att förändra sitt tänkande.  

 

Likt behaviorismen sågs barnen som passiva mottagare och kunskap sågs enligt Dysthe 

(2007) som överförbart. Från en som vet mer till en som vet mindre. Hon menar att kritik 

mot det kognitiva synsättet på inlärning är att det läggs för mycket fokus på individen och 

för lite på miljön runt omkring (ibid.). 

 

Den barnsyn som var rådande under den tiden är vi inte helt bekanta med idag. Under 

tiden då lärandeteorier som behaviorismen och kognitivismen härskade. Eller? Sommer 

(2005) beskriver att före paradigmskiftet på 60-talet, när vissa grunduppfattningar 

förändrades, existerade universella teorier om barn. Dessa var helt oberoende av kultur 

och miljö. Utvecklingen var därmed lika för alla. För en svensk unge från Jörn till en 

afrikan i Sahara. Man trodde att den viktigaste socialisationen skedde inom familjen och 

barnet ansågs vara bräckligt och sårbart (Sommer, 2005). Sommer (2005) beskriver ett 

vuxencentrerat perspektiv där läraren eller föräldrarna var iscensättare av kunskap och 

överförde normer och värderingar till det passiva barnet. Omsorgen skulle ske på de 

vuxnas premisser. Inte på barnets. Barnet skulle utvecklas i linjär ordning och genomgå 

vissa stadier för att ta sig till nästa. Om något barn misslyckades så letade man felet bakåt 

i tiden (ibid.). Fel som, i enlighet med familjens betydelsefulla roll, bör ha förklarats med 

problem i anknytning till modern (avsaknad av trygghet?) eller i hemmet. Med ”fel-

sökar-glasögon” letade läraren efter det Sommer (2005) kallar potentiell felutveckling. 

Fel som kunde försöka rättas till så att barnet blev som alla andra.  

 

3.3.3.2. Sociokulturell teori och den barnsyn som är mest frekvent hos 

oss idag 

Dysthe (2007) förtydligar att sociokulturell teori inte är en teori utan ett samlingsnamn 

för flera riktningar inom samma fält. Hurtig (2007) förklarar att de olika riktningarna 

inom forskning av det sociokulturella området kan nämnas vara sociokulturella, 

sociohistoriska eller kulturhistoriska. Skillnad i benämning beror på vilken aspekt 

forskaren valt att fokusera på. Vidare förklarar hon att alla har sin grund i Vygotskijs 

arbete (ibid.).  

 

Vad är då sociokulturell teori? Det kan höras på namnet att fokus ligger på det sociala 

och det kulturella snarare än den enskilda kognitiva. Jernströms (2000) forskning om 

lärande finner vi vara överensstämmande med den sociokulturella inriktningen. Det 

handlar om en helhetssyn på lärande. Det är ett stort begrepp som innefattar många 

aspekter av påverkan. Dysthe (2007) förklarar att lärande och kunskap konstrueras genom 
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samarbete i en kontext. I samspel med andra. När man är tillsammans. Som Hwang och 

Nilsson (2007) beskriver så förnekar inte den ena teoretiska inriktningen den andres 

betydelse men de olika teorierna på lärande tar olika perspektiv och inom sociokulturell 

teori ligger tyngdpunkten på kontext och interaktion (Dysthe, 2007).  

 

Hurtig (2007) menar att de mest centrala begreppen inom sociokulturell teori är: 

”handling, mediering, redskap, sammanhang, meningsskapande” (s. 50). Handling är, 

enligt Hurtig (2007), länkat med rutiner vilka hon menar ger trygghet. Mediering och 

redskap hänger ihop. Mediering betyder användandet och redskap står för produkten, 

verktyg som människan utvecklat och utvecklar för att lära sig mer (ibid.). Viktigaste 

redskapen är, enligt Dysthe (2007), kommunikation och interaktion! Sammanhang och 

meningsskapande innebär, enligt Hurtig (2007), dels hur barn lär sig bemästra olika 

miljöer, praktiker och sociala situationer och vikten av betydelsefulla situationer barnet 

verkar i. Lärandet sker inte direkt hos individen utan i interaktionen med andra (ibid.), i 

vårt fall interaktionen mellan pedagog och barn och mellan barn och kompisar. Liksom 

Jernström (2000) beskriver att det större begreppet lärande innebär en möjlighet att lära 

överallt, i alla situationer, beskriver Dysthe (2007) att Vygotskijs idé var att lärande sker i 

gemenskap med andra. Alltså inte bara i förväg planerade lärandesituationer. Barnet lär i 

skolan, på vägen till skolan, på vägen hem från skolan. När barnet ser den svarta baggen 

som kryper uppför uthustrappan. När mamma tar sig tid att prata, se och fundera - 

tillsammans.  

 

Vi har här gett en grov skattning av vad sociokulturell teori innebär; att lärande sker i 

samspel med andra, kan ske överallt och är kulturellt, kontextuellt bundet. Med 

sociokulturell teori som bas i det Sommer (2005) kallar ”filter” är synen på barnet 

annorlunda än om ”filtret” enbart bestod av behavioristiska idéer om vad ett barn är och 

hur denne lär sig. Vi ska kort ge en överblick av hur barnsynen kan vara med ett ”filter” 

präglat av sociokulturell teori.  

 

Vid samma årtionde som Jernström (2000) beskrev att begreppet lärande uppstod, 

förändrades också synen på barnet. Sommer (2005) beskriver att det på 70-talet skedde 

ett skifte i synsätt, från ett vuxencentrerat perspektiv till ett barncentrerat. Barnet skulle 

nu få hjälp när barnet önskade det och inte på de vuxnas premisser (ibid.). Barnets egen 

vilja var viktig och barnet var lika värd som en vuxen. Sommer (2005) talar om kulturens 

betydelse för den förändrade synen. Han kallar det för en övergång mellan en auktoritär 

kultur till en förhandlingskultur. Vidare kallar han dagens barn för ”förhandlingsbarn” 

med det faktum att normer och värderingar inte längre kan ses som överförbara utan 

istället upprätthålls och skapas genom dialog och förhandling med barnet. Barnet 

förhandlar och är viktig och medskapare av sin egen kultur (ibid.).  

 

Genom att barnet är medskapare av sin kultur kan man inte säga att barnet konstant är på 

ett visst sätt. Nordin Hultman (2005) menar att med dagens sociokulturella barnsyn anses 

barn bli något i samspel med andra och beter sig olika i olika situationer. Det diskuterar 

Sommer (2005) med Sterns teori om ”självet”. Diskussionen framhäver att inget 

”kärnsjälv” existerar utan ”självet” är i konstant rörelse. Barn är, som vi vuxna, olika med 

olika människor och i olika situationer. Barnsynen idag, särskiljer inte barnet från dess 
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omliggande kulturella omvärld, utan synen på barnet har en bred ram som försöker fånga 

en helhetsbild där intresse och förståelse finns för hela barnets livsvärld. Om Kalle inte 

kan sitta still i skolan så beror det kanske inte på att Kalle har kognitiva svårigheter. 

Kanske beror det på att Kalle har mycket ansvar och annat att tänka på? Kanske är Kalle 

inte van att sitta still eftersom han alltid dansar och rör på sig hemma? Eller kanske är 

miljön utformad i klassrummet för att ge ett oroligt intryck? Barn konstrueras i samspel 

med andra, i sociala interaktioner, i en kultur och i den miljö de vistas i (Forsman, 2003; 

Sommer, 2005).  

 

3.4. Förskoleklassen - det bästa av två världar 
 

Förskoleklassen är en relativt ny verksamhet. När man valde, från regeringens sida, att 

starta förskoleklassen som institution var tanken att den skulle vara en brygga mellan 

förskola och skola. Man vill ge barnen en lång inskolning utan stress (Myndigheten för 

skolutveckling [U06:128], 2006). När barnet går i förskoleklassen ska han eller hon ges 

möjlighet att upptäcka skolans värld, i sin egen takt, med lusten och leken som drivande 

krafter (ibid.). I Förskoleklassen – en klass för sig (2006) finner vi att förskoleklassen står 

utanför det obligatoriska skolväsendet. Men tillsammans med fritidshemmet och 

grundskolan, omfattas förskoleklassen av samma läroplan, Lpo 94. Denna skolform, 

förskoleklassen, är alltså frivillig och ska ses som en tillgång som alla barn i Sverige ska 

ha möjlighet att gå i. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet finns det både 

strävansmål och uppnåendemål (Lpo94). Förskoleklassen har inga uppnåendemål, utan 

ska fokusera på strävansmålen och samma mål ska gälla för alla förskoleklasser i hela 

landet. Man ska först och främst arbeta för att utveckla barnets personliga utveckling 

(ibid.). Skolan ska till exempel sträva efter att varje barn: 
 

 utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 

 utvecklar sitt eget sätt att lära, 

 utvecklar tillit till sin egen förmåga, 

 känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt 

i samspel med andra, 

 lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och 

tillsammans med andra (Lpo 94, 2006 s. 9). 
 

I förskoleklassen samverkar förskolans pedagogik med skolans kunskapsförmedling 

(Myndigheten för skolutveckling [U06:123], 2006). Det bästa från två världar ska mötas 

och bli en tredje (ibid.).  

 

3.5. Hermeneutik 
 

Hermeneutik är både en filosofi och en forskningsansats. Hermeneutiken som filosofi 

handlar om förståelsens villkor (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). En filosofi som är 

intresserad av att studera språk, kommunikation, texter och förståelse (Olsson & 

Sörensen, 2007). Med hermeneutik som forskningsansats försöker vetenskapsmannen 

fånga tolkningen av någons livsvärld med kommunikation som medel och med hänsyn till 

http://infovoice.se/fou


19 

 

det kulturella, historiska och materiella sammanhang som omger den utvalde (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensson, 2007). Forskaren vill, med medvetenhet om sin 

egen förförståelse, tolka och förstå hur en annan tolkar och förstår något i sin värld.     

 

3.5.1. Hermeneutiken som forskningsansats 

Att anta en hermeneutisk ansats är, enligt Forsman (2003), att anta en teoretisk ansats för 

att tolka och förstå, inte bara innehållet, utan även den bakomliggande meningen. Ödman 

(2007) säger att hermeneutiken syftar till att få ”olika förståelsehorisonter att mötas och 

förenas” (s. 11). Kvale och Brinkmann (2009) menar att hermeneutikern är intresserad av 

att tolka något i relation till meningssammanhanget. Den forskare som exempelvis 

studerar hur det känns att ligga inför döden kan inte särskilja materialet, de intervjuades 

livsberättelser, från den kontext människan befinner sig i. Forskaren bör försöka tolka 

och förstå sammanhanget runt den enskilde döende människan. Var han eller hon 

befinner sig geografiskt sett, fysiskt sett, åldersmässigt sett och själsligt sett. Hur den 

döende ser på sitt eget liv och sin egen situation. Forskaren kan inte dra slutsatser om hur 

det känns att dö, utan att tolka den värld som omger den döende. Och inte heller utan att 

ta hänsyn till sin egen relation med döden. 

 

3.5.2. Tolkning som redskap och förförståelse som förutsättning 

När man forskar använder man olika redskap för att analysera sitt material. Inom 

hermeneutiken är redskapet tolkning. Att tolka något är, enligt Ödman (2007), att tyda 

tecken, att se något som något. För att tyda tecken använder vi vår förförståelse (ibid.). 

När vi exempelvis går ner till stranden och förvånade ser en jättestor gråblå blöt 

däggdjursliknande figur stannar vi förvånade upp och undrar vad det är. Genom vår 

förförståelse, kanske från TV eller från fisketurer med morfar i barndomen, tolkar vi att 

besten bör vara en stor fisk. Kanske en val på villovägar. Vår förförståelse hjälper oss att 

tolka. Utan förförståelse om blöta bestar, blöta däggdjur, skulle vi ha svårt att tolka vad 

uppenbarelsen är. Kanske skulle slutsatsen bli ”monster” om barnböcker är vår enda 

referens. Forsman (2003) menar att vi på grund av vår förförståelse, våra fördomar, aldrig 

kan göra en absolut och helt objektiv tolkning. En annan människa kan göra en helt annan 

tolkning av samma fenomen. Kanske är valen en kraschad satellit?  

 

3.5.3. Hur arbetar forskare med hermeneutiken som avstamp? 

Det är inte enkelt att ge en rak arbetsgång för forskare med hermeneutiken som filosofisk 

grund. Forskaren som har denna forskningsansats är inte intresserad av enkla relationer 

som orsak – verkan utan vill istället försöka förstå och förklara något fenomen genom att 

tolka (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). Metoder som kvalitativa intervjuer och 

observationer är exempel på vägar att nå ett resultat. När resultatet finns på pränt ska 

forskaren inte ”rabbla upp” det uppifrån och ned utan denne ska gå djupare och svara på 

frågorna vad, hur och varför (Olsson & Sörensson, 2007). Metoden för att bearbeta och 

analysera kan te sig mycket olika. Forskaren jämförs med en detektiv som lägger ett 

pussel med hjälp av ledtrådar (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). Vidare finner man att 

http://infovoice.se/fou
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pusslet, inom hermeneutisk forskning, alltid skall redovisas så att läsaren kritiskt kan 

granska materialet. I rapporten ska även forskarens egen förförståelse vara synlig.  

 

Enligt ansvarig utgivare för Infovoice (http://infovoice.se/fou 2010-12-08) presenteras en 

hermeneutisk studie ofta som en hermeneutisk spiral. Olsson och Sörensson (2007) kallar 

spiralen ”nyckeln till förståelsekonsten” (s. 100). Relationen mellan delen och helheten är 

i fokus. Varje del skall jämföras mot helheten och helheten skall jämföras mot delarna.  

http://infovoice.se/fou
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4. Metod  
 

4.1. Val och motivering av metod 

 
Stukát (2005) och Kvale och Brinkmann (2009) påtalar vikten av att forskaren motiverar 

sitt val av undersökningsmetod och analysmetod i relation till undersökningens syfte. Vi 

försöker nedan ge dig förståelse för hur vårt val av metod har vuxit fram. 

Med syfte att tolka och förstå två pedagogers syn på begreppet, trygghet i relation till 

pedagogisk handling, är kvalitativ metod att föredra. Det finns två stora fält genom vilka 

man kan gå för att ha chans att nå den kunskap man söker. Fälten symboliserar två 

undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Trost (2007) säger att valet av metod 

beror på vilken undersökning man ämnar göra. Han generaliserar det med påståendet: 

”Något förenklat skulle man kunna säga att om man använder sig av siffror rör det sig om 

kvantitet” (s. 18). Vår empiriska undersökning är ute efter tolkningen och lämpar sig inte 

att översättas i atomistiska delar. Med en kvalitativ forskningsintervju som 

undersökningsinstrument har vi möjlighet att få utförliga beskrivningar av de intervjuades 

tankar och uppfattningar med syfte att tolka, förklara och förstå. Den kvalitativa 

livsvärldsintervjun ”definieras som en intervju med målet att erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” 

(Kvale & Brinkmann, 2009 s.19). Därför är vårt fält, vår undersökningsmetod, kvalitativ. 

Visualisera det stora ”kvalitativa” fältet vi befinner oss på. Lik en äng, en stor grön äng, 

med frodig växtlighet. Längre ut på fältet blir det snårigare. När ogräs och rötter slingrar 

sig runt våra fötter hamnar vi vid ett vägskäl. På fältet förgrenar sig olika stigar. Vi ser på 

de äldre skyltarna, djupt rotade i marken, att två av de största heter ”fenomenologi” och 

”hermeneutik”. Vi vet att bägge stigar leder till samma strand mot samma horisont. 

Vilken stig vi väljer beror på vad vi vill se. Stranden är ojämn, kullig och ger därför 

beskådaren olika nyanser och synvinklar av världen. Går vi på stigen ”fenomenologi” är 

vi intresserade av uppfattningen. Går vi på stigen ”hermeneutik” är vi intresserade av 

tolkning av uppfattningen.  

 

Vi famlade i början av denna process, i blindo. Vi hade bråttom och kastade oss ut över 

det andra fältet, det kvantitativa, utan att reflektera över vad som passade vårt mål. Vi 

ville till en strand men fick veta att det ledde till ett grustag. Av en kringresande guide. 

Han ropade stopp och hjälpte oss att styra kosan rätt. In på det kvalitativa fältet med 

direktiv att följa stigen ”hermeneutik”. Vi gick en bra bit innan vi förstod var vi var på 

väg. Mellan vägskälet och horisonten gick det upp ett ljus! På lappen i ryggsäcken, 

placerad av vår guide, läste vi att hermeneutik är en forskningsansats med tolkning som 

analysredskap (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). Vårt syfte var att tolka någon annans 

mening så självklart skulle vi följa stigen ”hermeneutik”! 
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4.2. Att välja undersökningsgrupp. Vilka passar syftet? 

 
Vid användning av kvalitativa intervjuer är syftet att tolka och förstå uppfattningar från 

undersökningspersonens synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför är det viktigt att 

intervjua rätt person för syftet. Då vårt syfte gällde trygghet och lärande specifikt riktat 

till förskoleklassen valde vi att intervjua pedagoger ur denna skolform. Lika viktigt var 

det att dessa var verksamma idag eftersom vi ville få en förståelse om ämnet i nutid. För 

att ha större chans till personliga ställningstaganden valde vi att intervjua pedagoger från 

två olika skolor. Med avsikt att minimera risk för pedagogernas påverkan av varandra.  

Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att när man har syftet klart för sig, och har ”vad-

et” färdigt, skall man diskuterade hur det ska gå till att få den information man behöver. 

En aspekt av ”hur-et” handlar om antal. Hur många pedagoger behövde vi intervjua för 

vår undersökning? Vi vände och vred på vårt syfte tills det stod klart för oss att vi inte var 

ute efter att jämföra eller generalisera. Vi ville tolka hur ämnet kan tolkas och förstås av 

någon. Diskussionen resulterade i att antalet intervjupersoner blev två. Vi riskerade 

naturligtvis att få för litet urval men å andra sidan menar Kvale och Brinkmann (2009) att 

ett för stort antal intervjupersoner kan leda till ytliga analyser och vi ville få en fördjupad 

förståelse i enlighet med hermeneutisk tradition (Olsson & Sörensen, 2007). 

Fokuseringen på kvalitet men även tiden som faktor ledde fram till beslutet att 

intervjupersonerna blev två. Beslutet stöttas av Kvale och Brinkmann (2009) med 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta” (s. 129). 

De två verksamma pedagogerna har vi valt att kalla Gudrun och Leanne.   

 

4.3. Från idé till analys. Vägen för vår undersökning 
 

Vi kommer här att presentera vår väg från början av studien fram till analysen. 

Undersökningens väg redovisas först och analysen i stycket som följer. Vi väljer, med 

stöd av Stukát (2005), hellre att riskera att beskriva för mycket än för lite, med kravet på 

eventuell reproduktion. Vi redovisar tillvägagångssätt och motiveringar av val medan den 

djupare diskussionen, med orsak av rapportupplägg, låter sig vänta till slutet av vårt 

arbete. Låt oss dock påminna om vårt syfte: Att tolka och förstå hur trygghetsbegreppet 

kan tolkas och användas i relation till pedagogisk handling i förskoleklassen. 

 

4.3.1. Undersökningsmetod 

Syftet för vårt arbete innebär att vi tar en hermeneutisk ansats för vår undersökning. 

Vägen till syftets formulering och vägen till hermeneutiken var, som visats tidigare, inte 

rak och självklar. Vi valde från början ett mycket brett undersökningsområde, en 

formulering av ett alldeles för stort syfte, ett misstag många studenter enligt Stukát 

(2005) gör. Vi fick dock hjälp att smalna av syftet och förslag att anta en hermeneutisk 

ansats istället för den vetenskapligt kvantitativa undersökningen vi från början ämnade 

göra. Med hermeneutiken lämpar sig kvalitativa undersökningsmetoder. Det finns dock, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) inga standardiserade regler för hur undersökningen 

ska gå till men en regel är att förberedelse ger högre kvalitet och bättre förutsättning för 
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ett bra resultat. Den praxisen har vi tillämpat då vi hela vägen sakta tuffat fram. Likt ett 

gammalt ånglok har vi långsamt startat, eldat kol och ångat på, sett i backspegeln och 

bromsat vid varje station för reflektion.   

 

4.3.2. Vi skapade kontakt 

Att anta hermeneutikens filosofi innebär att hållningen följt oss hela vägen, från början 

till slut, så även under början av vårt undersökningsförfarande. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt ”bygger på en ambition att se mer än det mest konkreta och uppenbara, 

samt en vilja att reflektera över hur man skapar ett kritiskt förhållningssätt till sig själv 

och sin egen förförståelse” (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). För oss började 

ifrågasättandet av vår egen förförståelse redan när vi tog kontakt, via e-post och telefon, 

med våra intervjupersoner. Vi planerade i förväg att enbart nämna ämnet ”trygghet i 

relation till pedagogisk handling” och undvika ytterligare beskrivningar vilka hade 

kunnat ge sken av den förförståelse vi hade om ämnet i fråga. Telefonsamtalen blev korta 

och konkreta och inga synbara misstag gjordes. Vi kan dock inte garantera att 

intervjupersonen, på andra sidan luren, inte gjorde antaganden om vår ståndpunkt av 

tonen på rösten att döma.  

 

4.3.3. Att formulera intervjufrågor – medvetna om förförståelsens roll 

Vad vill vi veta? Med fokus på vårt syfte valde vi att genomföra halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer med syfte att tolka meningen i vad (-et) som sägs (Kvale & 

Brinkmann, 2009). En halvstrukturerad intervju följer en viss mall av frågeställningar 

men är enligt Kvale och Brinkmann (2009) öppen för följdfrågor som passar. Alternativet 

hade varit en helt ostrukturerad intervju där inga frågor är färdiga från start men vi 

bedömde att vi lätt skulle hamna på villovägar. Vår halvstrukturerade livsvärldsintervju 

utgick från följande frågeställningar: 

 

 Vad betyder trygghet för dig? 

 Hur ser du på trygghet i förhållande till barnet i förskoleklassen? 

 Hur visar sig din syn på trygghet i ditt pedagogiska arbete? 

 Vilken funktion tycker du att begreppet trygghet fyller för barnets lärande? 

 

Vår förförståelse av ämnet hade successivt vidgats under arbetets gång. Likt Olssons och 

Sörensens (2007) beskrivning av horisonter som smälter samman, hade vår tidiga 

förförståelse baserad på barndomsminnen, sammansmält med ”den teoretiska” horisonten 

vi sett ut över när vi studerat litteraturen i ämnet. Istället för att utgå från frågor som bara 

kan besvaras på ett sätt ville vi visa på den tolkningsbara möjligheten frågorna ger. Det 

visar sig exempelvis i ordet ”kan”. 

 

4.3.4. Intervjua med syfte att tolka 

Med kvalitativ livsvärldsintervju är syftet att i en vardaglig situation, med hänsyn till det 

kulturella sammanhang vi befinner oss i, fånga meningen i någons tänkande (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För oss, som antagit hermeneutikens filosofiska ansats, är det inte 

människan vi vill förstå utan det denne säger. Alltså vad (-et). Vi ville med det förstå hur 

Gudrun och Leanne tolkade trygghetsbegreppet till pedagogisk handling. Som Kvale och 

Brinkmann (2009) påpekar har den kvalitativa intervjun som syfte att vidga någons värld 
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och göra denne klokare, i vårt fall vår värld och oss! En förutsättning är, enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) att samtalet kretsar runt ett gemensamt ämne och i en gemensam 

kontext där båda känner sig hemma. Gudrun och Leanne är båda verksamma 

förskollärare som känner till begreppen trygghet och lärande och kan relatera dessa till 

deras yrkesroll. Vi är blivande förskollärare och delar, till viss del, samma ”värld” som de 

– skolans värld. 

 

För att få Gudrun och Leanne att känna sig hemma och våga öppna sig i samtalet 

genomförde vi intervjuerna på deras respektive skolor. Vi hade tillgång till ett lugnt rum 

där vi kunde sitta ostört. Vi reflekterade över om en av oss skulle genomföra intervjuerna 

eller om vi skulle göra det tillsammans. Skulle två uppfattas som ett hot? Fördelarna, 

båda kan tolka, hjälp om man fastnar, inte lika nervöst, vägdes mot nackdelarna, kan vi 

uppfattas som hot, präglar vi varandra med vår förförståelse? Med stöd av Stukát (2005) 

valde vi dock att delta båda två då han menar att det kan finnas skäl för det när man är 

under en process där man lär sig. Vi tog också stöd av den hermeneutiska ansats vi valt 

då vi drog slutsatsen att två kan ge en bredare blick mot horisonten än en.  

 

”De första minuterna av en intervju är avgörande” (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

menar att då avgör den intervjuade om de vill berätta fritt eller inte. För att skapa goda 

förutsättningar för mötet med Gudrun och Leanne dukade vi upp nybakat fika och tända 

ljus. Vi småpratade lite i början innan diktafonen ställdes på bordet. De fick veta rätten 

till anonymitet. Den intervjuade satt mitt emot oss och vi placerade oss på genomtänkt 

sätt en bit ifrån varandra med syfte att situationen inte skulle uppfattas som ett förhör. 

Med chokladkaka i magen, kaffe i koppen och ljus på bordet började intervjun.  

 

Första intervjufrågan ställdes och Gudrun respektive Leanne tilläts prata ostört och fritt 

medan vi praktiserade aktivt lyssnande som Kvale och Brinkmann (2009) menar är en 

nödvändighet för att kunna ställa korrekt avvägda följdfrågor. Vi hade läst in oss på vad 

en skicklig intervjuare bör ha för egenskaper; vara kunnig, strukturerad, tydlig, vänlig, 

känslig, öppen, styrande, kritisk, minnesgod och tolkande (ibid.). Svårigheten till trots, att 

vara alltihop på samma gång, så försökte vi vara inkännande genom att, med medvetet 

kroppsspråk, visa intresse och ”hummande” och nickande visa vårt gillande för den 

intervjuade. Man bör, enligt Kvale och Brinkmann (2009) undvika ledande frågor. Likaså 

bör den som antar en hermeneutisk ansats sträva efter objektivitet genom att vara 

medveten om sin förförståelse (http://infovoice.se/fou 2010-12-08).  

 

4.3.5 Transkribering – att översätta levande språk till platt text 
Med två timmars intervjuer på band började arbetet med transkriberingen. Att skriva ut 

intervjuer är en tolkande process menar Kvale och Brinkmann (2009). De frångår inte att 

tolkning sker hela tiden men poängterar att mycket av det som sagts försvinner när det 

talade språket omsätts till text. Med språket menas, utöver det uttalade, exempelvis 

mimiken, kroppsspråk, intentioner och motsägelser (ibid.). Vi valde att transkribera 

intervjuerna ordagrant. Orden fick innebörder när vi, vid transkriberingen, tolkar 

innebörder som visas i texten med hjälp av olika uttryckstecken. Den utskrivna texten var 

grunden för vårt analyserande material som gav oss resultatet. Texten gavs liv i 

kombination med de minnen vi hade av intervjuerna. Minnen som suckar, tårar i ögonen, 
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skratt och gester hos Gudrun och Leanne. Materialet är subjektivt präglat av vår 

förförståelse och tolkning, men med medvetenhet om vår påverkan har vi försökt att ge 

materialet, texten, så stor objektivitet som möjligt. Nedan presenteras den analysmetod vi 

skapat och valt att följa. 

 

4.4. Redogörelse av analysmetod 

 
Att analysera är att ”plocka isär” något. Inom hermeneutiken innebär analysen att tolka 

den avsedda meningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Inte återberätta vad någon säger utan 

hitta ledtrådar i texten, ifrågasätta, tolka, studera och diskutera vad som verkligen sägs. 

Den avsedda meningen. 

 

Med hermeneutiken som filosofi finns inga färdiga mallar på hur ett analysarbete ska gå 

till. Likaså gäller redovisning av resultat. Att vi nämner resultat redan nu beror på att vår 

tolkning av en hermeneutisk ansats är att analys och resultat går hand i hand. Låt oss 

förklara. När man går in i en hermeneutisk process börjar den med forskarens egen 

förförståelse (Olsson & Sörensen, 2007). Förförståelsen blir successivt bredare när 

forskaren, genom tolkning, möter andra förståelsehorisonter. Förloppet är; förförståelse – 

möter annan förståelse – ny förförståelse – möter annan förståelse – ny förförståelse och 

så vidare. Inom hermeneutiken kan konsten att förstå liknas vid den hermeneutiska 

spiralen i vilken horisonter möter varandra och bildar ny kunskap (Olsson & Sörensen, 

2007). Genom att tyda meningen med och bakom det uttalade ordet kan slutligen en 

forskningsprocess leda till en huvudtolkning vilken är den högsta och mest övergripande 

tolkningen av alla tolkningar på vägen dit (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). 

Tolkningarna på vägen dit (upp eller ned beroende på hur man ser det) är alla analyserade 

men hela vägen räknas in i resultatet. Kanske är vi på djupt vatten men hermeneutik är att 

tolka och vi tolkar hermeneutik. Här följer vår analysmetod.  

 

Tänk dig ett torrt stycke jord. Jorden symboliserar vår förförståelse. Vad vi visste innan 

vi gick in i det här arbetet. Vad våra subjektiva upplevelser om trygghet i relation till 

pedagogisk handling var. Så såddes ett frö. Det var ämnet, vårt syfte. Vi vattnade med 

vår stora gröna vattenkanna. Stora och små droppar. Rent fint vatten och annat som var 

förgiftat. Vattnet symboliserar teorier och kunskap från andra människor. Fröet tog 

genom jorden till sig det vatten det ville ha. Det började växa och bli en stjälk. Stjälken 

drack bara så mycket vatten den behövde från jorden. Inte för mycket för då dör den. Inte 

för lite för då torkar den ut. En ständig balansgång. Vi vattnade mer och stjälken blev 

högre. Och högre. Och högre. Hela tiden användes jorden som ett filter. Bort med gifter 

och in med rätt mängd vatten som den behövde. Resten blev över. Stjälken fick blad och 

växte mer. Och mer. Och mer. Tills den inte kunde bli högre. Slutligen slog den ut till en 

fin blomma! 

 

Förstod du? Inte? Kanske? Vi ska försöka precisera analysmetoden utan att redovisa vårt 

resultat. Vår blomma. Kanske förstår du den sedan. 
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Plötsligt stod vi med en bunt utskrivna intervjuer i handen. Gudrun och Leannes tankar 

som vi skulle tolka. Med den abstrakta hermeneutiska spiralen som förebild skapade vi en 

egen modell av en växande blomma. Detta för att lättare ha möjlighet att visualisera hur 

våra tolkningar bygger på varandra och lyfter kunskapen högre. Vi började analysen 

redan under intervjun, då en första helhetsbild skapades. En första preliminär förståelse 

som man i början av analysarbetet bör skaffa sig (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). 

Helhetsbilden resulterade i en första tolkning som gav oss två perspektiv av vad 

trygghetsbegreppet är och innebär för pedagogisk handling. Det var vår första hypotes. 

Hypotesen, helheten, analyserades mot delarna, utsagor i texten. Stämde vår första 

tolkning med vad som verkligen var sagt? Efter noga analys fick vi backa. Vi hade fel. Vi 

läste, diskuterade och tolkade på nytt. En ny hypotes formulerades. Den testades mot 

delarna, textens innebörd, och vi såg att den heller inte stämde. Vi arbetade vidare. 

Lämnade texten. Gick tillbaka till den. Diskuterade och funderade. Vad menades med 

vad. Vad var betydelsen. Vad var innebörden? Varje insikt gav oss en ny plattform att stå 

på för att spana efter nya och för oss tidigare osynliga perspektiv. En ny hypotes 

skapades. Den testades igen mot delarna, mot texten, och sedan texten mot helheten, vår 

senaste hypotes. Efter många omläsningar av texten och sökandet efter intentionen 

bakom det sagda kom vi inte längre. Vår stjälk var så hög den kunde bli. Vi hade nått ett 

resultat. Ett resultat som svarade på hur begreppet trygghet kan tolkas i relation till 

pedagogisk handling. Det slutade dock inte där. Vår stjälk knoppade ut. Vi kunde 

plötsligt se något över resultatet. En tolkning över tolkningen som byggde på 

tolkningarna! En huvudtolkning! Vår stjälk hade vuxit för varje prövning och till sist slog 

en fin blomma ut! 

 

Observera att alla prövningar och hypoteser alltid är subjektiva även om vi försökt nå 

objektivitet genom att metodologiskt vända och vrida på våra tolkningar. Då toppen av 

stjälken, resultatet, och blomman, huvudtolkningen, är uppbyggda av prövningar längs 

vägen kommer även dessa (ett urval) att redovisas i resultatet. Ingen blomma utan stjälk. 

 

4.5. Diskussion av studiens tillförlitlighet 

4.5.1. Reliabilitet och validitet 

En studies tillförlitlighet är beroende av mätinstrumentets kvalitet (Stukát, 2005). 

Forskaren är, enligt Kjær Jensen (1995), mätinstrumentet inom det kvalitativa 

forskningsfältet. Fokus ligger inte på att mäta ett resultat utan istället på att tolka 

materialet (ibid.). Vår förförståelse blev synlig i de följd- och uppföljningsfrågor som 

ställdes under intervjuerna och när vi tolkade våra intervjuer. Genom att vi antagit en 

hermeneutisk forskningsansats är vi medvetna om att vår förförståelse präglat den 

slutgiltiga tolkningen. Vi kan inte och ska heller inte vara helt objektiva (Kjær Jensen, 

1995).  

 

Med den kvalitativa forskningsintervjun, som vi använt som datainsamlingsmetod, 

eftersträvas ett öppet och förtroendegivande samtal (Kvale & Brinkmann, 2009), men det 

kan vara svårt att styra ett samtal så att det blir så. Vi anser att våra intervjuer med 

pedagogerna var öppna och givande. Vi upplevde att pedagogerna villigt berättade om sin 
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tolkning av trygghetsbegreppet samt sina erfarenheter i verksamheten kring trygghet. Vi 

hade en liten guide för oss själva med frågor som följdes. På detta sätt underlättades 

styrningen av intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att det är intervjuaren som 

ska styra intervjun, utan att sätta den intervjuade i en sådan ställning att denne upplever 

sig i underläge. De framhäver även betydelsen av intervjuarens frågor (ibid.).  

 

Transkriberingen av de två intervjuerna blev den tolkande process som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver. Vi hade intervjupersonernas kroppsspråk och tonlägen i 

färskt minne och transkriberingen färgades av det. Våra erfarenheter, efter att ha läst 

intervjuerna ett antal gånger, går hand i hand med Kvale och Brinkmann (2009), som 

pekar på att transkribering av talspråk till skriftspråk kan ta död på informantens 

egentliga mening. Vi har därför gått tillbaka och lyssnat på intervjuerna igen för att 

påminna oss själva om betoningar och tonfall. 

  

Vår analysmetod är hemsnickrad med influenser av den hermeneutiska spiralen. Eftersom 

att det inte finns någon modell för analys och resultatredovisning inom hermeneutiken 

har vi många gånger varit fundersamma om vi skulle lyckas göra ”rätt”. Vi hittade vår 

modell, blomman, och anser att den är tillförlitlig då den bygger på samma principer som 

den hermeneutiska spiralen, att bygga tolkningar och förförståelse på varandra för att 

fånga nya tolkningar och kunskaper (Olsson & Sörensen, 2007). 

4.5.2. Generaliserbarhet 

Att tolka trygghetsbegreppet har varit den springande punkten under arbetets gång. Vi har 

hela tiden pendlat mellan våra uppfattningar och intervjupersonernas uttalanden. På så vis 

har våra tolkningar vuxit fram. Svensson och Starrin (1996) menar att om tolkningen görs 

riktig, byggd på intervjupersonernas upplevelser, och är erfarenhetsnära kan även andra 

människor känna igen sig i den. Resultat och teorier som kommit fram på ett meningsfullt 

sätt kan därmed ofta appliceras på en liknande grupp människor som de som ingår i 

studien, i vårt fall verksamma förskollärare. 

4.6. Etiska överväganden 
Liksom andra forskare och studenter som skriver avhandlingar och rapporter har också vi 

reflekterat över etiska frågor. Våra personliga etiska dilemman har gällt huruvida våra 

intervjupersoner ska få del av det färdiga materialet eller inte samt skyddet av deltagarna. 

Som Kvale och Brinkmann (2009) påtalar kan vissa intervjupersoner ”få en chock när de 

läser en intervju med sig själva” (s. 204). Med stöd av Kvale och Brinkmanns (2009) 

resonemang har vi valt att ge dem tillgång till den färdiga uppsatsen om de, vid senare 

tillfälle, begär det. Vi har däremot inte valt att erbjuda dem rapportutsagor under 

processen eller heller lovat att handge dem den slutliga rapporten eftersom risk finna att 

vi då skulle bli påverkade av Gudrun och Leanne eventuella som läsare. Kanske skulle vi 

omedvetet ha “förfinat” deras ord för att inte trampa någon på tårna? Det är ett medvetet 

val att inte utse dem som läsare till rapporten men naturligtvis kan de i framtiden vilja ta 

del av vårt färdiga verk. Då spelar synpunkter ingen roll för det då färdiga materialet.  

 

Det viktigaste etiska dilemmat rör skyddet av våra källors identitet. Det är ett stort 

dilemma i all forskning enligt Kvale och Brinkmann (2009). Forskning behövs för 
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samhällets kunskapande men samtidigt har den enskilde individen rätt till sitt privatliv 

(Stukát, 2005). Ingen får ”hängas ut” mot sin vilja. Vi har valt att fingera 

intervjupersonernas namn och inte alls nämna vilken skola de arbetar på.  

 

Ett annat dilemma vi brottats med är hur vi valde det vi ”ville se” i vårt material. Även 

om hermeneutiken som forskningsansats tvingar oss att pröva våra tolkningar, gång på 

gång, så kan vi inte förneka att det ändå är vi som väljer vilket resultat som presenteras. 

Å andra sidan menar Olsson och Sörensen (2007) att trots att ”helheten” skall ses så kan 

vi inte förneka att vi alla har fördomar. Fördomar som kan bli till etiska dilemman i urval 

av nyans anser vi.   
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5. Resultat 
 
Vi får inte glömma var processen började. Att den började med ett frö. Med vårt syfte. 

Vägen till resultatet har stundtals varit mödosam och vår stjälk har hängt förstrött mot 

backen. Sedan har den rest sig och till och med fått blad när vi upplevt den ”aha-känsla” 

Olsson och Sörensen (2007) beskriver att forskare inom hermeneutiken får när de förstår.  

 

”När en hermeneutisk studie publiceras presenteras den ofta som en hermeneutisk spiral 

där den ena tolkningen bygger på den andra” (http://infovoice.se/fou 2010-12-08).   Med 

inspiration av den hermeneutiska spiralen redovisar vi resultatet med symbolen av en 

blomma. Stjälken växer när hypoteser prövas. Ny kunskap möter gammal och 

förförståelsen når nya höjder, den ändrar karaktär. Den växande stjälken är symbol för en 

växande förståelse med tolkningar som bygger på varandra. Den smala toppen av en 

stjälk kan inte växa utan resten. Vi har svårt för att förstå om vi ingenting förstått och ju 

mer vi har förstått desto mer kan vi förstå. Förstår du?   

 

Vi kommer, med blomman som modell, presentera utvalda delar av hela processen från 

början till slut. Vi redovisar hur hypoteser skapats, prövats och förkastats. Från en hög 

med jord tills blomman slog ut. Den utslagna blomman representerar en högre abstrakt 

tolkning av våra tolkningar som på ett ”logiskt sätt förklarar hur hela tolkningssystemet 

hänger ihop” (http://infovoice.se/fou 2010-12-08).   

 

”Ett krav vid rapportering av hermeneutiska studier är att väsentliga delar av 

forskningsprocessen redovisas för läsaren. På så sätt blir en kritisk läsning möjlig” 

(http://infovoice.se/fou 2010-12-08). 

 

 

5.1. Det fanns en hög med jord 
 

Eller fyra högar? Våra högar och Gudruns och Leannes. 

Jorden är symbol för vår förförståelse. Vi vet vad vi hade med oss in i processen men vad 

Gudrun och Leannes jordhögar innehåller är till stora delar okänt för oss. Vi vet dock att 

de båda lever i Sverige, delar samma nationella kultur, och att båda har rötter i förskolan. 

Mer kan vi inte med säkerhet säga, bara tolka genom de svar vi fick, men att jorden finns 

det vet vi. Och jorden är en förutsättning för att ett frö ska kunna gro. Och växa. Och 

hålla sig vid liv.  

 

5.1.1. Vår förförståelse  

För barn är trygghet att få vara med. Fröken är viktig. 

 

http://infovoice.se/fou
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5.2. Till jorden kom ett frö 
 

Vårt syfte: Att tolka och förstå hur 

trygghetsbegreppet kan tolkas och 

användas i relation till pedagogisk handling 

i förskoleklassen. 

 

5.3. Ett frö börjar gro 
 

Med syftet klart för oss börjar vi läsa, av oss vald, relevant litteratur. 

Teorin symboliserar vattnet som möter vår jord. Vår förförståelse 

växer och når en högre höjd. Vi förstår att begreppet trygghet kan 

tolkas på olika sätt. Kunskapen präglar de forskningsfrågor och 

intervjufrågor vi utarbetar. Frågorna görs öppna för skilda 

perspektiv. Ett frö börjar gro. 

 

5.3.1. Förförståelse breddas efter litteraturgenomgång 

Trygghet kan vara normer och rutiner, ett bra samspel, en god självbild, anknytning till 

omsorgspersonen och en bra yttre miljö. Viktigast är att barnet får vara med. Den 

tolkning pedagogen har inverkar på hur denne arbetar. 

 

5.3.2. Förförståelsens roll i processen – möjlighet och hinder 

Syftet att tolka och förstå hur andra tolkar och förstår trygghetsbegreppet i relation till 

pedagogisk handling kräver, gällande förförståelsen, en tudelad uppmärksamhet från vår 

sida. Vi ska utnyttja potentialen i vår förförståelse genom att använda kunskaper för att 

lära oss mer.  Samtidigt ska vi undvika att vår egen förförståelse styr processen mot ett 

önskat resultat. Om vi önskar veta hur Gudrun och Leanne, som verksamma pedagoger, 

tolkar och förstår vårt syfte måste vi, från första mötet med dem, försöka sätta vår egen 

förförståelse åt sidan. Vi har planterat ett frö men vad det är för blomma vet vi inte ännu. 

Kanske blir det ingenting? Eller bara en kvist? 

 

5.4. I jorden syns något grönt 
 

Vi ser hur Leanne har en stark och säker hållning. Hon utstrålar självsäkerhet och talar 

med stark och tydlig röst intervjun igenom. Med inlevelse, eftertänksamhet och 

förklarande gester berättar Leanne. Hon bjuder på sig själv och upplevs som säker och 

stabil i sin yrkesroll.  

 

Gudrun har mycket att berätta. Här behövs inte många följdfrågor, hon berättar ändå. 

Med inlevelse, bestämdhet och hög röst gör hon utförliga beskrivningar. Med 
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kaffekoppen i handen och stadig blick lutar sig Gudrun fram över bordet. Stundtals tåras 

Gudruns ögon. Vi tolkar henne som självsäker i sin roll som förskollärare.  

 

Under intervjun börjar tolkning och analys av det senare nedskrivna materialet. Mötet 

med de båda ger oss nya sätt att förstå hur trygghetsbegreppet kan tolkas. När Leanne 

med armarna i kors lutar sig tillbaka mot stolsryggen, ser upp mot oss med stadig blick 

och, på frågan om vad trygghet är, svarar ”självständighet!”, ser vi en stark pedagog som 

vet vad hon vill säga och står för det. En lugn pedagog vars färggranna naglar och yviga 

frisyr förmedlar en varm känsla. 

 

När Gudrun med tårar i ögonen berättar om situationen för skilsmässobarn relaterar vi 

trygghet till kärnfamiljen. Vi tolkar meningen bakom det sagda. Vi gör en tolkning av 

vad motsatsen representerar när hon beskriver vad ett otryggt hem, för barnen, är. 

Gudrun: ”Alla kommer hit från olika livssituationer och hur ser det ut hemma, vad är 

tryggt och vad är bra?”. Hon berättar att även barnen ligger i skilsmässa när föräldrarna 

gör det: ”Tänk er själva. Hela tryggheten rasar. Man får inte ens bo hemma. Eller vad är 

hemma?”  Hon fortsätter beskriva hur situationen upplevs av skilsmässobarn: ”Men i mitt 

hem, mitt ursprungliga hem, där kan vi säga att det har flyttat in en ny pappa, som har 

två eller tre barn med sig, som också flyttar in, i mitt rum!” Gudrun förklarar hur hon, 

som förskollärare, lyssnar till barnen: ”Så kommer den där dagen när de separerar och 

då säger barnet ofta att ”jag vill att det ska vara min mamma och min pappa!” när jag 

har pratat med dem.”   

 

När vår förförståelse möter Gudrun och Leannes upptäcker vi att det finns fler perspektiv 

att se på ämnet. Trygghet för barnet kan finnas i den vuxne. Och trygghet för barnet kan 

finnas i hemmet. Fröet bildar rötter och ur jorden växer något grönt. Det är början på en 

stjälk.  

5.4.1. En första hypotes av vad trygghetsbegreppet är och innebär  

Trygghet kan vara att ha en lugn och stark pedagog som i pedagogisk handling ingjuter 

förtroende hos barnen med sin blotta närvaro. Trygghet för barn i förskoleåldern är att 

bo i kärnfamiljen, en teori som i relation till pedagogisk handling innebär att pedagogen, 

vid skilsmässa, för samtal med barnen.  

 

5.5. Det gröna blir en stjälk 
 

Det var kvavt i rummet. I tur och ordning stod vi instängda och 

läste in våra tolkningar på diktafonen. Efter att ha studerat den utskrivna intervjun ett 

flertal gånger gav vi ett första helhetsintryck av materialet. Med försök att fånga 

meningen bakom tolkningen vi fann i mötet och kommunikationen med Gudrun och 

Leanne. Den första hypotesen skulle antingen bekräftas eller förkastas. Hypotesen 

förkastades. Det fanns något bakom Leannes ”starka pedagog” och Gudruns 

”kärnfamilj”.  
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Den ”starka pedagogen” visade sig vara en konstruktion från vår sida. Hypotesen var 

baserad på vår tolkning av Leanne som person. Ingenstans i texten kunde vi utläsa att det 

var den vuxnes styrka Leanne talade om. Hon talade om barnen. Leanne: ”Därför att, om 

jag är trygg, då törs jag vara självständig. Och då törs jag tänka själv utifrån mina 

erfarenheter. Jag tänker mig som ett barn.” Leanne nämner självständighet 

återkommande genom intervjun. Hon relaterar självständighet till trygghet. Att ett tryggt 

barn tror på sig själv. Leanne talar om barnet i relation med den vuxne: ”Om någon har 

sett mig genom positiva ögon, sett allt jag kan och inte stirra sig blind på det jag inte kan. 

Jag är mycket medveten som barn om allt det jag inte kan, men kan jag växa genom det 

jag kan, då har jag mycket större förutsättningar att klara av det jag inte kan”.  

 

Skulle en första helhetsanalys av texten bekräfta vårt antagande att Gudrun associerar 

trygghet med kärnfamiljen? Kanske, men hennes mening under samtalet var dock en 

annan. Analysen visade att Gudrun använde skilsmässobarnen som exempel för att 

förklara hur trygghet innebär fasta rutiner för barnen. Meningen bakom exemplet var att 

barn från otrygga hemförhållanden finner tryggheten i skolans ramar. Gudrun talar om 

barn från splittrade hem: ”Det är många barn som är det. Kommer de då med någon 

trygghet hit? Då känner jag att vi får vara tryggheten, här vet man…då tror jag att det 

blir ännu viktigare med dessa regler.” Hon berättar utförligt hur regler och rutiner 

efterlevs av alla på skolan: ”Att man har ramar, det har vi bestämt för hela skolan, det 

finns tavlor lite varstans så att eleverna också blir delaktiga. Och sen att man försöker 

vara så att barnen kan känna att så här är det. Och att vi har någonting, så att det inte 

bara är tomma hot, om man då kallar det en liten bestraffning”. 

 

Vår lilla gröna stjälk stannade i växten, men bara för en stund. Den slokade. Den blev 

utan vatten när hypotesen inte stämde. Hypotesen var vår språngbräda vilken vi tog nästa 

hopp ifrån. Vår växt tog ny fart och reste sig igen.  

 

5.5.1. Förståelse i förändring – ny hypotes av vad trygghetsbegreppet är och 

innebär 

Trygghet kan vara självständighet. Att ett barn vågar tro på sig själv. I pedagogisk 

handling innebär begreppet att förskolläraren peppar och uppmuntrar barnet. Trygghet 

kan också vara tydliga regler och rutiner. I pedagogisk handling betyder det 

allmänrådande regler som är förankrade hos pedagoger och barn. Barn lär av 

konsekvenser. 

 

5.6. Stjälken växer…  
 

Texten låg på bordet tillsammans med mängder av 

godispapper och tomma kaffekoppar. Vad menar Gudrun 

och Leanne egentligen? Hur tolkar de begreppet trygghet i relation till pedagogisk 

handling? Vi ställde frågor till texten, läste den, lämnade den, läste den, lämnade den och 

diskuterade. Stämde delarna, intervjusekvenserna, med helheten, den hypotes vi ovan 

ställt? Det var en lång och mödosam process. Stjälken växte. Och stannade. Och växte. 
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Tills den blev så lång den kunde bli. Så lång den kunde bli med oss som 

trädgårdsmästare. Kanske hade den blivit längre med en annan? Vi närmar oss slutet av 

processen. 

 

Leanne talade om självständighet. Efter granskning finner vi att Leanne själv finner 

begreppet, i relation till trygghet, vara motsägelsefullt. Vi frågar: ”Då funderar jag, trygg 

och självständig, om man är självständig, är man trygg?” Leanne svarar: ”Njae, jag tror 

inte det. Det ena leder till det andra. Du kan vara självständig utan trygghet också tror 

jag. Du kan bli det… det kan vara så att barn, av en eller annan anledning är tvungna att 

ta en roll där man är tvungen att bete sig som mycket äldre än vad man är”. Leanne 

analyserar sina egna svar, under intervjun, och kommer på att självständighet också kan 

innebära för mycket ansvar. En viss del självständighet är dock trygghet, enligt Leanne. 

Om barn vågar ta beslut passande för deras ålder. Leanne: ”Jag kan bestämma om jag vill 

åka skridskor idag. På den nivån ligger det. 

 

…och växer… 

 

Vi ser ett mönster i Leannes svar. Hela tiden sätter hon barnets 

upplevelse i främsta rummet. Hon beskriver hur hon och övrig 

personal försöker ta barnets perspektiv. Hur de alltid visar att det 

finns en vuxen att tillgå. Vid maten, toaletten, utomhus. De tar 

inte ut raster. Hon berättar vad de vill att barnen ska uppnå, hur 

de vill att barnen ska känna sig, och vad de gör för att nå det 

målet. Leanne: ”Att se det positiva! Du kan det här! Du klarar det!” samt 

”Självständighet ger dem redskapen att klara livet redan i förskoleklassen”. Hur de har 

gått tillväga: ”Just det att det finns pedagoger överallt. Vi är deras trygga punkt från 

början! Vi vill förmedla så mycket som möjligt av det där varma”. Leanne beskriver hur 

vissa barn behöver mer än andra: ”Den andra är en sådan som behöver bekräftelse, som 

en stor brunn, hur mycket du än öser i den så är det aldrig nog.” Hon tror att alla barn 

föds med en egen inre ”trygghet” som finns i personligheten. Att barn är olika även om 

de ha samma förutsättningar. När vi analyserar svaren av Leanne och försöker förstå vad 

hon egentligen säger så ser vi två saker. Två saker hon inte uttalat själv. Att Leanne 

egentligen tolkar trygghet som: självkänsla och att medlet, den pedagogiska handlingen, 

är empati. Självständigheten Leanne talar om är en produkt av självkänslan. Empati syns 

genom Leannes medkänsla för barnet när hon ser barnens olikheter, tänker sig in i deras 

situation och genom lärande av vardagliga ting, som att knyta skridskor, vill förbereda 

dem för livet. Förberedelsen, den pedagogiska handlingen, innebär inte att de praktiska 

momenten är viktigast utan att barnen uppnår god självkänsla genom uppmuntran och på 

så sätt får vilja och lust att fortsätta lära. Leanne: ”Lärande är något roligt, och det blir 

det när jag kan det jag lärde mig i förskoleklassen. Det jag kan gör att jag vill vidare, för 

att jag söker det här lärandet själv”.  
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…och växer… 

 

Gudrun tolkade ramar och rutiner som trygghet, och regler 

som pedagogisk handling. Att barn lär av fasta ramar. Eller? 

Delarna i texten analyserades mot helheten. Vi försökte tolka 

vad meningen var. Vad menade Gudrun egentligen? Gudrun: 

”Trygghet tycker jag är att man känner sig säker, att man vet 

vad som gäller”. Hon talar om regler. Gudrun jämför barnen 

med en mingvas som inte får gå sönder. Som föräldrarna lämnar in och som ska fyllas 

med kunskap: ”De vill inte få den kantstött.” Hon menar att det är en svår balansgång när 

alla barn kommer med olika förutsättningar. Gudrun säger att svårigheterna består i: 

”Alltså att alla inte har samma ramar för vad trygghet är”. Tryggheten liknar hon med 

normer för vad som ska gälla i en grupp: ”De kanske inte alltid passar in i gruppen. Då 

måste man in och rucka på det lite grann. Man måste gå in och forma barnen så att de 

passar in i gruppen. Man kan inte vara hur utstickande som helst i en grupp, det går 

inte.”  

 

Vi tolkar, genom analys, att Gudrun tolkar trygghet som att hålla sig inom gränsen för 

vad som är tillåtet. Att passa in. Att inte sticka ut. Vi tolkar att trygghet för Gudrun 

innebär anpassning av barnen. Barnen ska anpassas till att bli elever. Gudrun: ”På 

förskolan har man inte rast, man går ut och leker. Där är man barn, här är man elev.” 

Gudrun talar om de barn som inte följer gällande regler: ”Man vill inte ha någon 

utmaning. Det är ofta de speedade barnen. De lär sig säkert sina saker men inte det som 

jag tänkt mig.”   

 

Ju mer vi vattnade vår planta desto mer växte den. Vi har vänt på vattenkannan och nu är 

vattnet slut. Vi har fått ett sista resultat som svarar mot vårt syfte. Ett resultat baserat på 

de två kvalitativa intervjuer vi gjort, tolkat och förstått. Hur trygghetsbegreppet kan 

tolkas och användas i relation till pedagogisk handling. Vi har svarat på frågorna vad och 

hur. Hypotesen svarar på vad Gudrun och Leanne egentligen säger och kroppspråk, 

intentioner och tolkningar svarar på hur. Plantan har fått blad. Den är inte så hög. Inte så 

tjock. Men den har en knopp som snart ska blomma.  

5.6.1. Förståelse efter prövning – en sista hypotes om vad trygghet är och innebär 

Trygghet är, för barnet, en god självkänsla! I relation till pedagogisk handling innebär 

det att pedagogen uppriktigt tror på barnet, uppmuntrar barnet, ser till varje barns unika 

situation och ger barnet redskap att vilja fortsätta lära. Trygghet är anpassning. I 

pedagogisk handling innebär det att pedagogen, genom normer, regler och rutiner, ser 

till gruppens fördel och försöker anpassa den enskilde in i mallen som gäller. Barn lär 

genom konsekvenser. 

 

5.7. En blomma slår ut 

 
Vi sådde ett frö i jorden. Vi vattnade jorden och fröet blev en 

planta. Som växte. Och växte. Stjälken stannade stundvis av, 
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hängde mot backen, sträckte sig mot solen och växte igen. Den blev smalare och smalare. 

Vattnet tog slut i vattenkannan. Vi bankade ur de sista dropparna och fick ett sista 

resultat.  

 

Inom hermeneutiken kan en process leda till en abstraktare högre nivå, en nivå som höjer 

sig över resultatet, en nivå som ger en tolkning över de tidigare tolkningarna. Den 

tolkningen kallas huvudtolkning (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). Vi symboliserar 

den med knoppen som slår ut på stjälkens topp. Knoppen som kan blomma men inte 

nödvändigtvis behöver göra det. En blomma som svarar på frågan varför. Vår stjälk fick 

en fin blomma på toppen.  

 

5.7.1. Vår blomma – vår huvudtolkning 

Den barnsyn pedagogen har, präglar synen på trygghetsbegreppet och ger spår i den 

pedagogiska handlingen pedagogen praktiserar.  

 

5.7.2. Huvudtolkningens betydelse 

För en läsare med annan filosofisk ansats kan vår blomma, vår huvudtolkning, verka vara 

alltför övergripande för att höra till vårt resultat. Inom hermeneutiken skall dock en 

huvudtolkning ha en hög abstraktionsnivå och lyftas ”förbi sitt omedelbara sammanhang” 

(http://infovoice.se/fou 2010-12-08). Vi har, efter tolkning, funnit barnsyn som den 

gemensamma nämnaren vilken fungerar som övergripande faktor för vårt resultat. 

Sommer (2005) beskriver att den syn man har på barnet inverkar på pedagogiken. Synen 

på barnet, tolkar vi, påverkar synen på trygghet. När trygghetsbegreppet används i ett 

pedagogiskt sammanhang präglar det pedagogiken vilket Gren (2003) poängterar med att 

pedagogens förhållningssätt får konsekvenser för barnet.  

 

Vår process resulterade i två olika tolkningar av trygghetsbegreppet med tillhörande 

pedagogik. Trygghet som självkänsla och trygghet som anpassning. Två tolkningar som 

ger sken av två olika sätt att se på barn och lärande. Barnsynen är av betydelse, men är ett 

övergripande tema som vi inte ska fördjupa oss i, då vårt syfte är att förstå hur 

trygghetsbegreppet kan tolkas och visa sig i pedagogisk handling. Vårt syfte behandlar 

inte var pedagogernas förhållningssätt härstammar från. Så långt i jorden har vi inte 

grävt. 

http://infovoice.se/fou
http://infovoice.se/fou
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6. Diskussion 
 

I regel är det först i diskussionen författaren har rätt att göra egna tolkningar (Stukát, 

2005). Eftersom hermeneutiken som ansats innebär ett kontinuerligt användande av 

tolkning som analysredskap (http://infovoice.se/fou 2010-12-08) gäller det inte oss. Vi 

har tolkat genom hela processen. Vi kommer dock att tolka även här då vi i en diskussion 

ska binda ihop säcken, eller rättare sagt kanske plocka upp buketten? Vi diskuterar med 

syfte att ifrågasätta, jämföra, problematisera, kritisera och analysera om hermeneutiken 

som metod gav oss svar på vår frågeställning.  

 

6.1. En första reflektion 
 

Under arbetets gång har vi föreställt oss som ett tuffande ånglok som vet var vi vill men 

inte hur. Samtidigt som vi ska nå rätt destination har vi fått lära oss att köra tåget. Om 

man som resenär hoppar på ett tåg i blindo är det lätt att hamna fel. Särskilt om man, efter 

påstigning, får veta att chauffören är man själv. Vi läste manualen men har vi tolkat rätt? 

Slet vi på bromsarna fast vi lyckades få fart? Och på kartan som vi följde fattades en del. 

Vi kom fram men kom vi rätt? 

 

Den här processen började med ett vagt intresse om ämnet. Över många fikapauser 

diskuterade vi vilket ämne som skulle vara intressant. Vad som kändes viktigt att arbeta 

om. Ämnet skulle behandla barn i förskoleåldern och lärande. Vi tänkte. Vad är viktigt? 

Förslag arbetades fram, diskuterades och dementerades. Vi tänkte mer. En sen 

eftermiddag när vi talade med varandra i telefon gled vi in på egna barndomsminnen. Vi 

drog oss till minnes hur det kändes att vara barn. Hur det kändes att vara barn i förskolan. 

Och i skolan. Samtalet blev långt och mynnades ut i ett intresse för begreppet trygghet. 

Med lite hjälp fick vi slutligen klarhet i hur en empirisk studie skulle kunna gå till. 

Ansatsen hermeneutik fick vi oss förslagen. Vi hoppade på tåget och satte igång. En lång, 

och rolig procedur som samtidigt var mycket svår. Svårigheten låg främst i att ständigt 

hålla fokus på destinationen, att svara på vårt syfte, samtidigt som vi lärde oss att köra 

tåget, ett svårstyrt gammalt ånglok med många tunga vagnar; hermeneutiken som 

filosofisk ansats. Vår omedelbara och absoluta reflektion efter arbetets gång är att vi 

genom denna svåra roliga process lyckades komma framåt tills vi nådde ett mål! Vi fick 

ett resultat som svarade mot vårt syfte. Vad tycker du? 

 

6.2. Metoddiskussion 

 
”Metod betydde ursprungligen vägen till målet” (Kvale & Brinkmann, 2009). För att 

välja metod måste man ha ett mål. Vi tänkte oss målet som en destination att resa till. Låt 

oss, innan metoddiskussionen tar fart påminna om vår destination, det vill säga vårt syfte:  

 

http://infovoice.se/fou
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Att tolka och förstå hur trygghetsbegreppet kan tolkas och användas i relation till 

pedagogisk handling i förskoleklassen.  

 

Då studien var empirisk skulle vi ut i en verksamhet och undersöka syftet med hjälp av 

någon. Denna ”någon” var verksamma pedagoger inom förskoleklassen.  

 

6.2.1. Det stora gröna fältet – en kvalitativ metods för- och nackdelar 

Vi ville tolka och förstå hur Gudrun och Leanne tolkade trygghetsbegreppet i relation till 

barnets lärande. För det lämpar sig kvalitativ undersökningsmetod bäst eftersom den 

kvalitativa metoden innebär att forskaren försöker se något ur informantens synvinkel 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Olsson och Sörensen (2007) påtalar att denna 

undersökningsform strävar efter en helhetsförståelse runt det fenomen man ämnar att 

undersöka. Vi ville ta reda på Gudrun och Leannes tolkningar samtidigt som vi försökte 

ta hänsyn till sammanhanget som omgav dem.  

 

Med språket som medel sökte vi information om Gudrun och Leannes tolkningar. Språket 

är, inom det kvalitativa fältet, själva utgångspunkten för att ta till sig kunskap (Olsson & 

Sörensen, 2007). Med det som faktum lämpar sig denna undersökningsform bättre än 

exempelvis kvantitativa metoder som söker information via andra former som text och 

skrift.  

 

Nackdelar med den kvalitativa undersökningsmetoden är att det är svårt, vid mindre 

studier, att generalisera. ”Om resultatet enbart avser de undersökta personerna blir värdet 

ett helt annat än om det kan generaliseras till en stor grupp” (Stukát, 2005 s. 129). Om 

man ändå vill generalisera så är det är dock svårt att dra generella slutsatser vid 

kvalitativa studier eftersom att metoden kan utgöra hinder då materialet lätt blir för 

omfattande för djupare analys (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet för oss var inte att dra 

större slutledningar utan syftet var att tolka och förstå vad två pedagoger menade med 

ämnet i fråga. Vi ville nå förståelse genom att tolka djupt.  

 

6.2.2. Urval av påverkande faktorer vid kvalitativ intervju 

Vid intervjuerna med Gudrun och Leanne var vi väl medvetna om det 

beroendeförhållande som råder mellan den som blir intervjuad och den som intervjuar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Risken är, enligt Kvale och Brinkmann (2009), att den 

intervjuade inte vill berätta om denne inte känner sig trygg. Ur den aspekten kan formen 

bli ett hinder men tack vare vår medvetenhet om maktfaktorn kunde vi förebygga en 

obekväm situation. Medvetet försökte vi verka underlägsna den mer erfarne pedagogen 

när vi i samtal bad dem berätta om saker vi, som studenter, ”omöjligt” kan veta. På vägen 

till rummet, med fikat i hand, visade vi vårt intresse för den ”mer erfarne pedagogen” vi 

snart skulle intervjua. När hon satte sig på stolen, tog för sig av fikat och tillsynes 

bekvämt lutade sig tillbaka, förstod vi båda att vi hade chans att få en väl utförlig 

intervju. Materialet blev omfattande. 
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Kvale och Brinkmann (2009) lyfter problem med den kvalitativa intervjun och menar att 

risk finns att intervjupersonen förskönar sig själv. Likaså menar han att den som 

intervjuar lätt kan lita blint på det personen säger. Vi försökte undvika och förebygga 

riskerna genom att ha i åtanke att ställa kritiska följdfrågor. ”Obs! Glöm Ej! Kritiska 

följfrågor” stod skrivet med röd penna på de båda lathundarna vi i smyg hade framför 

oss. När Gudrun och Leanne berättade blev stundvis alldeles tagna av vad de sa. Vi 

tänkte  att ”hon har alldeles rätt!” Lathunden drog oss tillbaka till den professionella roll 

vi skulle agera från och kritiska frågor till utsagorna ställdes. Kritiska frågor i den 

bemärkelsen att Gudrun och Leanne blev tvungna att motivera sina svar. Exempelvis: 

”Du nämnde i början att trygghet kunde vara ramar och rutiner. Hur tänker du när det 

gäller barnen? Vad är det för ramar som är trygghet för dem?” Vid analys av vårt 

agerande är vi dock ense att vi ”köpte” deras argument alldeles för lätt.  

 

Kvalitativa undersökningsmetoder var, nackdelarna till trots, till stor fördel för vår 

undersökning. Med anledningarna att: gå på djupet och försöka fånga deras tolkning av 

ett begrepp. Metoden innebär ett fysiskt möte där vi, utöver språket som medel, kan tyda 

kroppsspråk, avläsa intentioner och tolka avsikt. Vi kan lyssna, se och uppleva! För att 

försöka fånga tolkningen som svarar mot vårt syfte.  

 

6.2.3. Hermeneutiken som forskningsansats – lätt och rätt? 

Vi hade till en början stora besvär med att förstå oss på hermeneutiken. Vi trodde från 

början att metoden skulle vara enkel och något vi nästan bara kunde ”kasta in” i vår 

rapport.  Så var det inte. Vi förstod ganska snart att ansatsen innebar ett förhållningssätt 

som skulle följa oss hela vägen. Från början till slut. För att anta det hermeneutiska 

förhållningssättet finns inga genvägar. Det betyder att ansatsen har inneburit en stor 

arbetsinsats från vår sida. Filosofin som den grundas på är abstrakt och svår för den 

ovane att förstå. Vi har studerat litteratur, läst på Internet, intervjuat en lärare i filosofi 

och diskuterat med varandra för att förstå att vi förstår vad vi tror att vi förstår! Nu tror vi 

att vi har förstått! 

Inom hermeneutiken liknas forskningsprocessen, det vill säga process och resultat, vid en 

hermeneutisk spiral där den ena tolkningen bygger på varandra. Spiralen ger dock inga 

mer direktlinjer för hur processen ska presenteras annat än att tankegången ska liknas vid 

en spiral. Vi diskuterade denna spiral åtskilliga gånger för att se om den ene förstod mer 

än den andre. ”Den går såklart neråt!” ”Nej, jag tror att den går uppåt!” Upp eller ner, vi 

kunde i vilket fall inte hitta en gemensam visualisering för vår process och redovisningen 

av denna. Förmodligen var det något vi inte förstod. Vi skapade vår blomma. Vi jämförde 

kontinuerligt blommans giltighet och likhet med den hermeneutiska spiralen för att vår 

modell skulle anses vara hermeneutisk korrekt. Trots goda intentioner, och klartecken av 

handledare och vår tillfrågade lärare i filosofi, kan vi inte frångå att en mer filosofiskt 

insatt person skulle se blomman som alltför tokig att använda! Risken till trots gav 

blomman oss möjlighet att förklara hur vår process och vårt resultat växte fram.   

Övrig tankar vi haft handlar om riskerna med vår egen förförståelse. Hur kan våra 

minnen och vår syn på trygghet och lärande prägla vårt resultat? Förförståelsen är, bland 

andra, kritiserad för att i forskning ta för stor plats (http://infovoice.se/fou 2010-12-08). 

Om en forskare inte kommer fram till något nytt, intressant i sin studie bör han backa, 

http://infovoice.se/fou
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reflektera över sig själv och sin förförståelse för att se om den har varit för styrande under 

arbetets gång (ibid.). Denna erfarenhet har vi fått under vår resa. Vi har upplevt att en del 

av våra hypoteser och antaganden har lett direkt mot ett mål som vi förväntat oss. Då har 

vi fått tänka om och försöka lämna, det som ansvarig utgivare för Infovoice 

(http://infovoice.se/fou 2010-12-08), kallar vår ”verkningshistoria”. Vid något tillfälle har 

vi kunnat skönja ett annat resultat efter att vi tagit ett steg tillbaka, men det har även 

funnits tillfällen då vi fått samma hypotes efter att ha försökt vara objektiva. 

Den hermeneutiska forskaren är sin egen snickare. Han liknas mer vid en detektiv än en 

traditionell forskare (http://infovoice.se/fou 2010-12-08).  Forskaren har auktoriteten att 

själv bestämma hur de olika pusselbitarna, de olika tolkningarna och hypoteserna, ska 

pusslas samman. Detta menar många kritiker är helt galet. Vetenskaplig forskning, menar 

de, ska inte vara avhängigt av en enskild forskares förförståelse (Olsson & Sörensen, 

2007). Denna kritik är vi eniga i. Vi har många gånger frågat oss själva om vi verkligen 

får vara så styrande som vi varit. Kan vi verkligen påverka ett resultat så mycket som vi 

gör och ändå anse att det är godtagbart?  Men samtidigt poängterar Olsson och Sörensen 

(2007) att i en hermeneutisk studie är inte objektiviteten möjlig och att den subjektiva 

förförståelsen är en förutsättning för att nå ett resultat. Det har, för oss, medfört att vi 

extra noga reflekterat över hypoteser och antaganden innan vi fortsatt att tolka. Vi ville 

vara säkra på att vi inte formade bitarna som vi ville ha dem så att de passade våra 

förväntningar. Vi avrundar metoddiskussionen med slutsatsen att hermeneutiken som 

forskningsansats, enligt oss och för oss, är rätt men inte lätt!  

6.3. Resultatdiskussion 
 

Med stöd av Stukát (2005) diskuterar vi ett urval av de resultat vi fått. Då vårt resultat 

innefattar en hel process, från frö till blomma, kan omöjligt alla områden belysas och 

lyftas upp. Vi kommer att fokusera på vår sista hypotes och vår huvudtolkning. Vår sista 

hypotes var resultatet som bygger på tidigare hypoteser och prövningar längst vägen, 

eller i det här sammanhanget; längst stjälken. Att enbart belysa vår sista hypotes och 

huvudtolkning betyder inte att tidigare resultat är sämre, men de är omprövade och därför 

av mindre vikt. Huvudtolkningen fungerar, i vår tankevärld, som blomman som skuggar 

vår stjälk. Tolkningen står över det reella konkreta resultatet, den besvarar inte 

forskningsfrågorna, men förklarar de faktiska svaren.  

 

Värt att notera är dock att vår sista hypotes och huvudtolkning bygger på våra slutsatser 

och prövningar. ”I hermeneutisk forskning betonas subjektiviteten” (Olsson & Sörensen, 

2007 s. 102). Vi har strävat efter objektivitet men inom hermeneutiken anses det vara en 

omöjlighet då vi ”alltid påverkas av tidigare erfarenheter” (http://infovoice.se/fou 2010-

12-08).  Kan något inom oss, kanske ett resultat av våra barndomsminnen, omedvetet ha 

lett oss till att höra vad vi vill höra och se vad vi vill se?  

 

Vägen till vårt syfte gick genom våra forskningsfrågor: 

 På vilka kvalitativt skilda sätt kan begreppet trygghet tolkas och förstås? 

 Hur kan tolkningen av trygghetsbegreppet visa sig i pedagogisk handling? 

 

http://infovoice.se/fou
http://infovoice.se/fou
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6.3.1. Överst på stjälken – vår sista hypotes – två tolkningar 

Trygghet är, för barnet, en god självkänsla! I relation till pedagogisk handling innebär 

det att pedagogen uppriktigt tror på barnet, uppmuntrar barnet, ser till varje barns unika 

situation och ger barnet redskap att vilja fortsätta lära.  

 

Trygghet är anpassning. I pedagogisk handling innebär det att pedagogen, genom 

normer, regler och rutiner, ser till gruppens fördel och försöker anpassa den enskilde in i 

mallen som gäller. Barn lär genom konsekvenser. 

 

Vår hypotes ger oss två kvalitativt skilda sätt att tolka trygghetsbegreppet på. Att trygghet 

är självkänsla och att trygghet är anpassning. Märk att vi påstår att trygghet är något. Vi 

brottades länge och mycket gällande hur vi skulle benämna begreppet. Skulle vi säga att 

trygghet är något eller att något kan ge trygghet? I början av processen nämndes 

relationen med att något ger trygghet. Exempelvis att miljön kan ge trygghet. 

Benämningen ger fick oss dock att tolka trygghet som avskilt från sammanhanget det var 

relaterat till. Att trygghet, som i exemplet ovan, var åsidosatt miljön. Om miljön kan ge 

trygghet fick vi ställa oss frågan; vad var denna trygghet vi talade om? Därför skiftade vi 

ord till är. Kanske hade ett annat begrepp än är varit mer passande men vi fann inget ord 

som bättre kunde parallellisera trygghetsbegreppet med den faktor vi exemplifierade 

trygghet med.  

 

6.3.2. Trygghet är självkänsla – diskussion med teoretiska perspektiv 

Resultatet trygghet är självkänsla innebär i praktiken att pedagogen genom empati, 

uppriktigt tror på barnet, ser varje barn som unikt och uppmuntrar barnet till att vilja 

fortsätta lära. Mot vår teoretiska bakgrund, där vi benat ut fem olika perspektiv av 

begreppet trygghet, finner vi att begreppet trygghet är en god självbild bäst stämmer 

överens mot vårt resultat. Leanne talar om sin relation med barnet, hur hon uppmuntrar 

barnet, och hur denna uppmuntran leder till att barnet tror på sig själv vilket är liknande 

budskap Steensaasen och Sletta (2000) ger då de påstår att självbilden leder till trygghet 

genom mellanmänskligt samspel. De påstår vidare att självbilden har betydelse för 

barnets hela liv med vilket Leanne instämmer när hon påstår att hon vill ge barnet viljan 

att fortsätta lära.  

 

Viljan och empatin till trots så saknar resultatet självkänsla som trygghet en viktig faktor. 

När Steensaasen och Sletta (2000) berättar att självbilden är ett resultat av 

mellanmänskligt samspel menar de även samspelet barnen emellan. De menar att det 

goda samspelet börjar med pedagogen, ett samspel som Leanne redovisar, men sedan 

skall det goda samspelet implementeras i gruppen. Enligt den teorin är barnens 

självkänsla, och fortsatta lust till lärande, beroende av ett gott samspel i barngruppen 

(Steensaasen & Sletta, 2000). Samhörighet ger enligt Ihrskog (2006) och Imsen (2006) 

barnet en inre känsla av trygghet. Trygghet i form av självkänsla är beroende av att få 

vara med (Steensaasen & Sletta, 2000). Vårt resultat ger indikation på att det enbart är 

pedagogen som är avgörande för barnens självkänsla tillika trygghet. Om inte 

redskapen,(se hypotesen) för att vilja fortsätta lära innefattar barn till barn-relationer? Vi 
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fann dock att redskapen främst syftar på praktiska färdigheter som att lära sig knyta 

skridskor och äta i matsalen. 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lpo 94, 2006 s.3). 

 

6.3.3. Trygghet är anpassning – diskussion med teoretiska perspektiv 

Resultatet trygghet är anpassning innebär i praktiken att pedagogen, med konsekvenser 

som metod, lär barnen att följa gällande normer, regler och rutiner. I resultatet är normer, 

regler och rutiner medlet för trygghet och är inte synonymt med tryggheten självt. 

Pedagogen ska se till gruppens bästa före individens. Normer, regler och rutiner nämns 

av Imsen (2006) som avgörande för människans välmående. Sommer (2005) påstår att 

barn blir trygga då de vet vad de får och inte får göra. Gudrun beskrev gång på gång hur 

barnen ska lära sig att ”hålla sig inom ramarna”. De barn som hamnade utanför, som inte 

gjorde som hon ville, försökte hon rätta till genom ”att forma barnen”. Metoden är att 

vara konsekvent med en eventuell ”bestraffning” som följd om barnen inte följer 

reglerna. Regler gör dem trygga. Barnen lär sig regler och då lär sig barnen mer. 

Stensaasen och Sletta (2000) ger exempel på en lång forskningsstudie i London där 

elevernas välmående och lärande utvärderades. De skolor som lyckats bäst hade 

gemensamma normer, regler och rutiner. Alla visste vad som gällde (ibid). Imsen (2006) 

betonar vikten av att vara konsekvent och tydlig vilket stödjer resultatet.  

 

Det finns klara teoretiska stöd för normer, regler och rutiners betydelse för trygghet. 

Samtidigt finner vi att majoriteten av litteraturen gällande barns trygghet förespråkar det 

goda psykosociala klimatet före normer, regler och rutiner. Stensasen och Sletta (2000) 

argumenterar för att alla barn ska inkluderas. Ihrskog (2006) menar att den vuxne aktivt 

ska främja goda relationer i barnens samspel och Forsman (2003) menar att pedagogen 

medvetet ska motverka utanförskap. Utanförskap leder till otrygghet (ibid). Kan vårt 

resultat anpassning vara trygghet? Främjar bestraffning ett gott samspel? Om någon 

pekas ut? Hur blir det för de barn som ofta gör ”fel”? Blir tydliga gränser, med regler och 

rutiner, ett aktivt främjande av goda relationer? Kanske. Vad är rätt och vad är fel? Det är 

en subjektiv bedömning, en tolkningsfråga, vad normer, regler och rutiner innebär. 

Likaså vad lärande är. Är lärande att lära sig att sitta still och vara tyst eller är lärande att 

våga höja rösten, våga vara utmanande och livligt interagera med andra? 

 

”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna skall få 

möjligheter att ta initiativ och ansvar.” (Lpo 94, 2006 s. 6) 

 

6.3.4. Med hermeneutiken som ansats – påverkar vår förförståelse vårt resultat? 

Med en hermeneutisk ansats ska vi vara medvetna om vår egen förförståelse och använda 

oss av den i vår process (Olsson & Sörensen, 2007). Det finns risk inom hermeneutikens 

forskningsområde att forskaren leder processen till ett önskat resultat 

(http://infovoice.se/fou 2010-12-08). Trots intentionerna att vara objektiva kan vi inte 

frångå att vår egen subjektivitet alltid är med oss. Kanske är den synlig när vi får fram ett 

http://infovoice.se/fou
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resultat som, av begreppen att döma, kan ses som motpoler till varandra; självkänsla och 

anpassning. Lägger vi in egna värderingar när vi gör begrepp av resultat? Det finns en 

risk! Men, resultaten är ändå så ”sanna” de kan bli. I alla fall med oss som ”forskare”. 

Det finns inga sanningar! Bara tolkning genom vilka vi försöker skapa oss förståelse 

(http://infovoice.se/fou 2010-12-08). 

 

6.3.5. Blomman som slog ut – vår huvudtolkning – diskussion med teoretiska 

perspektiv 

Den barnsyn pedagogen har, präglar synen på trygghetsbegreppet och ger spår i den 

pedagogiska handlingen pedagogen praktiserar. 

 

Det var efter många och långa omläsningar av materialet som huvudtolkningen sakta 

trädde fram. Från att ha tänkt vad Gudrun och Leanne i realiteten sa, till vad de menade, 

till vad de verkligen menade, till vad de menade mellan ”mellan raderna”. Vad ”sa” de 

egentligen? ”Handlar det inte om hur de ser på barnet?” frågade vår korrekturläsare, en 

lastbilschaufför som agerat skuggstudent då han, av intresse, av och till läst igenom vår 

uppsats. ”Det är ju verkligen viktigt det där, hur man ser på barnet”. Lastbilschauffören 

verkade ha en poäng. Han såg något vi inte såg då vi, med rödsprängda ögon, inte 

lyckades se annat än vad som verkligen stod skrivet. Man kan verkligen ”stirra sig blind” 

när man någonting vill hitta. Vår lastbilschaufför hittade ett spår, vi följde det, och såg ett 

mönster.  

 

Leanne talade om barnet i jag-form med en empati vi fann vara otrolig för en kvinna som 

ägnat större delen av sitt yrkesliv åt barn. Hon berättade hur hon och hennes kollegor inte 

tog raster när barnen i förskoleklassen var nya och hur de systematiskt placerade sig vid 

toaletten, omklädning och matsalen för att barnen alltid skulle känna sig trygga i miljön. 

Hon berättade att: ”Man slutar aldrig lära. Jag får hela tiden ompröva min lärarroll”.  

 

Gudrun var en härlig kvinna, ett energiknippe som entusiastiskt berättade om sitt arbete. 

Vi var helt uppslukade av hennes utsagor om de stackars skilsmässobarnen, så tillvida att 

vi själva var helt säkra på att skilja oss från våra män är för evigt uteslutet om vi har 

någon respekt för våra barn, och kommande barns, välmående och utveckling. Hon 

pekade mot hörnet i rummet där de ”speedade” barnen brukar dra sig undan när de inte 

vill lära sig. ”De lär sig säkert sina saker men inte det som jag tänkt mig”. Hon berättade 

hur de nyligt gjort snögubbar av flörtkulor. Alla barn skulle följa en mall, en färdig mall 

som Gudrun gjort, men alla gjorde inte lika fint. En del snögubbar hade bara en flörtkula. 

Gudrun förklarar hur hon, med lureri och lockeri, får barnen att skapa färdigt så att 

snögubbarna blir precis som hennes. Och reglerna, hon talade om reglerna, de 

gemensamma som utarbetats på skolan. Att barnen ska lära sig att passa in i gruppen. 

Annars ”måste man gå in och rucka på det lite grann”.  

 

Det finns ett mönster i hur Leanne agerar och ser på sina barn och likaså finns det ett 

mönster i hur Gudrun ser på sina. Det handlar om deras barnsyn. Sommer (2005) kallar 

det ”filtret” genom vilket vi tolkar barnen. Leanne och Gudrun verkar ha olika ”filter”. 

Leanne ser barnet som någon som kan. Leanne: ”Jag är mycket medveten som barn om 
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det jag inte kan, men kan jag växa genom det jag kan, då har jag mycket större 

förutsättningar att klara av det jag inte kan”. Gudrun ser barnet som någon vilken 

behöver korrigeras. Gudrun: ”Man måste gå in och forma barnen så att de passar in i 

gruppen”. Vi fann att Gudrun och Leannes tolkningar av trygghetsbegreppet är ett 

resultat av den barnsyn de besitter. Barnsynen var vår blomma. Vår huvudtolkning. En 

liten men fin blomma. 

 

Kanske kan vi lyfta diskussionen ett snäpp högre. Det växer ut en till stjälk från vår 

stjälk. En lång och smal. Den lyfter sig över vår blomma och skuggar i sin tur den. Från 

den nya långa smala stjälken växer det en knopp. En knopp som också blommar. Den 

blomman symboliserar steget över barnsyn. Blomman är den lärandeteori som i sin tur 

präglar barnsynen. Kanske har Leanne en sociokulturell teori i sitt ”filter”? Ser hon på 

barn som meningsskapande individer vilka lär sig bemästra olika miljöer i meningsfulla 

sammanhang (Hurtig, 2007)? Har Gudrun drag av behaviorismen som lärandeteori, där 

inlärning främst anses ske genom stimulus och respons (Hwang & Nilsson, 2007)? Syns 

Gudruns syn på lärande gällande hennes överförbara kunskap om snögubben av 

flörtkulor? Med barnen som passiva mottagare och kunskap som överförbart (Dysthe, 

2007)? Vi kan naturligtvis inte dra några sådana slutsatser då vårt syfte var att förstå en 

tolkning och inte fånga en bakomliggande lärandeteori, men vi leker med tanken att vår 

blomma aldrig slutar växa. Vad finns bakom lärandeteorierna? Uppväxt? Fostran? Och 

bakom det? Kultur? Kanske kan vår blomma bli hur hög som helst? 

 

Vad vi vet, och med säkerhet kan säga, är att vi minns. Vi minns vad som var viktigt. För 

oss. När vi var små. Som förskoleklassbarn. För vi minns den där dagen. Dagen när allt 

började. Dagen då vi började skolan. De främmande ungarna, de stora skymmande 

rumporna, och pirret i magen. Och längtan. Att få lära sig läsa. Och skriva. Och få nya 

kompisar. Vi minns att trygghet var viktigt. För att vilja lära. Därför är vår uppsats viktig. 

För alla Er som vill veta. Hur trygghet kan förstås. Och vilken inverkan det kan ha för 

pedagogisk handling - lärande. 

 

6.4. Didaktiska konsekvenser 
 

Processen börjar lida mot sitt slut. Vi sitter, bekvämt lutandes tillbaka på de annars så 

obekväma biblioteksstolarna, och njuter av att vi snart har nått vårt mål. Du kanske tror 

att målet är den färdiga uppsatsen? Det var målet från början men nu förstår vi att målet 

var ett annat. Målet är den kunskap som vi tillägnat oss genom den stundtals mycket 

tunga men ändå roliga process vi arbetat oss igenom. Den kunskap som vi tar med oss i 

vår kommande yrkesroll – som förskollärare. Vi behöver inte diskutera vilka didaktiska 

konsekvenser vi önskar ta upp. Vi veta båda vad som är viktigast. Vad som är viktigast 

för oss. Vi har sagt det men det tål att sägas igen. ”Det är ju verkligen viktigt det där, hur 

man ser på barnet”. Vår korrekturläsande lastbilschaufför som mumlandes läser vår 

rapport. Han har inte en poäng utan han har poängen! För hur vi ser på våra barn, i vår 

kommande yrkesroll, påverkar inte bara vår syn på trygghet eller andra viktiga begrepp 

som vi medvetet eller omedvetet kommer inverka på vår praktik. Vår syn på barnet 

kommer också spegla barnets syn på sig själv. Om vi väljer att se på barnet som det 
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Sommer (2005) kallar kompetent eller om vi kommer att se på barnet som Hwang och 

Nilsson (2007) kallar passivt leder till att barnet antingen blir autonomt eller beroende. 

De barn vi möter önskar vi blir barn som tror på sig själv, som vet att de kan och som vill 

kunna! Vi är säkra på att både Leanne och Gudrun önskade detsamma. Vi vet dock nu, 

efter vår studie, att det ”filter” som Sommer (2005) menar att vi tolkar barnet genom, 

efter granskning kan visa en syn på lärande och en syn på barn som den vuxne själv 

kanske inte alls är medveten om. Vi har lärt oss att det är viktigt att granska vårt ”filter”.  

 

Sommer (2005) menar att den drastiskt förändrade barnsynen, från 60-talet och fram, 

beror på förändrade levnadsvillkor, en förändrad kultur och förändrade kontexter barn 

ingår i. Vi kommer arbeta i en kultur som fortsätter att förändras. Därför är en 

kontinuerlig granskning av våra ”filter”, våra värderingar, viktigast för oss. Så att vi kan 

möta nya barn som i en förändrad värld kommer till en förändrad skola. I många år fram. 

Till en skola där de ska få kompisar. Där de får vara någon. Där de får vara trygga. Och 

där de längtar efter att få lära. Där de första dagen, skymda bakom mammornas stora 

rumpor, står med pirret i magen. Med det härliga pirret i magen. Vi vill, genom vår syn 

på barnet, göra skolan härlig! 

 

6.5. Förslag till fortsatt forskning 
 

Det är ju verkligen viktigt det där, hur man ser på barnet”. Vår lastbilschaufför som 

sittandes i soffan läste igenom vår text. Som mumlandes tänkte tillbaka på sin dag. Dagen 

då han började skolan.  

 

För Dig som är intresserad av att forska vidare i ämnet vill vi göra lastbilschaufförens 

önskan till lags och rekommendera en djupare dykning i ett ämne vi bara berört; 

barnsynens inverkan på barn och lärande. Hur kan den se ut? Var kommer den ifrån? Och 

vilken roll spelar den? Barnsynen alltså. För vi tror, precis som vår lastbilschaufför, att 

den syn man har på barnet formar barnets framtid. På gott och ont. En planta kan få 

många stjälkar. Och många blommor. Så forska vidare.  
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