
 

 

 
 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 

Barns tankar om skolan 
En hermeneutiskt inspirerad intervjustudie 

med tio barn i en förskoleklass  

 
                                   Marina Sander 
                                  December 2007 

 
 
 

Examensarbete, 15 hp 
                                                        Didaktik  

 

Lärarprogrammet 
                                             Handledare: Åsa Morberg 
                                        Examinator: Christina Gustafsson 

 



 

 
Sander, Marina. (2007) Barns tankar om skolan. En hermeneutiskt inspirerad intervjustudie 
med tio barn i en förskoleklass. 
Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och 
psykologi. Högskolan i Gävle. 2007.  
 
Sammanfattning 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vad barn i en förskoleklass har för tankar 
om skolan. Frågeställningen lyder: Vilka tankar har tio barn i en förskoleklass om skolan? 
Anledningen till att undersöka detta är, att barns tankar är unika och det är av stor vikt att ta 
reda på vilka tankar de har om skolan. Barn befinner sig i skolan under många år och att då få 
sätta ord på sina tankar kan vara en god start för dem inför deras framtida skolgång. 
Pedagogen kan genom att aktivt lyssna till barnen ta del av deras livsvärld som denne kan 
bära med sig som en viktig kunskap i den pedagogiska verksamheten. Genom detta lyssnande 
kan den egna pedagogiken både utmanas och utvecklas. 
 
Litteraturbakgrunden synliggör vad andra författare samt forskare har kommit fram till i 
studier av barns tankar. Tidigare forskning visar vilka faktorer som kan råda i diskursen kring 
barn, t.ex. från vilket perspektiv barn betraktas av vuxna, samt maktförhållanden som kan 
råda mellan vuxna och barn. Studien bygger dels på ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, 
dels på ett logiskt konstruktivistiskt perspektiv. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses 
barnets språk och tankeförmåga som en social tillställning där kommunikation och interaktion 
med omgivningen utvecklar dessa förmågor. Ur ett logiskt konstruktivistiskt perspektiv ses 
barnet som en ensam aktör i konstruktionsprocessen. Dessa teorier finns med i studien som en 
bakgrund och genom en abduktiv process prövas teoriernas bärkraft, vilket innebär en 
interaktion mellan empiri och teori. Den metodiska ansatsen är inspirerad från hermeneutiken, 
då barnens utsagor har analyserats utifrån inspiration från denna tolkningslära.  
 
I studien ingick tio barn. Studien genomfördes på en mångkulturell skola där flertalet av 
barnen är tvåspråkiga, vilket innebär att de har ett annat modersmål än svenska. Intervjuerna 
genomfördes med fyra flickor och sex pojkar.  
 
Några centrala begrepp i arbetet är, diskurs och perspektiv. Diskurs står för den tillvaron och 
det sammanhang barnet befinner sig i när de är i skolan. Perspektiv förklaras som vilken syn 
vuxna/pedagoger väljer att betrakta barnet från. 
 
Studiens resultat visar att barnens tankar om skolan är flerfaldiga, vilket är beroende av i 
vilket sammanhang barnen tänker på skolan. Barnen särskiljer på leken och lärandet. När de 
talar om lärandet är detta i form av läxor och ämneskunskaper. Leken är en aktivitet som 
uppskattas av barnen. Barnens tankar innefattar även kamraternas betydelse. Barnens utsagor 
tyder på att de har uppfattat de regler som råder på skolan och att lärare är de som bestämmer 
samt sätter upp regler för barnen. Barnen visar tydligt att förhållningssättet, som att t.ex. visa 
hänsyn, är särskilt uppmärksammat av dessa. Pojkarna uttrycker dock denna vetskap på ett 
annorlunda sätt än flickorna. Pojkarna använder sig då ofta av negationer i sina uttalanden, de 
säger t.ex.: man ska inte slåss, medan flickorna säger: man ska vara snäll. 
 
Nyckelord: Barn, diskurs, livsvärld, perspektiv, skola, tankar
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1. Inledning 

 
Innan jag påbörjade mina studier på Högskolan i Gävle hösten 2004 hade jag flera års arbete 
bakom mig inom barnomsorg och skola. Detta arbete har påverkat mig på många sätt och gett 
mig mycket erfarenheter av barn. Mina erfarenheter består av att jag fått kunskaper om barn, 
men också ett intresse för att skaffa mig ytterligare inblick i barns livsvärld. Inte minst har 
jag funderat mycket över hur barn tänker om olika saker. Eftersom jag nu skall skriva mitt 
examensarbete känns det viktigt för mig att jag får koppla den erfarenheten till ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Jag anser att detta ger lärarprofessionen tyngd och är av stor 
betydelse för mitt kommande yrkesutövande som förskollärare. Jag har ett genuint intresse 
för barn, som jag är intresserad av att vidareutveckla. Barn har mycket att säga, bara man 
som pedagog1 har en vilja att verkligen lyssna till barnen. Jag är också intresserad av vad 
barn tänker och då framförallt inför sin skolstart. Skolan har en stor betydelse i barnens 
tillvaro. Därför vill jag i detta arbete söka svar på vad barn i en förskoleklass har för tankar 
om skolan. Min förhoppning med denna studie är att få mer kunskap samt förståelse för vilka 
tankar barnen har om skolan. Jag vill vidare se vad innebörden av dessa tankar är, samt hur 
kunskapen som studien ger kan användas i den pedagogiska verksamheten med barn.
   
Frågeställningen uppkom genom att jag läste Preisz artikel i Lärarnas tidning, nr 11/2007. 
Där framkom det att det är viktigt att skapa positiva förväntningar för att få goda spiraler i 
skolan. Preisz betonar i sin artikel att lärare vet ”[…] att positiva förväntningar leder till 
bättre prestationer […]” [kursivering tillfogad] (s. 28). Preisz syftar på positiva 
förväntningar från både lärare och elever. Jag ser då en direkt koppling till mitt arbete där 
blivande skolbarn får synliggöra sina tankar och förväntningar inför sin skolstart. Barnen kan 
då känna att deras tankar är värdefulla, vilket kan göra att de erfar att de får inflytande över 
sin tillvaro. Detta kan vara en god start på ett bra och utvecklande samarbete mellan barn och 
pedagoger inför den kommande skolstarten.  
 
Skolverket gör bl.a. kontinuerliga undersökningar om barns attityder till skolan. Dessa 
undersökningar har jag tagit del av för att få en överblick över vad barn har för attityder till 
skolan. Jancke (1995) har rapporterat (enligt Arnér & Tellgren, 2006, s.12) att det finns gott 
om forskning om hur barn tänker utifrån olika vuxenperspektiv. Vuxenperspektiv kan 
förklaras som att den vuxna säger sig veta vad barn behöver och vill, utan att egentligen fråga 
dem. Vidare menar Jancke (1995) att det vore önskvärt inom forskning att barn själva fick 
komma till tals så att deras egna perspektiv lyfts fram. Genom att aktivt lyssna på barnen kan 
den uppmärksamme få kunskap om deras tankar om skolan. Att ta reda på vad barn i en 
förskoleklass tänker om skolan är intressant då dessa barn är morgondagens elever. 
Doverborg & Pramling (2000) menar att i skolan möter barnen en för dem ny verklighet som 
skall ge dem nya erfarenheter. Barn som börjar i förskoleklassen är inte oskrivna blad utan de 
bär med sig tankar och en förförståelse för vad de skall möta i skolan. Detta kan ha sin 
upprinnelse i att barn lever i olika miljöer och att dessa får olika erfarenheter beroende av 
vilken familj samt kultur barnen kommer ifrån. Barns tänkande skiljer sig mot vuxnas, så till 
vida att vuxna har mer erfarenheter än vad barn har. Många gånger tror vuxna att de vet vad 
barn tänker, detta kan föra med sig att vuxna drar slutsatser som är emot barnens egna sätt att 
tänka. Enligt Doverborg & Pramling (2000) tänker barn utifrån tidigare upplevelser och 

                                                
1 Mitt val av begrepp har fallit på pedagog, då detta är ett begrepp som används inom den pedagogiska 
verksamheten.                                                                                                                                                                                           
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erfarenheter. Detta är värt att ha i åtanke i allt arbete med barn, att de bär med sig tankar och 
erfarenheter från en situation till en annan.  
 
Nedan följer ett avsnitt om arbetets disposition för att läsaren skall få en överblick av hur 
arbetet är upplagt. 
 

1.1 Arbetets disposition 
 
Examensarbetet fortsätter efter denna inledning med en litteraturgenomgång. 
Litteraturbakgrunden, kapitel 2, är uppdelad med underrubriker i form av teman. I kapitel 3 
kommer en genomgång av det hermeneutiskt inspirerade synsättet. I kapitel 4 presenteras 
syftet med denna studie samt de frågeställningar arbetet avser belysa. Kapitel 5 består av 
metod samt urval, genomförande, dokumentation, abduktiv process samt forskningsetiska 
överväganden. Där behandlas även studiens tillförlitlighet. Resultatet redovisas i kapitel 6, i 
resultatet ingår även analysarbetet. Korta anföranden vad alla barn har gett uttryck för under 
respektive temaområde har gjorts, men endast några barns utsagor är citerade. Dessa citat är 
valda eftersom de har varit intressanta tolkningsunderlag samt bidragit med kunskap om barns 
tankar om skolan. Efter detta följer en sammanfattande tolkning och resultat av studien i 
kapitel 7. I kapitel 8 förs en diskussion och reflektion av arbetet. Där diskuterar jag även mitt 
tolkningsarbete, samt metoden och resultatet. Sist i kapitlet belyses några didaktiska 
reflektioner utifrån de erfarenheter som studien har gett. Kapitel 9 får avsluta detta arbete där 
förslag till fortsatt forskning ges.  

 

2. Litteraturbakgrund 
 
I detta avsnitt presenteras en del litteratur. Denna litteratur behandlar inte exakt samma 
område som mitt, men det finns kopplingar mellan dessa områden och min studie. Val av 
litteratur har gjorts med utgångspunkt från litteratursökningar2. Jag fann då: Donaldson 
(1978), Hartman (1986), Hjorth (1996), Löfdahl (2006), Doverborg & Pramling (2000), 
Elbers (2004), Arnér & Tellgren (2006). Jag har också tagit del av Skolverkets rapport 2006 
som jag fann på Skolverkets hemsida. Denna rapport valde jag för att den var aktuell. Green 
& Hartmans (1992) forskning fann jag när jag läste Hartman & Torstenson-Ed (2007) bok. 
Primärkällan fick jag sedan tag på genom Linköpings Universitet. Forsbergs (2005) artikel i 
Pedagogiska Magasinet fann jag efter en läsning av denna tidning. Inledningsvis tar jag nu 
avstamp i Hartman (1986, 2007) eftersom jag anser att hans forskning ligger nära min egen 
beträffande barns tankar om skolan. 

 
 
 
 
 
                                                
2 De sökord som användes var: skolan, skolans uppdrag, barn, barn*tankar, barn*skola, barn*perspektiv. Dessa 
sökningar gjordes i Higgins och Libris. I de internationella databaserna, Eric CSA och Psyc info gjordes 
sökningar på följande sökord: children, children and school, children and thought, beginning school, children 
perspective och children*perspective. 
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2.1 Barns tankar om livet  
 
Hartman (1986) skriver om barns tankar om livet i sin bok. Han har senare även gett ut en 
nyare utgåva vilken är skriven 2007. Jag väljer att presentera båda verken, eftersom det finns 
likheter i barnen utsagor i dessa båda verk. Hartmans bok skrevs för över tjugo år sedan. I 
denna bok skildrar författaren hur barn tänkte kring livsfrågor på den tiden. Han berör en 
mängd olika livsfrågor i sin bok. Det som främst har inspirerat mig är det som författaren 
hävdar, för att nå kunskap om barnen bör man som pedagog fråga vad barnen tänker. Vidare 
berättar författaren att när barnen fick uttrycka och medvetengöra sina tankar, gav dessa ofta 
uttryck för sådant de upplevt och sett.  Vidare framkom det att barnen strävade efter att göra 
sin tillvaro begriplig, med detta sökte barnen efter meningsfullhet i sin omvärld. Det framkom 
även att barnen ofta gav uttryck för djup humanistisk människosyn och en 
samhällsuppfattning som innebar en förmåga till medkänsla för de svaga och förtryckta. 
Barnen kunde också påvisa vrede mot vuxenvärlden som dessa ansåg var ansvarig för krig 
och miljöförstöringar. Det barnen visade i undersökningen var att de ofta tänkte på livsfrågor 
(Hartman, 1986).  
 
Forskning vid Linköpings Universitet har gjorts på hur barn i åldern 8 – 13 år upplever sin 
livssituation (Green & Hartman, 1992). Denna forskning ingick i ett projekt vid namn Balil. 
Balilprojektet startade redan 1987 med anslag från skolöverstyrelsen. Syftet med detta projekt 
var att få en fördjupad kunskap om hur barn i den senare barndomen upplever sin livssituation 
(Green & Hartman, 1992). Projektet innefattade även barns uppfattning om vad som var 
viktigt i skolan. Resultatet av projektet skildras i Hartman & Torstenson-Ed (2007), där det 
framkommer, att för barnen var skolan en helhet där livet tillsammans med kamraterna var 
den viktigaste biten. Barnens svar omfattar också att praktiska och kreativa färdigheter var 
viktiga att få lära sig i skolan. För pojkarnas del var sport viktigt och då ofta den sport de 
redan utövade på fritiden. Flickorna var mer intresserade av att erfara estetiska kunskaper. 
Dessa tyckte också det var viktigt att de fick lära sig att vara hjälpsam samt att få kunskap om 
hur miljön kan förbättras. Vidare framkom det även att barnen tyckte det var viktigt att få ha 
eget inflytande. Intressant är om barnen i min studie ser på skolan på samma sätt som dessa 
barn. Barnen i Green & Hartmans (1992) studie var något äldre än barnen är i min studie, men 
det kan dock finnas likheter vad barnen upplever är viktigt i skolan. Barnen fick även i detta 
projekt berätta vad som var viktigt för dem när de gick i förskolan. Hartman & Torstenson-Ed 
(2007) skriver att det inte var den pedagogiska verksamheten som var viktigast för barnen när 
de gick i förskolan. Det viktigaste var möten mellan människor. Saker som intresserade 
barnen var att få fullfölja egna intentioner. Vidare menar författarna att leken var väldigt 
viktig för barnen då även egna intentioner kunde framträda. Denna forskning vill påvisa att 
barn och ungdomar har tankar om sin livsvärld. Detta ska uppmärksammas och barnen bör få 
komma till tals som ett led i barns rättigheter. Vidare menar författarna att barn inte är 
jämställda vuxna när det gäller erfarenheter och ansvar, men då det gäller människovärde och 
rätten att bli lyssnade till borde det inte finnas någon skillnad mellan vuxna och barn. 
Författarna betonar att barns tankevärld är ständigt föränderlig och barnens tankar speglar 
deras omgivna samhälle. De vidhåller även att barnen reflekterar och bearbetar upplevelser 
och intryck de får av sin omvärld. Därmed ställer barnet sin egen person i relation till det 
samhälle de lever i. Samhällets värderingar styr barnen och senare även barnens utveckling av 
egna värderingar. Författarna menar att det är mycket som är sig likt vad barn tänker idag och 
som barn tänkte för drygt tjugo år sedan. Vidare sammanfattar Hartman sin undersökning 
genom att hävda att barnen i hans studier hade behov av att föra samtal om sin livssituation. 
Detta menar författaren är en del av barns rättigheter, just att få berätta om sin livssituation. 
Vidare poängterar han att det är viktigt att lära känna barns tankevärld för pedagoger som 
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arbetar med barn. Han menar att tidigare barnforskning som bedrivits genom åren har främst 
gett intryck av att barnet saknar de egenskaper i form av tankeverksamhet som det senare får 
som vuxen. Det som Hartman bidrar med för min studie är vikten av att vi som vuxna tar 
tillvara barnens uttryck och ser det som att de faktiskt har något att säga oss (Hartman & 
Torstenson-Ed, 2007).  
 
I nästa avsnitt redovisas kort vad Hjort (1996) kom fram till i sin studie. Jag väljer att 
presentera detta eftersom leken bör belysas som ett inslag i barnens livsvärld. Barn som 
kommer till förskoleklassen kanske upplever att det inte finns lika mycket plats för lek som 
det fanns när de gick i förskolan. 

 

2.2 Barns tankar om lek 
 
Hjorth (1996) har i sin avhandling skrivit om barns tankar om lek, där hon har fokuserat sin 
studie kring barn i åldern 5 – 7 år, vilket är en åldersgrupp som ligger nära den jag själv 
studerar. Hjorth ville i sin studie fånga barns uppfattningar om lek i förskolan. Detta försökte 
hon uppbringa genom att intervjua och observera barn. Hennes resultat tyder på att leken är en 
viktig och självklar del i barnens liv. Studien visar även att det är mycket som utvecklas 
genom leken, t ex att barnen lär sig inta andras perspektiv och att de lär sig att förstå regler. 
Barnens självkänsla och självständighet utvecklas också genom leken. Vidare menar 
författaren att leken är en viktig faktor i barnens livsvärld då de lär sig att förstå sig själva och 
sin omgivning genom den. Studien visar också på att barnen upplevde stor glädje när de fick 
leka. Författaren hävdar att för vidare forskning skulle ett angeläget område att 
uppmärksamma vara hur leken i skolan ter sig när 6-åringarna integrerats med skolan. Detta 
kan uppmärksammas i min studie, om barnens tankar om skolan även omfattar leken. 
 
I nästa avsnitt presenteras begreppet barnperspektiv, där barns eget perspektiv eller den 
vuxnes perspektiv på barn belyses.  

 

2.3 Barns perspektiv eller barnperspektivet? 
 
Enligt Arnér & Tellgren (2006) finns det flera definitioner på begreppet barnperspektiv.  
Socialstyrelsen har sin definition på barnperspektivet, vilket är följande: 
 

”Begreppet perspektiv betyder synvinkel. Det kan alltså betyda att se något ur 
barnets synvinkel, att se med barns ögon” (SoS-rapport, 1996:19, s.13). 

 
Arnér och Tellgren (2006) menar att forskare/pedagoger inom skola och förskola som ses som 
professionella när det gäller sina uttalanden om barn, har i allmänna debatter blivit tilldelade 
barnperspektivet. Vidare menar Arnér och Tellgren att begreppet barnperspektiv skall 
definieras både hur vuxna ser till barns bästa och barns egen uppfattning om sin livsvärld. 
Barns egna perspektiv tolkas ofta av vuxna. Då får man ha i åtanke att de vuxna ofta har sitt 
perspektiv och sin förförståelse av hur barn tänker etc. Vidare menar författarna att vuxna inte 
kan förstå barns perspektiv fullt ut. Många gånger tror sig vuxna förstå barns perspektiv, men 
så är inte alltid fallet. Däremot hävdar de att genom samtal med barn kan vuxna förstå barnets 
subjektiva perspektiv, vilket innebär att barnen själva får berätta om sina tankar och 
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erfarenheter. Arnér & Tellgren ställer sig frågande till hur barns erfarenhet skall respekteras 
av vuxna. Synsättet vuxna väljer att betrakta barn på är beroende av vilket perspektiv vi 
väljer, om det är barns perspektiv eller den vuxnes perspektiv på barn. Detta kan dock vara 
beroende av sammanhanget som barns perspektiv skildras i. I detta arbete kommer barnens 
egna perspektiv synliggöras eftersom det är barnens tankar samt innebörden av dessa som är 
det väsentliga. Att välja barnens egna perspektiv gör att barnen får komma till tals i olika 
sammanhang. Arnér & Tellgren (2006) menar att utifrån barnens erfarenheter och utsagor kan 
skolans verksamhet planeras. 
 
Halldén (2003) skriver i en artikel i Pedagogisk Forskning i Sverige, nr 1/2003 att 
barnperspektivet har blivit ett ord med stor retorisk potential. Vidare menar författaren att ett 
sätt att inta ett barnperspektiv på är, att fånga barns egna röster, men att det finns en 
subjektivitet av utsagorna från forskaren/pedagogen som då förbehåller sig rätten till att tolka 
dem. Vidare skriver författaren att barns perspektiv måste ses som ett uttryck som har använts 
där barnet själv har fått lämna sitt bidrag beträffande sin tillvaro (Halldén, 2003). 
 
Synen på barndomen har ändrats över tid, men äldre synsätt kan till viss del leva kvar idag. 
Synsättet som fortfarande kan finnas kvar i vårt samhälle enligt Arnér & Tellgren (2006) är, 
att barndomen ses som en övergångsperiod utan värde. Därmed menar författarna att barnen 
kan bli betraktade som att deras tankar och utsagor är mindre värda eftersom de ännu ej är 
vuxna.  Dagens vuxna kan fortfarande enligt författarna ha svårigheter att närma sig barnens 
perspektiv. Telhaug (1991) hävdar att synen på barndomen ligger i en historisk kontext där tre 
faser har genomsyrat utvecklingen. Den första fasen var att barnet var en liten vuxen som 
skulle förberedas till vuxenlivet. Den andra fasen, som forskare har arbetat fram, är att utreda 
hur barnet skall formas genom fostran. Den tredje fasen, som kom så sent som på 1990-talet 
var ett steg mot barnets frigörelse, vilket innebär att barnet har rättigheter och skall ses som 
individer (Telhaug, 1991). Detta har även upprättas i FN: s barnrättskonvention.  
 
Enligt FN: s barnkonvention artikel 12 står följande: 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (FN:s barnkonvention 
artikel 12, s 5). 

 
Detta citat är mångtydigt enligt Hartman & Torstenson - Ed (2007). Det förtydligar de med att 
ställa frågan kopplat till citatet: ”när är man i stånd att bilda egna åsikter?” (2007, s. 12). Detta 
menar författarna är beroende i vilket sammanhang man talar om barnet. Dessvärre menar de 
att denna text också låter påvisa att man enbart skall lyssna [min kursivering] till barnet i 
relation till dennes utveckling. Detta kan kopplas till vilken syn vuxna har på barn och hur 
barns utsagor respekteras. När barnen i förskoleklassen kommer till skolan kliver de således 
in i en ny diskurs3. Detta kan förklaras som att barnen kommer till en för dem ny tillvaro, men 
dessa får inte alltid komma till tals om sina förväntningar och tankar. Arnér & Tellgren (2006) 
ställer sig frågande: ”Det sägs numera att barn inte skall skolanpassas, utan skolan skall 
anpassas till barn. Vad innebär det egentligen?” [Kursivering tillfogad] (Arnér & Tellgren, 
2006, s.12). Detta kan uppmärksammas om man som pedagog försöker skapa en miljö kring 

                                                
3 En dynamisk kulturell kunskap som innebär att känna till de normer som finns i den sociala miljön. Det finns 
flera olika diskurser, dessa kan verka inom leken, kamratkretsen samt i lärandemiljön i skolan etc. (Löfdahl, 
2004). 
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barnen så att de kan känna att de fritt kan berätta om sina tankar. I ett vidare perspektiv kan 
barnen erfara att de är kompetenta och att deras tankar och åsikter är viktiga. Detta kan leda 
till en positiv kunskapsutveckling (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
 
Intentioner kan ibland skapa diken mellan vuxna och barn just därför att barnen ser något från 
sitt perspektiv och den vuxne ser det från sitt perspektiv (Elbers, 2004). Barns perception 
förstås inte alltid av vuxna skriver exempelvis Elbers i sin artikel. Detta menar han beror på 
att vuxnas förförståelse inte alltid omfattar barnets eget sätt att tänka och detta är en viktig 
kunskap även för min studie. Vidare skriver författaren att i interaktionen mellan barn och 
vuxna kan barnens egen uppfattning klargöras. I detta fall måste barn och vuxna 
kommunicera på ett sådant sätt så att barnens och de vuxnas intentioner synliggörs. Det är när 
dessa intentioner inte synliggörs som missförstånd uppkommer, enligt Elbers (2004). Ett sätt 
att synliggöra barns och vuxnas intentioner är att samtala kring gemensamma ämnen. Skolan 
är ett gemensamt samtalsämne för pedagoger och barn. Därmed kan en utgångspunkt vara att 
fråga barnen vad de har för tankar om skolan. Min ambition hittills har varit att belysa 
aspekter av barns livsvärld, som kan vara värdefulla att ta del av när man som forskare skall 
förstå barns tankar.  
 
Jag väljer i nästa avsnitt att belysa barns attityder till skolan, eftersom attityder och tankar är 
närbesläktade med varandra. Attityder är dock ett förhållningssätt som värderar företeelser, 
medan tankar mer kan ses som en subjektiv upplevelse (Hwang, m fl. 2005). 
 

2.4 Barns attityder till skolan 
 
I en rapport från Skolverket (2006) redovisades resultat från undersökningar av attityder till 
skolan. I dessa undersökningar deltog elever från årskurs 4–9, även gymnasieskolans elever 
samt lärare från grund- och gymnasieskolan deltog. Skolverket har gjort kontinuerliga 
attitydundersökningar under åren 1993–2006. Sammanfattningsvis visade 2006 års 
undersökning bland annat att fler än åtta av tio elever trivs bra med skolarbetet. Det som dock 
kom fram var att vissa elever i en del områden och årskurser visade att de hade svårt att få 
arbetsro i klassrummet. När det gällde de yngre elevernas inflytande över sin tid i skolan så 
menade de flesta av eleverna i årskurs 4-6 att de fick vara med och bestämma, t.ex. hur de 
skulle arbeta med vissa skoluppgifter etc. Det har skett en positiv utveckling från 2003 års 
undersökning vad gäller de äldre elevernas möjligheter att påverka sin skolsituation. Det 
skrivs i 2006 års undersökning att ju oftare eleverna får vara med och bestämma om en viss 
företeelse i skolan desto vanligare är det att eleverna upplever att det är bra. Enligt skollagen 
skall omfattning och utformning av elevernas inflytande anpassas efter deras ålder och 
mognad (Skolverket, 2006:299). 
 
Flera forskare och författare har talat om de maktförhållanden som kan finnas inom en 
pedagogisk verksamhet. Jag väljer därmed att belysa detta i nästa avsnitt. 
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2.5 Maktförhållanden 
 
Arnér & Tellgren (2006) menar att maktförhållandet är något som kan råda mellan barn och 
vuxna. Detta hävdar även Forsberg i sin artikel i Pedagogiska Magasinet, nr 3/2005: 
 

”Makt innehas av varken lärare eller elever. Makt kommer till uttryck i mötet mellan 
dem, i både samspel och motspel, i relation till något specifikt som till 
exempel undervisningens innehåll, arbetssätt och motiven för dessa. Genom att förstå 
inflytande på detta sätt betonas på ett tydligare sätt elevernas roll som 
medproducenter av det som sker i klassrummet. Därmed undviker vi också att i 
onödan framställa elever som passiva offer för olika omständigheter” (Pedagogiska 
Magasinet, 2005, s.32). 
 

Barnen i förskoleklassen kan uppleva att maktförhållanden existerar på skolan, vilket kan ha 
sin orsak i att uppfattning och förståelsen mellan pedagoger och barn inte är samstämmig. 
Broady (2007) skriver om ”den dolda läroplanen”. Han menar att skolarbetet har ordnats 
utifrån andra principer än de som framgår av läroplanerna. Vidare framhåller han att de 
kunskaper barnen tillägnas i skolan innefattar framförallt att underordna sig lärarens osynliga 
makt. Problemet enligt Broady är att pedagogen ofta bara ser det formella lärandet och inte 
ser det barnen lär sig därutöver (Broady, 2007). Löfdahl (2004) menar att det kan finnas dolda 
maktstrukturer på förskolan och skolan. Detta motiverar författaren med att pedagogernas 
planering och genomförande av verksamheten kan styras av ett annat förhållningssätt än vad 
som är framställt utifrån barnens perspektiv. Rummen avdelas ofta så att dessa utgör en 
struktur för barnens aktiviteter, vilket kan leda till begränsningar för barnens tillgång till 
rummen i skolans lokaler. Regler som sätts upp för barnen kan vara delar av den dolda 
maktstrukturen som kan råda inom den pedagogiska verksamheten. Löfdahl (2004) hävdar att 
barnen är medvetna om dessa maktförhållanden. Sådana förhållanden kan uppmärksammas 
om barn får komma till tals och sätta ord på sina tankar om skolan. Arnér & Tellgren (2006) 
hävdar att maktordningen mellan barn och vuxna är dåligt uppmärksammat.  Detta kan bero 
på, enligt Arnér & Tellgren att som vuxen har man en kunskaps- och erfarenhetsgrundad 
auktoritet. Dessa författare menar också att det kan vara svårt för barnen att rubba de 
maktrelationer som råder på en förskola eller skola. Det kan även finnas ett motstånd hos 
många lärare till att barnen skall få ett reellt inflytande. Vidare skriver författarna att barnen 
ofta lär sig regler samt lyder vuxna och blir anpassade till skolan. Yngre barn associerar ofta 
till att det är de vuxna som har rätt och bestämmer. Barnen bör få ha inflytande och vara 
medkonstruktörer i samband med den verksamhet de befinner sig i menar Arnér & Tellgren 
(2006). 
 
Barns meningsskapande är viktigt att uppmärksamma eftersom lärandet uppkommer ur detta, 
enligt Löfdahl (2004).   

 

2.6 Barns meningsskapande 
 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) anser att barns meningsskapande kan visa 
sig både i handling och i ord, varvid språket har en betydande roll. Barns meningsskapande 
uppkommer enligt författarna som en process där barnet söker mening genom att försöka 
skapa förståelse för ett sammanhang samt se innebörden av var de själva befinner sig i det 
sammanhanget. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson menar att barns förmåga att tänka 
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metakognitivt4 är av stor betydelse för att dessa skall utveckla sin tanke och därmed uppleva 
meningsfullhet till lärandet. Om barn ställs inför frågor som t.ex. ”Hur menar du då?” [Min 
kommentar] kan deras metakognitiva tänkande utvecklas eftersom barnet ges förutsättning för 
att reflektera. En förutsättning för att synliggöra barnens tankar är enligt Doverborg & 
Pramling (2000) att pedagogen försöker få barnen att dela med sig av sina tankar. Vidare bör 
enligt författarna även pedagogen använda sig av den information som barnet ger och då bör 
man som pedagog kunna tolka barnens utsagor. Att som i min studie fråga barn vad de tänker 
om skolan kan ge kunskap för pedagogen, som denne kan använda i samarbete mellan 
förskola och skola eller i utvärderingsarbete. Om pedagogen i samtal med barn får höra 
uttalanden som: att när man börjar skolan måste man kunna räkna och skriva och kunna sitta 
tyst långa stunder [min kursivering], bör pedagogen reflektera över hur sådana tankar har 
uppkommit. Vidare bör samverkan mellan förskolan, skolan och hemmet då kunna fungera så 
att miljön kring barnet skall utarbetas så att denne skall få andra erfarenheter.  
 
Arfwedson & Arfwedson (2002) hävdar att undervisning bör bedrivas på det sättet att läraren 
måste försöka förstå på vilket sätt barnen tänker i inlärningssituationen. Detta poängterar även 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003), de menar att det är viktigt att den vuxne 
har ett förhållningssätt som är tillåtande och en vilja att verkligen lära sig vad barnet tänker.  

 
”Att se erfarenheter som grund för pedagogiken betyder att erfarandet både är 
grunden och målet. Barns perspektiv blir då ett nyckelord eftersom det i vår förståelse 
av barns meningsskapande krävs att vi försöker ta barnets perspektiv” (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 s.87). 

 
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) menar att barns uppfattning om hur saker är 
relaterade till varandra är en fråga om erfarenheter. Vidare menar författarna att erfarenheter 
bidrar till barns meningsskapande.  
 
När barn skapar mening i sin tillvaro kan det vara värt att uppmärksamma de fyra 
kunskapsformerna, som återges i läroplanen (Lpfö98). Dessa är fakta, förståelse, förtrogenhet 
och färdighet, vilka Löfdahl (2004) menar kan ses som en process som barnet genomgår i sin 
strävan efter kunskap och mening. Detta kan vara ett sätt att beskriva och förklara vad 
kunskap är. Vidare menar Löfdahl (2004) att meningsskapandet är en aspekt av lärandet.  
 
Teorier om hur barn tänker har funnits länge. Jag har inte tagit del av all forskning om detta. I 
denna studie kommer fokus att ligga på vad barnen tänker, men för att kunna uppmärksamma 
innebörden av deras tankar, kan det dock vara intressant att ta del av hur barn tänker. Att jag 
väljer att presentera ett avsnitt om hur barn tänker, är att jag anser att teorier om detta bör 
finnas med i ett arbete om barns tankar. Jag kommer här att presenterat korta referat och citat 
av Kernell (2002), en äldre källa som Donaldson (1978) samt ett kort anförande av Hartman 
(1986) i detta avsnitt. Val av Piaget och Vygotskijs teorier är grundat på att dessa 
kunskapsteoretiker har varit etablerade inom förskolans och skolans praktik. 
Socialkonstruktionism är ett postmodernt perspektiv som är värt att uppmärksamma i denna 
studie, då detta perspektiv ser människan som en individ som skapar sin verklighet genom 
konstruktion och rekonstruktion. Eftersom denna studie bygger på min tolkning av barnens 
utsagor bör ett socialkonstruktionistiskt perspektiv belysas.   
 

                                                
4 Enligt Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) är metakognitivt tänkande att karakterisera det 
underliggande tänkandet genom att sätta ord på detta. Barnen kan genom att kommunicera bli medveten om sitt 
tänkande och senare utveckla detta. 
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2.7 Hur barn tänker 
 
Kernell (2002) menar att det är viktigt att pedagoger är medvetna om hur barn tänker. Detta är 
avgörande för hur pedagoger lyckas vidareutveckla barnens tankar, enligt författaren. Han 
menar även att den didaktiska principen är att förstå enskilda individer för att nå en god 
relation. Denna relation bygger på en god kommunikation. Han menar vidare att om 
pedagogen skall lära känna barnen måste denne ha en förståelse för hur barnen tänker och det 
visar citatet nedan: 

 
”En klok lärare ska inte bara se och förstå vilka förutsättningar som gäller. Hon ska 
också tolka dem - förstå hur de kan förstås…” (Kernell, 2002, s.138).  

 
För att förstå barnen bör man som pedagog förstå hur barnen tänker. Pedagogen behöver, 
försöka se barnens förutsättningar ifrån deras egna perspektiv. Det hör till den professionella 
yrkeskunskapen, enligt min uppfattning. 
 
En äldre källa, Donaldson (1978), hävdade att barnet behöver bli medveten om sitt tänkande 
för att kunna kontrollera det. Vidare menade författaren att barnet måste få stöd från sin 
omgivning för att få en ökad medvetenhet om sina tankar. Att barn får uttrycka och reflektera 
över sina tankar kan göra att dessa ökar sin medvetenhet (Donaldson, 1978). Barns förmåga 
att tänka kring sitt eget tänkande kan enligt Hartman (1986) vara svårt, särskilt för 
förskolebarn. Detta måste finnas med i förståelsen av detta arbete. Donaldson (1978) menade 
att grundläggande värden som tanke- och språkfärdigheter är redskap barn har redan innan de 
börjar skolan. Vidare beskrev författaren redan i slutet av 1970 – talet hur viktigt det var att få 
barn att trivas i skolan. Författaren poängterade hur viktigt utgångsläget av barnens 
uppfattningar av skolan var. Lärare har kanske en tanke om sin målsättning med hur barnen 
skall formas efter dess ledarskap, men viktigt är också hur barnen faktiskt tänker när denna 
process inleds (Donaldson, 1978).    
   
Avslutningsvis i min litteraturbakgrund belyser jag några kunskapsteoretiker. Valet av 
Vygotskijs och Piagets teorier som presenteras här nedan, grundar sig framförallt på att dessa 
teoretiker såg tänkandet och språket på olika vis. Vygotskij hävdade att språket var 
betydelsefullt för att tänkandet skulle utvecklas. Detta var enligt Vygotskij främst en social 
handling där barnet samspelar med sin omgivning. Piaget såg tankens utveckling av språket, 
han menade att barnet utvecklar tänkandet även om inte den sociala omgivningen stöttar 
denna utveckling. Visserligen är dessa båda kunskapsteoretiker konstruktivistiska men de har 
dock olika syn på hur barnet utvecklar sitt tänkande. Jag väljer även att nämna 
socialkonstruktionismen, eftersom detta perspektiv bygger på konstruktioner, samt ser 
kunskap och språk som en pågående process i barns tillvaro. I detta kapitel vill jag kort visa 
hur barns tankevärld kan förklaras från dessa olika synsätt. Jag anser inte att dessa teorier 
beskriver helheten av barns tänkande. Teorierna finns dock med som en del av min 
förförståelse.  

 

2.7.1 Piaget- Logisk konstruktivism 
 
Jean Piaget (1896 – 1980) började redan på 1920 – talet skildra sin forskning om barns 
tänkande, hans teori var att tänkandet påverkar språkets utveckling (Hwang, m fl. 2005). 
Piaget menade att barnet går igenom olika utvecklingsstadier i sin tanke och begreppsliga 
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utveckling. Vidare hävdade han att användningen och förståelsen av språket begränsas av 
stadierna i den intellektuella utvecklingen (Wood, 1999). Piagets stadieteori var följande: 
 

• Sensori-motoriska stadiet 0 – 2 år 
• Preoperationella stadiet 2 – 6 år 
• Konkret operationella stadiet 6 – 12 år 
• Formellt operationella stadiet 12 -. 

                                                                (Hwang, m fl 2005) 
 

Med detta som stöd menade Piaget att barnet inte kunde börja tänka logiskt inför konkreta 
situationer förrän vid 6 års ålder. Vidare var abstraktionsförmågan och logiskt tänkande inte 
utvecklat förrän barnet var 12 år enligt Piaget (Hwang, m fl. 2005). Det var inte förrän då 
barnet börjar kunna tänka som vuxna, enligt Piaget (Stensmo, 1994). Vidare menade Piaget 
att först när barnet kom i det formellt operationella stadiet som denne kunde överskrida den 
konkreta verklighetens gräns, vilket innebär att kunna analysera det som varit samt planera 
framtiden (Hwang, m fl. 2005). Detta skulle betyda att barnen i min studie inte har utvecklat 
sitt abstrakta och logiska tänkande. Detta kan uppmärksammas i min studie då barnen får sätta 
ord på sina tankar. Piaget talade även han om meningsskapande, han hävdade att det barnet 
inte förstår försöker det skapa sig en egen förståelse om. Meningsskapandet kan vara 
situationsbundet. Om barnet får känna att det är meningsfullt att sätta ord på sina tankar och 
att någon lyssnar till vad barnet har att säga kan detta öka medvetenheten, som i sin tur ökar 
förståelsen. I detta fall sker meningsskapandet med hjälp av språket. Piaget hävdade att om 
vuxna stöder barnets skapande av förståelse kommer barnet stegvis att bygga upp sin 
förståelse (Hwang, m fl. 2005). 
 
Kritik har av andra forskare riktats mot Piagets slutsatser. Dessa menar att det finns stora 
individuella skillnader i barns utveckling. Vidare menar dessa forskare att barns utveckling 
inte följer några scheman (Hwang, m fl. 2005). Barnen i min studie skulle enligt Piaget 
befinna sig i det konkret operationella stadiet, vilket skulle innebära att de skulle kunna tänka 
systematiskt och logiskt men bara i samband med konkreta faktorer. 
 

2.7.2 Vygotskij- Det sociokulturella perspektivet 
 
Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) var en av dem som kritiserade Piagets teori 
om hur barnet konstruerar sin verklighet. Vygotskij såg barns tänkande ur ett socialt och 
kulturellt perspektiv. Detta innebar enligt Vygotskij att barnet visserligen aktivt konstruerar 
sin kunskap om världen, men däremot är det kulturella och sociala sammanhanget av stor vikt 
i denna utveckling. Piagets synsätt var också att barnet konstruerar sin kunskap, men han lade 
tonvikten vid barnets individuella förmåga att utveckla sitt tänkande (Von Tetzchner, 2005). 
Vygotskij ansåg att språket utvecklade tänkandet. Vidare menade Vygotskij (1999) att 
tänkandet inte är frikopplat från känslor. Barns tänkande är affektivt vilket står i relation till 
det intellektuella. Detta är enligt Vygotskij (1999) en av de viktigaste aspekterna när det gäller 
tanke och språk. Vidare menade han att utvecklingen av språk och tanke inte kan utvecklas 
om barnet inte har en social kommunikation. Han hävdade att genom språket kan barnet delta 
i sociala samspel, vilket i sin tur för med sig att det egna tänkandet utvecklas (Hwang, m fl. 
2005). Detta betyder enligt Vygotskij (1999) att genom kommunikation med andra utvecklar 
och formar barnet sin bild av omvärlden.  Denna förståelse av tänkandet för med sig att barnet 
får större kunskap om sig själv, vilket i sin tur utvecklar tänkandet.  Vygotskijs sociokulturella 
perspektiv finns med i min förförståelse då jag ska försöka förstå barns tankevärld. Vygotskij 
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(1995) behandlade liksom Piaget abstrakt tänkande, Vygotskij (1995) talade dock om 
dissociationer och associationer. Dessa två element är viktiga för den intellektuella 
utvecklingen och barns utveckling av abstrakt tänkande. Associationerna är de som 
sammanför dissociationerna vilket i sin tur förändrar bitarna så en ny sammansatt helhet 
uppstår. Denna process är komplicerad och brukar ofta kopplas ihop med hur fantasin formas 
för barnen (Vygotskij, 1995). Detta är dock en kunskap om hur barns tänkande utvecklas. 
Dissociation kan förklaras med att barnet upplever något och efter detta värdesätter barnet 
delarna i det upplevda. Därefter görs en uppdelning av detta vilket för med sig att barnet 
fokuserar på vissa delar mer än andra. Barnet kommer sedan att efter sin förmåga omvandla 
de viktiga bitarna så att barnets inre förmåga förstår det upplevda. Därefter kommer 
associationen in i bilden, vilket sammankopplas med de delar som dissociationen har 
bearbetat. Då dessa delar sammanfogas bildar barnet en helhet av det upplevda, som sedan 
utvecklar barnets intellektuella livsvärld (Vygotskij, 1995). Vygotskij myntade begreppet den 
proximala utvecklingszonen (Hwang, m fl. 2005), vilket innebär en utveckling som ligger 
steget före men inte alltför långt före barnets nuvarande utveckling. Barnet bör få möta lagom 
stora krav så att dess utveckling flyttas upp någon nivå. Det viktiga i den proximala 
utvecklingen enligt Vygotskij är att barnet får stöd av en erfaren person. Vygotskij hävdade 
dock att kraven inte får vara alltför stora på barnen så att dessa ständigt får uppleva 
misslyckanden. (Hwang, m fl. 2005). Vygotskij talade också om metakognition, med detta 
menade han att barnet har kunskap om sitt tänkande. Denna tankeprocess uppkommer genom 
språket, som i sin tur utvecklar barnets tankeförmåga (Vygotskij, 1999).  
 
Dessa synsätt kan vägas mot varandra men de ger ändå inte svar på vad barn tänker, den äldre 
barnpsykologin verkade ha större intresse av att finna logiska tankestrukturer hos barnen än 
att få insikt om barnens verkliga livsvärld (Hartman, 1986). Vidare menade Hartman att de 
tidigare barnpsykologerna som t.ex. Piaget mer var intresserad av beteendevetenskap än 
humanism. Hartman (1986) hävdade att barns tankar inte bör tolkas och bedömas ur den 
vuxnes perspektiv, utan ur barnets eget perspektiv. Därmed blir min studie att se barnens 
tankar ur den diskurs som de själva och tillsammans med andra är medskapande av.  

 

2.7.3 Social konstruktionism 
 
Konstruktionism är enligt Bryman (2002) en ontologisk ståndpunkt, med detta menar han att 
människor använder sig av konstruktioner och rekonstruktioner för att förstå den mänskliga 
verkligheten, detta i interaktion och kommunikation med omvärlden (Bryman, 2002). Detta 
synsätt innebär att mänskliga beteenden och tankar konstrueras i tid och rum, där vår värld 
och kunskap om den ses som socialt konstruerad. En social konstruktion är en social process 
som verkar och existerar med vår egen inblandning i världen. Socialkonstruktionismen 
kännetecknas av att motsäga sig verklighetsbeskrivningar som gör anspråk på allmängiltighet 
och objektivitet. I samspel med andra människor försöker barnet skapa mening i sin tillvaro. 
Barns lärande, eller utvecklande av tanken, kan förstås som en process där omgivningen är 
med och påverkar barns utveckling (Hwang, m fl.2005). Detta postmoderna perspektiv 
sammankopplas ibland ihop med det socialkonstruktivistiska perspektivet som Vygotskij är 
anhängare till, men bör ej förväxlas med Piagets konstruktivistiska perspektiv.  
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2.8 Sammanfattande kommentar 
 
För att belysa vikten av att synliggöra barns tankar om skolan använder jag den teoretiska 
bakgrunden som jag beskrivit i litteraturbakgrunden. Den litteratur som skrivits om barns 
tankar underbyggs av: Hartman & Green, Hjorth, Kernell, Pramling & Doverborg, Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson och Arnér & Tellgren vilka vittnar om att det är av stor vikt 
att tillvarata barns tankar. Skolverket gör kontinuerliga attitydundersökningar i skolan men då 
med elever från årskurs 4 och upp till gymnasieskolan. Det görs för närvarande inga 
undersökningar av Skolverket vad barn i förskoleklassen tänker om skolan, därför är detta ett 
intressant område att uppmärksamma. Hjorth (1996) skrev i sin avhandling, att det skulle vara 
intressant att studera sexåringarnas uppfattning om lek, då dessa barn befinner sig i skolans 
miljö. Hur begreppen barnperspektiv/barns perspektiv används vittnar författare och forskare 
är beroende av vilken diskussion dessa perspektiv hamnar i. Perspektiven har också varit 
föränderliga över tid allt eftersom synen på barn har förändrats, dock kan det fortfarande 
finnas vuxna som har svårt att se till barnets eget perspektiv. Maktförhållanden kan existera 
på förskolor och skolor enligt forskare och författare. Det talas om den ”dolda läroplanen” 
vilken verkar vara beroende av hur pedagoger väljer att arbeta med miljön etc. kring barnen. 
Barns meningsskapande är en komponent i lärandet, barn bör få känna att det är meningsfullt 
att lära. Genom språket kan meningsskapandet uppkomma, då ofta som en process som 
bygger på läroplanens anförande om fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Vygotskij 
och Piaget ger sin bild av hur barn tänker och hur tankeutvecklingen uppkommer. 
Socialkonstruktionismen ser kunskap och språk som en pågående process som uppkommer i 
interaktion med omgivningen. Min ambition i litteraturbakgrunden har varit att klargöra 
utgångspunkterna för min studie med stöd av tidigare forskning. Genom denna vägledning har 
jag försökt klargöra min egen studie samt få kunskap om tidigare forskning på området när 
jag senare skall belysa min egen forskning. I nästa kapitel behandlas analysmetoden som jag 
använt mig av för att analysera mina inhämtade data. 
 

3. En hermeneutiskt inspirerad analys 
 
Mitt val av analys faller på ett hermeneutiskt inspirerat ramverk. Hermeneutik kan förklaras 
enligt Ödman (2007) som en process att tolka och förstå. Denna tolkning är subjektiv där 
tolkaren själv samspelar med inhämtad data. Forskarens förförståelse finns med som ett led i 
denna process. Hermeneutikens grundval är att det finns flera sätt att förstå en företeelse på. 
Vidare är en av grundstenarna i hermeneutiken att som tolkare av en företeelse kan man aldrig 
ställa sig utanför sig själv. Hur vi tolkar och förstår är beroende av att vi är formade i en 
historisk kontext (Ödman, 2007). I de flesta fall av empiriska studier förekommer någon form 
av tolkning. Ödman (2006) bekräftar även detta men han hävdar också, för att tolkning ingår i 
analysen behöver det inte handla om ett hermeneutiskt perspektiv. Att analysera innebär 
många gånger att lägga pussel med den information forskaren har inhämtat. Ödman (2006) 
menar att textmaterial som analyseras kan ge en bild av vilka levnadsvillkor som personen 
har. Analysarbetet innebär i denna studie att jag växlar mellan att tolka barnens utsagor och de 
diskurser som utsagorna kan vara uttryck för. Diskurser kan här definieras som det 
klargörande av sammanhanget utsagorna uppkommer ur (Ödman, 2007). Citaten jag belyser 
är bara en del av barnens utsagor men jag försöker ändå redogöra för helheten av vad jag 
tolkar är barnens tankar om skolan. För att diskutera ett hermeneutiskt inspirerat analyssätt 
bör här tilläggas att vardagstolkningar ofta är oreflekterade. Med detta kan fördomar och 
felaktigheter uppkomma. Att verkligen våga tolka och sätta sin egen förförståelse i centrum är 
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alltså inte alltid så lätt. Genom att utge sig för att ha en hermeneutisk forskningsansats krävs 
det en potential av egna tolkningar och analyser och jag tonar därför ned detta. Jag gör ett 
försök att tolka i en hermeneutisk ram. I en hermeneutisk studie behöver läsaren få en klar 
redogörelse för hur själva forskningsprocessen fortskrids. Genom denna process blir kritisk 
läsning möjlig för läsaren (Ödman, 2007).  Jag kommer att beskriva tolkningsprocessen så att 
det så långt möjligt går att kritiskt granska mitt tänkande. Mina tolkningar kan rimligtvis inte 
vara de enda möjliga alternativen. Förförståelsen är inte densamma för alla människor. 
Förförståelsen hänger ihop med intentionaliteten, vilken speglar vårt handlande. Min 
intentionalitet i denna studie var att försöka förstå barnens tankar om skolan. Därmed ställde 
jag frågor utifrån min förståelse hur jag skulle kunna uppnå kunskap om detta. Den förnyade 
kunskapen kan således leda till ny förståelse både inför mitt eget handlande samt barnens sätt 
att uttrycka sig på inför mina frågor. Detta kommer att uppmärksammas i detta arbete. Falk 
(1999) menar att i all hermeneutik finns det givna begrepp att ta hänsyn till och dessa är; 
förförståelse, förståelse, förklaring och tolkning. Vidare menar Falk (1999) att det handlar om 
att beskriva, förstå och förklara den livsvärld som man skall tolka. I detta examensarbete skall 
jag försöka förstå barnens utsagor genom att tolka dem, för att sedan förklara innebörden av 
dessa utsagor. Gadamer5 beskrev språket på följande sätt enligt Ödman (2007):  

 
   ”Språket är inte bara ett slags utrustning som kommit människan till del i hennes 
värld; att människan överhuvudtaget har en värld beror tvärtom på språket och visar 
sig i språket.” (2007, s. 29) 

 
Gadamer menade att språkets betydelse är så viktigt att en människans livsvärld är beroende 
av detta. Vidare hävdade han att lyssnandet av texter6 var oerhört viktigt och 
tolkningsprocessen består av att tolkaren försöker förstå den värld som texterna är hämtade 
från (Ödman, 2007). Vidare lade Gadamer stor vikt vid horisontbegreppet (Falk, 1999), vilket 
jag anser är av betydelse då detta kan sammankopplas med perspektiv. I detta arbete är det 
barnens perspektiv som jag vill lägga tonvikten på, därmed har jag försökt få mer kunskap om 
barnens sätt att tänka.  
                                                                                                                         

3.1 Hermeneutisk cirkel blir spiral 
 
Enligt Ödman (2007) kan den hermeneutiska cirkeln förklaras med att tolkning och 
förståelseprocessen bildar en cirkel. Där det finns begränsningar för vilka tolkningar som är 
möjliga. Vidare menar författaren att cirkeln inte alltid är den bästa förklaringsmodellen 
eftersom förståelsehorisonten hela tiden ökar i och med att egna tolkningar kommer till stånd.  
Cirkeln är mer en statisk tolkningsprocess än vad spiralen är. Spiralen används för att beskriva 
den vetenskapliga förståelsens utveckling eller en enskild individs förståelseutveckling. Den 
hermeneutiska spiralen kan beskrivas som att förståelsehorisonten förändras i och med 
kunskapsprocessens utveckling. Detta kan förklaras med att forskaren ställer frågor till den 
han vill veta mer om etc. På dessa grunder gör forskaren sen en tolkning av de inkomna 
svaren, vilket senare leder till en ökad förståelse som senare leder till nya frågor. Detta bidrar 
sedan till en helhet som sammanfogats av människors medvetande (Ödman, 2007). Min 
ambition i detta arbete är att få en samlad bild av barnens tankar om skolan, vilket var och en 
av barnen bidrar till. Denna bild får dock inte ses som normativ utan måste mer ses som ett 
reflekterat sätt att uppfatta barnen utsagor. Därmed finns det faktorer som gör att den 
                                                
5 Gadamer (1900-2002) var en tysk filosof som såg hermeneutiken ur ett koherensteoretiskt perspektiv. Detta 
innebar att sanningen var förenligt med den teori eller den diskurs inom vilken utsagorna verkar (Falk, 1999).  
6 Eftersom jag skrivit ned mina intervjuer så kan dessa ses som texter. 
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hermeneutiska spiralen är att föredra i detta arbete. Denna spiral kan ses som en ständig 
pågående process som aldrig avstannar. Gadamers hermeneutik behandlar dialektik (Ödman, 
2007). Detta kan förklaras som en öppenhet inför det som skall studeras. Dialektiken står i 
kontrast till metodiken som mer försöker kontrollera det som skall studeras. Dialektiken kan i 
detta arbete ses som en öppenhet till vad barnens utsagor förevisar. Det kan även ses som en 
kunskapsprocess som uppkommer i mötet mellan tolkaren och i detta fall barnet. Detta möte 
bygger på att tolkaren försöker ha sin självförståelse med som en del av sammanhanget.  
Detta är dock viktigt när man tolkar andras utsagor, just att vara medveten om att det är en 
subjektiv förståelse. Inställningen vi har till det vi ska tolka bör vi, enligt Gadamer, ställa oss 
frågan ”är detta så eller så?” (Ödman, 2007, s. 105). I hermeneutisk forskning handlar det om 
att forskaren försöker visa hur ett resultat har uppkommit i en viss kontext och med forskarens 
dvs. tolkarens egen förförståelse. Sanningsbegreppet kan inte här exakt definieras utan är en 
komplicerad process som inte bevisar hur något är, utan hur något kan vara. Det viktiga inom 
hermeneutisk forskning är att ha kunskap om helheten, vilken bestäms av vår kännedom om 
delarna (Falk, 1999).  I denna studie finns kopplingar till vad Falk menar. Jag kommer att 
försöka visa resultat som uppkommit genom min tolkning och förståelse av vad barnen tänker 
om skolan. Detta försöker jag sedan se innebörden av, både vad barnen säger och vad detta 
beror på. Den som tolkar måste försöka vara medveten om sin förförståelse och därmed också 
redogöra för den (Falk, 1999). I nästa avsnitt redogör jag kort för min egen bakgrund som lagt 
grunden till min förförståelse i sammanhanget. 
 

3.1.1 Förförståelse 

 
Min egen förförståelse i denna studie ligger dels i mitt tidigare arbete med barn samt mina 
egna barns tankar inför deras skolstart. Jag har sedan tidigare arbetat i pedagogiska 
verksamheter med barn. Detta gör att jag har färgats av den historiska kontext jag har befunnit 
mig i. Jag hoppas i denna studie kunna vara lyhörd för min egen förförståelse samtidigt som 
jag måste se att den finns med som ett led i processen. Samtidigt som min förförståelse gör att 
jag kan se mina frågeställningar på ett djupare plan kan den göra att jag väljer att fokusera på 
vissa aspekter för att få en viss bekräftelse. Naturligtvis kan jag inte bortse från detta faktum 
men min medvetenhet gör att jag kan försöka inta ett kritiskt tänkande när jag tolkar mitt 
material. Jag kommer att försöka tolka det barnen säger enbart under intervjutillfället. Därmed 
måste jag distansera mig till tidigare utsagor från barnen. Det bör dock uppmärksammas att 
barnens utsagor bör ses i ett meningssammanhang, där språk, diskurs och kultur samspelar 
med barnens utsagor. 

 

4. Syfte och frågor 
 
Utifrån ovan nämnda inledning och bakgrund har denna studies syfte avgränsats till att 
undersöka en grupp barns tankar om skolan. Anledningen till detta är, att jag anser att det är 
värdefullt att barnen får synliggöra sina tankar om skolan. Detta ser jag från två perspektiv, 
dels från barnens perspektiv då de skall få erfara att deras tankar är värdefulla, dels ur 
pedagogens perspektiv, då denne får kunskap om barnens sätt att tänka om skolan. Detta för 
att i vidare perspektiv få ökad förståelse för hur barn tänker om skolan och vad innebörden av 
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dessa tankar är. Denna lärdom kan vara viktig, då den pedagogiska verksamheten skall ta 
tillvara barns tankar och uttryck.  
 
Därmed blir frågorna följande: 
 

• Vilka tankar har tio barn i en förskoleklass om skolan? 
• Vad är innebörden av dessa tankar? 
• Hur kan kunskapen som studien gett användas? 

 

5. Metod 
 
I detta kapitel presenteras val av metod, genomförande, urval, dokumentation, den abduktiva 
processen, forskningsetiska överväganden samt studiens tillförlitlighet. 
 

5.1 Val av metod och forskningsansats  
 
I denna studie har min ambition varit att ta reda på vilka tankar barn har om skolan. För att 
undersöka detta har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod av explorativ karaktär, 
då jag har intervjuat barn för att få svar på min forskningsfråga (Bryman, 2002). Detta innebar 
att undersöka ett område som för mig var nytt. Barnens svar på mina frågor kan ge kunskaper 
samt nya infallsvinklar på deras tankar om skolan. Studien kan i ett vidare perspektiv öppna 
för nya intressanta vägar till fortsatt forskning (Stukát, 2005).  
 
Bryman (2002) ger exempel på hur en kvalitativ forskningsprocess kan gå till: 

 
- Generella frågeställningar 
- Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
- Insamling av data 
- Tolkning av data  
- Begreppsligt och teoretiskt arbete 
- Rapport om resultat och slutsatser (2002, s. 252).  

 
Detta är i stora drag hur min forskningsprocess har gått till, med undantag av att jag under 
tolkningsarbetet parallellt arbetat med teorier, vilket innebär att en abduktiv process har 
uppkommit. En abduktiv process kan förtydligas med att forskaren pendlar mellan empiri och 
teori. Enligt Wedin & Sandell (2004) förklaras abduktion i likhet med induktion som en 
ansats som utgör sammanfattande slutledningar utifrån iakttagelser. Jag har använt mig av 
intervjuer för att få svar på mina frågor. Dessa intervjuer har sedan tolkats utifrån inspiration 
från den hermeneutiska tolkningsläran (Ödman, 2007). Jag försökte även se kontexten i 
barnens utsagor, dvs. förstå dessa utsagor i dess sammanhang.  
 

5.1.1 Intervju som metod 
 
Fördelen med att använda intervju som metod är att den ger djupare och mer detaljerad 
information än t.ex. enkäter. Dock är det inte så lätt att intervjua barn. För att uppnå goda 
resultat vid intervju med barn krävs det att man som intervjuare har goda kunskaper om barn. 
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Genom intervjuer har jag sökt synliggöra barnens tankar om skolan. Jag har då använt mig av 
Doverborg & Pramlings (2000) bok, för att få kunskap i förfaringssättet vid intervjuerna. Jag 
ville med dessa intervjuer få en bild av vilka tankar barn har om skolan. Jag anser att genom 
lyssnandet av barns utsagor kan pedagoger få ett mera medvetet förhållningssätt. Vidare kan 
detta medvetandegöra pedagogers eget sätt att kommunicera och tänka kring barn. Vid 
intervjutillfället är det viktigt att vara lugn samt ge barnen tid för reflektion och inte hasta på 
samtalet. Följdfrågor är också viktiga i form av t.ex. ”kan du berätta mer?” eller ”hur tänker 
du då?”. Barn är olika och ibland behöver dessa utveckla sin tanke, då kan intervjuaren gå in 
som stöd. Barnet kommer då att få ett metakognitivt tankesätt. Jag menar här att barnet 
kommer att kunna synliggöra sitt eget tänkande för sig själv och bli mer medveten om sina 
tankar (Sommer, 1997). Genom att ställa en följdfråga i form av ”Hur tänker du då?” 
Uppmanas barnet att fortsätta berätta om sina tankar (Doverborg & Pramling, 2000). På detta 
vis kan intervjusituationen få en ökad kvalité, där barns tankar synliggörs på ett unikt sätt.  

5.1.2 Intervju 
 
Den semistrukturerade intervjuformen är i detta arbete relevant då jag inte vill styras av strikta 
och strukturerade frågor. Därmed utformade jag en intervjuguide7 som stöd för mina frågor. 
Intervjufrågorna handlade om skolan och ställdes för att barnen skulle kunna berätta vad de 
tänkte om t.ex. vad de får göra i skolan och vad de skulle vilja göra där. Dessa utgångsfrågor 
har alla en koppling till skolan och utformades för att jag skulle kunna få en bild av vilka 
barnens tankar om skolan är. Därmed låg dessa frågor till grund för min intervju men det var 
barnens svar som skulle få avgöra vilka frågor som var lämpliga att ställa. Ibland kanske det 
inte är lämpligt att ställa en viss fråga utan istället ställa en mer passande fråga. Det är också 
viktigt att kunna göra om ordningsföljden på frågorna så att dessa stämmer in på hur barnen 
formulerar sina tankar. Enligt Bryman (2002) är de semistrukturerade frågorna ofta mer 
allmänt formulerade än vad de är vid strukturerade intervjuer. I den semistrukturerade 
intervjun kan det ges plats för följdfrågor. Detta är av intresse då barnens tankar kan styra om 
dessa följdfrågor skall ställas, eftersom det är mångfalden av barns tankar som skall belysas. 
Därmed har jag använt mig av den semistrukturerade intervjun, där barnen ges frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2002). 

 

5.1.3 Kritik av intervjumetoden 
 
Nackdelen med intervju som metod är att analysen av data som inhämtats kan vara 
tidskrävande. Just att sammanställa och göra jämförelser av vad barnen sagt kan ta lång tid. 
När analysen transkriberas sker en noggrann utredning av vad barnen säger och hur de säger 
sina svar (Bryman, 2002). En annan nackdel med intervju är att som intervjuare måste man 
försöka förhålla sig transparant. Med detta menar jag att inte gå in i samtalet med barnen utan 
försöka låta dessa själva tala i bästa möjliga mån. Där ser jag en fara med att jag tidigare har 
arbetat i den pedagogiska verksamheten. I denna verksamhet handlar det om att agera och 
stödja barnen.  Jag skall nu gå in som forskare och då handlar det mer om att förstå och tolka 
barnens utsagor (Colnerud, 1995). Jag vill dock tillägga att förmågan att förstå och tolka barns 
utsagor (Bryman, 2002), är även det en viktig ingrediens i den pedagogiska verksamheten. En 
annan aspekt på intervjun som metod är, att barnen kan känna att de måste svara rätt på 
frågorna. Detta kan visa sig genom att de inte vågar berätta om sina tankar. Där är 

                                                
7 Se bilaga 1, intervjuguide. 
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samtalsstudier en bättre metod. Då går forskaren in mer som samtalspartner, vilket kan göra 
det lättare för barnen att berätta om sina tankar. Jag har försökt formulera mina frågor så att 
barnen skall förstå dem, trots detta finns det en risk att de kan missuppfatta frågorna. 

5.1.4 Urval av skola 

 
Jag valde att göra min undersökning på en mångkulturell skola där barn med olika etniska 
bakgrunder befann sig, jag kände också barnen sedan tidigare. Detta var ett 
bekvämlighetsurval. Detta var även praktiskt då föräldrarna visste vem jag var, vilket gjorde 
att sannolikheten att jag fick intervjua barnen ökade (Bryman, 2002). Jag hävdar att i min 
studie är det av vikt att barnen känner den som intervjuar, då detta skapar en förtrogenhet hos 
barnen. Vidare kan detta föra med sig att barnen fritt vågar uttrycka sina tankar. Anledningen 
till att jag valde en mångkulturell skola var också att det är intressant att höra vad barn ifrån 
andra kulturer har för tankar om skolan. Detta skapar en mångfald av tankar som kan vara 
intressant att ta del av.  
 

5.1.5 Urval av intervjupersoner 
 
I min studie har jag valt att intervjua tio barn som går i en förskoleklass. Studien omfattar fyra 
flickor och sex pojkar. Jag gjorde detta urval med anledning av att jag kände dessa barn sedan 
tidigare, vilket har gjort att vi har etablerat en kontakt. Anledningen till att jag intervjuat 
endast tio barn är att tidsramen för denna studie som ingår i mitt examensarbete är begränsad. 
Jag har valt att göra en liten undersökning med få barn, men med ett så långt som möjligt 
representativt innehåll av barns tankar (Stukát, 2005). Det var i denna studie inget bortfall.  

 

5.2 Studiens genomförande 
 
Jag började min studie med att föräldrarna/vårdnadshavarna till barnen informerades. 
Dessa fick sedan ge sitt samtycke till att jag fick intervjua deras barn. Min datainsamling 
skedde vid tre olika tillfällen. Det första tillfället var under min verksamhetsförlagda 
utbildning på en partnerskola. Detta skedde i augusti månad 2007. Då gjorde jag två 
provintervjuer för att kontrollera hur barnen förstod mina frågor. De två andra 
intervjutillfällena gjordes under september månad 2007. Jag intervjuade tio barn, varav två i 
provintervjun och sedan fyra barn vid andra tillfället och därefter fyra barn vid det tredje och 
avslutande tillfället. Jag intervjuade barnen en och en. Jag använde mig av samma frågor vid 
provintervjun som vid de två andra tillfällena. Jag ville göra intervjuerna med så kort intervall 
som möjligt, då jag anser att den kontakt jag hade fått med barnen borde bibehållas. Om det 
går för lång tid mellan min verksamhetsförlagda praktik och intervjutillfällena, finns en risk 
för att barnen känner sig osäkra inför intervjun. Detta kan medföra att dessa inte öppet vågar 
svara på mina frågor, vilket kan ställa studiens validitet på prov (Bryman, 2002). 
 
Vid första intervjutillfället valde jag ett lugnt lite undanskymt rum. Dessvärre var inte detta 
rum tillgängligt vid det andra intervjutillfället. Jag fick då sitta i ett av personalens kontorsrum 
när jag intervjuade barnen. Detta kan ha påverkat barnen eftersom det fanns mycket olika 
saker i det rummet som kan ha väckt barnens uppmärksamhet. Jag hade förberett med 
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bandspelare och intervjufrågor så att detta inte skulle uppta barnens tid. Jag frågade varje barn 
om de ville låta sig intervjuas. Ibland fick jag vänta tills barnen hade lekt eller byggt färdigt 
innan intervjun kunde börja. Jag började inledningsvis berätta mer ingående varför jag skulle 
intervjua barnen. Jag hade tidigare mer allmänt berättat om min studie för barnen. Jag visade 
också på bandspelaren och hur den användes. Jag frågade barnen om de tyckte att det 
fungerade bra att jag använde bandspelaren. Jag berättade för barnen, att om de inte ville att 
bandspelaren skulle användas, kunde jag skriva ner deras utsagor istället. Jag talade också om 
för barnen att det kunde säga till om de inte ville fortsätta med intervjun. Detta för att det 
under själva intervjun inte skulle finnas några oklarheter som skulle få barnen att känna sig 
osäkra eller undrande över situationen. Jag ville få barnen att känna sig lugna och avspända så 
att de skulle känna att de kunde tala obehindrat. Intervjuerna tog mellan 10-15 minuter. Detta 
var beroende av vad barnen svarade och hur intervjusituationen utvecklade sig. Barn är olika 
och här fick jag försöka läsa barnens kroppsspråk och avgöra när det var dags att avsluta 
intervjun. Jag har gjort överväganden under arbetet med intervjuutskrifterna om jag skulle 
presentera citaten som de exakt sades. Jag fann att citaten inte kan kopplas till barnen 
eftersom namnen är fingerade. Jag har dock gjort små justeringar med citaten så att det inte på 
grund av uttalen skall gå att koppla citaten till barnen.  
 

5.3 Dokumentation  
 
Jag dokumenterade själva intervjuerna med hjälp av bandspelare. För att vid behov kunna 
skriva ner viktiga detaljer i form av kroppsspråk etc hade jag penna och papper tillhands. När 
jag sedan skulle analysera mina data använde jag mig av transkribering. Bryman (2002) 
menar att detta är en bra metod när forskaren är intresserad av vad intervjupersonerna säger 
och hur det säger det. Efter utskrift av alla intervjuer har jag i detta arbete använt mig av citat 
som kan synliggöra barns tankar om skolan. Dessa citat har jag sedan kategoriserat under 
olika teman. Jag har under analysen tolkat mina data noggrant. Jag har även försökt vara 
misstänksam mot min egen tolkning och satt den i sammanhang med min egen förförståelse. 
Jag har lyssnat många gånger på bandinspelningen, därefter har jag tolkat materialet. Detta för 
att kunna upptäcka oklarheter och utveckla min tolkning bättre. Detta är viktigt när man som 
jag varit del av den värld jag skall tolka. Jag måste ställa mig kritisk till mitt eget 
tillvägagångssätt. Efter detta tolkningsarbete, som kan ses som en process som ständigt måste 
omprövas, har jag i detta arbete försökt koppla tolkningarna till teorier. 

 

5.4 Abduktiv process  
 
Min ambition var att successivt öka min förståelse för vad barns tankar om skolan är, därmed 
har jag valt att arbeta abduktivt (Wedin & Sandell, 2004). Jag har försökt se min 
frågeställning med detta synsätt för att inte vara bunden vid tidigare teorier. Anledningen till 
detta är att svaren barnen har på mina frågor, är det som skall styra hur forskningen 
fortskrider. Jag har i min tidigare förståelse med mig kunskaper om hur barn tänker, detta är 
en del av min förförståelse i sammanhanget. Dessa kunskaper skall dock inte styra mitt sätt att 
tolka barnens utsagor men jag kan inte bortse från dessa. Barnens utsagor skall styra vilka 
teorier som är lämpliga att använda i sammanhanget. Det empiriska materialet har gett mig 
större förståelse för vad barn tänker. Jag har senare försökt klargöra vad dessa tankar innebär. 
Detta har utmynnat i en abduktiv process. Jag måste först tolka mina data för att förstå den. 
Mina tolkningar ställs sedan mot teorier (Falk, 1999). Dessa teorier kan dock förkastas eller 



 

 19

verifieras under tolkningens gång. I en induktiv arbetsmetod kommer teorierna först efter att 
analysen är gjord. Jag kan här uttrycka det som att forskaren sätter på sig glasögonen efter att 
analysen är gjord. I min abduktiva process kan uttryckas att jag har haft glasögonen på 
huvudet och växlat mellan att ha dem på och av. Detta gör sedan att jag får en större förståelse 
av vad barnen tänker om skolan. Jag menar med detta att jag först måste förstå vad barnen 
tänker för att sedan få en större förståelse av innebörden av deras tankar. Denna process kan 
enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) ses som en växelvis hel och delförståelse. 
Barnens tankar är helheten och innebörden av deras tankar är en del av förståelsen vilken i sin 
tur kräver en viss förförståelse.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 
 
Vid intervjuer med barn under 15 år måste föräldrar/vårdnadshavare8 ge sitt samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2002). Därmed skrev jag ett brev till föräldrarna där dessa fick veta vem 
jag var samt vad jag skulle göra. Föräldrarna fick i brevet ge sitt tillstånd till att jag fick 
intervjua deras barn. De fick även veta att barnens namn skulle figureras samt att uppgifterna 
skulle behandlas konfidentiellt. Jag skrev även att intervjuerna skulle användas enbart till 
studiens syfte. Även om föräldrarna gav sitt samtycke var det viktigt att även fråga barnen om 
dessa ville låta sig intervjuas. Barnen fick också veta att de när som helst kunde avbryta 
intervjun. Jag berättade också för barnen varför jag ville intervjua dem och vad jag skulle 
använda intervjuerna till. Jag lät här barnen förstå att deras tankar var värdefulla att ta del av. 
Jag berättade också för barnen att om de inte ville ha bandspelaren på, kunde jag skriva ner 
vad de sa istället. Det är en viktig etisk synpunkt  att ge intervjupersonerna valmöjligheter.  

 

5.6 Studiens tillförlitlighet 
 
Enligt Stukát (2005) står reliabilitet för tillförlitlighet. Vidare menar författaren att 
tillförlitlighet är svår att uppnå i kvalitativa studier. Därmed är ordet reliabilitet inte direkt 
relevant i denna studie, eftersom detta står för kvaliteten på mätinstrumentet (Stukát, 2005). 
Jag väljer ändå att nämna detta eftersom Stukát (2005) menar att diskussionen kring 
undersökningens reliabilitet och validitet/giltighet är nödvändig. Detta för att synliggöra hur 
pålitliga resultaten i studien är samt vilka felkällor som kan uppmärksammas. Även styrkor 
och svagheter i studien bör diskuteras. För att fokusera på de semistrukturerade intervjuerna 
så är den som intervjuar medveten om vilket område som skall täckas in i frågorna och denne 
har en intervjuguide till hjälp. De intervjufrågor som ställdes till barnen var utformade så att 
dessa skulle synliggöra barnens subjektiva tankar om skolan. Studiens validitet/giltighet 
(Stukát, 2005) är beroende av hur barnen uppfattar mina frågor till dem. Studiens giltighet är 
även beroende av hur jag tolkar barnens svar på mina frågor. Jag har som tidigare nämnts 
varit en del av verksamheten på skolan, vilket gör att jag kan ha svårt att distansera mig. 
Samtidigt som det finns fördelar med att känna till den kontext barnen befinner sig i, då detta 
kan göra att det är lättare att förstå och tolka barnens utsagor. Bryman (2002) poängterar att 
det kan vara av vikt att känna till de intervjuades miljö för att kunna synliggöra deras 
subjektiva livsvärld. En aspekt att ta ställning till är om barnen svarade ärligt på mina frågor 
eller om dessa svarade som de trodde förväntades av dem. Jag har efter grundläggande analys 
                                                
8 Se bilaga 2, brev till förälder/vårdnadshavare. 
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av mitt material uppfattat det som att barnen har svarat ärligt på mina frågor, och jag kan inte 
se någon anledning till att barnen inte skulle ha talat sanningsenligt. Det bör dock tilläggas att 
jag hade en intention att få höra vad barnens tankar om den kommande skolstarten var, medan 
barnens svar ofta täckte deras nuvarande skolsituation i förskoleklassen. Detta innebär att viss 
information har blivit svår att riktigt precisera. Detta är ett resultat av att mina frågor varit en 
aning oklara och jag fick ibland förtydliga dem för att barnen skulle förstå dem. Barnens svar 
skönjer dock mönster och likheter som tyder på att det finns gemensamma nämnare hur dessa 
tänker om skolan.   

 

6. Resultat  
 
Intervjufrågorna (bilaga 1) som ställdes till barnen kan kategoriseras under sex olika teman. 
Dessa teman är: Barns resonemang om skolan, barns kunskap om skolan, barns uppfattningar 
av aktiviteter i skolan, barns önskan av aktiviteter i skolan, barns funderingar varför de måste 
gå i skolan och barns tankar kring skolstarten. Jag kommer att presentera ett antal citat, vilka 
jag sedan kommer att tolka. En upptäckt under arbetets gång var att jag i min kunskapsbrist 
inte kunde tolka barnens utsagor fullt ut. Det jag däremot har upptäckt är att som en bieffekt 
av vad barn tänker om skolan, har jag sett andra mönster som jag inledningsvis av detta arbete 
inte hade tänkt på. Denna kunskap har lett till nya frågor som kan uppmärksammas i arbetet 
som förskollärare. Mina frågor till barnen hade jag formulerat utifrån mitt perspektiv. Jag fick 
svar på frågorna utifrån barnens perspektiv att uppfatta frågorna. Detta har jag nu försökt 
tolka utifrån min kunskap och förförståelse.  
   
Gadamers tankar om kriterier för tolkningsprocessen kanske kunde beskrivas enligt Ödman 
(2007) på följande vis: ”tolkningen ska avslöja det uttalades sanning för oss” (2007, s. 109). 
Detta blir kanske svårt att uppnå i detta arbete. Däremot skall jag försöka förmedla barnens 
utsagor och min tolkning, så att läsaren får ett underlag att förstå mitt sätt att tänka i 
tolkningsarbetet med barnens tankar om skolan. Jag får, som Falk (1999) skriver, att som 
forskare lov att balansera bristerna och dra nytta av de förutsättningarna som råder. Det jag 
skall försöka påvisa är hur något kan vara i en viss kontext och med min förförståelse (Falk, 
1999). 
 
För att få en fördjupad bild av barnens tankar har jag valt att gestalta några barns utsagor. I 
dessa barns uttalanden har jag funnit likheter och olikheter. Jag kommer att försöka tolka vad 
barnen faktiskt försöker säga och vad dessa uttalanden innebär. Efter denna deltolkning 
kommer jag sedan avslutningsvis foga ihop dessa delar så att detta ger en samlad bild av barns 
tankar om skolan. Alla barnen är sex år och går i en förskoleklass. Namnen är fingerade av 
hänsyn till barnen. 

 

6.1 Barns resonemang om skolan  
 
Av sammanlagt åtta utsagor har jag valt ut två, intervjuerna med Zarah och Natalie. Dessa 
citat erbjuder intressanta tolkningsunderlag och tillsammans återspeglar dessa citat en 
mångsidighet som även återkommer i de andra barnens utsagor. Av tio barn kunde två barn 
inte svara något på frågan, vad de tänkte på när jag sa, ordet skola. De övriga sex barnen har i 
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sina svar berört vissa delar av det som här belyses. Regler som finns på skolan var mest 
återkommande i barnens utsagor, fyra barns uttalanden handlade om detta. Leken var också 
återkommande i barnens uttalanden, då tre barn talade om den. Kunskapsområden som att lära 
sig alfabetet talade endast ett barn om. Zarah har ett annat modersmål än svenska. Hon är vid 
intervjutillfället väldigt ivrig att tala med mig. Hon pratar snabbt och mycket, ibland även om 
andra saker än vad jag frågar om. På min fråga om hennes tankar om skolan uttrycker Zarah 
sig på följande sätt: 

 
” Skola…, gå in i skolan. Att fråga någon om skolan. När alla ska knäppa kort… då 
måste man sitta still. [Hur menar du då?]9 När man leker med kritor då måste man 
vara försiktig så de inte går sönder. Dom där kritorna är sönder (pekar på kritor på 
bordet). [Ja, titta….Kan du berätta något mer?] Till exempel om man har en vass sax 
måste man fråga en vuxen om hjälp och sådär…”              
 

 Zarah börjar sin mening med att kommentera ordet skola, sedan funderar hon en stund som 
om hon inte riktigt vet vad hon ska svara. Förmodligen kommer hon att tänka på att jag frågat 
henne om skolan. Därmed upprepar hon det nyss sagda. Hon börjar sedan prata om att knäppa 
kort, vilket jag vet att barnen gjorde för ett antal veckor sedan. Intressant är att hon här 
nämner sitta still. Kan det vara så att ordet skola relaterar hon till att sitta still? Citatet skulle 
kunna tyda på att Zarah tänker i dessa banor. Sedan pratar hon om kritorna på bordet där vi 
sitter. Detta är något som finns i hennes omedelbara närhet. Ett tolkningsalternativ skulle 
kunna vara att frågan kändes alltför abstrakt för henne så hon måste tala om något som hon i 
detta läge kunde se. Hon talar också om en vass sax, detta kan tolkas som något som är lite 
farligt och som en vuxen måste vara delaktig i.   
 
Även om citatet inte exakt påvisar att Zarah inte kan tänka kring det abstrakta, så tyder hennes 
replikskifte på att hon tycker att det är lättare att istället tala om det verifierbara i form av 
materiella saker. Zarahs uttalanden kan också tolkas som att hon använder sig av associationer 
för att konkretisera det för henne abstrakta. Dessa associationer kan vara till hjälp när barn 
inte konkret kan uttrycka sina tankar. En annan aspekt kan vara att Zarah ser skolan lite 
osäker och menar att det är bra om det finns vuxna till hjälp. Denna tolkning bottnar i min 
förförståelse. Det jag menar är att många barn som kommer till förskoleklassen i början av 
terminen kan känna sig lite osäkra inför den nya situationen att befinna sig på en stor skola. 
En annan möjlig tolkning är att Zarah vill berätta att hon vet att det finns regler på skolan, 
som säger att barnen inte får använda farliga material, som t.ex. vassa saxar.  
 
Citatet och Zarahs sätt att uttala sig på kan också tyda på att hon ställer frågor till mig. Hon 
talar på ett sådant sätt så att det känns som det är jag som skall svara eller kanske mer bekräfta 
hennes uttalanden. Gadamer talade om dialektik och med detta menade han att det är texten 
eller i detta fall barnet som ställer frågor som skall besvaras. Vidare menade Gadamer att i 
alla samtal är öppenheten för varandras frågor viktiga. Efter kritisk tolkning av Zarahs 
utlåtande tyder detta på en mångtydighet till hur hon resonerar kring skolan, det är flera 
faktorer som styr hennes tankegångar.  
 
Natalie har svenska som modersmål men har dock släktingar som talar ett annat språk. Natalie 
har till synes ”hög status” (min förförståelse i sammanhanget) bland sina kamrater. Natalie är 
positiv till intervjun och har ingenting emot att jag bandar den. Hon tittar dock en aning 
misstänksamt på bandspelaren medan vi talar med varandra. Jag berättar att vi kan lyssna på 
bandet efteråt. Då nickar hon och ser glad ut. Natalie är eftertänksam och noggrann när hon 
                                                
9 Mina frågor står inom hakparantes. 
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svarar på mina frågor. På min fråga vad hon tänker när jag säger skola, uttrycker Natalie sig 
på följande vis: 
 

”Lära sig saker, äh… man måste lyssna och man får gå ut, men först måste man fråga, 
göra vad man vill på fritids, lära sig alfabetet. Lära sig och läsa, klä på sig när fröken 
säger till”.                                                                                     
 

På frågan om hon kan berätta något mer, ruskar hon på huvudet och säger: jag vet inget mer. 
Tolkningen av Natalies svar är att hon håller sig till frågan utan att sväva ut. Jag vill få henne 
att utveckla sina tankar, men det kan hon inte. Hon talar dock om att på fritids får man göra 
vad man vill. En observation under tolkningsprocessen var att ordet måste var återkommande 
i hennes uttalanden. Natalies utsagor tyder på att hon redan har anpassat sig till skolans värld, 
med detta menar jag att hon har uppmärksammat regelsystemet på skolan.  Min erfarenhet är 
att många barn lär sig snabbt vilka regler som gäller på en skola etc. Detta är kanske ett 
resultat av att pedagoger arbetar med att tala om detta för barnen tidigt på terminen. Det som 
dock inte kommer fram i hennes utsaga är om hon syftar på förskoleklassen eller ettan. Här 
har jag ibland fått gjort urskiljningar och ställt följdfrågor till barnen för att dessa skall kunna 
precisera det ena eller det andra. I Natalies fall tyder hennes utlåtande på att hon menar ettan.  
 
Intressant i dessa båda barns utsagor är att de använder ordet man och inte jag.  Min fråga var, 
vad tänker du…? Min tolkning är att barnen kan ha svårt att tänka om sig själv som någon 
som tänker. En aspekt som uppkom när tolkning av barnens uttalanden gjordes var att barnen 
använde ordet man för att distansera sig från frågorna. En möjlig tolkning på detta är att 
barnen befinner sig i skolans miljö, därmed tror barnen att alla frågor har ett rätt eller fel svar. 
Genom att använda ordet man har barnets eget tänkande ställts åt sidan för ett mer allmänt 
svar. Detta till trots att jag försökte säga till barnen att det inte fanns något rätt eller fel, utan 
det var deras egna tankar som var viktiga. Det kan vara så att jag själv inte var tillräckligt 
tydlig i detta, så jag inte övertygade barnen. En annan aspekt på detta kan vara den 
främmande situationen vi befann oss i, ett rum med en bandspelare och frågor som skulle 
ställas.  
 
En möjlig tolkning på dessa två barns utsagor är, att Zarah först talar om skolan i en 
lärandesituation där hon tänker kring ett klassrum, där barnen sitter stilla i sina bänkar. Sedan 
tar hennes tankar en annan vändning och hon talar om konkreta material som finns i hennes 
omedelbara närhet. Dessa material kopplar hon till leken. Sedan återkommer hon till det 
abstrakta genom att tala om den vuxnes delaktighet i farliga situationer samt hennes vetskap 
om vilka regler som gäller. Zarahs uttalanden tyder på att hon använder sig av associationer 
för att kartlägga sina egna tankar samt koppla dem till språket.  
 
Natalies tankebanor verkar gå mer mot en lärandesituation än vad Zarahs gjorde. Natalies 
resonemang tyder även det på att hon har uppfattat det regelsystem som råder på skolan. 
Natalie skiljer också på skoltiden och fritidshemtiden. Hon menar att på fritids får man göra 
vad man vill. 

 

6.2 Barns kunskap om skolan 
 
Barnen skildrar under denna kategori vad de vet om skolan. Jag citerar här fem barns 
uttalanden. Av de barn som inte är citerade under denna kategori, kunde två barn inte svara 
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något de visste om skolan. Två barns utsagor tyder på att hur man förhåller sig till varandra är 
vad de vet att man får lära sig i skolan. Ett barn har svarat att leka är något man får göra i 
skolan. 
 
Anna och Erik har icke svensktalande föräldrar vilket innebär att de talar ett annat språk än 
svenska hemma medan, Ivar och Tomas talar svenska hemma. Zarah har jag tidigare gestaltat. 
Jag hade i början av min studie övervägt om jag skulle intervjua Anna då hon hade svårt att 
tala det svenska språket. Jag bestämde mig dock för att intervjua henne när jag 
uppmärksammade att hon gärna ville låta sig intervjuas, så här säger Anna: 

                    
          

          ”Vi kan vakta telefonen och alla är snälla och rita och äta. 
                      [ Kan du berätta något mer], 
                          Mm… Vet inte. Gå ut och gå in, måla, klippa…”. 

  
För att tolka den första inledande meningen, kan den tyda på att Anna såg telefonen på 
skrivbordet vi satt vid. Därmed blev hennes återkoppling att tala om den, alltså hennes direkta 
tanke. Ödman (2007) betonar verbet veta, vilket han menar är ett ord som innefattar både 
något som man erfarit och som man fortfarande erfar. En möjlig tolkning är att Anna lade 
tonvikten vid just detta ord och konkret tänkte på telefonen just för den fanns i hennes direkta 
närhet. Beakta ordet vi, här kan det tolkas som om Anna försöker etablera en social situation 
mellan oss två. Sedan nämner hon snälla, rita och äta. Ordet snäll är något som har genomsyrat 
intervjuerna. En möjlig tolkning på att detta begrepp är återkommande i barnens utsagor är att 
förskollärarna har jobbat mycket med detta på skolan. Dessa har talat med barnen hur man 
skall vara mot varandra osv. När Anna nämner rita kan det vara sådant hon själv tycker om att 
göra. Att äta kan tolkas som något hon vet att hon får göra i skolan och som är en viktig del av 
skoldagen. Här kommer den biologiska delen in i hennes tankar. Skoldagen är uppdelad med 
aktivitet, mat, aktivitet och mellanmål. Därmed kan ordet äta vara elementärt i barns 
tankevärld.  
 
En annan tolkning är att Annas språk inte är så utvecklat, så hon använder de ord hon känner 
igen. Återigen kan saker bli associationer för det abstrakta tänkandet. Min tolkning vid detta 
intervjutillfälle var att denna flicka behövde stimulans för att utveckla sitt språk. Hon talade 
oavbrutet men med ord utan direkta sammanhang. Det kändes som hon såg en chans att få 
kommunicera med en vuxen. Detta är förståeligt när jag tidigare har kommunicerat med 
henne och detta har skett i olika leksituationer. Annas sätt att tala tyder även på att hon 
försöker skapa mening genom att utveckla sitt språk. Gadamer menade att språket måste 
förstås existentiellt, med detta menade han att i vår existentiella värld är orden av betydelse 
redan innan vi har uttalat dem (Ödman, 2007).  Detta citat är dock för kort för att få en helhet 
av vad Anna verkligen vill säga men jag vill dock uppmärksamma hennes ambition att vilja 
utveckla sitt språk. Efter kritisk tolkning av Annas uttalanden tyder detta på att hon faktiskt 
försökte säga något om skolan. Detta måste ses i det sammanhanget som hon uttalar sina 
tankar. I citatet lyfter Anna fram hur för henne en skoldag i förskolekassen ser ut. Förutom att 
vakta telefonen som hon inledningsvis sade, vilket var något som fanns i hennes omedelbara 
närhet och hon såg det som vår uppgift att vakta den, så försökte hon berätta hur hennes 
skoldag med aktiviteter ser ut.   
Ivar är lite tystlåten vid intervjutillfället, även han tittar lite misstänksamt på bandspelaren. 
Jag säger några ord och sen spelar jag upp det sagda för Ivar. Detta uppskattar han. På min 
fråga vad han vet om skolan, säger han: 
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”Man får inte säga fula ord, inte slåss, inte sparkas… [hur tänker du då?] inte puttas, 
inte fula ord… mm jag vet inget mer.” 
                                                                                                                     

 
Detta citat kan tolkas som om tidigare erfarenheter kan ha präglat Ivar. En möjlig tolkning 
och till viss del min förförståelse är att förskollärarna har talat om hur barnen skall förhålla sig 
till varandra. Detta verkar vara det viktigaste för Ivar att berätta på frågan, vad han vet om 
skolan. Jag vill härmed återigen uppmärksamma ordet man. Detta verkar dock vara vanligt 
förekommande när barnen talar om något som de vet. Ivar upprepar sitt svar, hans sätt att 
uttrycka sig är lite grann som en monolog. Jag vill härmed uppmärksamma min egen syn på 
det han säger, att i detta citat kan det gömma sig många farhågor och tankar. Ivar vill därför 
hävda att detta är vad han vet om skolan.  
 
Vid senare tolkningsarbete framkom att Ivar använder ordet inte. Dessa negationer 
förekommer lite då och då i barnens utsagor. Hur skall detta tolkas? En möjlig tolkning på vad 
detta beror på är, att barn ofta får höra vad de inte får göra istället för vad de får göra. I detta 
fall ville Ivar naturligtvis berätta vad han visste var fel att göra i skolan. Ivars ord står i 
kontrast till Annas uttalande om att alla är snälla. En möjlig tolkning är om detta har något att 
göra med hur vuxna talar till flickor kontra pojkar? Då skulle det kunna vara så att pojkar 
kanske oftare får höra ord som, gör inte så osv.  
 
Zarah ger här uttryck för att hon anser att det är viktigt att vara snäll. Hennes citat tyder också 
på hennes tankar om att ha kamrater. 
 

  ” I skolan ska man vara riktigt snäll och lyssna, om man vill spela något spel måste 
man fråga någon, om ingen vill, då kan man fråga fröken och så där.…” 

                                                                                                                              
Detta skulle kunna tolkas som att Zarah gärna vill spela spel med kamrater. Det tycker hon är 
roligast, men om inte kamraterna vill, kan hon ju alltid fråga fröken. Efter senare tolkning 
gick min tankegång till att hon kanske menade, för att man ska få kamrater måste man vara 
snäll. Detta kan återigen kopplas till tidigare erfarenheter. Förskollärarna har arbetat mycket 
för att barnen skall visa hänsyn till varandra.  
 
Detta argument kan stödjas med ett citat från Tomas som har svenska som modersmål. Tomas 
är en sprallig pojke som gärna vill vara ute och leka, och en viss otålighet inför intervjun kan 
uppmärksammas. Han uttrycker sig på följande sätt: 
 

                 ”Inte att bråka alla måste vara snälla… [kan du berätta något mer?]  
                           Nej, inget mer!” 

                                                                                           
 
En upptäckt under tolkningsarbetet är att pojkarna är mindre talföra än flickorna när det gäller 
att berätta något. När pojkarna har svarat något så är det generellt hur de tycker man ska 
förhålla sig till varandra. Här bör återigen uppmärksamhet ges åt ordet inte, vilket 
förekommer även i detta citat. Detta har genomsyrat intervjusvaren från pojkarna, vilket det 
inte har gjort från flickorna. 
Erik förtydligar i detta citat vad han har lärt sig i förskoleklassen. Av erfarenhet vet jag att 
förskollärarna har arbetat mycket med orden hänsyn och respekt. Detta låter Erik bekräfta här 
nedan att han har uppfattat.  
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”Vara snäll och att kunna lyssna och inte göra dumma saker mot varandra det är 
bra…, fröken säger, att det är hänsyn och respekt!” 
                                                                                      

 
Vid den första tolkningen gick mina tankegångar till om Erik verkligen förstår innebörden av 
orden eller om detta bara är något som han lärt sig säga. Efter senare tolkning av mitt material 
påvisar dock Erik att han vet vad dessa ord betyder, när han uttrycker sig på följande vis: 
                          
 
                                    ”Att inte slåss… det är hänsyn och respekt” 
 
Efter tolkningar av barnens utsagor tyder dessa på att, hur barnen skall förhålla sig till 
varandra är en av de viktigaste faktorerna som de kopplar till vad de vet om skolan. Det finns 
mot bakgrund av intervjuerna anledning att förstå att barnen uppfattar att skolan främst är en 
social miljö och hur man förhåller sig till varandra är särskilt uppmärksammat av barnen. Alla 
barnen svarade något som berörde förhållningssättet till andra under denna kategori. Flickorna 
uttryckte detta på ett lite annorlunda sätt än vad pojkarna gjorde, mycket tyder på att detta är 
en spegling av vuxnas sätt att tala till pojkar kontra flickor.  
 

6.3 Barns uppfattningar av aktiviteter i skolan 
 
De nämnda citaten under denna kategori visar olikheter som även de andra barnen har påvisat 
i sina utsagor. På frågan vad barnen tror att de får göra i skolan, svarade fyra barn som 
Natalie, det fanns antydningar om leken i deras utsagor. Tre barn svarade i likhet med Richard 
att ämneskunskaper och läxor var något de trodde att man får i skolan. Ett barn kunde inte 
svara något under denna kategori.  
 
Natalie uttrycker sig på följande sätt: 

 
”Man får hoppa hopprep man får gunga. Man får inte springa för långt, bara där 
gränsen går”. 

 
Detta citat kan tolkas som att leken är något Natalie uppfattat att hon får göra i skolan. Hon 
menar också att det finns regler för hur långt barnen får springa på skolgården. Hon berättar 
här att hon vet att man bara får springa dit gränsen går. Detta är återigen en erfarenhet barnen 
har fått sedan tidigare. Redan första veckan i förskoleklassen brukar förskollärarna visa hur 
långt bort barnen får vara på skolgården. Intressant är att Natalie svarar något hon redan vet, 
på frågan vad hon tror att man får göra i skolan. Återigen kan tidigare erfarenheter vara en 
aspekt i detta, hon kopplar sina erfarenheter också till leken. En möjlig tolkning är att detta 
känns tryggt för Natalie, då hon inte behöver ge sig in i något berättande om vad hon tror hon 
kommer att få göra i skolan. På frågan om hon kunde berätta något mer, svarade hon dock att 
det kunde hon inte. I en annan situation hade jag stöttat henne mer så att hon skulle kunna 
utveckla sin tanke, men i denna intervjusituation ville jag inte ge mig in på detta. En annan 
möjlig tolkning är att frågan var svår att riktigt definiera för Natalie.  
Efter senare tolkningsarbete såg jag min egen del i Natalies svar på min fråga. Hon liksom 
många av de andra barnen kopplar frågorna om skolan till att de faktiskt redan går i skolan. 
Jag inser att jag skulle ha förtydligat frågorna en aning i början av intervjun, då skulle barnen 
ha haft lättare att preciserat sina svar. Här kommer återigen vilket perspektiv vi ser ifrån. Falk 
(1999) talade om horisontbegreppet i sin avhandling, vilket här bör belysas. Gadamer menade 
att som tolkare måste man försöka se utsagornas möjliga horisont (Falk, 1999). Detta var min 
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ambition, just att försöka förstå barnens horisont genom att försöka synliggöra min egen del i 
detta. Jag hade formulerat mina frågor utifrån mitt vuxenperspektiv, medan barnen svarade 
utifrån deras perspektiv.  
 
Richard har svenska som modersmål. När jag frågade om Richard ville bli intervjuad svarade 
han ja, men lät påtala att ”Jag kan ingenting”.  Detta gjorde att vi hade ett samtal om att han 
inte måste kunna något speciellt för att svara på mina frågor. Det har funnits mönster i 
barnens utsagor som tyder på att många av barnen är osäkra och tror att det finns ett rätt eller 
fel svar på frågorna. Denna tolkning styrks med citatet från Richard: 

 
”Läxor, jag vet ett tal 2 plus 2 blir 4. Man får räkna, jag kan räkna”. 
 
[Vad bra! Kan du berätta något mer?] 

     
”Man får räkna, jag kan redan räkna till hundra. Lära sig pyssla med olika saker. 
Spela och mycket alfabetet”. 
 

 
En möjlig tolkning är att Richard vill berätta för mig vad han kan. För att göra en återkoppling 
till Natalies utsagor, bör här uppmärksammas att hon talar om utemiljön och leken, medan 
Richard direkt kopplar vad han vet om skolan till läxor och att räkna. En möjlig tolkning är att 
även Richard ville ta chansen att berätta om sitt kunnande för att få höra att han var duktig, 
vilket jag naturligtvis också sa, medan Natalie i sin tur var lite osäker och svarade med något 
som var bekvämt och igenkännande. Återigen bör detta kopplas till intervjusituationen och att 
barnen är rädda för att svara fel. Jag försöker också se mitt eget agerande här. Vanligtvis har 
jag en avspänd relation till barnen. I denna situation hade jag en bestämd intention att få svar 
på mina ställda frågor, vilket kanske gjorde att det fanns en viss förväntan från min sida. Min 
tolkning är att barn uppmärksammar när vuxna själva känner sig en aning osäker. Jag menar 
att min roll blev annorlunda i denna situation. Detta kan ha uppmärksammats av barnen.  
 
En iakttagelse under tolkningsarbetet är att barnen har haft svårt att utveckla sina tankar. De 
har svarat på min fråga men när jag har sagt hur tänker du då? etc. har de flesta av barnen haft 
svårt att utveckla sina tankar. En tolkning samt en reflektion av detta är, att barn kan ha svårt 
att inta ett metakognitivt tänkande. Flera av barnen har ett mindre utvecklat språk inom 
svenskan, vilket naturligtvis har bidragit till att dessa haft svårt att ge uttryck för sina tankar. 
 
En möjlig tolkning på dessa utsagor är, vad barn uppfattar att de får göra i skolan är hur de 
individuellt uppfattar ordet skola. Natalie hade vid ett tidigare tillfälle talat om skolan i en 
lärandesituation. Vid denna fråga växlade hon till att se frågan ur en leksituation. Hon 
särskiljer leken och lärandet. Det som dock finns kvar i hennes utsagor är det regelsystem som 
hon uppfattat finns på skolan. Detta påvisar hon att hon har uppmärksammat, och att 
regelsystemet finns i både leken och lärandet. Richards utsagor tyder på att han tycker att det 
är viktigt att kunna räkna. Han belyser också att detta kan han redan göra. Richards 
tankebanor verkar vara att ämneskunskaper är något man får tillägna sig i skolan i första hand. 
 

6.4 Barns önskan av aktiviteter i skolan 
 
I barnens utsagor under denna kategori har vikten av kamrater varit ständigt återkommande. 
Detta tyder även Zarahs och Carins citat på. Dessa får utgöra helheten av barnens utsagor då 
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åtta barn svarade något om kamrater eller leken. Två barn kunde inte svara något under denna 
kategori.  
 
 Zarah säger följande: 
 

 ”Jag ska leka hemma när min kompis kommer. Då ska vi måla och leker och leker”. 
                                                                                                                                  

 
Carin svarar på samma fråga: 

 
    ” I skolan skulle jag vilja leka med Natalie fast Natalie var sjuk. Fast jag får komma 
hem till henne när hon fyller år. Hon ska bjuda alla hennes kompisar. Jag är också 
hennes kompis.” 

                                                                                                                                
En möjlig tolkning på dessa utsagor är att barnen vill påvisa hur viktigt det är med kamrater. 
Carin visar sin besvikelse över att Natalie var sjuk. Däremot ändras hennes tonfall när hon 
berättar att hon är Natalies kamrat. Natalie har, som tidigare påpekats, till synes ”hög status” 
bland barnen. Ovanstående citat bekräftar denna tolkning, då Carin här visar glädje över att 
hon minsann också är Natalies kamrat.    
 
Zarah ser fram emot att komma hem och få leka med sin kamrat. Dessa båda barn har ett 
positivt tonfall när de talar om sina kamrater. En tolkning på detta är att barnen vill påvisa sin 
sociala gemenskap med andra barn och att det är viktigt för dem.  
 
Efter senare tolkning uppmärksammade jag att barnen hade sagt att de skulle träffa sina 
kamrater på fritiden. Frågan var dock vad de skulle vilja göra i skolan. Carin talar ändå om att 
i skolan skulle hon vilja leka med Natalie. Då gick mina tankegångar till hur förskoleklassens 
sammansättning av barn såg ut och hur barnen lekte med varandra. Jag insåg att det var så 
pass tidigt på terminen och barnen hade tidigare gått på olika förskolor, vilket kan vara 
orsaken till att några av barnen ännu inte funnit någon kamrat i gruppen. I barnens utsagor 
framkommer inte detta utan denna tolkning måste kritiskt granskas. Min förförståelse ligger 
till grund för detta eftersom jag varit en del av verksamheten på skolan under några veckor. 
 
Ett samlat intryck av intervjun med Zarah och Carin är att de vill leka med kamrater och att 
det är viktigt för dem. Dessa utsagor tyder på att det finns en önskan om att finna kamrater 
även i skolans miljö. 
 

 

6.5 Barns funderingar varför de måste gå i skolan 
 
Val av citat under denna kategori är att dessa citat ger en samlad bild av innehållet i barnens 
utsagor. Då sex barn svarade att man måste gå i skolan för att lära sig saker och tre svarade att 
man måste gå i skolan för att någon annan säger det. Endast ett barn svarade att man måste gå 
i skolan för annars har man ingenstans att vara. 
 
Här belyses några barns utsagor varför de tror man måste gå i skolan. Erik säger följande: 

 
”[...] Annars blir fröken arg. Fröken blir jätte jätte arg![ Hur menar du då?] Nästa 
gång man kommer till skolan säger fröken, varför gick du inte till skolan.” 
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En direkt tolkning på Eriks uttalande, var att detta citat visar hans syn på lärare. Detta kan 
uppmärksammas ur ett maktperspektiv, vilket kan finnas mellan vuxna och barn. Erik talade i 
tidigare citat om att fröken hade pratat om hänsyn och respekt och här talar han om att fröken 
blir arg om man inte går till skolan. Återigen kan hans uttalanden tolkas som om han har stor 
respekt för läraren. Eriks utsaga känns en aning oroväckande om hans syn på läraren 
verkligen är så negativ innan han ens börjat skolan. En annan tolkning kan vara, att Erik har 
hört någon vuxen eller barn säga att man måste gå i skolan annars blir läraren arg. Detta citat 
är dock viktigt att beakta. På frågan om han kunde berätta hur han tänkte sa han: 
 
                          ”Man måste gå hit på morgonen”    
                                                                                  
Uppmärksamma Eriks citat, här lyfter han fram en annan möjlig tolkning. Här talar han om 
nutid, alltså menar han att han måste gå till förskoleklasen. I tidigare tolkning uppfattade jag 
att han menade när han börjar ettan. Jag kan inte klargöra om han menar när han börjar ettan i 
den första utsagan och i senare utsaga växlat till hur det är nu i förskoleklassen. Detta framgår 
inte av hans utsagor. En tänkbar förklaring är att föräldrarna kan ha sagt till Erik någon gång 
att han måste gå till skolan för annars blir läraren arg. Detta kan vara en godtagbar förklaring 
till hans uttalande. Av erfarenheter, här kommer min förförståelse in, vet jag, att en del 
föräldrar kan tala om auktoritära personer när de själva inte råder över en situation. Beakta 
ordet auktoritär, är lärare auktoritära idag? Eller är det ens önskvärt att dessa skall vara det? 
Erik har en annan etnisk bakgrund och båda hans föräldrar talar ett annat språk än svenska. 
Jag vet inte hur dessa föräldrar ser på lärare och skola, men en tanke är att deras syn kan vara 
annorlunda än vad den svenska kulturen ger uttryck för. Det är i dessa kulturmöten barnen 
befinner sig och vi som arbetar i förskola och skola bör göra detta möte så bra som möjligt för 
barnen. Intervjun med Erik kan ses som en spegling av hans sociala kultur. Denna tolkning 
har jag inget stöd för att den är sann, utan är en del av min kunskap i dess historiska kontext. 
Det som stöder detta uttalande är, att Eriks citat speglar att han har den erfarenheten, att det 
finns  ett maktförhållande mellan lärare och barn.  
 
Jag samlar här tre uttalanden om varför barnen tror att man skall gå i skolan: 

 
                      ”För man lär sig saker”  (Joakim) 

                                   ”Annars har man ingenstans att vara” (Carin) 
                                   ”Man måste lära sig saker” (Jonas) 

                                  
Lärandet är ständigt återkommande i barnens utsagor, om detta beror på att det är vad barnen 
tänker på i skolsammanhang (vilket naturligtvis inte är konstigt), eller om det är vad dessa tror 
att det förväntas av dem, var till en början svårt att uppmärksamma. Efter senare bearbetning 
av bandinspelningen tolkade jag det som att barnen inte svarade som de trodde förväntades av 
dem, utan deras svar kom spontant och utan tvekan. Detta tolkar jag som att barnens direkta 
tanke var att lärandet är en viktig faktor i skolan. Carin säger att hon inte… eller, man rättare 
sagt, har ingenstans att vara om man inte är i skolan. Beakta att i denna fråga använde även 
jag ordet man. Carins uttalande tyder på att föräldrarna har varit delaktiga i hennes 
tankegångar, eftersom hon vet att föräldrarna inte är hemma och av denna anledning ska hon 
vara i skolan. Denna uppfattning bör dock pedagoger tala med Carin om, så att hon så 
småningom får kännedom om att hon bör vara i skolan av andra orsaker än att föräldrarna inte 
är hemma. 
 
En möjlig tolkning på barnens uppfattning om varför de måste gå i skolan kan delvis vara 
beroende av den ställda frågan till dem. Beakta ordet måste, detta kan vara negativt laddat för 
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barnen. Detta uppmärksammade jag inte inledningsvis av tolkningen, utan det har 
framkommit i ett senare skede. Barnen svar innehöll också ordet måste men med en aning 
negativ ton. Barnens svar genomsyras av ett maktförhållande som kan råda mellan vuxna och 
barn. Där några barns utsagor tyder på att läraren är den som bestämmer vad barnen skall göra 
samt sätter upp regler för dem. I barnens uttalanden kan det vara föräldrarnas eller andras 
åsikter som speglar vad barnen ger uttryck för. Lärandet och läraren står i fokus inom detta 
område. Ingen av barnen talade exempelvis om leken under denna kategori.  
 

6.6 Barns tankar kring skolstarten 
 
Av sammanlagt tio utsagor har jag här belyst vad fyra barn har sagt. Dessa utsagor utgör en 
helhet av vad barnen svarade. Av övriga sex utsagor kunde tre barn inte berätta något under 
denna kategori, de andra tre barnen talade om lärandet i sina utsagor. 
                   

  ”Då blir det jättesvårt för mig!… Jag ser på Lisa hon bara läser och läser… jag kan 
inte läsa … jag vill bara titta på film … Hemma tittar jag på språk… Språka… 
Ettan?… (Tänker en lång stund)… när jag börjar ettan, ska du vara min fröken då?”                  
                                                                                                                 (Zarah)       
 
 ”När man går i ettan då kommer sexåringarna här, dom går på mitt dagis nu, då dom 
går i ettan, då går vi i sjuan. Då är vi sju. Sexåringar går i ettan.. då går jag i sjuan”.  
                                                                                                                  (Carin) 
                                                                                                                                                                                 
”Tråkigt, tror jag, jag kan bara ett plus ett bli två, tror jag, två plus två plus… tre. Fem 
plus fem blir… elva tror jag. (Han räknar på fingrarna) det var lite mindre”.  ( Richard) 
 
                                                                                                                          
”Jag undrar om man kan lära sig andra språk, ord som barn inte förstår... Kurdiska 
och spanska … Jag vill lära mig engelska och spanska”. (Natalie)                                                          
                                                                                                          
 

 
Zarahs citat kan tolkas som att hon är lite orolig inför skolstarten eftersom hon inte kan läsa. 
Hon har uppmärksammat att hennes äldre syster (min kunskap) Lisa läser. Detta kan tolkas 
som att Zarah har kopplat det till att systern gör sina läxor eller tränar läsning. Zarah menar att 
hon tycker det är bättre att titta på film. Zarah bemöter också min fråga med att fråga om jag 
ska bli hennes fröken, vilket jag senare förklarar med att jag skall jobba i förskolan eller i 
förskoleklass. En tolkning på detta är att Zarah har en tanke med sin fråga och det är att hon 
vill veta vad som kommer att hända när hon börjar ettan. Därmed undrar hon om jag ska vara 
hennes fröken. Detta kan tolkas som att hon vill finna en trygghet i någon hon redan känner. 
Dessutom visste hon att jag studerade på lärarutbildningen, vilket då kan vara förståeligt att 
hon ställer denna fråga. Zarah gjorde här en koppling till hennes tidigare erfarenheter. 
 
Carins uttalanden skiljer sig lite från tidigare citat, hon börjar här resonera om framtiden. Det 
hon säger är att när hon börjar ettan då kommer barnen som har gått på hennes dagis att börja 
i förskoleklassen. Hon resonerar sig också fram till att hon själv blir sju år då dessa barn 
kommer till förskoleklassen. Sedan tog hennes resonerande en vändpunkt, hon säger sedan att 
när sexåringarna går i ettan då går hon i sjuan, sedan säger hon att vi är sju år. Detta för att 
sedan i sin sista mening återkomma till att hon går i sjuan. Detta citat är intressant då Carin 
faktiskt provar olika begrepp. En möjlig tolkning av hennes resonemang är att hon håller på 
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att utveckla sin perceptionsförmåga. Hon vet att hon är sex år och att hon blir sju år nästa år. 
Sedan kanske hon tänker på att vara sju år och gå i sjuan är samma sak. Efter detta 
resonemang försökte jag förklara för Carin hur det förhåller sig. Jag tror att vi klarade ut de 
olika begreppen.  
 
Richard har i tidigare citat talat om att han kan räkna, vilket han i detta citat återigen berättar. 
Han uttrycker sina farhågor inför skolstarten med att han bara kan… En möjlig tolkning på 
hans uttalande är att han tror att han måste kunna mer för att börja ettan. Därmed tror han att 
det skall bli tråkigt att börja ettan. Hans osäkerhet skiner igenom i detta citat, detta kan tolkas 
på det viset dels för det han här ger uttryck för, och dels hur han uttrycker sig, vilket jag 
förstår utifrån sammanhanget. Vid intervjusituationen med Richard, sade han redan när jag 
frågade om jag fick intervjua honom, det får du, men jag kan ingenting. Jag fick då liksom till 
flera andra barn berätta att jag bara ville höra vad de tänkte om skolan och att de inte behövde 
kunna något speciellt. Detta verkade dock vara svårt för barnen att riktigt förstå. 
 
Natalies utsagor kan tolkas som att hon tycker det är viktigt att få lära sig flera språk när hon 
börjar ettan. I hennes klargöranden kan jag skönja vissa farhågor just att barnen skall behöva 
lära sig språk som är svåra. Hon nämner först kurdiska och sedan spanska, för att sedan 
bekräfta att engelska och spanska skulle hon vilja lära sig. Hon nämner först två språk för att 
sedan bara bekräfta att hon vill lära sig det ena av dessa. Detta kan ses som två motpoler, 
kurdiska ser hon som ett svårt språk som hon inte tror att hon skulle kunna lära sig, medan 
spanska och engelska känns lättare. En tolkning är att Natalie här ger uttryck för att spanska 
känns viktigt för henne att få lära sig. Av erfarenhet vet jag att hon har vänner som talar detta 
språk, vilket hon då naturligtvis vill lära sig. Att hon vill lära sig engelska kan bero på att hon 
vet att många kan det språket och att man i skolan får lära sig det.  
 
En möjlig tolkning på barnens utsagor är: att för barnen är det viktigt att egna intressen 
uppmärksammas när de skall börja ettan. Barnens tankegångar snävades in lite när jag i min 
fråga specificerade ordet ettan. Barnens abstraktionsförmåga bör här belysas en aning. 
Uppmärksamma Carins uttalande, visserligen är hennes uttalanden inte helt korrekta men det 
finns en abstraktion i det hon försöker säga. Lärandet och ämneskunskaper står i fokus i dessa 
kategorisvar. En del barn visar en viss oro inför skolstarten. Detta tolkar jag som att de är 
oroliga för att inte ha kunskaper i vissa ämnen t.ex. läsning. 
 
Jag har i detta arbete försökt synliggöra några barns tankar om skolan. Jag har även försökt 
gestalta barnens tankar genom att tolka dem utifrån mitt sätt att uppfatta vad barnen tänker. 
Detta har naturligtvis sina begränsningar. Min kunskap om de barn jag försöker gestalta har 
sina brister, vilket för med sig att jag inte kan hävda att jag har kommit fram till absoluta 
sanningar. Jag skall dock försöka sammanfatta min tolkningsslutsats om vad barnens tankar 
om skolan är, detta på så logiskt hållbara grunder som möjligt. 

 

7. Sammanfattande tolkning 
 
Min tolkning är: att barns tankar om skolan uppkommer genom erfarenheter barnen har sedan 
tidigare, både de erfarenheter de fått genom andra vuxna och barn samt de tankar de skapat  
utifrån dessa erfarenheter. När barnen svarar på frågor, har dessa utsagor ofta en intention att 
ge uttryck för något de har reflekterat över eller upplevt. Barnens tankar om skolan påvisar 
både oro och en nyfikenhet till att vilja lära sig saker. En del barn känner oro inför sin 
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skolstart eftersom de menar att det kan bli svårt att lära sig läsa och räkna etc. Barnen visar 
ibland en osäkerhet inför situationer de inte riktigt kan kontrollera och vid dessa tillfällen 
verkar det finnas behov för dem att distansera sig. Med detta menar jag att barnen talar om 
allmänna saker istället för att koppla sitt tänkande till sin egen person. Barnen använder sig 
ofta av associationer för att försöka uttrycka det de inte kan säga med ord. Detta kan vara ett 
sätt för dem att söka mening i sin tillvaro.  
 
Barnen påvisar att leken är betydelsefull för dem. De talar ofta om utemiljön och vad de leker 
där. Barnen särskiljer ofta leken och lärandet. Detta kan förklaras till att de ser skolans miljö 
som en institution för lärandet. Detta kan också vara beroende av hur förskollärare och lärare 
använder sig av leken i lärandesituationer. Förskollärare i en förskoleklass har ofta unika 
tillfällen att använda leken som ett redskap för lärandet. Min kunskap om barn har lärt mig att 
det är just i det informella lärandet som barn lär sig mycket.  
  
Kamrater är något barnen talar om, de påvisar att dessa är viktiga. Det kunde urskiljas i några 
barns utsagor att de ännu inte hade hittat någon kamrat att leka med. Detta kan tolkas som att 
det beror på att det var tidigt på terminen som studien gjordes. Många av barnen kände inte 
varandra när de kom till skolan eftersom de hade gått på skilda förskolor tidigare. Då barnen 
berättar om sina kamrater är det ofta de kamraterna de har hemma. Trots detta tyder utsagorna 
på att det även finns en vilja att etablera kamratskap inom gruppen i förskoleklassen. 
 
Barnen talar också mycket om hur man skall vara mot varandra, de uttrycker ofta att man ska 
vara snäll och inte slåss etc. I en tidigare tolkning hade jag en teori om varför pojkarna ofta 
använde ordet inte och att detta kan vara beroende av att pojkar ofta får höra, gör inte så etc.  
Med detta menar jag att vuxna kanske tillrättavisar pojkar mer än vad de gör med flickor. En 
möjlig tolkning är, att till flickor talas det ett annat språk, kanske med ett annat ordval. Detta 
skulle då kunna vara resultatet av att flickor säger vara snäll etc. istället för inte vara dum. 
Denna tolkning kvarstår dock efter att jag sett en helhet av intervjusvaren och hur barnen 
uttrycker sig.  
 
Jag har i detta arbete sett att det kan finnas maktförhållanden mellan barn och vuxna. Detta 
kan ha sin upprinnelse i en diskurs som är svår att riktigt definiera. En tolkning på detta kan 
vara att barnen kan få höra av andra vuxna att det skall göra som läraren säger etc. Barnen har 
dock påvisat att de har uppfattat att lärare är sådana som bestämmer regler och som talar om 
när barnen gör fel. Barnens utsagor påvisar också att de försöker förstå vilka regler och 
normer som råder på skolan. Barnens uttalanden tyder även på att de försöker anpassa sig 
efter den miljö de befinner sig i.  
 
Det som genomsyrat intervjuerna är dock att barnen är lite ovana att svara på frågor. Min 
tolkning är att barn kanske inte alltid ges tid för att reflektera över sina tankar. Jag har i denna 
studie försökt skapa en helhet över vad denna grupp av barn tänker om skolan. Jag har i detta 
arbete fått tolka vad barnen säger och försökt arbeta med min egen förståelse i detta. Min 
uppgift blir då att försöka förstå vad de verkligen menar med sina uttryck. Gadamers begrepp 
horisontsammansmältning (Falk, 1999) kan här belysas. Detta begrepp kan förklaras som: för 
att förstå ett barns tankar måste man försöka förstå dess livsvärld. Detta i samspel med sin 
egen erfarenhet och förförståelse. Detta kan beskrivas som ett perspektivtagande fast på ett 
djupare plan (Falk, 1999). Detta har inte varit lätt, men jag har lärt mig en del saker om mig 
själv och min förförståelse har under arbetets gång fått medvetandegjorts. Detta ser jag dock 
som en process som kommer att fortgå i arbetet som förskollärare.  
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8. Diskussion och reflektion  
 
I detta kapitel diskuteras tolkningsuppgiften jag ställdes inför och mitt sätt att handskas med 
den. Därefter diskuterar jag metoden samt resultatet.  

 

8.1 Tolkningsuppgiften 

 
För att läsaren skall kunna avgöra om mina tolkningar är rimliga bör jag i ett hermeneutiskt 
tolkningsarbete redovisa min egen förförståelse och datamaterial samt hur jag handskas med 
detta (Falk, 1999). Jag har många gånger funderat på hur jag skall kunna urskilja något 
mönster i mitt arbete. Vid sådana tillfällen har jag blivit tvungen att distansera mig från 
materialet. Jag har då försökt se materialet med andra ögon än vad jag inledningsvis gjorde. 
På detta vis har mitt tänkande både utmanas och utvecklats. Min tolkningsprocess har varit att 
försöka förstå vad barnen faktiskt tänker om skolan. Tolkningsarbetet har både förändrat mig 
själv och min syn att inte ta för givet det som jag först trodde var ”sanningen”. Jag har också 
fått pendlat mellan subjekt och objekt.  Jag delar Gadamers syn på att utsagorna, alltså texten 
är objektet (Falk, 1999) medan barnen är subjektet. Detta har jag försökt balansera genom att 
tala om när min egen förförståelse av subjektet, alltså barnen, har talat. Jag har försökt 
distansera mig till utsagorna, vilket inte varit lätt, eftersom det är barn som jag känner som har 
gett mig förtroendet att intervjua dem. Mina val av citat har varit att dessa har bidragit med 
värdefull kunskap. Gadamer talade om att texterna skulle tala sanning (Falk, 1999). Detta kan 
ses som att barnens utsagor speglar vad de först kommer att tänka på vid mina frågor. När jag 
sedan misstänksamt tolkar vad barnens utsagor ger uttryck för, kan sanningen vara uttryck för 
något annat. Genom att använda teorierna i litteraturbakgrunden har en ökad förståelse för 
innebörden av barnens tankar uppkommit. Dessa teorier var en del av min förförståelse, men 
de har ändå varit till hjälp i tolkningsarbetet med barnens utsagor. Mitt materials 
forskningsvärde handlar sammanfattningsvis om att barnens utsagor säger något om vad deras 
tankar om skolan är. Materialet har även innehållit en öppen och en dold innebörd. Jag har 
uppmärksammat under tolkningens gång, att det kan finnas dolda budskap i de öppna 
uttalandena från barnen. Detta har jag fått tolka utifrån sammanhanget, vilket har lett till en 
ökad förståelse inför barnens livsvärld. 

 

8.1.1 Metoddiskussion 
 
Jag har använt mig av intervjuer i detta arbete, vilket jag ansåg var ett bra sätt att fånga barns 
tankar på. Att använda samtalsstudier, där flera barn kan komma till tals samtidigt, hade i 
detta arbete kunnat vara ett alternativ. När flera barn sitter tillsammans och samtalar kring ett 
ämne kan det bli större dynamik i svaren. Barnen påverkar då varandra så att tankar och svar 
flerfaldigas. Jag insåg dock efter överväganden att detta inte var en bra metod i min studie. 
Detta motiverade jag med att barnen inte kände varandra så bra, så det kunde finnas barn som 
blev hämmade och inte fritt skulle våga uttrycka sig i gruppen. Att genom intervjuer ta del av 
barnens tankar har fungerat bra. Barnen var oftast öppna till att svara på frågorna. Vissa 
svårigheter har dock funnits under intervjuerna. En svårighet var att det kändes en aning 
”uppstyltat”, att med bandspelare och frågor be barnen berätta om sina tankar om skolan. Jag 
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kände barnen sedan tidigare och jag hade samtalat mycket med dem. Det blev en ny situation 
för både barnen och mig. Det var dock stor variation på hur pratsamma barnen var, vissa 
pratade mycket och vissa sa nästan ingenting. I de fall som barnen inte sa så mycket blev 
mina frågor ibland ledande för att få barnen att svara. Det var svårt att få någon riktig struktur 
på mina frågor, då vissa barn pratade mycket och kom in på andra saker än vad intervjun 
handlade om. Vid dessa tillfällen försökte jag leda tillbaka barnen in på de frågor som hade 
med deras tankar om skolan att göra. Under min analys av data uppmärksammade jag dock att 
det fanns en röd tråd i svaren som barnen hade gett mig.  
 

8.1.2 Resultatdiskussion 
 
Eftersom det är barn som här har fått ge sina utsagor menar jag att svaret på min fråga inte är 
allmängiltigt. Vid närmare eftertanke tror jag att det kan finnas lika många svar på min fråga 
som det finns barn. Barn är unika och deras tankegångar lär behandlas därefter. Jag har sett 
strukturer och mönster när jag har tolkat mitt material. Jag anser att barnen har försökt svara 
ärligt på mina frågor. Mina citat har jag valt efter mönster och likheter som jag försökt skönja. 
Jag var i studiens början medveten om att några av barnen hade svårt att uttrycka sig på det 
svenska språket. Detta har dock inte hindrat mig att intervjua dessa barn. Förskolan och 
skolan är idag till för alla barn, därmed bör mångfalden av barns tankar uppmärksammas.  
  
Syftet med studien var att undersöka: 

 
   Vilka tankar har tio barn i en förskoleklass om skolan?  

 
 Det jag har funnit i denna studie är att barnens tankar om skolan handlar om: leken, lärandet, 
lärare, kamrater, regler samt förhållningssättet mot varandra.  
 
Jag har läst tidigare forskning inom området som har handlat om barns tankar om lek samt 
barns tankar om livet. Preisz (2007, 11) menade i sin artikel att positiva förväntningar leder 
till bättre prestationer. Jag har i detta arbete försökt uppmärksamma barnens tankar och 
förväntningar om skolan. Detta har jag gjort dels för att jag anser att det är viktigt som 
förskollärare i en förskoleklass att försöka synliggöra barnens tankar inför sin skolstart, dels 
för att se barnens behov och förväntningar så att man som pedagog kan utforma sin pedagogik 
efter barnens bästa.  
 
Green & Hartman (1992) uppmärksammade att barnen i deras studie ansåg att leken var viktig 
i förskolan. Även Hjorth (1996) beskriver i sin studie att leken är en självklar och viktig bit i 
barnens tillvaro. Detta har även bekräftats i min studie. Många av barnens utsagor tyder på att 
leken är viktig för dem. De skiljer också på leken och lärandet. När barnen talar om lärandet i 
form av att läsa och räkna påvisar de en viss oro inför sin skolstart, vilken de hävdar kan bli 
svår eftersom de inte kan räkna etc. Barnen ger också uttalanden om att de ser fram emot sin 
skolstart, då de får lära sig nya språk etc. De talar också om kamraternas betydelse. Detta 
uppmärksammade även Green & Hartman (1992) i sin studie. 
 
Arnér & Tellgren (2006) talar om maktperspektiv och uppkomsten av dessa. Vidare menar 
dessa författare att barnen lär sig regler och ser den vuxne som den som bestämmer. Detta har 
uppmärksammats i denna studie där barnen ofta talar om det regelsystem som råder på skolan. 
Forsberg (2005) menade i sin artikel att:  
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”Makt innehas av varken lärare eller elever. Makt kommer till uttryck i mötet mellan 
dem, i både samspel och motspel, i relation till något specifikt som till 
exempel undervisningens innehåll, arbetssätt och motiven för dessa […]”(2005, s.32). 
  

Barnen motiverar ibland att det ska gå i skolan för att läraren säger det eller för att annars har 
de ingenstans att vara. Barnen försöker även tillägna sig kunskaper för att förstå regelsystemet 
på skolan. Löfdahl (2004) talar om dolda maktstrukturer, de regler som sätts upp för barnen 
kan vara delar av den dolda maktstrukturen som kan råda inom den pedagogiska 
verksamheten, vilket innefattar framförallt att underordna sig lärarens osynliga makt. 
Författaren hävdar också att barnen är medvetna om dessa maktförhållanden. Barnens syn på 
läraren kan även vara en spegling av den kultur de kommer från.  
 
Barnens sätt att uttrycka sig om hur de skall förhålla sig till varandra kan vara som Hartman & 
Torstenson-Ed (2007) betonar, att barns tankar speglar det samhälle de befinner sig i. Detta 
kan vara en aspekt på varför pojkarna uttrycker sig annorlunda än flickorna när det gäller hur 
man skall förhålla sig till varandra. Hartman & Torstenson-Ed (2007) menar att barnens 
tankevärld styrs av vilken miljö de befinner sig i. Detta har även jag fått erfara i detta arbete. 
Min teori om varför pojkarna ofta använde ordet inte, är att detta kan vara p.g.a. att de ofta får 
höra, gör inte så etc.  Med detta menar jag att vuxna kanske tillrättavisar pojkar mer än vad de 
gör med flickor. Detta skulle kunna kopplas till Vygotskijs (1999) teori om att språket 
utvecklar tänkandet. Vidare kan även aspekten av att tänkandet inte är frikopplat från känslor 
vara en tongivande faktor på vad barnen säger, då barnens tankar ofta är reflektioner från 
erfarenheter de fått genom sin kulturella och sociala miljö (Vygotskij, 1999). 
 
I Skolverkets rapport om attityder till skolan, visade 2006 års undersökning att eleverna där 
ansåg att de hade eget inflytande över sin skolsituation. Detta var inget som jag kunde utläsa 
av mina resultat. Detta kan dock bero på att barnen i min studie inte fått erfara detta ännu.  
 
Syftet var också i denna studie att uppmärksamma:  

 
             Vad är innebörden av dessa tankar? 
 
Detta kan beskrivas på följande sätt: Innebörden av barnens tankar kan ses som en process 
som ständigt utvecklas, där tidigare erfarenheter spelar en betydande roll. (Doverborg & 
Pramling, 2000). Språket har en betydelsefull roll i barnets tankegångar. Vygotskij (1999) 
menade att språket gör att tänkandet utvecklas. Detta har även uppmärksammats i denna 
studie, dock kvarstår frågan, om de barn som är tvåspråkiga i denna studie skulle få samma 
frågor på sitt hemspråk, skulle deras svar då bli likadana eller skulle deras tankar och uttryck 
få en helt annan innebörd? Detta är dock en fråga som står över min kunskap och förmåga att 
undersöka. En del barn hade svårt att berätta vad de tänkte på när jag sa: skola. Detta kan vara 
beroende av att de upplevde ordet för svårdefinierat. Vid sådana tillfällen associerade barnen 
till andra mer konkreta ord och begrepp. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) 
anser att barns meningsskapande kan visa sig både i handling och i ord, varvid språket har en 
betydande roll. Genom att associera till konkreta ting känner barnen att de kan finna mening 
och struktur i sitt tänkande. På detta sätt uppkommer barnens meningsskapande som en 
process, där de söker mening genom att försöka skapa förståelse för ett sammanhang, samt se 
innebörden av var de själva befinner sig i det sammanhanget (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003). Barnen visade ibland en osäkerhet inför att berätta vad de tänkte på, 
eftersom de trodde att de inte skulle kunna svara på frågorna. Om detta var beroende av 
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intervjusituationen eller om det var så att de inte var vana att reflektera över sina tankegångar, 
är olösta frågor i denna studie.  
 
Vygotskijs teori är att barns associationer sammanför delar av det som de upplever eller 
tänker. Detta leder sedan till en helhet som utvecklar barns livsvärld (Vygotskij, 1995). Piaget 
talade om att barn inte kan tänka abstrakt förrän vid 12 års ålder (Hwang, m fl 2005). Detta 
kan inte bekräftas i denna studie, då jag anser att det inte går att generalisera barns tänkande 
efter sådana principer. Carins citat, om hur hon tänker kring skolstarten, tyder på hon faktiskt 
försöker tänka abstrakt genom att diskutera om sin framtid. Hartman (1986) menade att barn i 
förskoleåldern kan ha svårt att tänka kring sitt eget tänkande. Detta är ett påstående som kan 
diskuteras. Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses barns tänkande samt språk som 
en pågående social process där omgivningen är med och påverkar denna process (Hwang, m fl 
2005). Barnen konstruerar och rekonstruerar sin tillvaro allt efter som deras erfarenhet och 
kunskap om världen förändras (Bryman, 2002). Därmed kan det vara individuellt hur barnen 
kan precisera sin tanke beroende av hur de har blivit vana att samtala, och med detta lärt sig 
utveckla sitt språk och sin tanke. Jag skrev i tidigare resultatdel att flickorna i studien hade 
lättare att berätta vad de tänkte än vad pojkarna hade. Återigen kan det vara omgivningens 
spegling av hur pojkar kontra flickor blir bemötta i sin språkliga utveckling. Är det så att 
flickor får mer utrymme till att tala med vuxna än vad pojkar får, och vad beror detta i så fall 
på?  
 
En frågeställning löd: 

 
    Hur kan kunskapen som studien gett användas? 

 
En kunskap som studien gett är att då tolkning av barnens utsagor skett har även mitt eget 
tänkande satts på spel, eftersom jag måste ställa mig kritisk inför mitt tänkande. En lärdom är 
att inte ta för givet att direkta tolkningar är de riktiga. En annan kunskap som är värd att 
belysa är att det är viktigt att kunna pendla mellan distans och närhet både till barnens utsagor 
och framförallt till sitt eget tänkande kring det barnen ger uttryck för. I tidigare 
litteraturbakgrund synliggjordes barnperspektivets betydelse och det jag vill belysa är att det 
är lätt att säga att man skall se tillvaron ur barnets eget perspektiv, men dessvärre är det svårt 
att göra det. En erfarenhet från denna studie är att vara tydlig. Jag ställde mina frågor utifrån 
mitt perspektiv och min kunskap. Detta tolkade barnen utifrån sin förståelse, vilket ibland 
skapade oklarheter. När Zarah vid ett tillfälle fick frågan hur hon trodde det skulle bli att börja 
i skolan, svarade hon mig med att: ”Det här är skolan! Jag går i sexårs…, sexårsskolan går jag”. 
Detta uttalande påvisar att vuxna och barn ibland tänker olika, vilket skapar diken mellan våra 
intentioner. Ibland klargör inte vuxna sin intention och detta kan missuppfattas av barnen 
(Elbers, 2004). Det Zarah här vill tala om är att hon faktiskt redan går i skolan, vilket hon 
faktiskt gör. Det jag har kunnat utläsa av vad barnen säger, så upplever de att när de börjar i 
förskoleklassen, då har de börjat skolan. Många gånger tar man som pedagog för givet att 
barnen förstår vad man menar etc. Arnér & Tellgren (2006) skrev att utifrån barnens 
erfarenheter och utsagor kan skolans verksamhet planeras. För att uppnå detta bör man som 
pedagog reflektera över sitt eget tillvägagångssätt och försöka se barnens perspektiv på 
tillvaron.   
 
Ännu en kunskap i denna studie är att det finns en mening i allt barnen säger. Jag menar, att 
ibland tar vuxna för givet vad barnen menar. Vuxna kan uppfatta att barnens utsagor bara är 
en brist på kunskap och erfarenheter, vilket gör att de uttalar sig på ett visst sätt. Då är det lätt 
att man som vuxen bara ser till formen av det barnen ger uttryck för och inte till innehållet av 
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vad de faktiskt försöker säga. Det kan då vara viktigt att verkligen tolka detta, både det barnen 
säger och reflektera över sin egen förförståelse i det sagda. Först då tror jag att vuxna och 
barn kan mötas i samförstånd. Hartman (1986) skrev att när man som vuxen lär känna barnens 
tankar lär man också känna en del av sig själv. Detta är en intressant tanke att fundera över.  
 
I den hermeneutiska didaktiska miljön handlar det om att pedagogen synliggör sin egen 
horisont samt att denne försöker tolka barnens horisont. Dessa horisonter bör sedan 
sammanföras, vilket är viktigt att uppnå inom den hermeneutiska didaktiken. Vidare bör det 
inom denna praktik finnas plats för att både barn och pedagoger är mottagare av varandras 
kunskap och värld (Falk, 1999). Att som pedagog aktivt lyssna på barnen innebär inte bara att 
lyssna och ställa frågor till dem, utan ibland kan det vara viktigt att även få bekräftat genom 
barnen att svaret är rätt tolkat. På så vis utmanas både pedagogen och barnen att försöka förstå 
världen på ett nytt och utvecklande sätt. Genom detta kan ”ny kunskap” uppkomma för dessa, 
vilket kan föra med sig att pedagogen och barnen kan utveckla ett gott samarbete som i ett 
vidare perspektiv för med sig positiva förväntningar inför den kommande skolstarten. 
 
 

”Ibland kan den vuxne […] få ställa sig på tå för att nå upp till barnet, 
exempelvis när det gäller förmågan till känslor och till utveckling.”  
                    Sagt av Janusz Korcak (Hartman & Torstenson-Ed, 2007, s.168). 

 
Ovanstående citat får avsluta detta arbete, dock kommer barnens tankar om skolan att finnas 
med som en erfarenhet i mitt fortsatta yrke, i den komplexa, kontextbundna och historiskt 
formade verksamhet som skolan faktiskt är.    
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9. Fortsatt forskning 
 
Intressant skulle vara om denna forskning följdes upp genom att göra jämförelser mellan olika 
skolor. Att göra jämförelser mellan skolor belägna i olika socioekonomiska områden skulle 
vara en intressant faktor att undersöka. Detta för att kunna uppmärksamma skillnader och 
likheter i barnens utsagor efter deras kulturella livssituation. Det skulle även vara bra om 
studien gjordes på vårterminen när barnen har etablerat sig lite mer i skolans värld. Att 
komplettera intervjuer med observationer skulle göra att man som forskare både får höra 
barnens tankar om skolan samt se hur barnen förhåller sig i skolans miljö. Att fråga 
förskollärare hur dessa upplever tillvaron för barnen i förskoleklassen skulle kunna 
undersökas. Frågor som, hur förskollärarna upplever barnens sökande efter mening i tillvaron, 
samt hur regelsystemet på skolan ser ut skulle vara intressanta ur forskningssynpunkt. 
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Bilaga 1                   Intervjuguide                                                                                  
 
 
1. Vad tänker du på när jag säger skola? 
 
 
2. Berätta något du vet om skolan? 
 
 
3. Vad tror du man får göra i skolan? 
 
 
4. Vad skulle du vilja göra i skolan? 
 
 
5.  Vad tror du man får lära sig i skolan? 
 
 
6. Vad tycker du är viktigt att lära sig i skolan? 
 
 
7. Varför tror du att man måste gå i skolan? 
  
 
8. Hur tror du det kommer att bli att börja 1.an? 
 
 
9.  Är det något du funderar på när det gäller skolan? 
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Bilaga 2                 Brev till förälder/vårdnadshavare                                              
 
Hej!  
 
Jag heter Marina och studerar min sista termin på lärarutbildningen på högskolan i Gävle. 
Jag håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om barns tankar om skolan. Detta 
innebär att jag ska göra intervjuer med barn för att höra hur dessa tänker om skolan. Jag 
kommer att slumpmässigt välja vilka barn som skall intervjuas. Naturligtvis kommer jag även 
fråga om barnen vill låta sig intervjuas just vid detta tillfälle. Barn har ofta unika tankar om 
vad skolan står för och dessa vill jag gärna ta del av. För att få med allt som barnen säger 
kommer jag att använda bandspelare. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, 
vilket innebär att namnen på barnen kommer att ersättas av påhittade namn. När arbetet är 
avslutat kommer allt material lämnas in till högskolan för arkivering. Naturligtvis får ni 
därhemma ta del av mitt arbete. Vid frågor finns jag i förskoleklassen vecka 35 – 36. Själva 
intervjuerna kommer att ske i september. 
 
Var vänlig kryssa i det alternativ som ni väljer. 
 

Jag godkänner att mitt barn är med i undersökningen   
Jag godkänner inte att mitt barn är med i undersökningen   
 
Barnets namn ……………………………………………………. 
 
Målsmans underskrift…………………………………………….    
 
Lämna lappen senast 3 september, 2007 
 
Tack för att ni tar er tid. 
 
Med vänlig hälsning Marina  
 
 
 

 

 


