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Abstract 

This essay is set out to study the interactions between children and dogs in a preschool 

environment. The purpose of this study is to investigate if the dog has any educational value 

for the children and if the dog can be of any help to the children to fulfill the Swedish 

preschool curriculum aims. 

The method used in this study is grounded theory. Data consist of interviews with preschool 

teachers whom have experience in working with dogs and children. Data has also been 

collected through observations between children and dogs in a preschool environment. Diary 

writing and interviews with persons with longtime experience of working with dogs have also 

been used. Through this data a grounded theory is finally generated.  

The grounded theory in this study consist of a core category - “experience”, and is divided 

into four subcategory’s; “development and learning”, “values”, “Child” and “Dog”. The 

theory highlights the fact that dogs do have a value for the children in their individual 

development and progression in values. The children also perceive the dog as a friend to play 

with, and a place where they can seek and get comfort and safety. The dog on its behalf can 

be construed as it appreciates the work, being around people and a part of a pack. 
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1. Inledning 
Hunden har för människan i årtusenden varit en livskamrat och följeslagare. Med sällan 

skådad trogenhet har den följt oss igenom vår historia längre tid än något annat domesticerat 

djur. I Norden, under mesolitikum har arkeologer funnit gravar där hundar begravdes 

tillsammans med människor, eller lades i egna gravar. På Skateholms gravfält i Skåne har 

gravar med människa och hund påträffats tillsammans. På samma gravfält har arkeologer 

påträffat tio gravar där hundar placerats ensamma, det har förmodligen fått en egen 

begravning. Hundgravar är fler än antalet barngravar på platsen.  

I en uppmärksammad grav på gravfältet i Skateholm har det påträffats en vuxen individ och 

en hund. Individen sitter upprätt med utsträckta ben. Det förmodade starka band mellan de 

gravlagda visas av att hunden delvis har lagts över benen. Inte långt från hundens nos ligger 

också individens vänsterhand.  

Starka band mellan människa och hund går att skönja genom hela historien och in i modern 

tid. Idag har vi djurkyrkogårdar, det finns de som vill begravas tillsammans med sitt djur för 

att nämna några exempel. Vad som på senare tid blivit alltmer intressant att undersöka inom 

forskningen är; att på vetenskaplig väg belägga den nytta hunden gör och här för påverkan på 

oss människor.  

Forskningen kring vad djur och framförallt hunden kan tillföra oss människor med sin närvaro 

har ökat under de senaste årtiondena. Idag finns det många hundra vetenskapliga artiklar att 

tillgå kring ämnet. Det skrivs både om vad vi har för nytta av dem och vad de kan tillföra oss i 

vår vardag, i vårt arbete och på vår fritid. Tidningsartiklar som avhandlar ämnet kan titt som 

tätt läsas i svensk dags- och kvällspress, men även en enkelsökning i flertalet databaser med 

sökorden; människa + hund, ger otaliga träffar. Gemensamt för dem allra flesta är att de 

framställer djuren som något oerhört positivt och att de skänker oss glädje, energi och att de 

får oss att må bra.  

Hundar används idag på förskolan, men de förskolor som gör det är få. Att jobba med hund 

och barn är inte okomplicerat. Dels så kan barn i många avseenden vara oberäkneliga. Att 

vara oberäknelig som människa i sitt agerande och varande, utifrån en hunds perspektiv, kan 

vara förenat med fara. Därför kräver sådant arbete höga krav på kunskap och kompetens att 

kunna hantera en hund, men också kunskaper att förstå barn.  
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En hund har en otrolig arbetskapacitet om den tränas för uppgiften. Men kan hundens 

kapacitet nyttjas i förskolan? Kan en hund vara en tillgång förskolan? 

Det är därför intressant att undersöka ifall en hund kan användas som en resurs och 

hjälpmedel i det pedagogiska arbetet. Det är också vad denna uppsats kommer undersöka. Hur 

och på vilka sätt kan en hund vara en resurs i det pedagogiska arbetet? 

1.1. Att arbeta med hund 

För att kunna arbeta med en hund tillsammans med barn krävs kunskaper. Man måste kunna 

läsa hundens beteenden, kunna förstå hundens inlärning och man måste förstå hur en hund 

skall arbeta med de olika momenten som den skall utföra, s.k. momentlära. För att en hund 

skall fungerar är det viktigt att hunden vet vad den skall göra. Att den förstår att; nu är det 

arbete, nu är det avkoppling, nu är det lek (Järverud, Klinteberg - Järverud, 2005, s. 250).  

En hund blir aldrig färdiglärd eller färdigdresserad. Om man tror det gör man ett misstag. Om 

hunden kan ett moment, behöver det vidmaktshållas, En hund som arbetar måste få 

kontinuerlig träning, som anpassas och varieras efter det den förväntas lära sig (Järverud, 

Klinteberg - Järverud, 2005 s. 250).  

Järverud, Klinteberg - Järverud menar att alla hundar som inte har någon psykisk eller fysisk 

sjukdom kan utvecklas och utbildas för arbete (Järverud, Klinteberg - Järverud, 2005, s. 251). 

En hundförare behöver också förstå hur miljön påverkar hunden. För en hund handlar det 

mycket av att kunna hantera stressen som miljön utgör. Stressnivån hos hunden påverkas av 

olika faktorer, och en hundförare behöver lära sig att känna igen vilka de är. Det ställer höga 

krav på hundföraren att veta vilken hund man har att arbeta med. Att förstå och tolka hundens 

beteenden i alla situationer då den arbetar med barnen är viktigt för att kunna hantera hunden i 

alla situationer när så kräver (Järverud, Klinteberg - Järverud 2005 s.80ff,). 

Det finns företag och organisationer som utbildar hundekipage (hund och förare) och 

legitimerar dem som lämpliga att arbeta med antingen vuxna människor eller med barn. De 

kallas då exempelvis vårdhund eller terapihund beroende på vilken utbildning hunden och 

föraren har genomgått tillsammans. 

1.2. Problemformulering 

Det har från olika forskningsfält, framförallt de medicinska och psykologiska, rapporterats om 

djurens nytta för människans välbefinnande.  
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Inom det område som denna studie - jag menar med det; förskolan – kommer rör sig inom 

finns det begränsat med vetenskaplig forskning för vad en hund kan bidra med i det 

pedagogiska arbetet på förskolan. Av den anledningen blir det här intressant för mig att gå 

djupare in på detta område och undersöka det vidare.  

2. Litteratur och tidigare forskning 
Studier som gjorts på vad just djur kan tillföra barn är inte allt för många. Från 2009 finns att 

läsa, i den senaste Manimalisrapporten, en forskningsöversikt som rapporterar om nordisk 

forskning som inriktats på djur och människor. Vad en genomläsning av den ger är att 

forskning mellan relationen barn, hund, förskola är nästintill obefintlig. Dock finns det listade 

intressanta studier som genomförts på människa och hund, och som jag kommer nämna 

senare i detta avsnitt.  

2.1. Barn och djur 
Att djur kan utveckla barns empati är något som funnits tilltro sedan flera år tillbaka. 2007 

utvecklades en metod som bygger på att djur kan utveckla barns empatiska förmåga (Malm 

2012). Metoden kallas Rede och Mini-Rede. Simeonsdotter-Svensson har i två olika rapporter 

forskat på en av dessa metoder som används (2012,2013). Rede står för; respekt, empati, djur, 

etik. Rede riktar sig emot yngre skolåldern, och Mini-rede mot förskolan, båda är liknande i 

sitt innehåll men är anpassade efter ålder på barnen de riktas sig till.  

I Rede och Mini-rede handlar det inte om att träffa levande djur, utan mötas av bilder av dem 

och försöka tolka de känslor som djuren, genom bilderna förmedlar. Simeonsdotter-

Svenssons studie från 2012, undersöks om värdegrundsmaterialet i Mini-REDE har en 

empatiskt utvecklande effekt, det vill säga om barnens empati har utvecklats med hjälp av 

Mini-REDE´s material. Studien är kvalitativ till sin karaktär och genomfördes med hjälp av 

samtal med barnen. Anteckningar, fotografier samt videoinspelningar ligger till grund för 

resultat och de slutsatser som dras i studien. Sammalagt deltar drygt 50 stycken barn, uppdelat 

på en huvudgrupp och en kontrollgrupp med en ålder på mellan 3-5 år. Studien menar på att 

det sker en progression i barnens empatiska förmåga. (Simeonsdotter-Svensson 2012, s. 15. 

I en amerikansk studie, gjord 1998 av Gene Myers, pekar på att barn som har en nära relation 

med ett eller flera djur i hemmet, eller som kommer i kontakt med dem i skolan, utvecklar en 

förmåga att känna mer empati för både djur och människor i dess omgivning senare i livet 

(Myers, 1998).  
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Höök analyserar i Hund på recept: den professionella vårdhunden datamaterial som insamlats 

genom intervjuer av hur arbetande vårdhunds-team beskriver hundens inverkan i skolan 

(Höök 2010). Hundarna stödjer och skapar ett lustfyllt lärande för eleverna. Hundarna är 

delaktiga i undervisningen, bland annat beskriver författaren en engelskalektion där barnen får 

skriva kroppsdelar på engelska och placera dessa på rätt plats på hunden. Barnen får även 

möjlighet att utföra läsövningar där de får läsa högt för hunden. Barnen upplever inte alls den 

pressen att prestera när de läser för en hund, som de upplever när de läser för en pedagog. 

Författaren belyser också vikten av den fysiska aktiviteten det innebär att umgås med djur och 

menar att det har en positiv inverkan på människors (Höök 2010, s. 120ff).  

Man vet att djur har en positiv inverkan på oss, de är individer vi kan lägga tid, kärlek och 

andra känslor på. Just barns sociala utveckling kan påverkas av kontakten med djur är något 

Melson skriver om i Why the wild things are: animals in the lives of children (Melson, 2001).  

Leicht-Madsen menar att som barn få tala till ett djur gör att barnet får utlopp för sina känslor 

och ger barnet en känsla av en förtrolig dialog då djuret inte bedömer vad barnet menar 

(Leicht-Madsen 1999, s. 167). Detta har observerats genom fältstudier där barn interagerar 

med olika sorters djur, däribland hund. 

Eftersom djuren inte svarar oss verbalt, måste man lära sig läsa av deras kroppsspråk menar 

Melson (Melson 2001, s. 49). Barn som får erfara sådana möten har lättare för att sätta sig in i 

andra människors känslor, och deras emotionella förmåga ökar. Melson menar också att djur 

har ofta en avgörande inverkan på barn som ibland kan vara större än den påverkan föräldrar 

och andra människor har (Melson 2001, s. 205).  

Barn för också gärna över mänskliga känslor och egenskaper på djuren. Leicht Madsen menar 

att djur kan hjälpa barn att utveckla en identitet och att de får en starkare identitet och 

förståelse för sig själva genom djuret (Leicht Madsen 1999, s. 198). Djur kan också uppfattas 

som könsneutrala och kan rubba normativa könsroller (Höök, 2010, s. 17).  

Håkanson (2010) som bedriver forskning som inriktar sig på medicinska faktorer på djurs 

hälsoeffekter på människan anser att när vi berör djur skapas ett lugn hos människor samt ger 

ett välmående, vilket gör att vi utvecklar ett bättre minne och ökar inlärningen (Håkansson 

2010, s.23ff). Håkanson skriver att djur inte bara påverkar människan på det psykiska planet 

utan att de också stimulerar motoriken på ett naturligt sätt. Att använda djur är exemplariskt i 
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arbetet för att motivera barn till läsning, skrivning och räkning samt att det gynnar barns vilja 

till att själva söka fakta. Effektiva lärandesituationer sporras av nyfikenhet, gemenskap, 

beröring och upptäckarglädje, detta är något som djuren skapar när de tas in i en lärandemiljö. 

Långvarigt arbete med djur ger en positiv effekt på barns självkänsla och empati. Enligt 

Håkanson har det framkommit att personer som har en relation till djur utvecklar större 

empati samt ett mindre aggressivt beteende (Håkansson 2010, s. 61ff).  

Gee et. al. (2007) menar att en terapihund har en positiv inverkan på inlärningen av 

grovmotorik. I denna studie fick barn med funktionshinder utföra, för dem, grovmotoriskt 

krävande aktiviteter, såsom längdhopp, höjdhopp eller annan på förhand bestämd aktivitet. 

Dessa genomfördes tillsammans med hunden, eller att hunden på förhand visade övningen 

och barnen följde efter och imiterade. Studien visar att en terapihunds närvaro kan fungera 

som en faktor som motiverar till att barnen utvecklar sin motorik och koordination. 

Gee et. al. (2012) visar på att närvaron av en levande hund, jämfört med en gosedjurshund 

eller människa för den delen höjer barnens förmåga att genomföra kognitiva uppgifter. Dock 

inte signifikant, men i alla de test som genomfördes med förskolebarn i ålder 1½ - 3år visar på 

samma mönster, en förbättrad prestation. Studiens reliabilitet kan dock ifrågasättas då den har 

ett litet urval av barn och testerna genomfördes få gånger per barn. Vilket författarna också 

själva beskriver som ett problem när de tolkar resultatet. 

Sandberg och Norling beskriver i sin artikel Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder att 

barns motorik utvecklas när djur används som pedagogisk resurs (Sandberg & Norling 2014). 

Detta diskuteras utifrån barn som är i behov av särskilt stöd.  

2.2. Får människan att må bra 

Uvnäs-Mobergs et. al. (2012) skriver att oxytocin frigörs från kroppen när vi umgås med och 

berör djur. Oxytocin är ett hormon som får oss att må bra. Det minskar stress och kan därmed 

förbättra inlärningen och att effekterna av oxytocinets frisättande håller i sig under längre tid 

om beröringen, och därtill frisättandet av oxytocinet, sker ofta. Detta har spårats med hjälp av 

blodprov som tagits på försökspersoner som uppmanats att göra olika aktiviteter tillsammans 

med en hund. Varav en har varit beröring. 
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Men relationen hund-människa verkar även vara något som båda parterna har någonting att 

vinna på. Att hunden mår bra av mänsklig kontakt har också kunnat konstateras utifrån 

analyser av hundens blodvärden (Uvnäs-Moberg et. al. 2012, s. 225ff).  

3. Teoretisk utgångspunkt 

Jag har här för avsikt att förklara vilket perspektiv jag väljer att tolka förskolans läroplan 

(Lpfö 98/2010) och vilken utgångspunkt jag har när jag så tolkar studiens resultat och kopplar 

det till förskolans läroplan (Skolverket 2010).  

Min ansats är sociokulturell. I det sociokulturella perspektivet är interaktionen mellan 

människor grunden för lärandet. Det sociokulturella perspektivet har sitt fokus på samspelet 

mellan kollektiv och individ och möten mellan människor, dialogen är centrala delar för att 

lärande skall ske mellan individerna. En central tanke i ett sociokulturellt perspektiv är att 

fokusera och förstå hur människor som lärande varelser interagerar med de tillgängliga 

kulturella produkterna och hur dessa påverkar och driver lärprocesser.  

Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation och språkanvändning helt centrala 

och utgör länken mellan barnet och omgivningen, mellan det inre tänkandet och den yttre 

interaktionen (Säljö 2000, s. 67).  

I denna studie läggs fokus på interaktionen mellan barn och hund.  

4. Syfte 

Jag vill i denna studie undersöka hur förskolan kan använda hunden som pedagogiskt resurs i 

arbetet tillsammans med barnen på förskolan. Vidare undersöks också om det går urskilja 

tecken på att hunden är ett hjälpmedel för barnen i deras utveckling.  

4.1. Frågeställningar:  

 Hur kan hunden vara en pedagogisk resurs för barn; så att de får möjligheter att 

utveckla sina förmågor på förskolan, såsom läroplanen stipulerar? 
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5. Metod 

5.1.  Grounded theory 

Grundad teori, (eng. Grounded theory) kommer i uppsatsen fortsättningsvis att förkortas GT, 

är en tämligen ung vetenskaplig metod. Den etablerades under 1960-talet av upphovsmännen 

Barney Glaser och Anselm Strauss som då tillsammans gjorde en sociologisk studie; 

Awareness of dying, där Hartman menar att såväl innehåll som metod fick stor 

uppmärksamhet (Hartman, 2001, s. 28). Metoden är empirinära och kvalitativ, där enskilda 

fall i unika skeenden studeras intensivt(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 128ff).  

Med tiden har GT blivit alltmer vanligt förekommande, särskilt då inom 

samhällsvetenskaperna (Hartman, 2001, s. 9ff). GT anses vara speciellt lämpligt där 

forskningsfältet är nytt och outforskat, det vill säga där det saknas teorier, där det går att kasta 

nytt ljus över dolda fenomen (Gustavsson, 2004, s. 213). Vilket det inom det område jag 

företagit mig att undersöka gör. Forskningen vet väldigt lite om vad en hund kan tillföra 

förskolans arbete. Detta gör GT till en lämplig metod att använda sig av inom detta område 

som denna studie rör sig inom. 

GT är en upptäckande process, där en teori genereras utifrån data. Det är en metod där data 

får tala för sig själv, och därför blir teorin relevant för det fält som undersöks och beskriver 

vad som är angeläget för just de personer som deltar i undersökningen, eller inom det område 

undersökningen rör sig inom (Glaser & Strauss, 1967, s. 17ff). De personers erfarenheter som 

ingår i undersökningen ligger till grund för den teori som analysen genererar. Det gör också 

att den grundade teorin får en tydlig förankring till praktiken. Inte att den är praktiskt 

tillämpbar som metod, men att den kan bidra med att förändra eller utveckla praktiken inom 

vilken den kan användas. 

GT är ett sätt att förhålla sig till empirin, hur en arbetar med den och analyserar den. 

Likaledes som den är ett sätt att förhålla sig till det undersökta fenomenet är den också en 

metod. GT styr hur insamlandet av data sker, i vilken ordning och i vilka steg. Inget ses som 

på förhand givet, vilket betyder att en forskare arbetar förhållandevis förutsättningslöst inför 

det som studeras (Glaser 2010, s. 32). Detta ger mig som forskare en frihet när datamaterial 

skall inhämtas. 
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Inom GT, vars mål inte är att bekräfta redan etablerade teorier och stora teoretiska 

konstruktioner, målet är att generera en ny teori, en grundad teori. Då måste empirin nogsamt 

behandlas för att svara mot vetenskapliga krav om exempelvis reliabilitet och validitet. En 

grundad teori är inte en uppfinning. Den kommer bara att vara så bra som den för tillfället är, 

här och nu. En grundad teori är upptäckten av det som finns och det som framträder (Glaser 

2010, s.23). 

Efter en första datainsamling och bearbetning uppstår hypoteser som kräver att verifieras. 

Detta görs genom nya datainsamlingar. Enligt Glaser handlar allt om datainsamling, 

bearbetning, analys och teorigenerering (Glaser 2010, s. 32ff). Det innebär att data kan 

komma från vitt skilda källor såsom intervjuer, observationer, dagböcker, inofficiella samtal 

eller andra källor. Alla källor som innehåller kunskap om det som forskaren undersöker är bra 

att söka i. 

Inom GT finns inte bara en systematik och ett regelverk att förhålla sig till, metoden anammar 

ett förhållningssätt till de data man som forskare har för ögonen. En arbetsgång som Glaser 

menar är till hjälp för forskaren i teorigenereringen är att arbetet sker i sekvenser. Att det sker 

samtidigt, att en är öppen för de oväntade upptäckterna, och att arbetet är schematiskt (Glaser 

2010, s.21). Det är öppenheten för nya möjligheter som är en tillgång för undersökningen. Att 

de kunskaper som datamaterialet genererar inte försöks tolkas för att passa ett förgivettagande 

eller anpassas efter en hypotes och en teori. Utan materialet bildar sig en egen grundad teori.  

Det som håller ihop delarna är de minnesanteckningar som forskaren för under hela 

undersökningen. ”Minnesanteckningar fångar upp och håller ordning på den framväxande 

teorin” (Glaser, 2010 s. 193). Analysen där kodande och kategoriserande görs, och 

minnesanteckningarna ska hållas isär, fram tills det är dags att skriva ihop den grundade 

teorin. Minnesanteckningarnas funktion är att; de håller rätt på ens tankar och funderingar 

som dyker upp under kodningen, och fungerar i slutändan som ett kitt mellan teorin, koderna, 

kategorierna och kärnkategorin. De är forskarens möjlighet att reflektera kring de koder som 

framkommer i analysen. 

Genom att komplettera intervjuer med observationer och dagboksskrivande hoppas jag kunna 

samla ihop data som är relevant för att närma mig syftet och de frågeställningar som ligger till 

grund för studien. Denna metod kallas för triangulering, alltså att olika förfaringssätt används 
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för datainsamling. För studien är förhoppningen att detta ger mig tillräckligt med underlag för 

att skapa en grundad teori. 

 Att kombinera olika metoder att samla data igenom kallas triangulering. Triangulering 

innebär att jag som forskare kan validera genom att välja olika datakällor där det studerade 

fenomenet yttrar sig. Jag kan studera samma företeelse fast i olika sammanhang (Patel & 

Davidsson 2011, s. 107). Här betyder det att jag får möjligheten att undersöka olika källor 

som kan ha olika perspektiv till det som studien vill undersöka, så kallad källtriangulering. 

Då GT är en explorativ forskningsmetod menar Glaser att all data är användbar, endast 

forskaren själv kan avgöra vad som är relevant data eller inte, vilket ger mig en frihet att 

kunna söka data. Det empiriska materialet utmanar samtidigt hela tiden forskaren att söka nya 

vägar. Datamaterialet från alla fyra insamlingsmetoder analyseras genom samma analysmetod 

(Glaser 2010, s.127ff). För denna undersökning innebär det att de programmeras i samma 

dataprogram, jag återkommer och förklarar det närmare under rubriken ”Undersökningen”. 

5.2. Öppna-, selektiva- och teoretiska fasen 

Forskningsprocessen genomgår tre olika faser; öppna-, selektiva- och teoretiska fasen. Enligt 

Glaser behöver inte på förhand formulerade problemställningar styra forskningsprocessen, det 

kan istället vara så att den empiri som en upptäcker bestämmer det (Glaser 2010, s. 32ff).  

5.2.1.  Öppna fasen 

Själva forskningsfrågan bör vara öppen, fri från eventuella teoretiska perspektiv. Insamling av 

data väljs ur de källor som genererar mest (Hartman, 2001, s. 69). Här sker 

begreppsliggörandet systematiskt och grundligt, ur data framträder kategorier. En kategori är 

”ett fenomen, som har en bestämd mening för en grupp människor” (Hartman 2001, s. 47), 

eftersom vi beskriver världen på olika sätt innebär det att vi sorterar upp olika fenomen på 

olika sätt. Kategorierna framträder ur de koder som genereras av datamaterialet under 

analysens gång. De kategorier en använder sig av är något som framträder ur koderna de 

ständiga genomgångarna en gör av datamaterialet under analysens gång. 

I den öppna fasen bör en stor mängd kategorier framträda. De beskrivna egenskaperna i 

datamaterialet kallas koder. Genom analysen får de betydelse, och kan då införlivas i en 

kategori som senare blir en del av den grundade teorin (Hartman, 2001, s. 49). Kodningen går 

till så att man går igenom texten, mening för mening eller stycke för stycke, för att hitta ord 
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eller fraser som beskriver ett fenomen, alltså det texten förmedlar till forskaren. Utifrån dessa 

fenomen bildar man mer övergripande begrepp i form av kategorier. 

5.2.2.  Selektiva fasen 

Här sker en koncentrering av kategorierna. Vilka är viktiga? Vilken är viktigast? Den 

viktigaste och överordnade kategorin, kärnkategorin, har en tydlig koppling till alla 

underkategorier. Kärnkategorin förekommer ofta i data. Den uttrycker det som är grunden för 

teorin (Hartman, 2001, s. 80).  

När en kategori är mättad kan man sluta med insamlandet. Det framgår när samma data 

återkommer gång på gång och inga nya begrepp tillkommer. Sådant som inte är intressant i 

materialet, lämnas därhän. Det kan betyda att en viss mängd av det insamlade materialet inte 

är intressant för mer analys, om de pekar i en annan riktning än det som är studiens syfte. 

Forskaren behöver hela tiden ställa data mot varandra och jämföra likheter och skillnader dem 

emellan. Vilket innebär att textanalysen; kodningen görs i flera omgångar efter varandra. På 

det hela taget genereras nya koder och fenomen som ska kategoriseras och som inte trädde 

fram de tidigare gångerna.  

Minnesanteckningarna blir också fler efter varje ny omgång av kodning.  Under hela 

processen skrivs dessa, vilka kan betecknas som en kärnverksamhet (Glaser, 2010, s. 196). 

Minnesanteckningar motverkar risken att fastna i begreppsbeskrivningar och de hjälper 

forskaren att hålla ordning på datamaterialet (Glaser 2010, s. 196). Minnesanteckningar 

fungerar som forskarens reflektioner i forskningsprocessen, vilka bidrar till att nya upptäckter 

och teoretiska samband upptäcks som driver arbetet framåt. Med ens minnesanteckningar har 

en också möjligheten att föra betydelsefulla metasamtal med sig själv, under 

forskningsprocessens gång. 

Forskaren behöver hela tiden kontrollera om data är relevant för den framväxande grundade 

teorin. Ett datamaterials relevans kan inte bedömas på förhand, utan all data måste jämföras i 

en ständigt pågående process. När forskaren gör bedömningen att ny data inte tillför 

ytterligare information har en teoretisk mättnad uppstått. Detta sker när samma koder 

återkommer gång efter annan, och koderna inte genererar nya kategorier. 

Nästa steg då är att göra det teoretiska urvalet, som skall ha ett ändamål och en relevans. 

Ändamålet är att systematisera kategorier, koder och dess relationer. Relevans innebär här; att 
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det teoretiskt ska svara mot det som är forskningsfrågan. Alltså studiens syfte; hur förskolan 

kan använda hunden som pedagogiskt resurs i arbetet tillsammans med barnen, och om en kan 

urskilja tecken på att hunden är ett hjälpmedel för barnen i deras utveckling.  

Det teoretiska urvalet omfattas således av analys, i vilken teoretiska koder framträder. Dessa 

koder delas in i kategorier som för studien är relevanta, och som kan hjälpa en att se vilka 

mönster som framträder. 

5.2.3. Teoretiska fasen  

Data, koder och minnesanteckningar skiljs åt under hela arbetsprocessen. När alla data är 

färdigbehandlade återstår sorteringen. Det är framför allt minnesanteckningarna som sorteras. 

Här bör forskaren förhålla sig till några analytiska regler, som kommer vara informativa för 

teorigenereringen; som att avgränsa och välja ut de begrepp och data som skall användas. I 

sorteringen växer den form fram, som skall beskriva undersökningen (Glaser, 2010, s. 203ff).  

Slutligen är det dags att skriva. Inom GT handlar det om att skriva samman sin analys. 

Uppgiften och målet är att göra teorin tillgänglig för allmänheten. I skrivandet skall forskaren 

formulera en teori kring det som framträder. Den grundade teorin uppstår ur det empiriska 

datamaterialet, vilket gör att skrivandet avspeglar den särskilda del av verkligheten man 

undersökt. 

Att redogöra för teorin och att visa att den fungerar är att visa att den faktiskt kan lösa de 

problem eller svara på de frågor som var utgångspunkten för undersökningen (Hartman, 2001 

s. 109).  

Den färdiga teorin kommer bestå av kategorier, kärnkategori och relationerna dem emellan. 

Teorin måste enligt Glaser vara relevant, det vill säga; den ska beskriva det den handlar om 

(Hartman, 2001, s. 54). 

6. Undersökningen 

6.1. Undersökningens genomförande 

Datamaterialet som ligger till grund för studien har insamlats genom fyra intervjuer med 

förskollärare, observationer där interaktioner sker med barn och hund, samt genom samtal 

med personer som undertecknad kommit i kontakt med genom Svenska brukshundsklubben. 
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Jag har arbetat efter Glasers egen devis; att alla källor är en väg till kunskap, ös kunskap, 

fakta och erfarenheter av de som har mest av detta (Glaser 2010, s. 28).  

Jag har också låtit personer som ingår i undersökningen föra dagbok. Min ambition med det 

har varit att fånga upp de tankar som personen inte fick möjligheten att uttrycka under 

intervjun, samt att fånga upp tankar som uppkommit efter vårt möte. Dagböckerna har förts 

under en period om cirka sju dagar. 

Jag har intervjuat fyra pedagoger som har erfarenheter av att jobba med förskolebarn och 

hund, de har berättat och förklarat hur de gått till väga och genomfört sina tankar och 

ambitioner i sitt arbete.  

En semistrukturerad intervju är en intervjuform som präglas av öppenhet och frihet att under 

intervjuens gång gå vidare på djupet med ämnen eller trådar som för forskaren kan vara 

intressanta. Denna struktur på intervju ger möjligheter att formulera om frågor under 

intervjuns gång, improvisera samt vara lyhörd för hur informanten väljer att framställa sina 

svar och utsagor (Patel & Davidsson, 2011, s. 81ff).  

Intervjuerna har inte spelats in, utan jag har endast fört anteckningar under samtalen. Glaser 

menar att mycket av den latenta kreativiteten hos forskaren när så analysen skall göras går 

förlorad om en inte litar och känner en tillit till sin egen förmåga, han påpekar att det således 

räcker att föra fältanteckningar (Glaser, 2010, s. 128).  

6.1.1. Urval 

Urvalet består av fyra semistrukturerade intervjuer av förskollärare som har erfarenheter av att 

arbeta med hund i en förskoleverksamhet.  

Observationer har genomförts vid tre olika tillfällen och med tre olika hundar. 

Observationerna har pågått så länge hunden interagerat tillsammans med barnen, vilket 

betyder från cirka 20 minuter till 45 minuter. Av de tre tillfällena har ett tillfälle varit med en 

utbildad terapihund legitimerad att arbeta med barn. I de två andra observationerna har de två 

hundarna inte varit legitimerade eller utbildade hundar. 

Jag har också fört samtal via programmet Skype med fem stycken personer som är 

verksamma och aktiva som hundtränare för bland annat lydnad inom Svenska 
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Brukshundsklubben (SBK). Dessa personer har mycket goda kunskaper och erfarenheter av 

att arbeta med hund. 

6.2. Bearbetning av data 

Här följer en kort redogörelse för hur analysen av det insamlade materialet har genomförts. 

6.2.1. Open code 

Jag har använt mig av ett analysprogram som heter Open code (Umeå Universitet, 2016). Det 

är ett verktyg som är utvecklat för kvalitativ textanalys. Programmet fungerar så att du skriver 

in dina anteckningar och programmet möjliggör att varje textrad, stycke, eller anteckning kan 

läsas var för sig, samt kodas med vad den då innehåller. Dess koder kan i programmet sorteras 

in under kategorier som genereras ur materialet, och som växer fram ur 

minnesanteckningarna. Processen med att koda texten, görs fortlöpande under insamlandet av 

data, och upprepas många gånger. Även när kategorier anses mättade fortlöper denna process, 

ett antal gånger till. För att vara säker på att ingen mer datainsamling behövs göras. 

Koderna systematiseras och kategoriseras för att kunna generera grupperingar. Att kunna se 

koderna i fältanteckningarna (intervjuer, observationer, samtalen, dagboksanteckningar) 

innebär att läsa texten mycket noggrant, samt veta vad som är intressant och viktigt att koda 

och kategorisera. Det som då sorteras bort avgörs i en subjektiv bedömning av forskaren 

själv. Här kan en hävda kritiskt att den subjektiviteten är problematisk för studien. Men det 

finns tumregler att förhålla sig till när arbetet och generering av koder och kategorier görs, 

samt i senare skede när skrivandet av den grundade teorin skall göras. Jag ska närmare gå in 

på vad som menas med det.  

6.2.2. Ställningstaganden 

Forskaren behöver ställa sig frågor; var eller vad är jag? Var eller vad är jag inte? Dessa 

frågor ställs hela tiden medan man är mitt uppe i processen med analysen. Detta för att skapa 

en medvetenhet kring vad är det jag tittar efter och vad det är som är intressant. Därmed 

behöver man gå tillbaka till undersökningens utgångpunkter; frågeställningarna och relatera 

materialet till sina ställda frågor, och avgöra om där jag är i processen är relevant för studien. 

Är jag i studiens syfte eller inte? 

Kodning och kategorisering sker allteftersom, och en kod kan ingå i flera olika kategorier. 

Denna process är återkommande i analysen, och när kategorierna är mättade, ställer en sig 

samma frågor igen: Var/vad är jag? Vad/var är jag inte? För att slutligen få de slutgiltiga 
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koderna som avgör kategorierna. Allt detta, tillsammans med de minnesanteckningar jag fört 

under analysens gång skapar en grundad teori. 

6.2.3. Kärnkategori, kategorier och koder 

En mängd kategorier och koder har för mig framträtt under analysens gång. Av de som varit 

tydliga har jag med hjälp av frågorna Var/vad är jag? Vad/var är jag inte? För att arbeta fram 

olika kategorier. I dessa kategorier finns de koder som analysen genererat. Dessa fyra 

kategorier har underordnats i en kärnkategori. Kategorierna har ingen inbördes hierarkisk 

ordning, och vissa av koderna förekommer i fler än en kategori. De tillsammans utgörs av en 

kärnkategori, något som sammanbinder alla. 

Kategorierna samlar koder som har ett värde, fenomen som har en bestämd mening (Hartman, 

2001, s. 47f), och sådant som uppträder i det insamlade materialet som kan enas under en 

kategori. Alltså det som framkommit ur empirin och som är relevant data för 

teorigenereringen. 

Koder skall förstås som mina benämningar på det som jag tolkar in i den text som jag 

analyserat. En kod är en etikett vilket benämner citatets värde och innehåll, vad jag tolkar att 

texten förmedlar för budskap. 

6.2.4. Att erfara 

Jag måste här förekomma den grundade teorin som läggs fram som resultat baserat på den 

insamlade datamaterial som gjorts. Ett behov finns att förklara det begrepp som senare 

kommer dyka upp i uppsatsens grundade teori. Därav anledningen till detta avsnitt. 

I den teoretiska fasen i forskningsprocessen blev det tydligt att ett begrepp förekom frekvent i 

kodningen och även i minnesanteckningarna som jag förde parallellt under analysens gång. 

Det är ett begrepp som innan läsaren presenteras för resultatet bör förstå vad det innebär för 

den grundade teorin. Begreppet är; erfara. Deweys teoretiska begrepp; erfara har en definition 

som här blir applicerbart för att tolka resultatet och för att förstå företeelserna i analysen och i 

den grundade teorin som skapats. Begreppet i uppsatsen står för de värden som Dewey 

tillskriver det, och som jag också delar. 

Dewey grundar sig på definitionen av lärande som meningsskapande och har en uppfattning 

om att lärande sker genom erfarande i aktiva processer, samt i att lärande omfattas av ett 

helhetsperspektiv på individens lärande. Dewey menar att tänkande ursprungligen är något 
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tämligen primitivt som framkommer ur mänskliga beteenden och praktiker (Dewey 2009, s. 

189ff). 

Att erfara är inte att passivt mottaga ett intryck utan det är också att aktivt förbinda intrycken 

med den omgivande världen, jag tolkar Dewey som att han är kritisk till den skarpa 

distinktionen mellan kropp och själ. Att han betonar att tänkandet och medvetandet alltid är 

kroppsliga eftersom tänkande och/eller handling sker genom kroppen (Dewey 2009, s. 186ff). 

Jag förstår det som att Dewey framhåller att sinnesorganen är delar i en process av göranden 

som resulterar i mening för barnet, och att han beskriver att barnets sinnen är vägar för 

kunskap. Vilket är det jag vill ta fasta på, och det jag menar med begreppet; barn behöver få 

erfara och uppleva situationer med alla sinnen i sitt lärande. 

6.3. Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen i den här undersökningen har gjorts i följande steg. 

Data insamling 
Programmera data i 

Open code 

Kategorier genereras  Kategorier 

klassificeras 

Kategorier mättas 

Analys; koda data 

Sortera; teoretiska 

koder framträder 

Analysera koder, 

kategorier, 

kärnkategori växer 

fram 

Skriva ihop en 

grundad teori 

Minneanteckningar  
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6.4. Litteratursökning 

Sökning av litteratur har främst gjorts genom flertalet olika databaser som är kopplade till 

Södertörns högskolas bibliotek, exempelvis; Taylor & Francis online, ERIC, Gupea och 

DIVA. Jag har även tagit hjälp av sökmotorer via internet, som till exempel Google, Google 

Scholar. På detta sätt har jag funnit information om ämnet; i böcker, avhandlingar, artiklar, 

uppsatser på kandidat-, magister- och masternivå. Den litteratur som dessa sökningar 

genererat presenteras i avsnitt 3; litteratur och tidigare forskning. 

6.5. Etiska överväganden 

När en studie handlar om människor är det viktigt att i största möjliga mån ha för avsikt att 

hålla sig inom de etiska ramverk som gäller för forskningen (Vetenskapsrådet 2002).  

Enligt Vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper för humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, finns det grundläggande krav på att forskare ska ta hänsyn till individskyddet och 

följa fyra allmänna huvudkrav. Samtyckeskravet innebär att deltagarna får möjlighet att tycka 

till om sin medverkan och om vilken information som skall ges ut. Informationskravet 

betyder att forskaren ska beskriva syftet, samt fördelarna med undersökningen, och vad 

individen kan bidra med och vilka villkor som deltagarna har. Konfidentialitetskravet innebär 

att all information om individerna, samt material, som ingår i undersökningen skall behandlas 

på ett konfidentiellt sätt. Berörda personer bör teckna ett avtal om tystnadsplikt. 

Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet bara får användas inom 

forskningsprojektet (Vetenskapsrådet 2002, s.7-12).  

Ett brev med information om studiens syfte, genomförande och de deltagandes rättigheter har 

gått ut till samtliga som deltar i studien och de har också undertecknats med varje deltagare 

och vårdnadshavares namnteckningar. 

De krav som vetenskapliga rådet så ställer på en studie av denna karaktär har således 

informerats till deltagarna. Detta betyder att de krav som Vetenskapliga rådet ställer 

följaktligen har uppfyllts. 
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7. Resultat – En grundad teori om interaktionen mellan hund och 

barn på förskolan 

7.1. Inledning 
Här redovisas de koder, kategorier och den kärnkategorin; analysen i open code genererat i en 

teoretisk modell och den beskrivs i flytande text. Modellen tillsammans med texten är den 

grundade teorin som läggs fram. 

Av de koder som analysen gav har jag här ordnat in de i fyra olika kategorier, det är 

kategorier som skapats under analysens gång, och som har relevans för studien. Dessa 

kategorier är: Utveckling och lärande, värdegrund, barnet samt hunden. Kategorierna har fått 

namn efter vad de koder som placerats i dem har för värde. Till exempel har koder som 

naturvetenskap, matematik, språk med andra koder av liknande värde genererat kategorin; 

utveckling och lärande. Då de har ett innehåll som vittnar om en koppling till förskolans 

läroplansmål för utveckling och lärande (Skolverket 2010, s. 9f). Koder som empati och 

respekt har genererat kategorin; värdegrund. Värdegrund för att de påminner om det 

värdegrundsarbete som förskolans skall verka för enligt läroplanen (Skolverket 2010, s. 4ff). 

Exempel på hur text har kodats och vilka kategorier koderna genererat i presenteras i figur 1, 

samt i tabell 1.  

Vissa koder har sorterats in i fler än en kategori, exempelvis kontakt. Det har bedömts utifrån 

det att i vissa situationer är det hunden som söker kontakt, i andra barnen. Men samma kod 

har använts för att tolka det som händer i situationen. En annan sådan kod är motivation. En 

hund kan till exempel skapa motivation hos barnet, men hunden behöver också motivation för 

Koder som kategoriserats 

som Hund: 

Hänsyn 

Anpassa 

Inkännande 

Kontakt 

Lugn 

Motivation 

Respekt 

Förare 

 

Koder som kategoriserats 

som utveckling och 

lärande: 

Språk/kommunicera 

Motorik/koordination 

Naturvetenskap 

Matematik 

Meningsfullhet 

Uppföljning/dokumentation 

Koder som 

kategoriserats 

som 

Värdegrund: 

Empati 

Respekt 

Känslor 

Solidaritet 

Kärlek 

Värden 

Ansvar 

Solidaritet 

 

Koder som 

kategoriserats 

som Barn: 

Lugn 

Lekkompis 

Kontakt 

Turtagning 

Härma 

Ansvar 

Motivation/lust 

Meningsfullhet 

Trygghet 

 

Figur 1. Exempel på teoretiska koder som kategoriserats under analysen. 
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att utföra en arbetsuppgift. Vissa koder kan alltså kategoriseras in i fler än en kategori och kan 

ha olika betydelse beroende i vilken kategori de hamnat.  

Kategorierna var från början åtta stycken till antalet. Men allt eftersom analysen fortlöpte 

sorterades fyra stycken bort. När så kategorier och koder matchats mot varandra framträder en 

kärnkategori som de andra kategorierna möts inom.  

7.2. Tabell 
Här redovisas det insamlade datamaterialet min analysmetod genererat i tabellform. Tabellen 

är endast ett utdrag av datamaterialet, och skall ses som en möjlighet för läsaren att få inblick 

i datamaterialet. Exemplen i tabellen används också för att belysa relevansen av kategorierna. 

Dessa citat från intervjuer, fältobservationer, dagboksanteckningar och samtal med 

instruktörer från svenska brukshundsklubben utgör en liten del av datamaterialet som kodats i 

open code. Namnen Ludde och Lillebror i citaten är fingerade namn på två av hundarna i 

exemplen.  

Tabell 1 

 Text Koder Kategori 

#1 Intervju med förskollärare: 

”När barnet pekar på sin arm och sedan pekar på hundens framben och säger ”min 

arm, Ludde´s arm”. Barnet tittar på mig, och jag bekräftar barnets antagande. När 

hunden börjar gå, härmar barnet rörelsen, med armarna i marken. Det är något 
som bara kommer spontant. Där och då är det ingen av oss pedagoger som pressar 

fram något utav situationen…” 

Naturvetenskap, 
meningsfullhet, härma, 

närvaro, kunskap, motorik, 

spontanitet, få uppleva, 

Utveckling 
och lärande 

Barn 

Hund 

#2 Intervju med förskollärare: 

”Eftersom vi har en stor gård med en del skog, så brukar vi göra så att barnen får 

gömma ett eller flera föremål, som sedan hunden ska leta upp. Men för att göra 

det till en utmaning också förr barnen, får de instruktioner om var de skall lägga 
föremålet, ibland får de titta på ett fotografi, eller så beskriver vi med ord var de 

ska gömma hundens leksak.” 

Kognitiv, matematik, att få 
göra, aktivitet, spontanitet, 

uppleva 

Utveckling 
och lärande 

Barn 

Hund 

#3 Dagboksanteckning:  

”Ibland är det som att barnen bara vet hur de ska vara, få av de barn som träffat 
Lillebror är hundvana, men ändå behandlar de honom med respekt. Barnen kan 

komma till mig och fråga ifall Lillebror mår bra?”  

Ansvar, 

Värden, känslor, empati, vän, 
respekt, solidaritet, upplevelse 

Värdegrund 

Barn 
Hund 

#4 Intervju med förskollärare 

”Jag brukar göra stafett ibland, barnen vill ofta utmana för att se om de är 

snabbare än hunden. Det kan vi göra länge, och många vändor, faktiskt brukar jag 

få bryta: För att det är Ludde som blir trött och behöver vila.” 

Motorik, turtagning, 
motivation, lust, härma, 

lekkompis, uppleva 

Utvekling 
och lärande 

Barn 

Hund 
#5 Samtal med hundtränare från SBK: 

”Det är givetvis viktigt att tänka på att hunden har rätt egenskaper som krävs för 

jobbet, för det är ett jobb, för hunden. Att också den som har hunden, hundföraren 

vet vilken hund den har. Mycket kan ju hända, men med rätt kunskaper kan 
många olyckor eller knepiga situationer undvikas. 

Träning, utbildning, 
egenskaper, kunskap, 

beteende, arbete 

Hund 

#6 Intervju med förskollärare: 

”När vi hade med Lillebror på vilan första gången, kunde både jag och min 
kollega vittna om att det gick mycket snabbare för barnen att komma ner i tempo, 

sedan dess har vi alltid honom med, om han är här på förskolan.” 

Lugn, trygghet, härma, 

motivation, meningsfullhet, 
uppleva, få uppleva 

Barn 

Hund 

#7 Intervju med förskollärare: 

”Likaväl som lugnet kan infinna sig när vi är på vilan tillsammans, eller om 

hunden är med på samlingen. Är det lika livat när vi så är i rörelse tillsammans. 

Det verkar som hundens av- och på-knapp smittar av sig. ” 

Lugn, trygghet, motivation, 
rörelse, motorik, anpassa, 

uppleva, erfara 

Utveckling 
och lärande 

Barn 

Hund 
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#8 Fältobservation: 

Jag ser att hunden och barnet har ett utbyte, att de interagerar, att barnet söker 
hundens uppmärksamhet och får den.  

Närvaro, utbyte, 

meningsfullhet, 
kontaktsökande, kontakt, 

kommunikation 

Hund 

Barn 
Utveckling 

och lärande 

#9 Dagboksanteckning: 

Ett barn har haft en jobbig förmiddag, med mycket gråt och skrik. Men ingen av 

oss pedagoger får trösta, Lillebror söker vid ett tillfälle barnets kontakt när barnet 

gråter sittandes för sig själv på gården. Lillebror sätter sig jämte barnet. Barnet 
slutar gråta, börjar snyftande klappa hunden. Jag (pedagog) håller mig nära 

situationen. Efter cirka 2 minuter är barnet uppe och leker igen. 

Kontaksökande, kontakt, 
inkännande, lugn, empati, 

respekt, känslor, trygghet, 

omsorg, givande, relation 

Barn 
Hund 

Värdegrund 

#10 Samtal med hundtränare från SBK: 

”En hund vill vara dig till lags, precis som att den vill att du skall vara glad, den 
vill ha din kontakt och din uppmärksamhet om du ger det till den, bjuder in 

hunden i din ”flock”. Är du schysst och snäll, får du igen dubbelt upp. ” 

Givmild, kontakt, 

kommunikation,  

Hund 

#11 Intervju med förskollärare: 

”Barn talar gärna med hunden då den ger dem en känsla av förståelse tillbaka. De 

tycker om att kommunicera med hunden, då behöver de inte tänka på hur de ska 

uttrycka sig. Inte behöver man följa alla språkregler heller som finns för att 
uttrycka sig korrekt.” 

Språk, barn, hund, kontakt, 
kravlös, uppleva 

Barn 
Hund 

#12 Fältobservation: 

Barnet kommunicerar, verbalt och med tecken till hunden. 

kontakt, kommunikation Barn 

Hund 

Utveckling 
och lärande 

#13 Samtal med hundtränare från SBK: 

”En hund är ett flockdjur, att få vara en del av flocken är något som är viktigt för 
den, och kan många gånger utifrån hundens perspektiv vara belöning nog.” 

Givmild, kontakt, 

kommunikation, 

Hund 

#14 Samtal med hundtränare SBK: 

”Att veta hundens tillgångar, men också dess begränsningar.” 

Kunskap, beteende, stress, 

egenskaper 

Hund 

#15 Intervju med förskollärare: 

”En gång hade han stukat tassen och var tvungen att få smärtstillande, och kunde 

inte vara med på förskolan. Under den tiden Lillebror var hemma lekte barnen 
väldigt mycket veterinär eller djursjukhus, där de tog hand om sjuka djur.” 

Värden, känslor, empati, vän, 
respekt, erfara, uppleva 

Barn 
Hund 

Värdegrund 

#16 Fältobservation: 

Barnen söker hundens uppmärksamhet, men den undviker det, den ser något 

stressad, pedagogen/föraren uppmärksammar inte det först, tar en stund. Avbryter 
barnen och låter hunden gå till vila. 

Undvikande, stress, fel, 

kontaktsökande,  

Hund 

Barn 

#17 Intervju med förskollärare: 

Lillebror är legitimerad att arbeta med barn, och det märks. Jag kan märka att han 
klarar att hantera miljön. 

Förare, beteende, stress, 

utbildning, träning 

Hund 

#18 Fältobservation: 

”Lillebror söker sin förares blick, inför varje nytt moment.” 

Utbildad, legitimerad, förare Hund 

 

7.3. Teoretisk modell 
Alla kategorier har ett utbyte med varandra, de samverkar och möts i en kärnkategori som jag 

benämner erfara, för att det är vad som sker i de möten som observerats, det är vad 

intervjuerna vittnar om. Barnen erfar något, de får uppleva med olika sinnen. Det de upplever 

är många olika saker, men det händer något i interaktionen. När en hund och barn möts i en 

situation visar modellen på att det händer saker inom olika områden, kategorier. Dessa 

kategorier är för teorin centrala och dit koder kan härledas.  

Men alla kategorier är inte aktiva samtidigt i interaktionen, dock är kategorierna hund och 

barn en förutsättning för att modellen skall vara användbar. 
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Utveckling 
och lärande 

 

 

Barnet 

 

 

Värdegrund 

Hunden 

Figur 2. Teoretiskmodell av de resultat analysen genererat. 

Denna modell är ett sätt att förstå hur teorin är uppbyggd. Modellen visar vad det insamlade 

datamaterialet genererat och vad jag utifrån den metod och de frågeställningar som föreligger 

för denna studie resulterat i. 

7.4. En grundad teori 

Här presenteras de olika delarna (kategorier och kärnkategori) i modellen mer ingående, och 

deras inbördes förhållanden till varandra presenteras. Detta är studiens grundade teori.  

7.4.1. Erfara 

I möten mellan barn och hund händer otroligt många saker samtidigt. Av det som beskrivs i 

datamaterialet är erfara det centrala i mötet mellan hund och barn; barn måste få erfara och 

uppleva för att kunna utvecklas. Då detta är något som återkommer gång på gång i materialet 

utgör erfara i teorin en kärnkategori. Det är här det viktiga sker, alltså det som jag utifrån 

analysen av resultatet tolkar som något grundläggande i ett möte, i en interaktion mellan barn 

och hund. 



25 

 

Kärnkategorin är en central del i modellen. Här i möts de andra kategorierna. När barnet får 

erfara och uppleva ett möte och interagera med en hund sker något. Jag delar in dessa 

skeenden i fyra olika kategorier; utveckling och lärande, barnet, hunden och värdegrund. 

Dessa kategorier möts i olika utsträckning när barnet och hunden interagerar. I vissa 

situationer möts alla kategorier, och i de flesta sammanhang sker ett utbyte av två eller tre 

kategorier.  

”När barnet pekar på sin arm och sedan pekar på hundens framben och säger ”min arm, 

Ludde´s arm”. Barnet tittar på mig, och jag bekräftar barnets antagande. När hunden börjar 

gå, härmar barnet rörelsen, med armarna i marken. Det är något som bara kommer spontant. 

Där och då är det ingen av oss pedagoger som pressar fram något utav 

situationen…”(Nummer 1, Tabell 1.). 

I exemplet, får barnet erfara många olika saker, däribland en kunskap om att trots att våra 

kroppar skiljer sig åt, är vi ändå lika. Barnets arm är hundens framben, de har liknande 

funktioner. De påminner om varandra. Barnet drar slutsatser om ett naturvetenskapligt och 

biologiskt fenomen som det observerat och fått uppleva i en konkret situation. Det händer 

något i mötet, i upplevelsen att få vara nära en hund, som genererar till att det kopplar 

samman sin arm med hundens framben. Situationen har kodats som naturvetenskap; barnet 

upptäcker sin kropp och dess funktion. Barnet ser också något meningsfullt i att göra denna 

upptäckt, då det söker pedagogens bekräftelse för att antagandet är korrekt. Härma blir här 

rörelsen när barnet går som hunden. Barnet tillskansar sig kunskap genom att observera 

hunden.  Barnet får erfara och uppleva. Barnet får bekräftelse för ett antagande om sin arm 

och hundens framben.  

”Jag brukar göra stafett ibland, barnen vill ofta utmana för att se om de är snabbare än 

hunden. Det kan vi göra länge, och många vändor, faktiskt brukar jag få bryta: För att det är 

Ludde som blir trött och behöver vila.”(Nummer 4, Tabell 1). 

Att använda sin egen kropp i rörelse. Att få göra det leder till ett lärande och till en utveckling 

av sina förmågor hos barnet. Att också testa sina förmågor är något hunden utmanar till, att 

jämföra snabbhet kan till exempel vara något som vissa barn upplever som meningsfullt, eller 

motivationshöjande. Aktiviteteten utvecklar och främjar barnens motorik och koordination. 
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Exemplen vittnar om att barn erfar saker som är positiva för deras utveckling, och det är i 

många av dessa fall också sådant som förskolans läroplan stipulerar (Skolverket 2010, s. 9ff). 

Erfara är något centralt i mötet emellan barn och hund, hunden kan bidra med att inte bara 

generera ett fysiskt möte som skapar glädje och engagemang. Det kan tolkas att det sker saker 

inom barnet, på ett intellektuellt/kognitivt plan. Att en utveckling av barnets förmågor och ett 

lärande och erövrande av kunskap sker på flera olika sätt kan konstateras, men studiens 

grundade teori kan inte förklara hur, bara att det sker.  

Ett barn som interagerar med en hund genomgår processer som både innefattar tänkande och 

handling. Barnet agerar, hunden responderar. Hunden agerar, och barnet responderar. Barnet 

måste hela tiden tolka och agera i interaktionen. Barnet får erfara med många olika sinnen. 

Hunden är en länk mellan upplevelsen och lärande. Ett barn som får möta en hund gör inte per 

automatik en erfarenhet. Det är först när barnet börjar förknippa händelsen med dess följder; 

när barnet reflekterar över vad som händer i situationen som barnet erfar något. 

7.4.2. Utveckling och lärande 

Språk, kommunicera, motorik, koordination, naturvetenskap, och matematik är exempel på 

koder som placerats i denna kategori.  

Inom dessa områden får barnet erfara kunskaper, situationer och aktiviteter uppstår som är 

initierade av pedagogen själv med hunden, eller så sker det spontant av barnet självt.   

Detta är också vad koderna visar på vad en hund kan vara behjälplig att arbeta inom. En hund 

lockar till samtal/utbyten emellan barn/pedagog, barn/barn och barn/hund. Kopplingen till 

förskolans läroplan är här tydlig, om en tittar vilka koder kategorin innehåller (se figur 1.). 

Alla de koder; naturvetenskap, språk, motorik, matematik har alla en koppling till förskolans 

läroplan (Skolverket 2010, s. 9f). 

Det är också påtagligt att hunden kan användas som en pedagogisk resurs för att barnen inom 

olika utveckling och lärande områden. Även här visar exempel med barnet som pekar på sin 

arm och hundens framben, men också andra situationer har kodas som utveckling och lärande. 

”Jag ser att hunden och barnet har ett utbyte, att de interagerar, att barnet söker hundens 

uppmärksamhet och får den.” (Nummer 8, Tabell 1.). 

”Barnet kommunicerar, verbalt och med tecken till hunden.” (Nummer 12, Tabell 1.). 
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I exemplen kommunicerar två olika barn i två situationer med en hund. I ena exemplet 

använder barnet både tecken och ljud för det. I det andra kan det tolkas som att barnet 

använder metakommunikation i sin kontakt, och som barnet förutsätter att hunden förstår.  

”Barn talar gärna med hunden då den ger dem en känsla av förståelse tillbaka. De tycker om 

att kommunicera med hunden, då behöver de inte tänka på hur de ska uttrycka sig. Inte 

behöver man följa alla språkregler heller som finns för att uttrycka sig korrekt.” (Nummer 

11, Tabell1.). 

Detta vittnar om att barn kan upplever att en kommunikation med en hund är kravlös, hunden 

kräver inte av barnet att det skall använda sig av ett korrekt uttal eller korrekt grammatik. 

Barnen förutsätter att hunden förstår vad de menar ändå. 

”Eftersom vi har en stor gård med en del skog, så brukar vi göra så att barnen får gömma ett 

eller flera föremål, som sedan hunden ska leta upp. Men för att göra det till en utmaning 

också förr barnen, får de instruktioner om var de skall lägga föremålet, ibland får de titta på 

ett fotografi, eller så beskriver vi med ord var de ska gömma hundens leksak.” (Nummer 2, 

Tabell 1.) 

Exemplet belyser något som är ett moment som en hund relativt enkelt kan lära in, ett 

uppletande. Men utmaningen ligger ju givetvis inte hos hunden, utan hos barnet. I denna 

aktivitet behöver barnen använda matematik; orientering, lokalisering etc. Med enkla medel 

kan hunden genomföra en aktivitet där barnen måste använda sina matematiska förmågor.  

Att arbeta aktivt, medvetet och metodiskt då har förskolan mycket att vinna på att utnyttja en 

hund i verksamheten. Det kan ge fördelar och bättre möjligheter för barnen att utveckla sina 

förmågor. 

Detta som tagits upp i detta avsnitt är vad barn får erfara i mötet med en hund, eller vad ett 

möte med en hund genererar för erfarenheter för barn beträffande utveckling och lärande och 

som benämns som utvecklingsmål i läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 9f).  

7.4.3. Värdegrund 

De koder som vuxit fram och som kan tolkas att ha kopplingar till värdegrund har här samlats 

under denna kategori. Det som genererat att dessa koder blivit placerade här är för att de har 

tydliga kopplingar till de begrepp som beskrivs i läroplanen under förskolans uppdrag och den 
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värdegrund som arbetet vilar (Skolverket 2010, s. 4). Analysen vittnar om att de intervjuade 

upplever mycket av det som är värdegrund kommer av sig självt. Jag vill här lyfta fram några 

exempel för att belysa detta. Att dessa värden är något som hunden plockar fram i barnen 

genom sin närvaro, genom att vara i närheten av barnen, genom att finnas i deras medvetande. 

”Ibland är det som att barnen bara vet hur de ska vara, få av de barn som träffat Lillebror är 

hundvana, men ändå behandlar de honom med respekt. Barnen kan komma till mig och fråga 

ifall Lillebror mår bra?” (Nummer 3, Tabell 1.). 

Ett barn har haft en jobbig förmiddag, med mycket gråt och skrik. Men ingen av oss 

pedagoger får trösta, Lillebror söker vid ett tillfälle barnets kontakt när barnet gråter 

sittandes för sig själv på gården. Lillebror sätter sig jämte barnet. Barnet slutar gråta, börjar 

snyftande klappa hunden. Jag (pedagog) håller mig nära situationen. Efter cirka 2 minuter är 

barnet uppe och leker igen. (Nummer 9, Tabell 1.). 

”En gång hade han (hunden) stukat tassen och var tvungen att få smärtstillande, och kunde 

inte vara med på förskolan. Under den tiden Lillebror var hemma lekte barnen väldigt mycket 

veterinär eller djursjukhus, där de tog hand om sjuka djur.” (Nummer 1, Tabell 1.). 

 I exemplet med barnen som leker veterinär och tar hand om sjuka djur är det påtagligt att det 

är viktigt att ta hand om varandra. Exemplet visar också att hunden initierar till lekar, som 

uppmuntrar till att känna empati och respekt inför levande varelser i barnens omgivning. 

Barnen initierar en lek inspirerad av något hunden upplevt, och som de verkar vilja undersöka 

och förstå genom leken. Att en hund i vissa situationer lockar till att barnen får känna, 

uppleva och erfara känslor som empati, respekt och omsorg inför någon annan levande 

varelse än de själva är igenom dessa exempel talande. Hunden behöver heller inte vara fysiskt 

närvarande för att sådana lekar skall initieras. Barnen behöver använda sin empatiska förmåga 

för att kunna förstå vad det innebär att skada tassen.  

Att hunden kan trösta ett barn när en pedagog inte får, är intressant fenomen. Barnet tillåter 

hunden komma nära, möjligtvis för att hunden inte kräver något, utan endast vill ge tröst och 

närhet. Hunden ställer inga jobbiga frågor om varför en är ledsen, den låter en vara det.  

Hunden kan tolkas som att den genom sin närvaro ger barnen möjligheter att reflektera över 

värden som respekt, empati, omsorg, ansvar, även solidaritet. Hunden kan erbjuda barnen 
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innebörd i vad orden betyder med sin närvaro, barnen får erfara vad empati är, vad respekt är i 

verkliga situationer. 

7.4.4. Barnet 

Denna kategori innehåller de koder som bland annat beskriver vad en kan observera utifrån av 

det barnet upplever och erfar i mötet med en hund, och endast sådant som barnet visar inför 

sin omgivning. Denna kategori innehåller bara påtagliga reaktioner som barnen gör, sådant 

som barnen uttrycker och som är möjligt att observera, eller något som förmedlats genom 

intervjuer. 

Framförallt något som framträder, är att barnen uppvisar att hunden är en vän, en lekkompis. 

För barnen kan hunden skapa en meningsfull och trygg tillvaro på förskolan. Den ger samt 

skapar trygghet och lugn hos barnen genom att vara närvarande.  

Ett barn har haft en jobbig förmiddag, med mycket gråt och skrik. Men ingen av oss 

pedagoger får trösta, Lillebror söker vid ett tillfälle barnets kontakt när barnet gråter 

sittandes för sig själv på gården. Lillebror sätter sig jämte barnet. Barnet slutar gråta, börjar 

snyftande klappa hunden. Jag (pedagog) håller mig nära situationen. Efter cirka 2 minuter är 

barnet uppe och leker igen.” (Nummer 9, Tabell 1.). 

Exemplet får här påvisa vad jag menar. Hunden söker kontakt med barnet, vilket barnet 

tillåter. Hunden ger barnet trygghet, tröst och omsorg. Något som pedagogerna denna gång 

inte tillåts ge, men hunden får. Barnet upplever att hunden ger något som barnet söker i 

situationen. 

”Likaväl som lugnet kan infinna sig när vi är på vilan tillsammans, eller om hunden är med 

på samlingen. Är det lika livat när vi så är i rörelse tillsammans. Det verkar som hundens av- 

och på-knapp smittar av sig.” (Nummer 7, Tabell 1.) 

Även detta exempel visar på hur en hund kan påverka en hel grupp barn, med sin närvaro. 

Genom enbart inbjuda till lugn och avslappning i sitt beteende. Barnen speglar hundens 

beteende, och följer dennes exempel. 

7.4.5.  Hunden 

Vilka beteenden en hund uppvisar i de möten den interagerar med barn har här kodats och 

underordnats i denna kategori. Exempel på koder är: kontakt, kontaktsökande, givande. Här är 
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det också så att det är de signaler som hunden sänder ut och som observerats och bedömts 

vara ett visst uttryck för något, och det är det som koderna beskriver. 

Vad som är påtagligt är det som uttrycks i datamaterialet är när en pedagog inte lyckas med 

att locka och motivera barn att delta i aktiviteter eller på andra sätt har svårt att entusiasmera 

eller locka barnet; lyckas hunden. Återigen kan exemplet med det gråtande barnet få belysa, 

en sådan situation där hunden är framgångsrik.  

”Likaväl som lugnet kan infinna sig när vi är på vilan tillsammans, eller om hunden är med 

på samlingen. Är det lika livat när vi så är i rörelse tillsammans. Det verkar som hundens av- 

och på-knapp smittar av sig. ” (Nummer 7, Tabell 1.) 

Även här är det talande för hur påtaglig hundens närvaro är för barnen, och hur den kan 

påverka sin omgivning. 

En hund ger sin uppmärksamhet till den som vill och behöver;  

”En hund vill vara dig till lags, precis som att den vill att du skall vara glad, den vill ha din 

kontakt och din uppmärksamhet om du ger det till den, bjuder in hunden i din ”flock”. Är du 

schysst och snäll, får du igen dubbelt upp. ” (Nummer 10, Tabell 1.). 

Det är något som är centralt i de observerade hundarnas beteenden, att de ger något; trygghet, 

närhet, motivation till exempel. Och kräver lite, eller inget alls tillbaka. Belöning i form av 

hundgodis eller beröm räcker. Att bara vara närvarande och få tillhöra flocken kan tolkas att 

det många gånger är en tillräcklig belöning för hunden. 

”Det är givetvis viktigt att tänka på att hunden har rätt egenskaper som krävs för jobbet, för 

det är ett jobb, för hunden. Att också den som har hunden, hundföraren vet vilken hund den 

har. Mycket kan ju hända, men med rätt kunskaper kan många olyckor eller knepiga 

situationer undvikas.” (Nummer 5, Tabell 1.) 

Att hunden har rätt egenskaper för att arbeta tillsammans med barn är viktigt, och att det är att 

betrakta som arbete för hunden. Likaså att hundföraren är kompetent för att hantera de 

situationer som kan uppstå. 

”Barnen söker hundens uppmärksamhet, men den undviker det, den ser något stressad, 

pedagogen/föraren uppmärksammar inte det först, tar en stund. Avbryter barnen och låter 

hunden gå till vila.” (Nummer 16, Tabell 1.) 
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Det kan finnas situationer där det kan gå fel, det är något en måste vara medveten om. Därför 

är det viktigt att föraren till hunden, kan läsa sin hund och se de signaler den sänder ut och 

kunna tolka de på adekvat sätt. 

Hunden och föraren behöver ha ett bra samarbete, och att hunden har tränats för att hantera 

miljön. 

”Lillebror söker sin förares blick, inför varje nytt moment.” (Nummer 18, Tabell 1.) 

”Lillebror är legitimerad att arbeta med barn, och det märks. Jag kan märka att han klarar 

av att hantera miljön.” (Nummer 17, Tabell 1.). 

Exemplen talar för att en utbildad hund är att föredra, och att också hundförarens kompetens 

är minst lika viktig för ett välfungerande samarbete därför en utbildad och legitimerad hund är 

tränad för att hantera stressen som byggs upp inom hunden, det är inte en outbildad hund 

tränad i. Dessutom har en hundförare som genomgått utbildning tillsammans med sin hund  

7.5. Sammanfattning av teorin 
Hunden en tillgång för barnen, pedagoger och verkasamheten på förskolan. Denna grundade 

teori visar på fakta att hunden har en plats på förskolan. Hundens arbetskapacitet kan utnyttjas 

på flera olika plan. Den låter barnen konkret få erfara och uppleva och förvärva kunskaper. 

Det händer många olika saker i de möten som sker emellan hund och barn på förskolan. Ett 

lärande inom områden som förskolan är ålagd att arbeta inom; exempelvis värdegrund. Där 

ger hunden helt andra möjligheter att närma sig värden som empati, respekt och, omsorg för 

levande ting i barnens närhet.  

En hund tillför något i det pedagogiska arbetet, den öppnar upp en dimension i lärandet där 

barnen får uppleva och erfara nya såväl som redan förvärvade kunskaper. En hund på 

förskolan möjliggör att barnen får möjlighet att utveckla många av sina förmågor; exempelvis 

språk, koordination/motorik, matematik, naturvetenskap, såsom läroplanen stipulerar 

(Skolverket 2010). Hunden kan även tolkas som att den genom sin närvaro ger barnen 

möjligheter att reflektera över värden som respekt, empati, omsorg, ansvar, även solidaritet. 

Av det som barnen utrycker med sitt kroppspråk visar på är att hunden betyder; trygghet, att 

den skapar motivation för barnen och att den för barnen kan bidra till att vistelsen på 

förskolan blir meningsfull. 
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För att en hund skall fungera bra på förskolan, ställer det krav på att hunden har rätt 

egenskaper och träning för att kunna hantera i den miljö som råder på en förskola. Att 

hundföraren har kunskaper om sin hund, och dess beteende. De kunskaperna är en viktig 

förutsättning för att det skall bli bra och välfungerande arbete hund, barn, förare, pedagog och 

förskola emellan. 

8. Diskussion och slutsatser 

Här följer en diskussion och slutsatser en kan göra utifrån den grundade teori analysen 

genererat. Jag kommer också i detta avsnitt att diskutera teorins relevans och användbarhet, 

och det förs också en metoddiskussion i detta avsnitt.  

Jag kommer här återkomma till det som är syftet med studien; hur förskolan kan använda 

hunden som pedagogiskt resurs i arbetet tillsammans med barnen på förskolan, samt om det 

går urskilja tecken på att hunden är ett hjälpmedel för barnen i deras utveckling. 

8.1. Diskussion och slutsatser 

Det händer saker inom barnen när de interagerar med en hund, det är vad studiens grundade 

teori vittnar om. Den sätter också fokus på vad en kan skönja för processer av det 

barnet/barnen visar för en betraktare och observatör. Att en hund på förskolan kan vara ett 

hjälpmedel i det pedagogiska arbetet påvisar resultatet. Men vad det är som gör hunden 

framgångsrik? Resultatet pekar på att en hund kan motivera barn på ett sätt som en pedagog 

inte kan. Men vad är det då hunden gör, varför lyckas den? De svaren kan annan forskning till 

viss del bistå med. När barnen får eller ger beröring tillsammans med hunden, eller har en 

fysisk kontakt utsöndras oxytocin (Uvnäs-Moberg et. al. 2012, s. 215ff), det gör att 

stresshormon i kroppen minskar, och barnen får en ”må bra” känsla av oxytocinet. Detta leder 

också till bättre förutsättningar för en god inlärning hos barnen, vilket Håkansson (2010) 

skriver om. Resultatet visar på att hunden skapar ett lugn, hos barnen, att den hjälper dem att 

varva ner när de är upprörda eller när de upplever en stressande situation. Den grundade 

teorins antagande om det lugn hunden bringar bekräftas således av tidigare forskning. 

Den forskning som presenterats i denna studie ger kunskap om många av de fördelar en hund 

kan ge. Men också vad djur i allmänhet har för positiv påverkan för vår psykiska och fysiska 

hälsa. Även dess positiva påverkan att hjälpa barn i olika inlärningssituationer, främst i 
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undervisningssituationer i skolan. Även om förskolan inte har någon undervisning av den 

karaktär som skolan har, finns det situationer där man med fördel kan begagna sig av en hund.  

I den grundade teorin som presenteras i denna uppsats är det främst naturvetenskap, 

matematik och språk som är det som är påtagliga områden där hunden kan användas. Barn 

pratar med hunden, barnen upplever att hunden är en god lyssnare. Om orden eller ljuden 

kommer på rätt plats är inte intressant, hunden bryr sig inte om det, och det uppfattar barn, att 

hunden är kravlös. Hunden ställer inga krav på ett korrekt språk eller sammanhang i 

kommunikationen.  

Pressen minskar på barnet om de endast behöver prestera inför en lyssnande hund, i till 

exempel lässituationer, detta beskriver Höök (2010). I förskolan kan man tänka att 

lässituationerna byts ut mot att få prata med eller berätta för hunden. Det skulle kunna vara att 

tala om någon episod barnet har varit med om eller återberätta en saga som barnet lyssnat på. 

Resultatet visar att barnen gärna använder sina kommunikativa förmågor i interaktionen med 

en hund. Ibland är det verbalt, ibland är det tecken- eller symbolspråk. Hundar är mycket 

receptiva när det kommer till att tolka kroppsspråk och mimik, vår metakommunikation. Till 

och med den lukt vi utsöndrar säger något om oss och det vi förmedlar. Hunden kan med 

fördel användas för att stimulera barns språkutveckling. 

Barn söker sig till hunden, och hunden söker sig till barnen. De koder dessa kategorier (hund 

och barn) innehåll bekräftar en sådan slutsats. De upplevelser som dessa möten skapar gör att 

vi mår bra. Det är meningsfullt för barn att interagera med en, vilket jag tagit upp i avsnittet 

tidigare forskning, det bekräftas också i denna studie av exemplen som lyfts fram. Resultatet 

visar på att det finns positiva saker som kommer utav att låta barn och djur träffas, och låta de 

mötas ofta och i olika sammanhang. Hunden ger trygghet och motivation, likväl som den kan 

bringa meningsfullhet i att utföra aktiviteter för barnen. Vad som är påtagligt är när en 

pedagog inte lyckas med att locka och motivera barn att delta i aktiviteter eller på andra sätt 

har svårt att entusiasmera eller locka barnet; lyckas hunden.  

Att hunden kan motivera till aktivitet, är något som Gee et.al (2007) menar. En slutsats som 

också en kan göra utifrån denna studie. Hunden uppmuntrar till rörelse, gör det meningsfullt 

och motiverar barnen till att vara aktiva. Det går att utläsa av resultatet. 
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Att hunden främjar rörelse och motion för framförallt vuxna, kan läsas nära nog varje dag i 

dags- och kvällspress. En sökning på Google den 22 april 2016 med följande ord; hälsa + 

motion + hund gav ett dagsfärskt resultat i Expressen (Stawreberg & Gunnarsson 2016). Det 

är vedertagen kunskap, och många gånger ett förgivettagande budskap från media; att hunden 

är bra för vår hälsa.  

Att hunden främjar till motion, fast jag istället skulle i detta sammahang benämna det rörelse 

är en slutsats jag kan göra utifrån studiens grundade teori. Barns motorik utvecklas när djur 

används som pedagogisk resurs (Sandberg och Norling 2014, Gee et. al. 2012).  

Att arbeta med att få barnen utveckla respekt inför allt levande i sin omgivning är ett arbete en 

hund kan främja. Även kan den vara till hjälp att främja till att utveckla empati. Många 

förskolor runt om i landet arbetar med en metod som kallas Mini-rede, och som kan sägas ge 

progression i barns empatiska förmåga (Simeonsdotter-Svensson 2012, 2013).  

Jag drar därför den slutsatsen att en hund på förskolan skapar bra förutsättningar för att 

upprätthålla ett arbete som utvecklar barns empatiska förmåga. Men utan att vara något som 

skall ses som en aktivitet en gör med barnen, en pedagog sätter inte igång den processen. Utan 

det sker många gånger av sig självt att barnen upptäcker empati, respekt, omsorg i deras lek, 

och det är det som är innehållet i leken, lekens essens. I Mini-rede handlar det om att mötas av 

bilder av djur och försöka tolka de känslor som djuren, genom bilderna förmedlar. Om en kan 

konstatera att det sker en progression i barnens empatiska förmåga genom de metoderna, 

vågar jag sluta mig till att det också sker en progression av barnens empatiska förmåga utifrån 

det uppsatsens grundade teori menar händer i mötena emellan hund och barn. Då barnen hela 

tiden ställs inför beslut att tolka hundens beteende. Djur kan utveckla en individs förmåga att 

känna empati, när barnen får träffa djur ofta och mycket det visar tidigare forskning som jag 

beskrivit i tidigare avsnitt. 

Men kommer detta alla till del? Vad gör en avdelning som arbetar med en hund som 

pedagogiskt hjälpmedel om ett barn är rädd för hundar? Vad gör en om något eller några barn 

är allergiker? Resultatet ger inga svar på det, och jag kan således inte göra några slutsatser om 

något jag inte vet. 

8.1.1. Sammanfattning 

Hunden kan vara ett hjälpmedel för barnen på olika sätt, den kan vara ett stöd i barnets 

språkliga utveckling, den kan vara ett stöd i dess motoriska utveckling, matematiska och 
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naturvetenskapliga utveckling. Det ser vi exempel på i datamaterialet. Den kan bringa fram 

barnets empatiska förmåga. Den ger barnet trygghet, skapar motivation och meningsfullhet i 

dess vardag. 

8.2. Teorins relevans 
Forskningen som refereras till styrker studiens grundade teori relevans, och att det finns 

fördelar att arbeta med hund på förskolan. Med det sagt så är det viktigt att påpeka att jag inte 

menar att vilken hund som helst har en plats på förskolan och är lämpad att arbeta 

tillsammans med barn. Det är en viktig diskussion att föra angående hundens lämplighet att 

och hundförarens lämplighet.  

Det är skillnad i hur en utbildad hund och förare jobbar tillsammans med barnen jämfört med 

en icke utbildad hund och förare. De icke utbildade hundarna har varit lämpliga hundar, med 

de egenskaper som en hund som skall utföra dessa arbeten bör ha. Men en utbildad hund är en 

hund som lärt sig att hantera den stress som efterhand byggs upp hos hunden. Miljön på 

förskolan är inte en lugn miljö för en hund, och det kräver att hunden klarar av att hantera 

den. En stressad hund kan vara en farlig hund, och det är inte enkelt att läsa av de signaler 

som en stressad hund avger, att förstå att nu behöver en avbryta. En utbildad förare kan det, 

en utbildad hund kan hantera situationerna den ställs inför. En utbildad förare vet också när 

det är dags för hunden att vila. Så hunden är viktig, men föraren är minst lika viktig för 

hunden, en förare med rätt kunskaper kan hjälpa sin hund väldigt mycket (Järverud, 

Klinteberg-Järverud 2005, s. 250). 

Studiens grundade teori har betydelse för förskolor som jobbar med hund, eller planerar att ta 

in en hund i verksamheten. Den belyser faktorer som kommer fram i mötet mellan hund och 

barn, och ger vägledning om vilka förmågor barn får erfara och utveckla i interaktionen med 

en hund. Hunden låter barnen konkret få erfara och uppleva och förvärva nya kunskaper. Den 

grundade teorin i denna uppsats visar på att det sker ett lärande inom områden som förskolan 

är ålagd att arbeta inom. Inom områden som utveckling och lärande, och inom de värden 

förskolans värdegrund vilar på (Skolverket 2010, s. 5ff). 

En hund visar tecken på att tillföra det pedagogiska arbetet något mer än vad bara miljön och 

pedagoger kan bidra med. Den öppnar en dimension där barnen får uppleva och erfara nya 

kunskaper. En hund på förskolan kan bidra med att barnen får möjlighet att utveckla många 

av sina förmågor, i enlighet med förskolans läroplansmål.  
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8.3. Metoddiskussion 

I följande avsnitt tar jag upp och reflekterar kring min forskningsprocess i förhållande till 

metoden.  

Frågor som ställts till de intervjuade har fungerat bra som mall för mig under intervjuernas 

gång. Men jag har många gånger under intervjuernas gång ställt följdfrågor som jag där och 

då ansåg som relevanta och då frångått intervjumallen. Fältobservationerna har varit en 

otroligt givande källa, eftersom jag där också har fått studera hundarnas beteenden. 

Dagboksanteckningarna har kompletterat intervjuerna på flera sätt. Framförallt har där 

framkommit koder som bekräftar koderna från intervjuerna och fältobservationerna. 

Jag diskuterar också här studiens reliabilitet och validitet i en egen underrubrik. 

8.3.1. Varför använda GT? 

Genom att tillämpa metoden GT såg jag en möjlighet att upptäcka erfarenheter, mönster, och 

vad barn förmedlar i möten med hundar som kan bidra till ny kunskap på området. Metoden 

tog sig för mina ögon väl lämpad för att undersöka om en hund kan vara nyttig att använda 

som pedagogisk resurs i förskolan? Kan den vara ett hjälpmedel för barn så att de får 

möjligheter att utveckla sina förmågor på förskolan, såsom läroplanen stipulerar? Utan att ha 

ett teoretiskt perspektiv som styr analysen eller insamling av data. 

Jag ville med min studie kunna förhålla mig öppen inför de möjligheter empirin kunde bringa, 

och därför lämpar sig GT med fördel som metod och arbetssätt då kunskaperna kring det 

ämne som skall undersökas är relativt små. 

Undersökningen kom genom GT som metod att präglas av ett explorativt förhållningssätt där 

jag gavs möjligheter att utforska mitt problem utifrån en mängd olika perspektiv och genom 

det skapa en användbar grundad teori. GT låter en som forskare ha möjligheter att kombinera 

flertalet olika metoder för datainsamling, och jag kan också under arbetets gång överge några 

av de på förhand tänkta sätten. Det är datamaterialet självt som avgör vägarna fram till 

teorigenereringen 

Det är viktigt enligt metoden att inte tvinga fram data, att tåla förvirringen materialet kommer 

skapa och framförallt att våga lita på materialet. Att de upptäckter som görs under arbetets 

gång är korrekta iakttagelser och att en skall lita att de tankar materialet ger forskaren är att 

tolka som korrekta. Detta har ständigt varit en pågående process i arbetet, och många gånger 
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svår sådan. Det har i perioder varit svårt att ha tillit till ens egen förmåga så som metoden 

förutsätter. Men jag har efter bästa förmåga vågat ha tillit till materialet och min förmåga. 

En annan svår avvägning att göra i forskningsprocessen var att veta när en kategori är mättad? 

Alltså när samma data återkommer gång på gång och inga nya begrepp tillkommer.  

Tidsaspekten ligger som faktor för denna studie att ta hänsyn till, vilket får betydelse för 

analysprocessen och hur de kategorier som skapas ur det insamlade materialet kan anses vara 

mättade eller inte. Vilket helt kan tolkas vara en bedömningsfråga som görs utifrån premisser 

där jag anser mig tycka så, men som skulle kunna bedömas annorlunda ifall mer datamaterial 

tillförts studien. Det finns alltså en viss problematik här. Jag vill hävda att de kategorier som 

har relevans för forskningsfrågan har mättats. Men är det en åsikt, eller ett väl avvägt 

antagande?  

GT är en metod som i mångt och mycket strävar efter att forskaren jobbar förutsättningslöst, 

och låter materialet leda vägen. Detta är inte helt enkelt, då man kan mena att man behöver ha 

i beaktande att tidigare erfarenheter påverkar den teorigenerering som följer analysen.  Jag är 

medveten om denna problematik och har ständigt, under arbetets gång gjort mig själv 

medveten att bortse från de erfarenheter och kunskaper jag redan besitter om ämnet. Men jag 

är fullt medveten om att helt bortse ifrån sig själv och den kunskap och erfarenhet jag bär med 

mig är inte helt görbart. Men om jag så är medveten om min egen subjektivitet och att den 

kommer påverka mig har jag också möjligheten att reflektera kring det, och vad det kan få för 

effekt på studiens relevans, reliabilitet och validitet. Då jag är medveten om problematiken, 

kan jag också reflektera över det i forskningsprocessen. I detta fall fungerade 

minnesanteckningar som en kanal för den sortens tankar. Många av mina anteckningar var 

inte speciellt relevanta för teorins innehåll. Men desto mer värdefulla för att veta var jag 

”befann” mig någonstans under arbetets gång.  

GT menar att en först skall söka empirin, låta den generera en teori för att efter det söka 

litteratur som kan vederlägga den framarbetade teorin. ”Forskaren vet ju inte vad han kan 

komma att upptäcka” (Glaser, 2010 s. 86). De metoder som är brukliga inom humaniora 

forskningen förespråkar tvärtemot GT som anser att forskaren skall vänta med att söka 

litteraturen. Glaser menar att litteraturen och tidigare forskning, kan påverka på det viset att, 

de kunskaper som litteraturen genererar, ligger som ett raster för ens ögon när teorin arbetas 

fram. Ordningen i forskningsprocessen bör vara så att resultatet och teorin förekommer 
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sökning av litteratur och tidigare forskning. Dispositionen när arbetet presenteras bör också 

spegla forskningsprocessen. Men samtidigt kan en vända på det och mena att litteraturen kan 

hjälpa att hitta det relevanta i datamaterialet, att litteraturen kan hjälpa forskaren att finna de 

källor som krävs för att teorin skall få en relevans och tillförlitlighet. Varför bortse från de 

möjliga kunskapskällor som finns inom området, borde inte i stället all kunskap kunna anses 

hjälpa studien framåt? 

Det finns en problematik med att anlägga denna ansats när forskaren genomför en studie med 

grundad teori som metod, menar Thornberg (2012, s. 247f). Eftersom forskaren aldrig kan 

bortse från sina erfarenheter och tidigare kunskaper. Detta dilemma ställs jag inför. Av den 

anledningen att jag har med mig kunskaper och erfarenheter innan undersökningen tar sin 

början. Jag har under nära nog två decennier ägt flera hundar, tränat med dem, arbetat med att 

mentaltesta unghundar och så vidare. Detta är givetvis mycket svårt att helt bortse ifrån den 

kunskapen i arbetet. Även en del av arbetet med denna studie, och jag menar då inläsning av 

litteratur, genomfördes innan metoden anlades. Emellertid har mina kunskaper om hundar och 

deras beteende för denna studie enligt mig snarare varit en tillgång än en begränsning. 

Eftersom mycket av fältobservationerna varit att tolka hundens beteende, samt tolka och 

förstå de signaler den sänder ut. Det har underlättat det arbetet mycket. 

Glaser menar i ett klipp ifrån ett seminarium (2010): ”Don’t worry, the literature ain´t going 

nowhere!”. Det är möjligt att det hade varit det bästa för studien som helhet, om en kunnat 

arbeta utefter de premisser som metoden förespråkar. Men att lämna metodens uppmaning 

behöver inte vara fel, det kan finnas en fara i att vara metoden super trogen. 

Jag har alltså inte följt GT som metod bokstavstroget när det kommer till när man i 

forskningsprocessen en skall söka litteratur. En del litteratur har sökts innan datainsamling, 

och skrivandet av teorin. En del har söks efter skrivandet av teorin, så som GT och Glaser 

menar att en forskare skall göra.  

Uppsatsens disposition bör vara så att litteratur och tidigare forskning presenteras efter att 

uppsatsens grundade teori lagts fram. Men jag har valt att göra såsom man traditionellt gör i 

en uppsats. Jag anser, att den disposition som jag har i uppsatsen är bättre utifrån en läsares 

perspektiv. Att få möta litteraturen tidigt möjliggör en enklare, tydligare förståelse för 

tolkningen av resultatet och teorin för läsaren.  
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Glaser menar att han vill att man ska göra en grundad teori efter bästa förmåga, och det är 

faktiskt något jag strävat efter. Att göra en grundad teori efter bästa förmåga. ”Att delvis göra 

GT är en början och bättre än att inte göra GT alls.” (Glaser 2010, s. 23).   

8.3.2. Reliabilitet och validitet 

Då teorin i det här fallet utgår ifrån ett forskningsfält som är relativt outforskat kan det visa 

sig bli ett problem för studiens validitet och reliabilitet när forskningsfältet öppnats upp och 

studerats än mer ingående. Teorin skall dock tåla den sortens förändringar, till exempel 

genom att datainsamlingen utökas, och modifierar teorin inom något eller ett par områden 

(Glaser 2010, s. 251ff).  

Det finns en problematik i att en inte kan veta något om teorins räckvidd i förhållande till 

studien, att den kan antas att inte vara tillräckligt generell, då den baseras på enskilt 

observerade eller funna företeelser som kan vara kopplade till typiska situationer (Patel & 

Davidsson 2011, s. 23f). Det är helt enkelt bara att vänta och se ifall teorins relevans står sig 

om intensivare forskning görs inom området. 

Det är inte till teorins fördel att det funnits en tydlig tidsbegränsning som gjort att den inte kan 

ha det omfång som skulle vara önskvärt. Med mer tid skulle datainsamlingen kunnat göras 

mer omfattande vilket skulle kunna vederlägga det som teorin redan medger, eller ge fler 

dimensioner till teorin. 

Men jag sluter mig ändå till en uppfattning av att studiens relevans och tillförlitlighet är god, 

då tidigare forskning ändå bekräftar slutsatser och antaganden som en kan sluta utifrån 

resultatet i den grundade teorin. Jag anser även att jag kunnat svar upp mot undersökningens 

syfte och frågeställningar som postulerades att studien skulle undersöka. 

8.4. Vidare forskning 

Området som denna undersökning rör sig i är nytt, och det finns lite vetenskaplig litteratur om 

hur ett pedagogiskt arbete med en hund har för effekter. Som ett förslag på vidare studier 

skulle kunna vara att undersöka vilka värderingar ligger till grund för varför en förskola väljer 

att arbeta med en hund, och varför andra inte gör det. Då det kan förklara förskolors 

förhållningssätt till fenomenet; att ha en arbetande hund på förskolan. Vilka bakomliggande 

faktorer grundlägger de besluten?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Brev om informerat samtycke till förskola där intervjuer och dagboksskrivande genomfördes. 

Hej XX 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om huruvida hunden kan vara ett verktyg för 

förskolan i arbetet med barnen. Syftet är att undersöka om en kan använda hunden som 

pedagogiskt och didaktiskt verktyg inom förskolan, och i så fall inom vilka områden i 

verksamheten. 

För att samla in material till studien, intervjua er. Jag skulle också vilja att ni för dagbok i 7 

dagar efter det vi träffats för intervjun. Dagboken kan innehålla tankar om sådant som ni 

observerar och saker som ni anser intressanta. Det kan exempelvis vara sätt som barnet och 

hunden interagerar i situationer där ni anser hunden fungerar som ett hjälpmedel. Något som 

väckt era tankar efter intervjun, eller som där inte kom fram. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets-, familjens- eller individens identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Mikael Sandblom 
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Bilaga 2. 

Brev om informerat samtycke till vårdnadshavare. 

Hej XX 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om huruvida hunden kan vara ett verktyg för 

förskolan i arbetet med barnen. Syftet är att undersöka om en kan använda hunden som 

pedagogiskt och didaktiskt verktyg inom förskolan, och i så fall inom vilka områden i 

verksamheten. 

För att samla in material till studien vill jag observera när ert barn interagerar med den hund 

som vistas på förskolan.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets-, familjens- eller individens identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Mikael Sandblom 
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Bilaga 3. 

Intervjumall. 

 

 Namn? 

 Antal yrkesverksamma år? 

 Berätta lite om din bakgrund? 

 Är du hundintresserad? 

 Relationen hund och barn, vad har du för tankar kring det? 

 Vad tänker du om vad en hund kan tillföra arbetet på förskolan? 

 Hur kan en använda sig av hunden? Berätta om dina erfarenheter? 

- Vad är dina erfarenheter kring hur och vad en hund kan tillföra arbetet i 

verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv? 

 Vilka fördelar/nackdelar anser du det finns med att arbeta med hund och barn på 

förskolan? 

- Vilken problematik har du stött på? Berätta utveckla… 

- Utveckla fördelar… 

 Beskriv hur hunden är ett hjälpmedel för barn till att utveckla sina förmågor på förskolan 

såsom läroplanen stipulerar? 

 Vad anser du det finns att vinna på att arbeta systematiskt och metodiskt med en hund 

som hjälpmedel? 

 Hur skulle du använda dig av en hund i arbetet om du skulle ha möjligheten att ha en 

utbildad hund som är närvarande varje dag i ditt arbete? 

 Vilken typ av hund (karaktär, ras, egenskaper) anser du med fördel kan arbeta i förskolan?  

- Vilken typ av hund har du jobbat med? 

- Har du någon utbildning, legitimation; SBK, Vårdhund, terapihund. 


