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Abstract 

Om det är så att väldigt lite forskning gjorts kring barns inlärning vid fritidshem så finns ju all 

anledning att göra detta. Syftet med studien har därför varit att undersöka hur barn av idag 

mellan 7-8 år, på fritidshem, uppfattar sin egen inlärning enligt Pramlings modell från 1983. 

En undersökning kring hur och vad barn uppfattar att de lär sig vid en aktivitet inom ramen 

för fritidshemmets verksamhet. Intresset ligger i att se om förändring går att se i resultatet 

sedan Pramling gjorde sin undersökning för drygt 30 år sedan. Barnen fick se en 

teaterföreställning, omedelbart därefter ställdes frågorna kring vad och hur de hade lärt sig. 

Resultaten visar på en del förändringar kring barns metakognition samt att inlärning inte 

behöver betyda att man gör något, som i en aktiv handling, utan att kunskap också går att 

inhämta via att betrakta i det här fallet. Eftersom betydelsen av media i alla former troligen 

blir viktigare så kommer också barn att bli duktiga på att sålla bland all information, men 

också behöva tillgång till media för att verkligt förstå. Jag kan därmed bättre förstå att det 

informationssamhälle vi lever i ger avtryck i sättet som både pedagoger och barn ser på 

inlärning. Detta får dock framtiden utvisa. 

  



Förord 

Jag vill härmed tacka alla som gjort denna undersökning möjlig; pedagoger, barn och inte 

minst ett tack till handledare Steffan Lind som med sitt fantastiska tålamod väglett mig genom 

denna process med sina klokheter och värdefulla kunskaper. 
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Inledning 

Det finns en påtaglig brist på kunskap kring lärande och utveckling på fritidshem. 

(Skolverket, 2011) ”Förvånansvärt lite forskning har gjorts kring fritidshemmets lärandemiljö 

och om och på vilket sätt de aktiviteter som barn erbjuds och deltar i på fritidshem gynnar 

deras utveckling och lärande i olika avseenden” (s.15). 

Jag har under några olika långa praktiker och vikariat fått vara ute på skolor i min hemstad 

och betrakta, likväl medverka i främst fritidsverksamhet. Min förståelse för att denna 

verksamhet är i förändring, och har varit under förändring, både fysiskt och i teorin har blivit 

större. På samtliga platser som jag praktiserat och arbetat upplever jag att det till ytan 

åtminstone ser relativt lika ut. Fritidspedagogen går in i skolverksamheten dagtid och jobbar 

på fritidshemmet tidig morgon innan skolstart och eftermiddag efter skolans slut. 

Fritidsverksamheten bedrivs i skolans lokaler. Barnantalet på fritidshemmen är stort och 

resurserna är till antalet få och mycket av aktiviteterna handlar om pyssel av olika slag, 

legobyggen, sällskapsspel och uteaktiviteter. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) står 

följande att läsa: 

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma 

erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och 

förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en 

helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och 

fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (s.10). 

För att pedagogerna ska kunna erbjuda det som nämns i citatet ovan tänker jag att barns 

inflytande i verksamheten måste ges utrymme och att deras viljor och åsikter kring det 

verksamheten ska bestå i måste få ha betydelse. Det är lätt, tror jag, att förnöja sig som 

pedagog och ”tro” att man bedriver en meningsfull pedagogisk verksamhet utan att egentligen 

göra någon form av undersökning kring detta. 

I skollagen (Svensk författningssamling 2010:800 kapitel 14, § 2) talas det om utbildningens 

syfte i fritidshem, tanken är att verksamheten ska komplettera annan skolpliktig utbildning 

genom att stimulera lärande och utveckling och erbjuda meningsfull rekreation och fritid. 

Jag har kommit till insikt om, under den verksamhetsförlagda utbildningen, att man 

pedagoger sinsemellan träffas i exempelvis arbetslag, under viss planeringstid, för att tala om 

och söka utforma verksamheten utifrån styrdokument och egna kompetensområden. 
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Jag tror detta till trots att det är lätt att bli ”hemmablind” inom sin egen verksamhet och kan 

möjligen också ha lätt för att känna en viss resignation i tider som dessa när det är fråga om 

besparing av resurser på alla sätt och när barnantalet i grupperna tycks tänjas hela tiden. 

Personalen orkar helt enkelt inte räcka till, till allt och alla. 

Jag tänker att när det nu till största del är pedagogernas tankar och motiv som styr 

verksamheten och egentligen inte insikten om hur lärande tas emot hos barn så kan det vara 

intressant att närmare studera och jämföra vad och hur barn själva uppfattar att de lär sig, 

detta framför allt genom att närmare studera Pramlings undersökning och resultat (1983) 

kring barns inlärning och sedan själv göra liknande undersökning för att se om resultatet är 

detsamma som för trettio år sedan eller om förändringar har skett. Med tanke på de stora 

samhällsförändringar som skett de senaste 30 åren, förändringar i skola och fritidshem till 

följd av bland annat nya läroplaner och ny kunskap om lärande kan sannolikt sådana 

förändringar förväntas. 

  



3 

Syfte 

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att belysa hur fritidshemsbarns uppfattningar kring sitt eget lärande har 

förändrats under de senaste årtiondena. 

Studien baseras på följande två frågeställningar 

 Hur har fritidshemsbarns uppfattningar om vad de lär sig förändrats? 

 Hur har fritidshemsbarns uppfattningar om hur de lär sig förändrats? 

 

Avgränsningar och preciseringar 

Studien avgränsas till en direkt jämförelse med de resultat Pramling fann i sin studie från år 

1983 som låg till grund för hennes doktorsavhandling. Studien presenteras inledningsvis 

under avsnittet bakgrund. Studien avgränsas också till att enbart beröra barn i åldrarna 7 och 8 

år. De åldrar som är mest frekventa inom fritidsverksamheten. Vidare begränsas studien av 

barns uppfattningar om sitt lärande till endast en aktivitet samt är en jämförelse med 

huvudkategorierna i Pramlings studie (1983). Huvudkategorierna göra, veta och förstå med 

avseende på vad barn uppfattar att de lär sig, och huvudkategorierna aktivt respektive passivt 

med avseende på hur de uppfattar att de lär sig. 

Eftersom begreppen lärande och uppfattningar utgör nyckelord i såväl syfte som 

frågeställningar kommer begreppen att behandlas senare i rapporten under rubriken bakgrund. 
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Bakgrund 

Jag kommer här främst att åskådliggöra Pramlings undersökning, även betrakta 

fritidspedagogens roll historiskt och i nutid. Jag beskriver också nu gällande styrdokument 

likväl redogör för lärstilar och hur vi betraktar kunskap samt tar upp olika lärandeperspektiv. 

Jag belyser även begreppet fenomenologi och uppfattning. 

 

Vad säger Pramling om barns inlärning 

Utifrån det på 1980–talet dominerande uppfattningarna kring barns lärande som byggde på 

kognitivism och Piagets teori, kan barn inte spontant tänka kring sitt eget lärande förrän de 

vid 10-12 års ålder kommer in i det abstrakta tänkandets period. Genom att ställa enkla frågor 

till barnen om vad och hur de uppfattar att de lär sig lyckades Pramling ändå få barnen att ge 

uttryck för sina tankar om det egna lärandet. I sin bok, Barn och inlärning (1986) redogör hon 

för denna undersökning och ger också exempel på frågor kring vad och hur, som hon ställt. 

”Vad skall du lära dig när du börjar skolan?” (s.57), ”Vad har du lärt dig på daghemmet?” 

(s.61) och ”Hur skulle du ta reda på det?” (s.66), ”Hur skulle du göra för att bli polis?” (s.68).  

De barn hon arbetat med är slumpmässigt valda utifrån bostadsområde, dag- och fritidshem 

och intervjuerna med dessa har sedan sammanställts och analyserats. 

 

Barns uppfattningar om vad de lär sig 

I sin studie från 1983 fann Pramling tre huvudkategorier vad gäller barns uppfattningar om 

vad de lär sig: att göra, att veta och att förstå. 

 

Att göra 

Pramling (1986) menar att barn i stor utsträckning har en uppfattning om att det de lär sig är 

detsamma som att kunna göra något. Författaren hänvisar till Piaget och menar att barn 

utvecklar sitt tänkande genom sitt agerande och de konkreta erfarenheter barnet har av 

omvärlden. Det mest konkreta här är upplevelsen av att vara engagerad i något man själv gör 

och betyder att ”många olika sinnesupplevelser är inblandade när barnet gör något och 

följaktligen är detta också den situation som barn relaterar fenomenet inlärning till” (s.58). 

Färdigheter inom denna kategori, fortsätter Pramling, kan vara aktiviteter eller manuella 

färdigheter som barnet lärt eller håller på att lära sig och involverar hela kroppen, såsom; 

cykla, hoppa, simma etcetera. Nästa kategori handlar om färdigheter som involverar någon 

form av material och kräver nyttjande av en mindre del av kroppen såsom att lägga 

pärlplattor, väva, rita och så vidare. Den sista kategorin färdigheter som barn beskrivit ”att 

göra” är sådant som vi vuxna skulle beskriva som intellektuella förmågor, det är till exempel 

att sjunga sånger, räkna, läsa och lära sig att säga ord på ett främmande språk. Den 

gemensamma nämnaren för dessa verksamheter är att de beskriver något som man gör. När 
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barn talar om att de lärt sig att räkna inom denna ålderskategori så åsyftas kunskapen om att 

snabbt kunna ange siffror utan egentlig insikt om utvecklingsgång. På precis samma vis är det 

med att räkna upp bokstäver. Det handlar om att det skett en memorering som sedan 

repeteras. När frågor ställdes kring värdet av att kunna läsa så var det något som var 

förknippat med kommande tid, till vuxenvärlden och inte något som var relevant för här och 

nu. 

 

Att veta 

Pramling (1986) menar att här uppstår en förståelse för att lärandet betraktas som ett 

kunnande ”om något i omvärlden” (s.62). En intellektuell färdighet som ur barnets synvinkel 

ses som att denne har något i huvudet att tänka med och är en förståelse för att kunskap är 

något som barnet uppfattat där också denne sedan verbalt kan omsätta och berätta för någon 

annan. Inlärning har anskaffats om världen och förståelse för att tillägnande av kunskap har 

skett. 

 

Att förstå 

Nationalencyklopedin (1992) beskriver förståelse ur ett filosofiskt perspektiv som något som 

är betydelsefullt. Pramling (1986) utvecklar, ”Inlärning kan här beskrivas i termer av en 

intellektuell färdighet, en process i hjärnan där barnet spelar en aktiv roll själv. Barnet är 

medvetet om sina tankar i så motto att det kan relatera förståelse till inlärning. Att lära sig är 

här en process inom barnet” (s.63). Pramling menar att det är viktigt att komma ihåg att det är 

en mycket långt utvecklat tankesätt att överhuvudtaget kunna koppla inlärning till förståelse. 

 

Tabell 1. Tabellen visar barns uppfattningar av vad de lär sig. Svaren fördelade i procent. 

 

Inlärning som att 

kunna (bättre) 

 

Göra 

Veta 

Förstå 

 

”Vi ser här att barn inte tänker om inlärning på ett sätt på en åldersnivå och ett annat sätt på 

nästa, utan de tidigare uppfattningarna finns kvar tillsammans med de nya, även på högre 

                             ålder 

3       4       5        6        7        8 

 

31     92    100    100     100    100 

-         4       11      15       11      28 

-         -          -         -         -        8 
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åldersnivåer” (Pramling, 1986, s.64). Barns uppfattningar kring sin egen kunskapsinhämtning 

utökas i betydelsen att barn får förfogande över ett större register av uppfattningar. Som 

framgår av tabellen anser alla barn från 5-års ålder att lära sig innebär att göra. Uppfattningen 

att lära sig i termer av att veta ligger på drygt 10 procent bland 7-åringar för att öka till 

närmare 30 procent bland 8-åringarna. Först vid 8-års ålder uttrycker barn uppfattningar om 

vad de lär sig i förståelsetermer. Hur kan det komma sig att förståelse uppträder först vid 8-års 

ålder? Naturligtvis förstår barn vid tidigare åldrar men de ”förstår inte att de förstår”, det vill 

säga den metakognitiva medvetenheten kring förståelse uppträder enligt Pramling (1986) först 

vid 8-års ålder och då hos ett begränsat antal barn. 

 

Hur uppfattar barn att de lär sig veta 

Pramling (1986) urskiljer fyra olika sätt på vilka barn uppfattar att de lär sig veta. De fyra 

olika sätten presenteras i det följande och sammanfattas i tabell 4. 

 

Att man lär sig att veta om sin omvärld genom att på olika sätt varsebli är den logiska såväl 

som i största utsträckning den empiriska relationen. Men barn i dessa åldrar relaterar också 

i stor utsträckning, det att skaffa sig kunskaper till ett eget agerande i form av att man måste 

göra något (Pramling, 1986, s.74). 

 

Att veta genom att göra 

Här är uppfattningen, genom att barnet är engagerat och agerar själv får det insikt. 

Således, genom att göra och handla sker kunskapsinlärning. Pramling (1986) ger 

exempel på hur ett barn svarat när hon frågat om vad barnet mest av allt skulle vilja 

veta och barnet svarar antalet blomsorter i världen. När följdfrågan blir hur barnet 

skulle ta reda på detta får Pramling svaret ”Åka till alla länder och räkna 

blommorna” (s.75). Barnet måste göra något för att veta. 
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Att veta genom att varsebli och varsebli genom att någon säger, ”som gör” 

Detta menar Pramling (1986) syftar till att lära sig kunskap genom att ”vara där”, att passivt 

betrakta verkliga livet. När någon istället berättar för barnet, samtidigt som denne gör något 

eller har erfarenhet av något, upplever barnet att det kan erhålla kunnande. ”Kunskap är här 

personifierad av människor som utövar denna (s.75). Pramling ger exempel då ett barn blir 

tillfrågat hur denne skulle ta reda på vad ett lejon väger varpå barnet svarar att det skulle 

besöka en djurpark för att fråga en djurskötare. Detta kan beskriva en fackmans expertis och 

för att få det kunnigaste svaret är det klokt att vända sig till personer som arbetar eller har 

erfarenhet av en särskild verksamhet. 

 

Varsebli utifrån att någon berättar, ”som vet” 

Uppfattningen hos barn här är att vuxna bär på en hel del svar och således kan det vara idé att 

fråga en vuxen när frågor uppstår. ”Kunskap börjar ses som universell men är fortfarande 

knuten till en person” (Pramling, 1986, s.76). Om vuxna har kunnandet så kan de berätta för 

barnet, så det mest betydande för barn är den muntliga kunskapsöverföringen. När Pramling 

frågar ett barn hur denne brukar ta reda på saker, svarar barnet att det brukar fråga mamma 

och pappa. 

 

Varsebli via media 

Pramling (1986) berättar vidare att under denna kategori har barnet en uppfattning om att 

vetskap är något i sig, alltså kunnande kan vidarebefordras utan en person. Kunskap kan 

således hittas i exempelvis böcker och TV. 
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Tabell 4. Tabellen illustrerar barns uppfattning av hur man lär sig veta. Svaren fördelade i 

procent. 

 

 

 

Genom att göra 

Genom att någon säger, som gör 

Genom att någon säger, som vet 

Genom media (böcker eller TV) 

 

 

 

Pramling (1986) menar här att det går att se hur uppfattningar hos barn om att lära sig något 

har att göra med handling under de lägre åldrarna, först efter 6-års ålder har uppfattningar om 

att även lära sig via att någon berättar eller gör något ökat. Framför allt har en dramatisk 

ökning om att kunskap även kan inhämtas via böcker och TV efter första året i skolan. 

  

                                   Ålder 

3         4            5            6            7              8 

24          44          67          57           52 

7          33          50           60 

4          33          52          68           76 

11         15          33          39           76 
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Passivt och aktivt lärande 

Pramling (1986) menar att hon utifrån sin studie kunnat se att barns uppfattningar kring sitt 

eget lärande handlar främst om ”att göra”, att inlärning är en logisk följd av ett 

händelseförlopp som barnet är inblandat i, att barnet råkar delta i en aktivitet eller en viss 

handling är kopplat till kunskapsinlärning.  ”Barnet kan plötsligt något efter en längre tid av 

handling” (s.81). Om detta betraktas som passiv inlärning så är aktiv inlärning istället, ”att 

göra”, kopplat till att barnet ser sitt deltagande i en medveten handling som en bas för att 

kunskapsinlärning ska kunna ske. Här har barnet koll på sin eget tillägnande av kunskap. Vid 

6-års ålder har förståelsen för att inlärning sker via övning ökat markant.  

Om vi tittar i tabellen och gör en figur av ovanstående data och koncentrerar oss till enbart 7-

åringarna och klassificerar ”att göra”, som en medveten handling, därmed aktiv inlärning och 

de andra tre övriga kategorierna som passiv inlärning, i betydelse att någon annan eller annat 

serverar kunskapen så är resultatet enligt Pramlings undersökning att lite drygt en fjärdedel av 

7-åringarna uppfattar att de lär sig aktivt, resten uppfattar sig lära via passiv inlärning. 

 

                       

Figur 1. Illustration av andelen passivt respektive aktivt lärande bland 7-åringar 

 

Figuren nedan beskriver 8-åringars uppfattningar, enligt Pramlings undersökning, om sitt eget 

lärande. Vad gäller uppfattningen om aktiv inlärning har andelen procent minskat något och 

istället har uppfattningen kring att en passiv inlärning skett, ökat. 

 

                     

Figur 2. Illustration av andelen passivt respektive aktivt lärande bland 8-åringar 

  

Aktivt Passivt 

Aktivt Passivt 
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Studier och forskning kring fritidshem 

Fritidshemmet har förändrats från att vara kopplat till hemmet till att nu istället vara kopplat 

till skolan. Detta ställer till viss del andra krav på fritidspedagogen som numera till skillnad 

ifrån förut är en del av den dagliga skolverksamheten och således behöver hämta belägg för 

sin undervisning ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (lgr11) 

och Skollagen. I båda styrdokumenten talas om ett ”lärande” som jag ju vill belysa närmare. 

För att bättre förstå vad begreppet lärande innefattar har jag valt att studera Honey och 

Mumford (2006)  och deras beskrivning av hur lärande kan definieras och också därför valt 

att behandla tre välkända lärandeperspektiv; behaviorismen, kognitivismen, och 

sociokulturellt perspektiv som alla påverkar undervisning i skolverksamhet och således även 

fritidshemmet. Jag vill dessutom här beskriva med hjälp av Hülphers (1998) några 

fritidspedagogers perspektiv på verksamhetens utveckling från dåtid till nutid. 

Rohlin (2001) påpekar att av Sveriges sju till nioåringar är över hälften inskrivna på fritids-

hem. Detta är också den verksamhet, i jämförelse med liknande, som ökat mest under 1990-

talet. ”Huvudsyftet är att erbjuda barnen stöd i utvecklingen genom lika former av aktiviteter 

under den delen av dagen då de inte vistas i skolan eller då de har lov. Verksamheten är i 

motsats till skolan frivillig” (s.13). 

Torstensson-Ed och Johansson (2000) talar om att Fritidshemmet har sina rötter i 

arbetsstugorna som grundades i slutet på 1800-talet. Arbetsstugorna riktade sig till barn i 

arbetarklassen med avsikt att barnen skulle lära sig grundläggande kunskaper i praktiskt 

arbete, sparsamhet, flit, ordning och arbetsglädje. Hansen (1999) menar att arbetsstugorna 

avvecklades så småningom helt och kom att benämnas som eftermiddagshem istället och man 

frångick den pedagogiska tanken om arbete och började istället tänka kring barns behov av 

fritidssysselsättning och deras sociala och psykologiska utveckling. På 60-talet kom namnet 

att byta från eftermiddagshem till fritidshem.  

Lärarförbundet (2001) beskriver att under många år var fritidshemmen oberoende avdelningar 

som med skolan hade sporadisk samverkan runt de gemensamma barnen. Två till tre elever i 

en klass kunde vara de antal elever som gick på fritidshem. Fritidspedagogerna upplevde dock 

ett stort behov av samverkan med skolan. .”Fritidshemmens måldokument, Pedagogiskt 

program för fritidshem, kom 1988 och tio år senare föreskrev regeringen att fritidshemmen 

skulle omfattas av läroplanen för det obligatoriska skolväsendet” (s.7). Tanken var att 

eleverna skulle få en sammanhållen skoldag med bestämda tider för dagens början och slut 

och skulle innefatta såväl fria aktiviteter som läroplansbundna aktiviteter. Utformningen runt 

de fria aktiviteterna skulle ske i samarbete med fritidsgårdar, föreningslivet i kommunen och 

andra fritidshem. 
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Ett historiskt perspektiv sett ur några fritidspedagogers iakttagelser 

Hülphers, (1998) talar om att fritidshemmets och också fritidspedagogens roll har förändrats 

genom tiderna. Tidigare skulle fritidshemmet vara ett komplement till hemmet, nu ska 

fritidshemmet vara ett komplement till skolan. Hülphers berättar med hjälp av sammanställda 

intervjuer han gjort med fritidspedagoger ute i verksamhet, att förr kallades det barnstugor där 

barn mellan några månader upp till sex år vistades och där arbetade förskollärare och 

barnskötare i huvudsak. Det var också vanligt att i dessa institutioner också fanns en 

fritidshemsavdelning, en avdelning som skulle bedriva verksamhet för skolbarn. Författaren 

menar vidare att fritidshemmen kunde också bedrivas i vanliga lägenheter i områden av 

hyreshus eller ligga i eget hus. Personal på dessa utgjordes främst av fritidspedagoger och 

barnskötare, här kunde även förskollärare och fritidsledare ha anställning. När det gällde 

antalet anställda kunde det variera väldigt mellan kommunerna, på ett fritidshem kunde det 

exempelvis finnas fyra heltidsanställda, ett annat kunde ha en heltidsanställd. Antalet barn 

kunde också variera, men det genomsnittliga antalet var fjorton och varierade i åldrarna sju till 

tolv och utgjorde både pojkar och flickor i olika stor mängd. Hülphers förklarar att dessutom 

kunde fritidshemmets lokaler användas för annan verksamhet under förmiddagstid när 

fritidshemsbarnen var i skolan. Till exempel förekom deltidsförskola på något ställe och på 

vissa andra hade dagmammorna i en kommun möjlighet att utnyttja dessa lokaler en dag i 

veckan. Författaren påtalar att verksamheten på dessa fritidshem skulle vara ett komplement 

till hemmen vilket innebar att fritidspedagogen hade ett sorts föräldraansvar. Som exempel 

kunde läxläsning ske eller att man fick lära barnen bordsskick. Kombinationen av orden fritid 

och hem kunde vara en förklaring till varför fritidshemsverksamheten fick en socialt 

omvårdande roll och att vi av tradition ser skolan som den tid då barnen är i arbete och 

fritiden betraktas som den tid då man kopplar av och får ägna tid åt att göra det man själv vill. 

säger att fritidspedagogen hade svårt att definiera sin roll då rollen kunde kännas bestå av ett 

hopkok roller, bland annat som skolvärdinna, kurator, barnpassare, idrottstränare, 

extraförälder och stabil vuxen. Yrkesrollen förändrades så småningom, menar författaren, i 

och med att fritidshemmen under 80-talet sakta började integreras i skolan och också nu 

skulle fungera som ett komplement till skolan. Hülphers fortsätter, intervjusvaren visar på hur 

fritidspedagoger nu uppfattar situationen i och med förändringen och några av 

intervjuobjekten säger sig nu ha större likhet med pedagogerna i skolan samtidigt som de 

också nu upplever rollen till viss del splittrad då de under dagtid går in i skolan. 
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Vad är det då fritidspedagogen gör i skolan och i fritidshemmet 

En forskning som gjorts på ett antal skolor för att närmare studera hur man integrerat 

fritidspedagogen i skolan påtalar att fritidspedagogen förutom att arbeta med tema, som har 

stor variation, arbetar främst med ”praktiskt arbete i olika ämnen, skapande, upplevelser, 

etiska samtal, kamratsamtal, konfliktlösning, att vara ute, bada, gymnastik, klättra och fysiska 

aktiviteter” (Lärarförbundet, 2001, s.14). Kunskapsinnehållet här är inte ett bestämt detaljerat 

stoff som eleverna särskilt måste lära sig, likt den traditionella skolformen, utan rör sig mer 

om områden som fritidspedagogen involverar barnen i och kan där utveckla det barnen är 

intresserade av. Här finns inte ett intresse av något resultat utan snarare ligger fokus på 

”vägen dit” och därför finns här heller inte ett behov av att se några redovisningar på 

traditionellt skolmanér. Lärarförbundet menar vidare att fritidspedagogen kan ta vissa delar av 

undervisningen utifrån kunskap och intresse. Fritidshemmen och skolorna har båda 

pedagogiska verksamheter men på något olika sätt, om man ska försöka skilja på dessa två 

kan man tita på frågor som ”hur man talar om det som sker och vad man gör” (s.15).  En 

fritidspedagog kan känna ett lyft om ett barn plötsligt vågar göra något som denne inte vågat 

tidigare medan en lärare känner samma sak när ett barn kan något. I fritidshemmen handlar 

det mer om att utvecklingsperspektivet är mer intressant än den karakteristiska inlärningen. 

Ämnesundervisning är inte det grundläggande utan används mer som ett medel för 

progression, i skolan är det tvärtom och blir mer tydligt ju högre upp i åldrarna man kommer. 

Lärarförbundet säger att fritidspedagogen börjar i praktiken, läraren börjar i teorin. ”Skolans 

verksamhet har karakteriserats som kunskapsförmedlande ämnesorganiserade 

(fragmentariska) och lärarstyrda medan förskole- och fritidsverksamheterna ansetts 

kännetecknas av helhetssyn och av att sätta barnets behov i centrum” (s.15).  Skolan är ett 

måste och den verksamheten är mer tvingande, på fritidshemmen finns inga måsten i samma 

utsträckning. 

  



13 

 

Vad säger styrdokumenten? 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) står att läsa om det uppdrag skolan har. Skolan ska underlätta för 

elevens lärande genom att inspirera till att inhämta och stärka kunskaper. Uppdraget består 

också i att förbereda eleven för att existera och fungera i samhället genom att vidarebefordra 

fundamentala värden. Lek och skapande verksamhet är nödvändiga bitar i den effektiva 

inlärningen där leken är av stor betydelse för kunskapsinhämtning under de tidiga skolåren. 

”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 

skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet” (s.10). Läroplan består i 

stort av tre huvuddelar. Skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer, dessa gäller fullt ut för fritidshem medan däremot den tredje delen, kursplaner 

endast gäller i tillämpliga delar. 

 

Skollagen 

Enligt Skollagen (2010:800) har fritidshemmet i uppdrag att komplettera kunskapsträningen 

från förskoleklassen genom hela grundskolan upp till eleven nått en ålder av tretton. 

Utbildningen ska erbjudas den del av dagen då eleverna inte går i skolan men behöver inte 

erbjudas kvällar, nätter och helger. Här ska man också understödja allsidig gemenskap och 

social samhörighet. Varje kommun har i uppgift att föreslå undervisning i fritidshem för 

elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. För specialskola och 

sameskola erbjuder istället staten utbildning i fritidshem. ”Huvudmannen ska se till att 

elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt 

erbjuds en god miljö” (kap.14, 9§). Skolning i fritidshem ska utlovas så fort den enskilda 

eleven uppvisar ett behov av plats och i den utsträckning det behövs med hänseende till 

föräldrarnas dagliga arbete eller utbildning. Plats ska också beredas om eleven har eget behov 

på grund av familjeförhållande i övrigt. ”Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § 

erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning” (kap.14, 6§) 
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Lärande, vad är det? 

 

Lärstilar 

”En person har lärt sig någonting när den kan visa att den vet eller känner till någonting den 

inte visste förut (insikter och förståelse såväl som faktakunskaper) och/eller den kan göra 

någonting den inte kunde tidigare (färdigheter)” (Honey & Mumford, 2006, s. 8). Lärandet 

sker på två olika sätt enligt Honey och Mumford (2006); det ena är genom exempelvis 

föreläsningar och böcker, det andra är via erfarenheter vi gör. Att lära via erfarenheter 

(informellt lärande) anses mer diffust och är ett lärande som sker mer omedvetet till skillnad 

från ett formellt lärande där kunskapsinhämtning betraktas mer konkret och är också mer 

bekant för oss när vi ska definiera ordet lärande. Författarna menar att faktorer som påverkar 

vårt lärande kan vara; handledarens inverkan, belöningar och bestraffningar, arbetets innehåll, 

antal tillfällen, kultur/klimat och lärmetoder och inte minst min egen personliga lärstil, alltså 

hur jag personligen lär mig lättast och på vilket sätt det sker. Lärandet är en kontinuerlig 

process, det kan beskrivas likt en oändlig spiral, eller en cykel bestående av olika stadier där 

varje stadium leder till nästa stadium; uppleva (stadium 1), observera upplevelsen (stadium 2), 

dra slutsatser av upplevelsen (stadium 3) planera nästa steg (stadium 4). Det är möjligt att 

börja vart som helst i cykeln eftersom ett stadium naturligt leder in i nästa. ”Denna 

kontinuerliga, återkommande process är så grundläggande att den förstärker många andra 

metoder. Den vetenskapliga metoden är ett exempel” (Honey & Mumford, 2006s.11). 

 

Hur betraktar vi då kunskap 

”Kunskapen fyller en funktion löser ett problem eller underlättar en verksamhet. Kunskap 

fungerar som ett redskap, som en utvidgning av självet. Genom kunskaper vidgas vår 

kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehorisont växer” (SOU 1992:94, s.29). 

Vad som betraktas som kunskap och dess olika former förändras över tid och mellan diverse 

områden. Det vi betraktade som kunskap igår är inte detsamma som det vi betraktar som 

kunskap idag, därmed kommer också vår syn på kunskap i framtiden att se annorlunda ut.  

Läroplanskommittén (SOU 1992:94) menar att kunskap på ett ställe inte innebär att det 

självklart är kunskap på andra ställen, därför fungerar skolan därmed inte i ett beständigt 

tillstånd. Beroende på varianter av samhällen är formen och innehållet för kunnandet olika. 

Alltfler människor leds in i aktiviteter som grundar sig på och kräver konventionella 

kunskaper och kommunicerbara förmågor. Färdigheter finns av åtskilliga slag. Exempelvis 

kan man ha kunskap om att saker uppträder på bestämda sätt; hur något ska åstadkommas och 

sedan behärska det, se innebörden i kontexter och betydelser och förmåga att agera förnuftigt. 
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Dessa varianter av former på kunskap är så olika, att det framstår näst intill omöjligt att på ett 

allmängiltigt sätt logiskt bestämma kunskap. I Läroplanskommiténs (SOU 1992:94) skrift går 

vidare att läsa, att åtskillnad kan utgöras av fyra varierande former av kunnande: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Sedvänjor, förordningar och upplysning räknas som 

faktakunskaper, det är en form av lärande som betyder att vi vet att något uppför sig på 

antingen det ena eller andra sättet. ”Det är kunskap som kan mätas i termer av mer eller 

mindre, något vi har eller inte har, som vi kommer ihåg eller har glömt bort... Till skillnad 

från faktakunskapernas kvantitativa karaktär, kan förståelsekunskap sägas främst 

karakteriseras som en kvalitativ dimension” (SOU 1992:94 s.32).  Förstå är att inse, att 

begripa syftet eller betydelsen i en företeelse. Lärandet som insikt kan upplevas som privat. 

Att förvärva uppfattningar, som skapats inom varierande kunskapsområden, betyder att vi 

införlivar samlade koncept i vår uppfattning av företeelser. På detta vis erhåller vi ett 

underlag, en allmän världsuppfattning, som gör kommunikation möjlig. Fakta är samstämmigt 

med uppbyggandet av förståelse. Det blir därmed något, som vi med insikt försöker se ett 

syfte i. Här utvecklar Läroplanskommitén det, när vi vet hur något ska göras och också kan 

genomföra det, pratar vi om kunskap. Om färdighet är en praktisk form av kunskap så är 

förståelse en teoretisk kunskapsform. ”En färdighet är "ett mönster av motoriskt beteende 

utfört genom medveten ansträngning mot ett mål, som är väl känt av utföraren, även om det 

inte går att uttrycka i ord". En simmare ser till att hålla sig flytande, en ryttare att hålla sig 

kvar i sadeln” (SOU 1992:94, s.33). Sinnliga upplevelser såsom syn, lukt, känsel är ofta 

förenad med förtrogenhetskunskapen. När något är på gång, ska påbörjas eller avbrytas så 

”vet” vi det. 
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Tre perspektiv på lärande 

Under detta avsnitt väljer jag att redogöra för tre generella perspektiv på lärande. De 

perspektiv jag valt att visa på är behaviorismen, kognitivismen och det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Behaviorismen 

Behaviorismen är det perspektiv som beskrivs som empiristisk där man tittar på ”förändring 

av det yttre och det observerbara beteendet” (Säljö, 2000, s.50) hos individen. Grunden för 

empirin är att själva lärandet kommer av de fysiska färdigheter individen gör. Den psykiska 

processen; tänkandet och reflekterandet är något som inte anses existera eller ha något 

vetenskapligt belägg. Människan är ett oskrivet blad och ärftliga faktorer har inget med 

inlärandet att göra utan individen påverkas av miljön och beteenden kan förändras. Grunden 

till behaviorismen kan sägas härstamma från Pavlov (f.1849) och den så kallade klassiska 

betingningen där Pavlov själv utförde experiment på sina två hundar som rörde 

salivutsöndringen vid mat. Han kunde efter en tid visa att med hjälp av att ringa i en klocka 

utvecklade hundarna saliv oberoende om de skulle få mat eller inte. Säljö berättar vidare att 

Pavlov menade därför att grunden här utgörs av att ett inneboende beroende (maten) som i sin 

tur ger upphov till en obetingad reaktion (saliven i hundarnas mun.) Författaren fortsätter, 

Skinner (f.1904) var den psykolog som sedermera utvecklade den behavioristiska teorin och 

kom fram till att individer som fick positiv feed back på ett beteende tenderade att upprepa 

detta. Uppmuntrades däremot inte ett beteende så hade det benägenhet att försvinna så 

småningom. I utbildningshänseende slog Skinners teori igenom och ett nytt sätt att lära togs 

fram, man lät exempelvis elever läsa ett stycke ur en bok med efterföljande fråga som skulle 

besvaras, svarade eleven rätt på frågan uppmuntrades också eleven. Svarade eleven fel 

uteblev den positiva feedbacken. 

 

Kognitivismen 

Främst är denna teori inspirerad av Piaget och är ett lärande där eleven tar emot information, 

tolkar den sedan och kopplar ihop detta till det den redan behärskar och vet (Dysthe, 2001) 

Om så behövs ombildas också de intellektuella mönstren så att de nya insikterna tillpassas. 

”Förmågan att tänka och forma begrepp väcks i de situationer där den lärande själv är aktiv 

och prövar sig fram snarare än absorberar vad andra säger” (s.36). Lärandet sker genom 

problemlösning inom ämnen till skillnad från att ta emot information utifrån. För att 

problemlösning ska kunna ske kräver detta av eleven att denna känner till de principer för 

detta som gäller och inte bara behärskar själva förfarandet. I den kognitiva forskningen är 

problemlösning central. 
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Maltén (1997) menar att Piaget delade upp den kognitiva utvecklingen i fyra 

utvecklingsstadier; Den sensomotoriska fasen som innefattar inlärning utifrån barnets rörelser 

och sinnesupplevelser. Barnet lär känna igen föremål och kan skapa en inre bild av dessa. Här 

är barnet cirka 0-2 år. Det preoperationella stadiet som handlar om att föremålet finns även 

om det är utom synhåll. I detta stadium är låtsaslekar typiska, barnet skapar sig symboler av 

verkligheten. Barnet ser allt ur sitt eget perspektiv. Stadiet inträffar ungefär mellan 2-6 år. Det 

konkreta operationernas stadium innebär att barnet kan med hjälp av synligt och konkret 

material genomföra en aktivitet inne i huvudet. Abstrakta begrepp kan utvecklas i relation till 

konkreta föremål. Förmågan att förstå konservation uppstår, att förstå att en viss mängd vatten 

är densamma oavsett hon häller det från ett olikt kärl till ett annat. Egocentrismen avtar och 

barnet kan börja se saker ur andra perspektiv än sina egna. Barnet är här mellan 6-11 år. Det 

formella operationernas stadium, det abstrakta tänkandet har utvecklats till fullo. Barnet kan 

nu tänka hypotetiskt, föreställa sig tänkta situationer och utforma teorier. Barnet kan föra 

formella samtal utan åskådligt stöd. Barnet är ungefär 11-15 år. 

”Ett kognitivt begrepp som har vunnit insteg i den pedagogiska vokabulären är 

‘metakognition’, förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt lärande 

och bli medveten om hur man lär sig bäst” (Dysthe, 2001, s.37). Upplevelsen hos många är att 

detta främjar lärande och olika slags reflektion byggs ofta in i undervisning av idag, detta kan 

ske med hjälp av loggböcker eller självvärdering som exempel. ”Metakognition syftar på 

barnens kunskap om att kunna tillägna sig kunskap. Metakognitiv kompetens står för barnens 

färdigheter i att använda sina insikter om hur de tillägnar sig kunskap, till exempel när de 

planerar, prövar vad de kan eller försöker bestämma sig vad de ska lära sig” (Lillemyr, 2002, 

s.80) 

 

Sociokulturellt lärande 

I det sociokulturella lärandet är interaktion och samarbete helt avgörande för lärande (Dysthe, 

2003). Den störste bidragaren till detta perspektiv är Vygotskij (f.1886) som menade att de 

kulturella sammanhangen är avgörande för människans agerande, lärande och utveckling. 

”Mediering” är ett begrepp som Vygotskij talar om, det innebär att personer eller artefakter 

(verktyg) fungerar som ett stöd i människors lärprocess. Vi använder oss av varandras 

erfarenheter, men för att kunna det måste vi kommunicera. ”Det är genom att lyssna, samtala, 

härma och samverka med andra som barnet får del av kunskaper och färdigheter ända från sin 

tidigaste barndom och lär sig vad som är intressant och värdefullt i kulturen.”(s.48). Lärandet 

sker genom både praktisk och språklig interaktion, och är en väsentlig del av sociokulturell 

teori där dessa två sidor betraktas som mycket nära relaterade. Dysthe förklarar, Vygotskijs 

begrepp; den närmaste utvecklingszonen handlar om den kapacitet för progression som den 

som lär sig klarar av själv och det individen sedan kan klara av med hjälp av andra kamrater 

eller vuxna som kommit längre i sin utveckling. 
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Vad är då skillnaderna mellan dessa perspektiv? 

Enligt behaviorismen är den vuxne ansvarig för att barnet lär sig saker (Wood, 1999). 

Kunskapen finns utanför individen och byggs upp hos individen likt ett torn från grunden. I 

kognitivismen utgår man ifrån att barnet har drivkraft att söka sig fram till kunskap och 

erfarenheter. Omgivningen kan skapa förutsättningar för lärande, men ska inte vara styrande 

eller ingripa för mycket. Utveckling kommer inifrån och barnet utvecklas i den takt som det 

mognar, det vill säga, lär sig inte barnet det man förväntat sig så beror det på att det inte har 

uppnått det utvecklingsstadiet än. Författaren menar vidare att det i det sociokulturella 

lärandet är samspelet med omgivningen är avgörande för utveckling och lärande. 

Omgivningen ansvarar för att ge barnet möjlighet att kunna ta till sig redskap för att barnet 

ska kunna vara så delaktigt som möjligt i sin vardag. Lärande och utveckling är ett 

gemensamt ansvar och sker i alla naturliga miljöer. Det är alltså lika viktigt att ha mål för 

omgivningen som för barnet. 

 

Fenomenologi och begreppet uppfattning 

Ordet fenomenologi har sitt ursprung från grekiskans phainomenon och betyder 

företeelselära. Egidius (2009) menar att begreppet är från början filosofiskt, ”ett lärande om 

hur vi får sant vetande om tillvaron” (s.152) och kan röra sig om hur vi förstår vår omgivning, 

vad det är i vårt sätt att förstå och tänka kring ett fenomen som gör att en sak ter sig på ett sätt 

för oss medan en annan person kan tycka att samma sak för dem ter sig helt annorlunda. Att 

söka förstå vår omgivnings strukturer i tänkande och uppfattning kring omvärlden hos elever 

och hos en själv som lärare är något man jobbar med inom fenomenologisk pedagogik. 

Författaren hävdar att om personal och elever på skola kan anta en fenomenologisk inställning 

till inlärning både hos dem själva och andra så resulterar det i ett kritiskt tänkande. Bengtsson 

(1999) förklarar att för fenomenologins del så är det helt avgörande ”att det inte kan finnas 

något som visar utan att det finns någon som det visar sig för” (s.11).   

Maltén (1997) menar att för fenomenologerna är kunskap absolut subjektivt. ”Det finns ingen 

objektiv och för alla gemensam kunskap. Var och en bygger upp sin egen bild av 

verkligheten” (s.104). Här menar författaren att studenten själv tillverkar sitt eget vetande 

genom att koncentrera sig på attityder, upplevelser, värderingar och erfarenheter. Detaljer och 

fakta har sekundärt värde. Stensmo (1998) menar, vad gäller uppfattningar, att behärska är att 

begripa och att begripa är att förstå syftet med något. ”Mening är en idé, ett tolkningsverktyg 

som för tänkandet från förvirring till förståelse” (s.174). Vidare säger författaren att Dewey 

(1859-1952), psykolog, filosof och pedagog, menade att människans själsliga liv skiftar 

mellan att uppfatta – insikt om något känt – och att förstå – outtalad, medierad uppfattning om 

något ännu inte bekant. Ellneby (2007) pratar om perceptionsteorier och menar att begreppet 

perception kan beskrivas som förmågan att kunna uppfatta något via våra sinnen. ”Det 

betyder att det barnet ser, hör och känner sammansmälts till en helhet, som bearbetas och 

tolkas utifrån tidigare erfarenheter, och som gör att barnet förstår. (…) Perception är 

tolkningen av ett sinnesintryck och det sker i hjärnan” (s.14). 
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Metod 

I följande metoddel kommer jag att ta upp det tillvägagångssätt jag valt att genomföra min 

undersökning på; forskningsmetod, kvalitativ intervju och även en beskrivning av hur jag 

utformat intervjufrågorna. En beskrivning kring urvalet av intervjupersonerna och därefter en 

redogörelse för hur jag bearbetat, analyserat och tolkat intervjuerna. 

 

Forskningsmetod 

Svenning (2003) menar att skillnaden på kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod utgörs av 

det faktum att kvantitativ forskningsmetod är mer ogripbar och uppbärs mer på matematik till 

skillnad från den kvalitativa forskningen som är närmare rådata och grundar sig på ord. Den 

kvantitativa forskningsmetoden är tänkbart för statistiskt syfte. Kärnan i en kvantitativ 

utredning innehåller hårddata och formuleras i värden. Hårddata är mer exakt än vad 

mjukdata är och talar om svaret på frågan; ”hur många” men nästan aldrig på spörsmålet 

”varför”. Mjukdata är istället mer känslig för frågan varför. Trost (2005) nämner att 

kvantitativ forskningsteknik är mer tillförlitlig tack vare sin mätbarhet och därför bör inte 

dessa undersökningsmetoder stå i jämförelse med varandra.  

Med hänsyn till min forsknings syfte så har valet av forskningsmetod varit enkel, kvalitativ 

forskningsmetod istället för kvantitativ, detta för att på bästa sätt få detaljerad, innehållsrik 

och inte minst relevant information som sedan analyserats och bearbetats. 

 

Kvalitativ intervju 

Genom enkäter i en undersökning handlar det om att söka förutspå handlingar för större 

grupper menar Kvale (1997). Detta handlingssätt förutsätter större grupper men gör det 

därmed lättare att planera, evaluera och redovisa än intervjuer. Vill man däremot utforska 

människors uppförande och interaktion med omvärlden får man i allmänhet en tydligare 

kännedom genom observationer i aktuellt verksamhetsområde än via utfrågning kring deras 

handlingssätt.  Jag har valt att använda kvalitativ intervju i min studie. Tanken med kvalitativ 

intervju är att hitta och lägga märke till kännetecken och tillstånd hos något, exempelvis den 

utfrågades livsvärld eller uppfattning kring en företeelse (Patel & Davidson, 2003). Detta 

betyder att det inte finns några färdiga svar utan intervjuare och den utfrågade har olika roller 

men är del av samma samtal. ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull 

metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. 

Genom intervjun kan de förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna 

ord” (Kvale, 1997, s.70). 
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Validitet och Reliabilitet 

Genom att undersökaren visar på att alla faser i forskningsprocessen är väl genomtänkta och 

välgrundade genom att teoretiskt tolka, analysera och kritisera resultatet beskriver denne 

arbetets validitet. I en kvalitativ undersökning är en del av validiteten beroende av att 

människor vissa gånger har liknande erfarenheter, genom att se likartade mönster i 

människors livsförhållanden kan dessa erfarenheter beskrivas (Patel & Tebelius, 1987). 

Reliabiliteten syftar till att insamlings och tolkningsmetoden för studien har hög 

tillförlitlighet. ”Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi 

inte bara kan koncentrera oss på det ena eller låta bli det andra” (Patel & Davidson, 2003, 

s.99). Framför allt blir det tydligt vid en kvalitativ undersökning då de båda begreppen mer 

går in i varandra och forskare här sällan använder begreppet reliabilitet, utan begreppet 

validitet får en större betydelse när en kvalitativ studie görs. Författarna menar, till skillnad 

ifrån kvantitativa undersökningar där validiteten utgör att studien görs kring rätt fenomen, är 

väl underbyggd teoretiskt, att bra instrument använts vid själva mätningen och att mätningen 

gjorts noggrant så ser validiteten något annorlunda ut i en kvantitativ forskning. Patel och 

Davidson säger, här handlar det mer om att finna omständigheter, att förstå och förklara 

betydelsen av livsvärlden, att redogöra för en kultur eller tankesätt. Reliabiliteten får också en 

annan innebörd när det handlar om kvalitativ forskning, i en kvantitativ undersökning anses 

det uppstå låg realibilitet (trovärdighet) när en person intervjuas flera gånger och avger olika 

svar varje gång. Författarna menar vidare att i en kvantitativ studie behöver det inte tolkas så, 

det kan istället här betyda att intervjuobjektet helt enkelt ändrat åsikt, kommit på nya tankar 

eller tillägnat sig ny kunskap sedan den föregående intervjun. Här tas större hänsyn till det 

specifika tillståndet som är vid intervjutillfället. 

 

Forskningsprocessen 

Eftersom jag valt att genomföra intervjuerna med hjälp av mobilens inspelningsfunktion har 

det varit lätt att gå tillbaka och lyssna på svaren om och om igen, om jag funnit det 

nödvändigt. Patel och Tebelius (1987) talar om värdet av att använda ett tillförlitligt 

mätinstrument för att få ett så pålitligt svar som möjligt, att på detta sätt skapa både god 

reliabilitet och validitet. Ljudupptagning återger bättre ett samtal och tillåter ett flöde mellan 

parterna till skillnad mot att istället att intervjuaren behöver anteckna ned det som sägs. Vad 

gäller studiens validitet så har jag tolkat, analyserat intervjusvaren och därefter har 

transkribering skett. Jag har alltså, enligt Kvale (1997) använt mig av meningskoncentration, 

jag har överfört barnens kommentarer till skrift och omformulerat deras uttalanden till korta 

och kärnfulla yttranden utan att innebörden förändrats. 
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Genomförande 

Med hänsyn till Pramlings forskning har jag valt att uppehålla mig vid endast två frågor som 

stöd för min studie. Lind (1994) beskriver; ”Utvecklingsmässigt sett är barn mycket olika i 

olika avseenden; kognitivt, emotionellt, socialt etc. i åldrarna kring skolstarten. Skillnaderna 

är stora såväl för det enskilda barnet som barn emellan” (s.7). Detta är förstås nödvändigt att 

förstå inför den slutgiltiga analysen av svaren. Mina frågor är öppna frågor och där menar 

Svenning (2003) att när intervjuer sker med hjälp av öppna frågor handlar det om 

ostrukturerad intervju. Före intervjutillfället har jag varit i kontakt med berörd lärare för att 

både få tillåtelse men också för att beskriva mitt syfte.  Patel och Davidson (2003)  talar om 

vikten av att, innan intervjun eller enkäten ska utföras, information ges i flera steg. 

Meddelande ska först skickas där syftet går fram och vem som är ansvarig för 

undersökningen, sedan ska tid för intervjun bestämmas och slutligen kontakt kring var och när 

intervjun ska ske, till sist vid mötestillfället presentera sig och åter ge fullständig information 

kring vad som ska ske. Vid intervjutillfället var barnen inbokade på en teaterföreställning om 

ljud. En föreställning som handlar om Klara Klang, ägare av Klangs ljudverkstad, en figur 

som tycker om stora och höga ljud, en ljudfinnare och en skapare av ljud. Harmonica, 

besökaren i verkstaden, figuren som istället tycker om de små ljuden och som tappert försöker 

få Klangs uppmärksamhet. Klangs stora mål är att få publiken att spela på hennes plaströr, en 

särskild melodi, där rören är märkta med olika färger och olika långa. Intervjuerna spelades in 

med hjälp av min mobiltelefon och tog plats i ett rum intill föreställningslokalen. 

 

Intervjugruppen 

I min studie ingick en grupp av 18 barn i åldrarna 7-8 år, alla tillhörande samma skola och 

samma fritidshem i Norrbottens kustland. 

 

Etiska hänseenden 

Jag har agerat helt enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer: 

 

 Informationskravet: 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  Jag har via mail och telefon varit i kontakt med ansvarig 

lärare för dessa barn. Jag har varit väldigt tydlig med vad min undersökning har för syfte, hur, 

den ska genomföras och på vilket sätt jag tänkt att genomförandet ska ske. 
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 Samtyckeskravet: 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Jag har förklarat att inget tvång till att delta funnits utan att 

intervjuerna sker helt utifrån frivillighet. 

 

 Konfidentialitetskravet: 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Intervjuerna har skett helt i anonymt syfte, 

namn eller kön har inte varit viktigt för studien, däremot ålder. Jag har i samråd med berörd 

lärare och min handledare kommit överens om att inget tillstånd kring barnens medverkan av 

föräldrar behövt ske, då detta intervjutillfälle skett helt anonymt och även kommer att vara till 

nytta för ansvarig lärare. 

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet samt 

nyttjandekravet. 

 

 Nyttjandekravet: 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Jag har förklarat för ansvarig lärare att denna undersökning är 

en avslutande del i den utbildning jag gått och att det enbart rör sig om forskning och inget 

annat. 
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Analys 

Analysen av de transkriberade intervjuerna har genomförts i två steg. I det första steget 

tillämpades meningskoncentrering (Kvale, 1997). Meningskoncentration innebär att barnens 

uttalanden omformulerades till koncisa kortfattade uttalanden utan att meningsinnehållet 

förändrades. I steg 2 kategoriserades de meningskoncentrerade uttalandena i huvudkategorier 

enligt Pramlings studie (1986). Meningskategorisering tillämpas alltså (Kvale, 1997). 

Meningskategorierna var enligt Pramling, att göra, att veta och att förstå med avseende på vad 

barn uppfattar att de lär. Aktivt respektive passivt med avseende på hur de lär. 
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Resultat 

 

Barns uppfattningar om vad de lärt sig 

Utifrån intervjuerna har jag analyserat och tolkat svaren på samma sätt som Pramling (1986) 

gjorde för drygt 30 år sedan. Barnens uttryck har tolkats och kategoriserats i termer av att 

antingen göra, veta eller förstå med avseende på vad de uppfattar sig ha lärt. Med avseende på 

hur de uppfattat sig ha lärt har kategoriseringen skett med avseende på aktivt respektive 

passivt lärande. Procentsiffrorna baseras på andelen svar inom respektive kategori. Ett visst 

barn kan ha uttryckt sig i flera av kategorierna, i till exempel såväl göra -, veta-, som 

förståelsetermer 

Följande exempel är uttryck som jag i min studie, fört till kategorin göra; ”Ljud, att man kan 

göra skräp som man inte använder, till olika ljud”. Pramling (1986) menar att det mest 

påtaliga här är erfarenheten av att vara fängslad av en arbetsuppgift i betydelsen att olika 

sinnesupplevelser är involverade när barnet är sysselsatt med något. Detta är således det 

tillstånd som barn återger företeelsen kunskapsinhämtning till. Nästa uttryck är ett exempel på 

uttryck som jag istället fört till veta- kategorin; ”Om ljud”, i denna kategori skapas en insikt 

om att inlärning handlar om att kunna enligt Pramling. Sista exemplet är ett uttryck som jag 

placerat inom kategorin förståelse; ”Att ljud är vibrationer”. Pramling menar att inlärning är 

en bearbetning inom barnet, hen är således varse om sina funderingar så pass att det begriper 

att insikt har med inlärning att göra.  

Resultatet av mina kategoriseringar liksom Pramlings (1986) redovisas i tabell fem nedan 

 

Tabell 5. Barnens uppfattningar om vad de lärt sig. Svaren fördelade i procent. 

 

 

Göra 

Veta 

Förstå 

 

                                          Min studie                           Pramlings studie 

 

Utifrån detta mitt resultat är det tydligt att 7-åringarna har en betydligt mer omfattande 

uppfattning om att vad man lär sig handlar om att göra, till skillnad från 8-åringarna. Detta 

skiljer ju sig tydligt från Pramlings undersökning som visade på att den uppfattning som barn 

7 år 8 år 7 år 8 år 

60 

30 

50 

25 

62 

25 

100 

11 

- 

100 

28 

8 
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förskansat sig i tidigare år ligger kvar ju äldre barnen blir, detta tycks dock inte vara fallet nu. 

I likhet däremot med Pramlings undersökning uppfattar en högre procent 8-åringar att de lärt 

sig i termer av att veta. Det mer iögonfallande resultatet här är att endast en fjärdedel av 8-

åringarna har uttryckt sig i termer av förstå, men desto fler 7-åringar. Enligt denna min 

undersökning skulle det alltså betyda att den metakognitiva medvetenheten inträffar redan vid 

7-års ålder, och kanske tidigare, till skillnad från Pramlings studie som istället visade att 

förståelsen kring sitt eget lärande inträffar vid 8-års ålder och enbart hos ett fåtal barn. 

Barns uppfattningar om hur de lär sig veta 

I termer av aktivt (att göra) och passivt (att lära sig antingen genom att någon säger, som gör 

eller att lära sig genom att någon säger, som vet eller att lära sig genom olika media) 

 

 

                           Min studie                                                  Pramlings studie 

 

Figur 3. Illustration av andelen passivt respektive aktivt lärande bland 7-8-åringar, i en 

jämförelse  2014 -1983 

 

Uttrycksexempel som påvisat aktivt lärande är; ”Jamen, den där grejen man gjorde så där med 

(visar med händerna upp och ner och syftar på regnmaskinen).” Pramling (1986) menar att 

eftersom barnet är intresserat och ingriper aktivt så får det förståelse, kunskapsinlärning sker 

således genom att arbeta och agera. Exempel på uttryck i min studie som påvisat att ett passivt 

lärande har skett är till exempel ”Jag såg ju när de hade rör som man säkert inte använder då, 

ja.”, ”Ja, de visade hur man typ gjorde med det där sugröret och det.” Här menar Pramling att 

passiv inlärning handlar mer om att barnet råkar hamna i ett sammanhang eller en viss 

aktivitet och som därmed är kopplat till lärande. 

Tolkningen skulle således kunna bli att barn i min studie uttrycker och visar på att det är det 

passiva lärandet som är övervägande vad gäller både 7 och 8 åringarna. I Pramlings 

undersökning kan vi se att uppfattningen om att aktiv inlärning förekommit är större till 

skillnad ifrån min undersökning. Uppfattningen är med andra ord att barn inte nödvändigtvis 

behöver göra (aktivt) för att lära sig hur, utan kan uppfatta och lära sig, i just detta specifika 

fall, enbart genom att betrakta, i betydelsen att någon som vet eller gör visar vägen (passivt).  

7 år 2014 

Aktivt Passivt 

8 år 2014 

Passivt 

7 år 1983 

Aktivt Passivt 

8 år 1983 

Aktivt Passivt 
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Med andra ord har uppenbarligen det passiva lärandet ökat under dessa dryga 30 år och det 

aktiva lärandet har fått ta ett steg tillbaka. 
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Diskussion 

I följande del kommer jag att diskutera undersökningens metod och även dess trovärdighet. 

Jag kommer också att föra en diskussion kring resultatet samt kåsera lite kring tankar för 

framtiden, här tänker jag att jag också ska fundera lite kring vidare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Jag valde att intervjua 18 barn i ålder mellan 7-8 år, ett åldersintervall som ofta finns att finna 

på fritidshem. En given åldersgrupp för min forskning. Mitt val för forskningsmetod är 

kvalitativ med visshet om, enligt Kvale (1997), att den metoden är både effektiv och sensitiv. 

Detta för att just uppmärksamma barns egna uppfattningar kring en situation med möjlighet 

att uttrycka sig i egna ord. Att det självklart inte funnits vare sig rätt eller felsvar och ibland 

inga svar alls, har varit något jag förstås förutsett, men stämmer också överens med det Patel 

och Davidsson (2003) hävdade, att det mer handlar om ett samtal mellan den som ställer 

frågorna och den som besvarar desamma, olika roller men del av samma samtal. 

Tack vare mobilens inspelningsfunktion har jag lätt kunnat spela samtalen fram och åter för 

att inte missa någon viktig detalj och således är min upplevelse att jag inte kunnat göra denna 

intervju utan denna min mobiltelefon. Jag finner det ett väldigt tillförlitligt verktyg och 

refererar gärna till Patel och Tebelius (1987) som just påpekar värdet i ett bra mätinstrument.   

Jag hade inte klarat det med enbart papper och penna. Jag har enligt Kvale (1997) använt mig 

av meningskoncentration och således både tolkat analyserat och transkriberat respondenternas 

svar. Barnens svar har överförts till skrift och jag har i korta och koncisa uttalanden 

omformulerat deras kommentarer utan att innehållet omskapats. 

Jag förstår att om mer tid vid intervjutillfället funnits hade möjligen resultatet sett något 

annorlunda ut, om jag väntat till ett senare tillfälle med intervjuerna vad hade hänt då? Hade 

jag kunnat lita på att minnet runt föreställningen funnits kvar eller hade det möjligen istället 

betytt att föreställningens pedagogiska budskap satt sig djupare och uttrycken för vad och hur 

de lärt sig varit lättare att formulera. Detta får jag förstås inte klarhet i nu när intervjuerna 

redan är gjorda, men det är något jag bör ta med mig och överväga vid eventuellt annat 

studietillfälle. Jag har förståelse för att en intervjusituation, för det första, kan kännas ovan 

och för det andra, vid det här tillfället, var något förknippat med stress då just tiden i 

anslutning till föreställningen för gruppen var knapp. Jag fann det då, vid 

undersökningstillfället, nödvändigt för undersökningens validitet att intervjuerna skulle hållas 

i direkt anslutning till föreställningen för att på så vis undvika glömska kring aktiviteten. 

Patel och Tebelius (1987) talar om betydelsen av att känslor och erfarenheter framträder som 

autentiska och att den upplysning som informanten lämnat är betydande och uppriktig. Vad 

gäller reliabiliteten kring studiens intervjupersoner så har jag ingen anledning att på något sätt 

betrakta dessa barn som inadekvata utan snarare ser jag dem som absolut goda representanter 

för barn i detta åldersspann. 
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Jag har valt att, som Svenning (2003) kallar det, göra en ostrukturerad intervju, ställa öppna 

frågor. Jag valde precis som Pramling (1986) att hålla mig till enbart två frågor, hur och vad 

barn uppfattar att de lär sig. Hade jag valt andra frågor hade syftet med studien därmed gått 

förlorad då den närmast är tänkt att vara en mindre jämförelse med hur Pramling genomförde 

sin undersökning för drygt trettio år sedan. Jag har handlat enligt Patel och Davidson (2003) 

och sett till att information till klassens lärare gått ut vid olika tillfällen, rörande avsikten med 

studien, för var och när jag tänkt mig göra dessa intervjuer och en kortare beskrivning av mig 

själv. Exakta frågeställningar valde jag att medvetet hålla för mig själv, även detta med 

lärarens vetskap, fram till intervjutillfället då jag inte ville att just denna publik skulle 

uppehålla sig vid tanken på dessa frågor eller för den delen påverkas åt något håll.  Jag anser 

att jag därmed varit tydlig i mitt uppsåt och anser inte att jag kunnat göra de på något 

annorlunda sätt, snarare har jag möjligen varit övertydlig. Jag har därmed tagit hänsyn till de 

etiska hänseenden enligt Vetenskapsrådet (2002) då jag informerat läraren i klassen om vilket 

syfte min studie har, sagt att detta inte på något sätt är en tvingande uppgift, jag har även varit 

noga med att informera om att inga uppgifter som avslöjar just dessa barns identitet kommer 

att framgå i studien. På något annat sätt kan jag inte se att jag skulle ha gjort, jag fick de 

uppgifter jag ville, deras identitet är inte avslöjad någonstans. 

Att aktiviteten i det här fallet blev just kring en barnföreställning om ljud kan ses mer som en 

slunp. Men en förställning har ett syfte, en tanke om att betraktaren förhoppningsvis ska gå 

hem med något, antingen något man lärt sig eller/och något som väckt tankar. Här ansåg jag 

att det fanns en självklar chans till ett vad och ett hur. Föreställningen hade jag tidigare sett 

och även deltagit i så att jag vid detta tillfälle valde att hålla mig utanför föreställningens 

lokaler kändes självklart. Jag ville inte på något sätt vare sig pressa publiken eller på annat 

sätt påverka. 
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Resultatdiskussion 

I detta avsnitt har jag för avsikt att diskutera och analysera resultatet med kopplingar till 

tidigare nämnd litteratur. 

 

Uppfattningen 

Denna min studie indikerar hur det kan se ut bland barns uppfattningar kring sitt eget lärande: 

Uppfattningarna, bland dessa barn jag fick tillfälle att möta, tycktes inte vara påverkat av 

ålder alls i vissa fall utan har säkerligen mycket med situationen de stod inför att göra. 

Intervju, tidspress, frågor som möjligen var svåra att svara på, en aktivitet som mer eller 

mindre var påtvingad. Intresse för aktiviteten som sådan spelar också roll, det är förstås lättare 

att uttala sig kring något som påverkat åt det ena eller andra hållet. 

 

Då och nu 

Om vi betänker att kognitivismen, som Pramling (1986) själv beskriver det, rör sig kring 

barns uppfattning om att vad de lär sig handlar om att kunna göra något. Att kognitivism 

betyder att människan själv lär sig agera och självständigt komma till rätta med svårigheter 

med hänsyn till egna kunskaper av sitt undersökande och utforskande. Vetgirighet och 

nyfikenhet är viktiga beteenden som förbättrar barns uppfattning av omvärlden och att insikt 

uppkommer då individen åstadkommer nya mönster av sina tidigare upplevelser. Om det var 

det lärande perspektivet som på 1980-talet var dominerande, den era under vilken Pramling 

genomförde sin undersökning, så har sättet att se på inlärning förändrats på dessa år till idag. 

Idag handlar det mer om det sociokulturella perspektivet. Dysthe (2003) talar om Vygotskijs 

begrepp ”mediering” att lärprocessen är beroende av att människor eller verktyg stöttar upp 

inlärningen hos barnen, att det är erfarenheterna hos varandra vi använder. Det är i 

kommunikation med andra, från tidig ålder, som färdigheter och kunskaper bildas kring vår 

kultur. Jag tänker att idag på 2000-talet ser vi tekniskt begåvade barn växa upp, de föds ju i 

praktiken med en surfplatta i sin hand och i var mans hem finns en dator, om inte två. Vi har 

vant våra barn vid att kunskap kan inhämtas på många olika sätt. Således är också intrycken 

flera och förmodligen visar andra studier så småningom att denna generations barn blir 

mästare på att bolla många saker i luften samtidigt. Barn av vår tid lär sig att lära via att titta 

på TV, titta på film och surfa på Internet, detta är ju också något som implementeras i 

skolorna allt mer. Tanken om att barnet ska söka sig sin egen kunskap. Men vad kan då mitt 

resultat indikera i jämförelse med Pramlings? Decenniet innan Pramling gjorde sin 

undersökning var undervisningen i skolan fortfarande präglad av behaviorismen, alltså en 

uppfattning om att kunskap var överförbar, läraren var således ansvarig för att barnet skulle 

lära sig saker (Wood, 1999). 
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En uppfattning om att kunskapen låg utanför individen och skulle byggas upp likt en 

tegelmur, så kallad förmedlingspedagogik. Lärande sker genom att utföra identisk handling 

om och om igen. Gott beteende belönas, dåligt beteende bestraffas. 

Jag tänker att detta sätt att lära sitter så djupt, även om Piaget och Vygotskij varit med och 

utformat nya lärandeteorier, då barnuppfostran, till exempel, i mångt och mycket handlar om 

att lära via att jag som förälder (vuxen) visar eller talar om hur saker och ting ska göras och 

vara. Dessutom ofta kopplat till straff eller belöning. Att barn då, och idag än mer lär sig via 

att någon annan säger, som gör eller vet, kanske i grunden inte är så konstigt.  Idag serveras 

dessutom information på så många platser. Vi behöver inte lösa saker i samtal eller arbeten 

med andra, vi behöver inte klura på problem och fundera i strategier, alla svar finns redan 

tillhanda. Vi behöver bara googla. Även om vi nu har större förståelse för Piagets teorier och 

kan se att vi alla är individer, lär oss olika, beroende på erfarenheter, arv och miljö förstås så 

tycks det som om lärandet för de flesta ändå sker utifrån samma grund. När jag frågar min son 

idag, maj 2014, hur han tycker att han lär sig saker på skolan så svarar han, - För att någon 

säger hur det är! Att han sedan sitter och bearbetar informationen han får utifrån egna tankar 

får jag förutsätta men frågan är om det leder till något reflekterande eller för den delen kritiskt 

tänkande. Att kunskapen blir ytlig och ifrågasättandet av den information vi får uteblir, att vi 

tar den enkla vägen och bryr oss inte om att djupdyka någonstans. 

 

Lärandet 

Som Honey och Mumford  (2006) också påpekar, det är mycket som inverkar på vårt lärande, 

inte minst vår egen lärstil, hur jag personligen lättast tar till mig kunskapen.  När jag betänker 

att vi alla har olika sätt att lära oss så betyder det måhända att alla har lika stor chans att klara 

skolan men det förutsätter att vi ges möjligheten att också upptäcka detta, vilken lärstil som är 

din och vilken som är min. På skolan är leken viktig, möjligheten ska finnas till de estetiska 

uttrycken, detta menar Skolverket (2011) är nödvändiga bitar i det faktiska tillägnandet av 

kunskap. Fritidshemmen står nog för majoriteten av leken i skolan, i leken sker också 

inlärning och även här handlar ju mycket om att betrakta. Vi lär oss av titta på varandra. Om 

vi kan se oss själva i andra så betyder det förmodligen att jag också förstår mer om mig själv 

att jag på så vis också förstår bättre att jag förstår, metakognition. Kanske är det därför som 

den gruppen barn jag intervjuat också än tidigare än i Pramlings undersökning uttrycker sig i 

termer av förståelse. Jag har vant mig i det nya informationssamhället att betrakta, att oavsett 

media så kan jag se en bit av mig själv, medvetenheten kring min egen existens och mina 

behov har måhända ökat men fortfarande är jag alltjämt nöjd med att bli serverad kunskapen 

eftersom det är den enkla utvägen. 
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Tankar för framtiden 

Med detta nu i facit så betyder det för egen del att jag att jag nu fått en uppfattning som kan 

hjälpa mig som fritidspedagog, att jag bättre kan förstå vad som händer i ett barn vid olika 

aktiviteter. Att även om min ambition är att alla ska ha med sig något när de går hem från 

fritidshemmet så är det troligtvis inte det jag vill att de ska ha med sig. Att deras vad och hur 

skiljer sig från min intention men också ser olika ut bland dem själva. Ibland kanske inte ens 

ett vad och hur går att formulera, att kunskapen liksom finns där men fortfarande är obegriplig 

att sätta ord på. Att jag funderar på när jag planerar för aktiviteter, vad är mitt syfte? Vad är 

det jag vill att barnet ska förstå? Kan jag räkna med att barnet ska förstå? Kan jag titta på det 

ur ett fenomenologiskt perspektiv istället, vad lärde du dig och hur, och vad lärde någon 

annan sig och hur och så vidare. Ett sätt att gå vidare skulle kunna vara att låta barnen 

återkommande få reflektera över följande frågor: Vad lärde du dig idag? Hur lärde du dig det? 

Vad vill du lära mer av? Hur ska du göra då? Detta som ett sätt jag också tror kan leda till att 

kritiskt tänkande uppstår. 
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Förslag på framtida forskning 

I tider som dessa då besparingar görs på fritidshemmen då barngrupperna blir allt fler till 

antalet och fritidspedagogerna färre så befarar jag att fritidshemmen i sin nuvarande form är i 

avveckling, åtminstone tycks det så.  Fritidspedagogerna får inte heller samma gehör när det 

gäller arbetsvillkor och löner som andra pedagoger. Fritidspedagogens roll är reducerad och 

jag ställer mig frågan är fritidspedagogen som yrkesroll på väg att arbetas bort. Om så är 

fallet, hur går tankarna hos våra politiker egentligen och vad är det som gör att statusen kring 

yrket inte lyckas arbetas upp. Vad är fel med den här bilden? 

Så, jag tänker mig forskning kring vad fritidshemmen faktiskt betytt för människor, en studie 

från säg 1980-talet och framåt, människor som idag är vuxna. Vad kan de berätta om sina 

erfarenheter, kunskaper och minnen? Vad har fritidshemmet betytt för dem, vilka kunskaper 

har det tagit med sig  och vilka minnen har de av människorna där. 

I ett samhälle som ter sig allt kallare där bristen på empati är tydlig och onda krafter växer 

fram, nu om någon gång, är det väl viktigt att ta hand om våra barn, lotsa dem på rätt väg ut i 

livet, visa att vi bryr oss och etablera trygghetskänsla. Vem ska göra det när du är på jobbet 

och ditt barn sitter ensam hemma eller driver på gatorna med sina kompisar. Jag raljerar, men 

det är dags att lyfta fram fritidspedagogernas funktion. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågorna 

1) Vad har du lärt dig? 

2) Hur har du lärt dig det? 

 


