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Abstract 
 

Title: To progress in ones profession: about higher education influence on the experienced educationist. 

Author: Andreas Qvist 

Mentor: Shamal Kaveh  

Term: Autumn 2012 

 

This work is based on qualitative interviews with four educationists who before their university studies 

lack education in their own field of work. The study aims to explore how higher learning influenced and 

affected these people. As a theoretical point of view the concept of implicit learning and Aristotle’s 

epistemological approach was used. The study gives an idea that the concept of knowledge is advanced 

and can go from practical experience to more theoretical understandings. The result of the study shows, 

despite some criticism on the standard of the education, that the subjects proved to have developed 

understanding in reflection, communication and personal awareness. In addition this kind of 

comprehension can be hidden from us and therefore difficult to understand and explain.  
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Sammanfattning 
 

Titel: Att utvecklas inom sitt yrke: Om den högre utbildningens inverkan på den erfarna pedagogen. 

Författare: Andreas Qvist 

Mentor: Shamal Kaveh  

Termin: Hösten 2012 

 

Detta arbete utgår ifrån kvalitativa metoder som bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra 

stycken pedagoger som påbörjat en utbildning till fritidslärare. Syftet med studien är att undersöka på 

vilket sätt högskoleutbildning påverkar yrkeserfarna pedagoger som saknar formell behörighet inom sitt 

yrkesområde. Resultatet påvisar att de tillfrågade är kritiska mot den skiftande kvalitén på studierna, 

men samtliga upplever de utbildningen som givande och utvecklande. Överlag kan man se en ökad 

tendens till reflektion, kommunikation och medvetenhet bland respondenterna. Som teoretisk 

utgångspunkt användes begreppen tyst kunskap samt Aristoteles kunskapssyn. Det framkommer att 

begreppet kunskap är svårtolkat och sträcker sig från ett praktiskt kunnande till ett mer teoretiskt 

tänkande. Dessutom är vissa av dessa kunskaper för oss själva mer eller mindre dolda och kan således 

vara svåra att utvärdera samt reflektera över. 

 

Nyckelord: Utbildning, fritidslärare, reflektion, kommunikation, högskoleutbildning, tyst kunskap.  
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1 Inledning. 

 

Som ett mål att höja kompetensen hos pedagoger på fritidshem startades våren 2010 en utbildning på 

Södertörns högskola som vände sig till personal som arbetat inom yrket en längre tid, men som saknade 

pedagogisk högskoleexamen.  

 

En av anledningarna till att jag valde att söka denna utbildning till fritidslärare och inte traditionell 

ämneslärare, är mycket beroende av min syn på kunskap. För mig är inte detta begrepp något som är 

synonymt med teoretiska studier som går att mäta och utvärdera. Jag tror att eleverna genom praktiska 

erfarenheter på sin fritid kan lära sig minst lika mycket som inom den traditionella och ofta mer 

teoretiska klassrumsundervisningen. 

 

Kanske är det just på grund av denna kunskapssyn som jag själv har valt att arbeta många år som 

outbildad pedagog, istället för att skaffa mig en formell högskoleutbildning. När jag efter tio år inom 

yrket slutligen beslutade mig för att påbörja en utbildning som skulle leda till en examen som 

fritidslärare, var huvudsyftet inte att utvecklas inom mitt arbete. Utan snarare att få högre lön och en 

större valmöjlighet att bestämma var jag skulle arbeta.  

 

Under utbildningens gång har dock en förändring hos mig skett. En förändring som grundar sig i de 

böcker jag läst och de människor jag träffat. Genom utbildning har min syn på yrket ändrats och jag 

känner idag att den utveckling jag gått igenom är minst lika viktig som titlar och pengar. Denna 

utveckling hos mig själv fick mig att börja fundera på om även mina kurskamrater upplevt att 

utbildningen förändrat dem.  
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2 Bakgrund 

 

Jag ska här försökt skapa en viss förförståelse för behovet av utbildning och hur denna utbildning har 

sett ut ur ett historiskt perspektiv hos fritidshemspersonalen. Anledningen till detta är att man lär sig 

mycket om livet genom att studera det som varit. Inte minst i skolans värld där historien många gånger 

sitter i väggarna och går i arv ifrån den ena till den andra generationen.  

2.1 Utbildning 

Enligt Journalisten Bengt Rolfer som författat skriften Lönar sig utbildning? Så är utbildning i dagens 

samhälle en investering för framtiden som få har råd att vara utan eftersom 75 av 100 jobb kräver 

utbildning utöver grundskolenivå (Rolfer, 2006, s. 6). Därför söker sig fler och fler till landets högskolor 

för att på detta sätt öka sina chanser att få ett bra arbete i framtiden. En majoritet av alla som går ut 

gymnasiet uppvisar en vilja att studera vidare på en högskola eller ett universitet. Men det visar sig även 

att en tredjedel av alla anställda i Sverige har en högre utbildning än vad jobbet kräver. Man pratar om 

överutbildning och att de anställdas kompetens inte tas till vara. Ett sätt att lösa detta problem är att höja 

nivån på arbetsinnehållet för de högutbildade, men det finns även en tro på att man genom kompetent 

personal automatiskt får en höjd kvalité på arbetet (Ibid. s. 9, 14, 101). Denna kvalitetsförbättring är 

något som i dagens skola efterfrågas mer än någonsin. Ser man till skollagen kan man läsa om vikten av 

kvalificerade och legitimerade lärare samt förskolelärare. Läser man däremot kapitlet som berör 

fritidshemmen nämns inte en enda gång utbildnings betydelse för de anställda. (Sverige, 2010, § 2 

kapitel 14). Denna brist på efterfrågan av utbildad fritidshemspersonal som man kan se i skolans 

styrdokument kan väcka ett visst tvivel på hur man ser på vikten av utbildning hos just denna 

yrkesgrupp. Fritidshemmen har liksom förskolorna varit en plats där utbildningsnivån hos de anställda 

varierat kraftigt. Barnskötare, fritidspedagoger, lärare och icke utbildade jobbar sida vid sida, både på 

gott och ont. Men hur har då utbildningsnivån sett ut ur ett historiskt perspektiv? 

2.2 Fritidshemmens framväxt 

I boken Vägen till pedagogiken i förskola och fritidshem beskriver Malin Rohlin som är verksam vid 

Institutionen för individ, omvärld och lärande, fritidshemmets framväxt. De Svenska fritidshemmen 

föddes någon gång i slutet av 1950-talet början av 1960-talet men har sin grund i de barnstugor som 

växte fram i Sveriges storstäder under 1800-talets industrialisering. Syftet med dessa stugor var liksom 

dagens fritidshem att sysselsätta barn där bägge föräldrarna var tvungna att förvärvsarbeta. Målet var att 

ge dem en sysselsättning i form av lättare jobb eller hantverk för att på detta sätt förhindra att barnen 

skulle lockas in i kriminalitet och annat osunt leverne. Personalen på dessa hem var främst volontärer 
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som arbetade ideellt, men det förekom även att man var tvungen att avlöna förskolelärare som fick 

arbeta på barnsstugan efter skoldagens slut. Dessa stugor blev med tiden mer inriktade på att lära ut 

skolkunskaper i stället för hantverk och under 1940-talet hade eftermiddagshemmen ersatt de gamla 

arbetsstugorna. Speciella läxläsningslärare anställdes och utbildning fick en ökad status i verksamheten.  

Denna verksamhet bedrevs efter skoltid oftast i nära anslutning till något daghem som var hemvist för 

de yngre barnen. Att blanda yngre och äldre barn på detta sätt ansågs dock av olika anledningar som 

problematiskt. Därför gjordes det försök att införa fritidshemsverksamhet som drevs av 

småskolefröknarna i anslutning till skolans lokaler. Försöken blev ingen omedelbar succé, utan det 

skulle dröja fram till 1960-talets industriella utveckling då den ökade arbetssysselsättning ledde till ett 

ökat behov av fritidshemsverksamhet. Det var även under den här tiden som fritidspedagogen som yrke 

växte fram. Socialstyrelsen som var central tillsynsmyndighet under den här tiden efterfrågade en annan 

pedagogisk kompetens som framförallt var inriktad på barn i skolårsåldern. Under 1990-talet 

integrerades fritidshemmen och blev en del av skolan där man gick från att vara ett komplement för 

hemmen, till att bli ett för skolan (Rohlin, 2000, kapitel 2; Thorstenson & Johansson, 2000, s. 9, 14, 30). 

 

1965 gick de första fritidspedagogerna ut sin utbildning. Dessa fritidspedagoger var i själva verket 

förskolelärare som läst en ettårig kompletterande utbildning. Men bara ett par år senare startades en 

tvåårig utbildning på yrkesskolan som utbildade pedagoger till fritidshemmen och 1977 fick 

utbildningen akademisk status genom att bli en högskoleutbildning. 1993 förlängde man utbildningen 

från två till tre år och under 2001 års reform av lärarutbildningen lades ytterligare ett halvår till. Den nu 

tre och ett halvt år långa högskoleutbildningen fick betäckningen ”lärare med inriktning mot arbete i 

fritidshem.” (Johansson, 2000, s. 73f) Denna utbildning reducerades dock år 2012 med hela 30 

högskolepoäng, en kvalitetsförsämring om man ser utbildning som något som utvecklar pedagogerna, 

och höjer yrkeskompetensen. Och det är just detta jag vill studera i mitt arbete, nämligen hur utbildning 

påverkar pedagoger som arbetar på fritidshem. 

 



4 

 

3 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

 

I följande avsnitt kommer jag att gå igenom litteratur och tidigare forskning som finns inom det aktuella 

området. Eftersom pedagogerna som intervjuas möter lärande och utbildning både på sin arbetsplats och 

som studenter på högskolan, så är detta två termer som är centrala i studien. Avslutningsvis kommer 

ordet kvalité att beröras, då detta begrepp tas upp i själva frågeställningen. 

3.1 Om lärande och utbildning 

En traditionell definition av lärande är att det är ”en fråga om hur individer förvärvar kunskaper, löser 

problem och lär sig handla i relation till en situation där uppgifter, mål och andra förutsättningar antas 

vara givande.” (Ellström, 2002, s. 338).  Detta är av naturliga skäl tätt förknippat med utbildning och 

dess innehåll. Studier om hur undervisning påverkar människor är ingen ny företeelse. I 

doktorsavhandlingen Är det här så här vi är: Om utbildning som normalitet och om produktionen av 

studenter, intervjuar Lars-Olof Hilding 58 studenter vid högskolan i Halmstad som alla läser fjärde 

terminen på respektive program. Hans målsättning är att undersöka om det finns någon skillnad i hur 

olika studenterna upplevde sin studietid och varför de har valt att utbilda sig. Han tar upp att det i dagens 

samhälle börjar bli normativt att skaffa sig en högskoleutbildning. Och även om dessa studier 

fortfarande är vanligare i kretsar som har en tradition att utbilda sig, så är det i dag fler från icke 

utbildade familjer som väljer att förlänga sin studietid (Hilding, 2011, s. 126f). Utbildningsoptimister 

menar att utbildning alltid är av godo och att framtida arbeten kommer att ställa högre krav på 

kunnande. Överutbildning ses inte som något direkt problem eftersom utbildning ofta leder till 

personutveckling, som i sin tur gör att man står bättre rustad inför livet (Abrahamsson, 2002, s. 9f). 

Utbildningen har enligt Hilding inte bara lett till ökade faktakunskaper inom de områden som de 

studerande läser utan flera pekar på att de fått en större social kompetens och att de blivit bättre på att 

kommunicera på grund av ett ökat ordförråd, inte minst de från familjer som saknar en tradition att 

utbilda sig. Detta har lett till ett ökat socialt umgänge i synnerlighet till människor som liksom de själva 

har eller genomgår en högre utbildning (Hilding, 2011, s. 159f). 

 

Den utbildningspessimistiska falangen är däremot mer tveksam och ifrågasätter sambandet mellan lön 

och utbildning. Man anser att behovet av utbildning är kraftigt överdriven och kan bli en ekonomisk och 

social last för samhället. (Abrahamsson, 2002, s. 9f) I en undersökning som statistiska centralbyrån 

gjorde så visade det sig att omkostnader för högre utbildning i Sverige mellan åren 2006–2010 ökade 

med hela 12 procent som en följd av att antalet helårsstudenter steg med 13 procent under samma tid 

(Pressmeddelande scb). En annan kritik som riktas mot utbildning rör syftet med själva lärandet. Många 
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studerar endast för att klara examinationerna, i stället för vad brukligt är, att lära inför livet. Anna Hedin 

och Lennart Svensson skriver bland annat om problematiken med vuxenlärande och att vuxenstudier 

många gånger är förknippade med stress och plikt i stället för lust att lära. Redan innan påbörjade studier 

har vi en uppfattning om utbildningen som sedan påverkar hur vi upplever den.  Läroprocessen är inte 

bunden till undervisningstillfället utan befästs även i det verkliga livet. Studier har visat att 

faktakunskaper lättare erinras om de sätts i ett meningsfullt sammanhang till skillnad från om man 

endast nöjer sig med att läsa till sig kunskap. Vidare visar forskning att studenter har olika former av 

strategier för att lära sig. Två av dessa strategier är djup respektive ytinriktad inlärning. I den senare 

varianten lär man sig åtskilliga faktakunskaper och uttryck men saknar förståelse för innebörden av 

dessa. Lär man sig på djupet söker man däremot en mening och en förståelse med det man lär sig. 

Forskning ifrån engelska och australienska högskolor visar att studenter i början av sina studier 

använder sig av djupinlärning men övergår sedan mer och mer åt ytinlärning (Hedin & Svensson, 2011, 

s.26, 32).  

 

Hilding noterade även han att studenterna under utbildningen genomgick en förändring i sitt sätt att 

studera. Från att försökt lära sig allt börjar de mer och mer se till vad läraren efterfrågar och tycker är 

viktigt. Man kan utifrån Hildings undersökning se att studenterna upplevt högskolan på olika sätt. De 

från icke utbildade familjer upplevde i större utsträckning förvirring och osäkerhet medans deras 

studiekamrater har förberett sig på ett helt annat sätt. Högskolan har alltid varit en realitet i deras liv och 

något de har planerat för. Eventuellt arbete innan genomförd utbildning har mer betraktas som 

studieuppehåll än som ett yrke som ger erfarenhet och kunskap (Hilding, 2011, s. 154, 157). I dag tar 

dock många högskolor och universitet hänsyn till de studerandes tidigare lärdomar ifrån exempelvis 

arbetslivet och skapar en utbildning som utgår ifrån studenternas egna erfarenheter, för att på detta sätt 

inspirera till viljan att lära sig mer (Hedin & Svensson, 2011, s. 42f). Just denna praktiska kunskap är 

vad det erfarenhetsbaserade utbildningen på Södertörns högskola begär av sina studenter. Ett av 

antagningskraven är närmare bestämt att de sökande ska ha minst fem års erfarenhet inom ett relaterat 

yrkesområde till vad de studerar. 

 

Idag pratar man om det livslånga lärandet. Med begreppet menas att man lär sig under hela livet och att 

detta lärande inte enbart är förlagt till traditionella instanser som förmedlar kunskap. Man lär sig ifrån 

vaggan till graven, i skolan, på sin arbetsplats och i det vardagliga livet. Man pratar om mänskliga 

resurser och målet att det alltid finns kompetent personal som tar över efter någon som slutar ett jobb, 

denna kompetens kan fås genom att man på olika sätt uppmuntrar folk till studier. Lärande är inget man 

kan påtvinga en annan person utan det måste finnas en egen önskan till att lära sig. Denna motivation 
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kommer ifrån individen själv och grundlägger sig i nyttan av det man lär sig (Debatten om det 

livslångtlärande, 2001, s. 6-20). Att få ett välavlönat jobb var en av drivkrafterna för studenterna vid 

högskolan i Halmstad, inte minst hos männen. Många av kvinnorna pekade även på möjligheterna att 

kunna söka andra jobb. Bland kvinnorna från icke utbildade familjer poängterade man vikten av 

personlig utveckling. Åtskilliga hade innan utbildningen stor respekt för högskolan, särskilt en av 

kvinnorna utryckte att hon efter påbörjade studier kände att utbildningen hade låg kvalité och var illa 

organiserad. Strax efter framför hon dock åsikten att hon skulle kunna tänka sig att studera i tio år till. 

Hilding konstaterar således att det positiva med utbildning överväger det negativa och att det som anses 

som mindre bra är något som många menar är en del av högskoleupplevelsen (Hilding, 2011, s. 153, 

161f ).  

3.2 Att sträva efter kvalité 

När man pratar om kvalité menar man ofta en viss standard på en vara, tjänst eller dylikt. Många gånger 

synliggörs denna kvalité på ett eller annat sätt. Det kan vara en symbol på en produkt eller som tidigare 

nämnts en legitimation på ett yrke.  Kvalitetssäkring är från början ett ord som är hämtat ifrån den 

industriella världen. Ordets innebörd grundar sig i de åtgärder som företag gjort för att deras produkter 

ska hålla vad de utlovade utifrån en vis standard. I dag har begreppet spridit sig till att även gälla den 

offentliga sektorn och bygger på ett evidensbaserat synsätt där man mäter kvalitén på exempelvis en 

verksamhet. Mycket av denna tro på vetenskapligt bevisade metoder grundlades inom sjukvården som 

ett sätt att undvika felbehandling genom godtyckliga metoder som ansågs vara rätt (Liedman, 2011, s. 

42, 49). I dag har kvalitetssäkring blivit nästintill ett modeord och så gott som allt ska i dag 

kvalitetssäkras, och skolan är i detta sammanhang inget undantag. I och med det fria skolvalet och 

elevpengen har barnen och deras föräldrar blivit till potentiella kunder, som vill ha valuta för pengarna 

och därför efterfrågar hög verksamhetskvalité. Innebörden av ordet kvalité är i detta fall och resterande 

delen av uppsatsen synonymt med verksamhetsstandard. 

 

I Skolverkets rapport Utveckling pågår: om kvalitetsarbete i fritidhem, nämns flera kvalitetsfaktorer, där 

personalens kompetens är en av dem. Även om personalen arbetat länge på fritidshemmen behövs nya 

kunskaper för att tillmötesgå det behov som dagens föränderliga samhälle kräver, 

på Tullgårdsskolan i Stockholm har man bland annat investerat i utbildad personal. Alla som arbetar på 

skolans fritidshem har en pedagogisk högskoleutbildning. Något som enligt rektorn visserligen kostar, 

men som är en förutsättning för att kunna ställa höga krav på personalen och deras arbete med eleverna.  

Inger Brannberg lärarutbildare vid Göteborgs universitet poängterar vikten av att ha en skolledning som 

vågar satsa på fritidshemsverksamheten. Hon menar att det är där grunden för verksamheten läggs och 



7 

 

genom detta även chanserna att lyckas locka till sig utbildad personal (Utveckling pågår, 2010, s. 49). 

Att anställa utbildad personal är ett mål som de flesta skolor har. Men just kategorin fritidspedagoger 

och fritidslärare är en bristvara på dagens fritidshem och många skolor tvingas därför anställa outbildad 

personal eller folk med annan bakgrund som barnskötare och fritidsledare. Vissa av dessa personer 

väljer att senare i livet vidareutbilda sig. I resultatdelen kommer ni att få stifta bekantskapen med 4 av 

dessa och få ta del av deras syn på sitt arbete och sin utbildning. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

 

I det här avsnittet vill jag mer ingående beskriva de kunskapsteoretiska perspektiven som jag har valt att 

utgå ifrån då resultatet av studien ska analyseras i den avslutande diskussionen. Detta begreppsområde 

har valts eftersom arbetet fokuserar på utbildning som i hög grad handlar om kunskaper. Dock så måste 

en viss distinktion göras då kunskap är ett vitt och brett område som inte låter sig förklaras i en 

handvändning. Valet av kunskapsteori eller snarare valet att välja bort olika teorier har varit svår men 

nödvändig. Jag har valt att utgå ifrån dels Aristoteles syn på kunskap eftersom den varit en 

inspirationskälla för många och är grunden till flera kunskapsteorier. Men jag har även från ett mer 

modernt perspektiv valt tyst kunskap, då detta begrepp ligger i tiden och känns aktuellt i dagens skola. 

Henrik Bohlin nämner även i antologin Vad är praktisk kunskap? vikten av att inom yrkeslivet belysa 

den tysta kunskapen som många gånger inte tas med i beräkningen när man gör omorganisationer och 

därför kan gå förlorad (Bohlin, 2009, s. 57). 

4.1 Praktisk och teoretisk kunskap 

Redan Aristoteles skrev om skillnaden mellan praktiskt och teoretisk kunskap. I Den nikomachiska 

etiken berör han ämnet. Han menar att tänkandet består av två delar. Dels det rationella vetandet som 

grundläggs i kunskaper som är sådant som inte bygger på praktiska erfarenheter, utan mer på 

strukturerade vetenskapliga och konstanta sanningar. Han kallade detta objektiva kunnande för episteme 

som man kan tillgodogör sig genom att lära sig olika rationella teorier. Motsatsen till det rationella är 

som bekant det irrationella och är den delen av tänkande som man kan kallas för beräknandet och består 

av kunskap som bygger på erfarenhet samt upplevelser som många gånger är mer inkonsekventa och 

oklara. Hit hör det Aristoteles kallar för fronesis, som till skillnad ifrån teoretisk kunskap inte är lika 

exakt utan kan variera från person till situation. Man kan säga att denna kunskap tillgodogörs över tid 

genom övervägande och reflekterande. Med andra ord, man får en ökad självinsikt och mer fronesis med 

åren. Detta är jämfört med övriga kunskaperna något som inte glöms bort utan blir till en del av oss 

själva. Den tredje kunskapen som nämns är techne som är ett slags praktiskt eller hantverksmässigt 

kunnande som resulterar i en färdig produkt. Insikten om vad produkten gagnar till och hur den använd 

saknas dock då denna kunskap begränsas till själva tillverkningsprocessen (Aristoteles, 1993, bok VI; 

Nilsson, 2009, s. 39-54; Johannessen, s. 18).  

  

Aristoteles kunskapssyn dominerade den västerländska delen av världen fram till upplysningens 

vetenskapliga intåg. Huvudtesen var då att det som skulle betraktas som sant och riktigt skulle kunna 

formuleras och motstå kritiskt granskande. Denna skepticism var både på gott och ont i den bemärkelsen 

att man ständigt söker efter förbättringar. Upplysningen mål att avmystifiera och rationalisera ansågs 
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vara en väg till befrielse, men det fanns även en risk att bli fånge i det rationella tänkandet (Molander, 

1996, s. 72ff). Att alltid ifrågasätta, kritisera och framförallt aldrig vara nöjd är både en styrka och en 

svaghet dagens samhälle. I skolan lär man ut kritiskt tänkande och att ifrågasätta. Paradoxalt nog kan 

detta tänkande och ifrågasättande av många pedagoger upplevas som provocerande, synnerligen när det 

görs utanför ramen av den planerade verksamheten.    

 

Många anser att startpunkten för upplysningen skedde år 1687 då Newton utkom med texten 

Matematiska principer för naturfilosofin. En våg av filosofer och tänkare följde Newton en av dem var 

Johan Locke som ansåg att kunskap grundläggs i erfarenheter (Eriksen, Tranøy & Fløistad, 1994, s. 

109). I Avhandling om det mänskliga förståndet skriver han att ”vi vet med säkerhet genom erfarenhet 

att vi ibland tänker, och där av drar vi den ofelbara slutsatsen att det finns någonting inom oss som har 

kraft att tänka. Men huruvida denna substans ständigt tänker eller inte, kan vi inte förvissa oss om annat 

än genom erfarenhet.” (Marc-Wogau, 1992, s. 179). Erfarenheter ligger således till grunden för vårt eget 

tänkande och många kan säkert intyga att en stor del av att det man reflekterar överbygger på sådant 

som man tidigare erfarit och upplevt. Den praktiska kunskapen förknippas många gånger med 

yrkeskunskap men är egentligen all levd kunskap som vi förnimmer med kroppen och våra sinnen. 

Genom att stiga upp på morgonen och leva livet tillgodogör vi oss den praktiska kunskapen. Denna 

kunskap är till skillnad från vetenskapliga hypoteser svårare att mäta och kallas av den anledningen även 

för tysta kunskaper (Svenaeus, 2009, s. 12f). Just denna brist på evidens har gjort att denna kunskap 

upplevs av många som mindre tillförlitlig än det akademiska kunnandet, som ofta är mer allmänt och 

vetenskapligt underbyggda.  

4.2 Den tysta kunskapen 

Michael Polanyi som anses ligga bakom begreppet tyst kunskap verkade i England i mitten av 1900-

talet, under en tid då positivismen som ville begränsa vetenskapen till att handla om objektivitet, logik 

samt rationalitet rådde. Polanyi menade dock att mycket av människans förfaranden bygger på tysta 

kunskaper, det vill säga kunskaper som sker dolt inom oss själva och som inte går att bevisa med 

traditionella metoder (Rolf, 1995, 14ff, s. 21). Han skriver i boken Personal Knowledge att ”the aim of a 

skilful performance is achieved by the observance of a set of rules which are not known as such to the 

person following them.” (Polanyi, 1998, s. 49). Det krävs således en viss självinsikt för att skapa en 

förståelse för den helhet som utgör det egna kunskapsfältet. En stor del av den problemlösning vi 

använder oss av bygger på tidigare lärdomar och även om alla situationer på ett eller annat skiljer sig åt 

så finns det alltid kunskaper som kan tillämpas inom det nya området (Ibid. s. 120).  
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Polanyi huvudtes är att människan besitter en viss kunskap utan att kunna förklara eller bevisa den. Men 

möjlighet finns att genom artikulation sätta ord på den tysta kunskapen och på så sätt synliggöra den så 

att den blir till föremål för reflektion som sedan kan förankras i vår personliga kunskap. Med personlig 

kunskap menade Polanyi en kunskapssyn som förenar individen med hennes kulturella arv. Människan 

är av naturen en kulturvarelse som påverkar och påverkas av vår omvärld. Polanyi talar därför om 

nödvändigheten av en social samvaro som utgår ifrån språket (Rolf, 1995, s. 13, 34f, 100, 104). Detta 

språk är dels ett hjälpmedel för att synligöra de dolda kunskaperna för oss själva men även ett sätt att 

uttrycka dem för folk i vår närhet. Inom många yrken uppstår ett så kallat fackspråk som förenar en 

grupp människor inom en viss profession. Men detta behöver enligt Polanyi inte betyda att man per 

automatik får en ökad kvalité på arbetet, detta språk kan vara en fasad där dialogerna istället för att vara 

konstruktiva blir innehållslösa och mest handlar om vackra ord. Formen i vilket man dryftar saker måste 

därför vara genomtänkta om man vill ha till en förändring och inte riskera att kunskapen stannar hos 

individen (Rolf, 1995, s. 126, 129). Den ryska pedagogen Lev Vygotskij ansåg även han att språket låg 

till grunden för vår personliga utveckling. Vårt tänkande verbaliseras i vårt medvetande med hjälp av 

orden och leder till en personlig utveckling (Hermansen, 2000, s. 59f). Det lilla barnet ärver ett språk 

samt en kultur och genom detta även ett sätt att vara på. När barnet blir tillräckligt stort och kan börja 

utforska världen på egen hand, så är det en värld skapad av tidigare generationer som utforskas. Dock så 

upplever vi och tolkar saker utifrån oss själva och gör upplevelserna av världen till våra egna och 

personliga kunskaper.  

 

Donald A. Schön som levde mellan 1930-1997 ligger bakom en kunskapsteori om praktiskt kunnande. 

Han var av uppfattningen att universitetens kunskapssyn var för snävt inriktad och utgick ifrån ett 

vetenskapligt perspektiv som man försöker tillämpa på den mänskliga praktiken. Genom detta synsätt 

såg man det professionella yrket som ett mål för problemlösning som går ut på att finna de bästa 

lösningarna på de svårigheter som uppstår. Vad man inte tog hänsyn till enligt honom var att många 

problem inte alltid är så uppenbara som man först kan tro. ”In real world practice, problems do not 

present themself to the practioner as givens.” (Schön, 2003, s. 40). Teorier som är menade att användas i 

arbetet kan därför vara svåra att tillämpa i verkligheten. När det kommer till det vardagliga ofta 

spontana handlandet reflekterar vi mer instinktivt, vår kunskap är många gånger inneboende och fås 

utlopp i sådant vi gör. Han utrycker det genom att säga att vårt vetande får utlopp i vårt handlande (ibid. 

s. 49). En person som ställs inför ett specifikt problem kan således besitta en lösning på detta spörsmål 

även om han eller hon inte trodde det innan problemet uppdagades. 
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Liksom Polanyi anser Schön att kunnande bygger på erfarenhet som blir en del av oss själva. Men en 

negativ effekt av detta kan uppstå nämligen att man blir för ensidig i sitt sätt att agera på i olika 

situationer. Därför poängterar han vikten av reflektion över det praktiska handlandet både i efterhand 

men även under själva arbetets gång. Denna reflektion kan ske människor emellan men även inom dem 

själva och kan ses som ett verktyg att handskas med den problematik som kan uppstå inom det praktiska 

arbetet. För att reflektera krävs det teorier, som av naturliga skäl skiljer sig mellan olika yrken (Schön, 

2003, s. 60, 62, 270, 272). Inom skolans värld använder man sig exempelvis av diverse pedagogiska 

synsätt. Men även förutsättningar att reflektera runt dessa teorier måste finnas.  

 

Henrik Bohlin försöker reda ut begreppet tyst kunskap i antologin vad är praktisk kunskap? Han 

beskriver inledningsvis hur sjuksköterskor tack vare det Aristoteles skulle kalla för fronesis har en 

känsla av att något inte står rätt till med vissa patienter, även om de vetenskapliga metoderna och 

verktygen påvisar något annat. Bohlin hänvisar till Ingela Josefson som kritiserar att man exempelvis 

inom sjuksköterskeutbildningen strävar efter att göra den mer teoretisk och att man genom detta riskerar 

att förlora den kunskap som går i arv genom praktiska träningen. (Bohlin, 2009, s. 55-56) Värt att notera 

är att Ingela Josefson var verksam som rektor på Södertörnshögskola fram till år 2010. Hon ger uttryck 

för att det praktiska kunnandet i vissa fall är av primär betydelse för att kunna tillgodogöra sig vissa 

kunskaper som inte kan fås genom att läsa böcker, utan som i stället erhållas i mötet med andra. Här 

finns det skillnader med verksamhetsteoretiker som menar att all god undervisning måste utgå ifrån en 

teori. Och att utan denna teori blir kunskapen svårbegriplig och sammanhangslös (Hermansen, 2000, s. 

108).  

 

Hedin och Svensson menar att praktiker kan vara lite skeptiska till det teoretiska resonemanget som 

många gånger är lite generell och för dem oanvändbara. Men de menar även att teori använt på rätt sätt 

kan gynna även en praktiker. Genom teorier kan man reflektera över de egna erfarenheterna och således 

är teori och praktik inte nödvändigtvis två skilda företeelser, utan mer två sidor av samma mynt. Teori 

behövs i det praktiska och praktik i det teoretiska (Hedin & Svensson, 2011, s. 14-19). Man kan säga att 

teori och praktik är två verktyg som tillsammans används för att uppnå de mål och riktlinjer som finns i 

skolans styrdokument. Hur väl man uppfyller dessa mål är i sin tur en måttstock på hur god kvalitén är i 

verksamheten. 
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5 Syfte och frågeställning 

 

Här kommer syftet och frågeställningen preciseras. Noteras bör att jag utgår ifrån att utbildningen 

påverkat respondenterna på ett eller annat sätt, detta gör jag eftersom det av många anses som en 

självklarhet, då behovet av utbildning annars skulle vara överflödig. Om det mot förmodan skulle visa 

sig att så inte är fallet, får jag istället utreda varför utbildningen inte lyckats med det den är utsatt till att 

göra. Utbildningens inverkan är av speciellt intressant då många i dag väljer lägga ner mycket tid och 

pengar på eftergymnasiala studier. 

5.1 Syftet med studien 

Syftet med studien är således att undersöka på vilket sätt högskoleutbildning påverkar yrkeserfarna 

pedagoger som saknar formel behörighet inom sitt yrkesområde. 

5.2 Frågeställning 

Följande frågeställningar avser studien att besvara. 

 Varför sökte de utbildningen och vad är deras åsikter om den? 

 Hur ser deras syn på kunskap och lärande ut? 

 Hur har utbildningen påverkat dem? 

 Hur kommer yrket utvecklas i framtiden? 



13 

 

6 Metodkapitel 

 

Här beskrivs det mer ingående hur tillvägagångssättet ska gå till för att uppfylla syftet med studien och 

få svar på frågeställning. 

6.1 Undersökningsmetod 

Jag kommer att använda mig av kvalitativa undersökningsmetoder i form av djupinterjuver. Med 

kvalitativ forskning menas att man gör färre antal men mer ingående undersökningar där man tolkar och 

försöker att först innehållet på ett djupare sätt, exempelvis genom verbala intervjuer (Patel & Davidsson, 

2003, s. 14). Fördelen med denna metod är att förståelsen för hur personerna tänker och känner runt ett 

specifikt område ökar, i det här fallet hur utbildning påverkat pedagogernas arbete. Detta låter sig bäst 

göras genom att man sätter sig ner och samtalar med personen i fråga. Alternativet skulle kunna vara en 

mer kvantitativ metod där man låter en större grupp individer få svara på en enkät som sedan analyserar. 

Även om detta tillvägagångssätt skulle ge en mer lätthanterlig data och belysa en större grupp, så skulle 

troligtvis inte studiens frågeställningar låta sig besvaras eftersom följdfrågor och tolkningar av 

personernas utryck skulle omöjlighet göras.  

 

Till skillnad ifrån kvantitativa undersökningar då själva analysen inte påbörjas förrän efter all data 

samlats in så kan man när man arbetar kvalitativt påbörja analysen parallellt med själva datainsamlingen 

(Carlsson, 1996, s. 20f). Min analys kommer att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt där jag försöker att 

söka en djupare förståelse till svaren som ges på frågorna. Hermeneutik är synonymt med tolkningslära 

och härstammar ifrån forngrekiskan där man inom teologin studerade och tolkade olika religiösa texter 

(ibid. s. 15f). Genom att tolka och jämföra respondenternas svar med varandra samt med det som tas upp 

i litteraturen så hoppas jag uppfylla syftet med studien.  

6.2 Urvalsgrupp 

Urvalet kan göras genom att man undersöker hela gruppen i en populationsundersökning eller delar av 

den i en urvalsundersökning (Stukat, 2011, s. 64) Eftersom jag valt att fördjupa mig med kvalitativa 

intervjuer som är relativt tidskrävande så utgörs urvalet av endast fyra studenter som läser det 

erfarenhetsbaserade fritidslärarprogrammet på Södertörns högskola. Den grupp som kan studeras är av 

naturliga skäl begränsad till att tillhöra just denna gruppering av människor, men valet av individer kan 

däremot göras på olika sätt. Frågan om man ska göra intervjuerna utifrån förutsättningen att man har 

haft så lite tidigare kontakt med respondenterna som möjligt eller med folk som man har mer kunskap 

om kan diskuteras. Stukat avråder dock ifrån att forska på bekanta då de deras åsikter många gånger 

överrensstämmer med ens egna (Stukat, 2011, s. 65). I detta fall tycker jag dock att fördelarna överväger 
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nackdelarna. När antalet intervjuer är få är det extra viktigt att få en så hög kvalité och tillförlitlighet på 

det insamlade materialet som möjligt. Genom en viss förkunskap till de som intervjuas har man fördelen 

att bedöma uppriktigheten i det som sägs. Intervjuer av denna karaktär handlar mycket om 

persondynamik och att man bygger upp ett förtroende så att personerna man samtalar med så de vågar 

anförtro sig till en (Carlsson, 1996, s.34). Genom att välja personer utifrån ovan nämnda premiss anser 

jag att man kan tillgodogöra sig stora fördelar redan innan intervjuerna har påbörjats, eftersom en 

relation till respondenterna redan finns. Förkunskaperna i det här fallet gör gällande att de som valts ut 

för intervju alla har högst egna och personliga åsikter som de kan stå för. Väljer man istället på måfå är 

risken stor att resultatet blir missvisande då slumpen har en viss betydelse. Tillfälligheterna minskar 

dock genom kvantiteten av det man undersöker. Desto större urvalsgrupp desto större tillförlitlighet blir 

således resultatet (Stukat, 2011, s.66).  

6.3 Generaliserbarhet 

Eftersom gruppen som undersöks är relativt liten så kan man inte generalisera och säga att resultatet av 

studien gäller alla som läser denna utbildning. Man får i stället försöka se studien som ett representativt 

urval där stickprov har gjorts för att få en bild av hur det kan vara. Hur man slutligen väljer att tolka 

resultatet överlåter jag till läsaren själva att bestämma.  

6.4 Intervjuteknik  

Genom att utgå ifrån en mer strukturerad frågeställning (se bilaga A) som ställs i samma följd till de 

olika respondenterna hoppas jag i efterhand att kunna jämföra svaren med varandra, något som jag ser 

vissa svårigheter i om man skulle välja att utgå ifrån en lägre strukturering med mer öppna frågor. 

Denna intervjuteknik kan dock ha den fördelen att den man ställer frågorna till inte känner sig lika 

utfrågad och blir bekvämare i situationen som i sin tur kan leda till mer kvalitativa svar. För att uppnå 

samma resultat med högre grad av standardisering krävs det att man tänker extra mycket på att vara en 

aktiv samtalspartner där man är lyhörd för vad objektet vill berätta och ställa samma fråga ur flera olika 

perspektiv. Detta kan göras genom att ställa följdfrågor, eller se till språkhandlingar som röstläge, 

betoning, kroppsspråk etc. Man får heller inte glömma bort att se till kontexten, det vill säga vilka är det 

man intervjuar och hur ser situationen runt intervjuerna ut. Saker att tänka på kan vara vilken tid och 

plats intervjuerna ska genomföras men även att man kommer förberedd med fungerande materiel och 

genomtänkta frågor (Stukat, 2011, s. 42ff; Carlsson, 1996, kap 3). Inte bara frågornas innehåll bör 

förberedas utan även des utformning. Börjesson & Palmblad berör något viktigt nämligen att ordens 

betydelse tolkas av oss själva (Börjesson & Palmblad, 2007 s. 64). När intervjuerna är genomförd kan 

det vara en god ide att göra transkribering en relativt omgående, då det som sagts fortfarande är färskt i 

minnet. För även om intervjuerna är bandade så glöms de visuella intrycken fort bort.  
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Jag kommer att redovisa resultatet under fyra teman eller rubriker. Under den första rubriken vill jag 

undersöka hur det kommer sig att de fyra som varit föremål för undersökningen valt att börja studera 

och vad de har för bakgrund. Jag vill med detta försöka få en djupare förståelse för vilka de är som 

personer. Under den andra rubriken kommer deras tankar om den utbildningen som de genomgått 

beröras. Frågan är av central betydelse då syftet bygger på hur de har upplevt sina studier. Tredje 

rubriken rör deras syn på kunskap och lärande. Svaren här avser att öka förståelsen för varför de har 

upplevt sin studietid som de har gjort. Fjärde och sista rubriken kommer att innehålla en redogörelse för 

hur de tror att yrket kommer att utvecklas i framtiden. Detta kan för vissa anses vara onödigt, men är av 

betydelse då en persons tankar om framtiden säger mycket om dennes intuitioner och mål. Genom dessa 

fyra områden hoppas jag täcka in dåtid, nutid och framtid och på så sätt skapa ett underlag för den 

slutliga diskussionen. 

6.5 Reliabilitet & validitet 

Kort beskrivet menar man att validitet är hur väl forskningen mäter det som den är avsedd att mäta, 

medans man med reliabilitet menar hur tillförlitlig ens data är (Hartman, 2005, s.44). Ett problem som 

jag kan se är det som konstruktionismen tar upp nämligen att inget är fritt ifrån den egna personens 

påverkan (Börjesson & Palmblad, 2007, s.9). Hermeneutiken som är min analysmetod menar att man 

inte kan bortse ifrån forskarens inverkan.  Medans empirinära ansatser anser att man kan vara objektiv 

bara man är medveten om det (Patel & Davidsson, 2003 s.79). Jag anser att målsättningen måste vara 

empirinära dvs. ha en medvetenhet om den egna påverkan. Men även om målsättningen är att agera så 

objektivt som möjligt så är det svårt att komma ifrån den egna inverkan på resultatet. Det är trots allt 

samma person som ställer frågor och drar slutsatserna. Kunskap är således jagbetonat, situationsbunden, 

samt skapas av och emellan människor. Därför är det viktigt att ha i åtanke hur ens egen delaktighet 

inverkar på resultatet och att man i förlängningen granskar det man kommer framtill med kritiska ögon. 

Det finns en föreställning om att studier av människor inte klassas som lika evidenta och vetenskapliga 

som exempelvis resultaten i mer naturvetenskapliga områdena som matematik och fysik. Detta eftersom 

det finns många olika faktorer som påverkar utfallet inte minst som tidigare nämnts forskarna själva. 

Släpper jag en sten så är det ganska lätt att förutspå vad som händer till skillnad från vad man förväntas 

höra av en människa som tillfrågas rörande ett specifikt ämne. Hansson tar upp att källkritik är en metod 

att legitimera den humanistiska vetenskapen (Hansson, 2007, s. 51). Därför är det alltid av godo att med 

viss kriticism granska teorierna och källorna som man använder sig av.  
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6.6 Egen förförståelse  

Efter 13 år som outbildad pedagog varav de senast tre har kombinerats med studier, tar jag mig an detta 

arbete med en viss förförståelse om ämnet. Detta kan vara av både positiv och negativ karaktär. En 

fördel är att jag har lättare att orientera mig i arbetets utformning. Med detta menar jag att valet av 

metod, litteratur, frågeställning, syfte, teoretiska utgångspunkter etc. görs med större säkerhet än om 

man skulle vara novis inom ämnet. Dock finns det även fördelar att ta sig an ett område som man inte är 

lika insatt i. Dessa fördelar utgörs till stor del av att man är friare ifrån egna värderingar som grumlar 

ens omdöme och på ett eller annat sätt kan påverka resultatet i den en eller den annan riktning. För att 

undvika detta har jag rannsakat mig själv rörande mina egna åsikter om ämnet. Genom denna insikt 

hoppas jag på att minimera chanserna att omedveten påverka resultatet. 

6.7 Etiskt övervägande 
En av huvudteserna när det gäller forskningsetik är att den ska vara frivillig och att de man forskar på 

ska ha möjligheten att när som helst hoppa av. Om det visar sig att forskningen på ett eller annat sätt är 

till skada för försökspersonerna ska forskaren själv avbryta studierna. I möjligaste mån bör de 

involverade informeras om forskningens syfte och innehåll på ett klart och tydligt sätt. I 

vetenskapsrådets riktlinjer för forskning står att läsa att ”Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och 

preciserat till viss forskning, samt skall dokumenteras.” (Vetenskapsrådet, 2004). I egenskap av detta 

har de som intervjuats fått skriva under ett papper där syftet och användningsområdet preciseras. Enligt 

paragraf 16 § i lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor nämns det även att de 

personer man undersöker har rätt att få veta vem som är forskningens huvudman men även vad 

forskningen syftar till och hur den kommer att genomföras. Metoden som används i studien bör 

redogöras för respondenterna och således också vilka risker som forskningen förorsakar. (Notisum, 

2012). Detta har för respondenterna framförts muntligt vid själva intervjutillfället. Vidare skriver Staffan 

Stukat i sin bok Att skriva examensarbete inom utbildnings vetenskap att hur man väljer att presentera 

resultatet bör redovisas för de inblandade och att man så långt det går ska undvika beroendeställning 

mellan forskaren och forskningsobjekten. Något som värt att notera är kravet på konfidentialitet och att 

endast sådana uppgifter som är relevanta för studien bör redovisas. Detta för att värna om individernas 

integritet (Stukat, 2011, s.139f) Eftersom respondenterna kan anses stå i beroendeställning till högskolan 

som examinerar detta arbete så kommer råmaterialet enligt Hartmans rekommendationer att efter 

genomfört arbete att förstöras (Hartman, 2005, s.130). I detta syfte har även namnen på de som deltagit i 

studien ändrats. De som varit föremål för intervjuerna omnämns som Annelie, Johanna, Pelle samt Kalle 

och har alla mellan 6-19 års yrkeserfarenhet som pedagoger i skola eller liknande verksamhet. 
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7 Resultat 

 

I följande avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas, med utgångspunkt av vad som tagits 

upp i metodkapitlet samt frågeställningen och syftet som beskrivs på sida. 12. 

7.1 Social bakgrund 

Alla fyra som varit föremål för intervjuerna har i en eller annan bemärkelse arbetat inom andra 

yrkesområden men valt bort dessa till förmån för att arbeta på ett fritidshem med en verksamhet som för 

dem känns mer givande och meningsfull. Detta mycket beroende av att jobbet upplevs som varierat och 

involverar arbete med människor och relationer. Pelle utrycker det genom att säga. 

 

Jag hade tidigare en bakgrund att arbeta med datorer och det bästa man kunde åstadkomma då var 

att konkurera ut ett annat företag. Nu känns det som det inte finns någon gräns till vad det bästa är. 

Få barn att leva ett sunt liv, lära sig förstå nya saker, bli lyckliga i längden. Det finns ingen gräns. 

 

Pelle ger i dag uttryck för en mer humanistisk syn på sitt arbete, där verksamhetsutveckling inte leder till 

någon annans avveckling. Istället ser han det gränslösa lärandet hos eleverna som något som ger jobbet 

ett mervärde. Denna tillfredställelse är även något som de andra påpekar och känner. Både Kalle och 

Annelie betonar vikten av att få arbeta med människor och att inte ha ett monotont och enformigt arbete. 

I deras nuvarande yrken är relationer till kollegor, elever och föräldrar något som stimulerar och 

inspirerar dem i deras arbete. Annelie talar varmt om dialogen med barnen och säger att 

kommunikationen dem emellan inte bara stärker barnen, utan hon ser även en individuell utveckling hos 

sig själv. Omsorgsarbetet var något som engagerade henne redan som ung, till en början som barnvakt åt 

sina yngre syskon, senare som barnflicka åt andras barn och sedermera i skolan. Under en kortare tid 

arbetade hon som servitris men insåg ganska snart att detta inte passade henne och sökte sig därför till 

ett annat mer pedagogiskt arbete. Kalle och Pelle har även de erfarenheter av att arbeta med annat, men 

känner för tillfället att det har hittat ett yrke som passar dem bra. Pelle understryker detta genom att säga 

att det här är något han vill syssla med resten av sitt liv. Inte alla har dock haft samma inställning till 

yrket. Johann såg arbetet till början som en möjlighet till förändring i hennes livssituation genom att 

flytta från landsbygden till storstaden. Men idag kan hon glädjas över mycket med sitt jobb, hon 

utrycker bland annat uppskattning över att arbetet är relativt fritt och att man har stort inflytande över 

hur man planerar, strukturerar och lägger upp sina arbetsuppgifter. 

 

Ett gemensamt mönster kan skönjas i hur dessa fyra personerna hamnade inom yrket. De berättade att de 

först erbjöds att arbeta i skolan på ett vikariat, som senare ledde till anställning. Två av dem fick jobbet 
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genom att bekanta tipsade skolan om att de var personer som lämpade sig bra att arbeta med barn. Går 

man igenom de fyras redogörelser kan man skönja en idealbild hur en människa som arbetar inom deras 

profession ska vara. Kort beskrivet är det en person som är flexibel, lyhörd, reflexiv och har en viss 

självinsikt. Både Kalle och Annelie fick erbjudande om en fast anställning för många år sedan då 

utbildning inte var lika nödvändig som den är i dag. I dagsläget är det dock svårare att få en 

tillsvidaretjänst endast på premissen att man passar in eller att någon anser att man har de rätta 

egenskaperna för jobbet. Även om undantag finns, Johanna omvandlade sitt vikariat till en 

tillsvidaretjänst redan ett år efter hon bytt tjänst, men då hade hon redan påbörjat en utbildning till 

fritidslärare, något som kan ha haft en viss inverkan på att detta skedde. 

 

Endast en av de intervjuade har i dagslägget ingen tillsvidaretjänst, utan arbetar fortfarande på ett 

vikariat, där han varje termin måste söka sin tjänst. Pelle berättar att det är främsta på grund av detta 

som han valt att utbilda sig och på så sätt bli anställningsbar. Emellertid så understryker han att många 

av ämnen som de läser på högskolan både är intressanta och givande. Hos övriga tre skiljer sig 

orsakerna till varför de valde att påbörja utbildning. Kalle gör gällande att ökad lön från början var ett av 

huvudargumenten, men att han under utbildningens gång har förstått vikten av att studera och lära sig 

saker som han kanske inte tänkt på tidigare. För Kalle och Pelle har utbildningen således fått en positiv 

sidoeffekt i form av kunskap som de i framtiden kan få nytta av. Johanna och Annelie såg i första hand 

utbildningen som något utvecklande, något som kunde ge dem redskap att bli bättre inom sitt 

yrkesområde. Johanna säger att ”Målet var väl att få mer teoretisk kunskap om det vi gör praktiskt och 

nu är väl även mitt mål att fortsätta plugga lite till.” Utbildningen har således givet henne mersmak och 

en vilja att fortsätta studera och lära sig mer.  

 

Annelie däremot påvisar inga önskningar om fortsatta studier, utan känner sig ganska nöjd med vad hon 

har presterat och ser utbildningen som en bekräftelse eller ett kvitto på hennes kompetens. Hon berättar. 

 

Min erfarenhet är som sagt 19 år och jag är utbildad fritidsledare också sen flera år tillbaks. Men 

högskolans värld har alltid varit lite så där wow, lite högre upp, att få det på papper är ett bevis på 

att man kan det här. 

 

Hon utrycker i sitt sätt att svara att en högskoleutbildning ger status och respekt. Någonting som i stort 

sätt alla fyra redogör för då de beskriver hur deras kollegors syn på dem har förändrats i och med den 

nyvunna kunskapen ifrån högskolan. Kanske är det även denna respekt för utbildning på högre nivå som 

gjorde att både Kalle och Johanna innan utbildningen tyckte att det kändes lite läskigt att börja studera 

på högskolan. Kalle spekulerar i att det möjligtvis kan ha och göra med att det i hans familj varit 
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ovanligt med högskoleutbildning. Att man inte pratat om det akademiska livet i hemmet och att det 

därför varit en främmande värld för honom. Faktum är att ingen av de intervjuade kommer ifrån en 

akademisk familjebakgrund, om man ser till föräldrarnas utbildningsnivå det vill säga. Däremot har två 

av deltagarnas syskon genomgått högre studier, närmare bestämt Johannas systrar och Pelles bror. Hur 

detta påverkat dem i deras beslut att studera vidare är oklart, men eftersom Pelle har en 

högskoleutbildning sedan tidigare och Johanna funderar på att fortsätta att studera, så kan man spekulera 

i att en viss inverkan har skett.  

7.2 Utbildningens roll och betydelse 

Pelle är som nyligen nämnts den enda som har genomgått en tidigare högskoleutbildning. Först var han 

av åsikten att lärarutbildningen var lite flummig, till skillnad ifrån den mer naturvetenskapliga formen 

som han var van vid från sin tid på KTH. Så här i efterhand har han dock kommit till insikt att vissa 

frågor inte går att besvaras med vetenskapliga svar, som många gånger är mer generella och allmänna. 

Han ställer sig dock kritisk till den ojämna nivån på den nuvarande utbildningen och detta är en 

uppfattning som förenar alla fyra . De nämner bland annat att standarden mellan delkurserna varit alltför 

varierad och att lägstanivån varit alltför låg. Kalle är den som riktar starkast kritik inte bara mot den 

egna utbildning, utan även mot lärarutbildningen i stort. Han funderar i följande banor. 

 

Jag vet inte om man ska säga dålig kvalité det känns som vem som helst kan passera. De utbildade 

personerna på jobbet har liksom fått lite lägre, inte negativ dålig status men deras status har sjunkit 

lite. Jag har förstått att om man ska göra ett bra jobb i skolan så handlar det mer om hur man är 

som person, det sociala arvet och allt sådant där.  

 

Kalle lyfter här fram andra framgångsfaktorer för att lyckas på jobbet och anser att utbildningen är något 

överskattad. Dock så är han inte lika specifik i sin kritik mot utbildningen som exempelvis Johanna och 

Annelie, som båda nämner de estetiska bitarna i undervisningen. Johanna berättar att hon skulle vilja se 

att dessa moment på ett bättre sätt förankrades i den aktuella delkursen och att de studerandes 

yrkeserfarenhet mer togs tillvara på. Annelie uttrycker även hon, inte bara med orden utan med hela 

hennes kroppsspråk, en besvikelse över hur vissa moment i utbildningen utformats.  

 

Jag tycker vi har känts lite som försökskaniner, jag tycker att nivån har varit ojämn. Så här i 

efterhand kan jag ju se mer av vissa saker och strukturer speciellt det estetisk praktiska delen kunde 

de ha ändrat på. Det är en stor del av fritidshemsverksamheten som vi sysslar med.” 

 

Detta missnöje kan grunda sig i hennes åsikt att de estetiska ämnena är värdefulla kunskaper som hon 

eventuellt praktiskt velat pröva med barnen på sin arbetsplats. Studenterna som läser den 

erfarenhetsbaserade utbildningen gör nämligen sin VFU (verksamhetsförlagda utbildning) på sin 
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arbetsplats, där det är tänkt att arbete och lärdomar ifrån högskolan ska kombineras. Om det är av 

positivt eller negativ beskaffenhet att läsa en utbildning på distans går åsikterna isär. Pelle menar att han 

har svårt att kombinera sitt arbete med studier, medans Kalle däremot tycker att formen passar honom 

mycket bra. Annelie och Johanna nämner emellertid inte att utbildningen skett på distans, utan pratar 

mer om själva upplägget och innehållet, när de tillfrågas om formen på utbildningen.  

 

När det rör kravet på erfarenhet kan man se två olika läger. Det ena med Kalle och Annelie som är 

försiktigt positiva. Kalle anser bland annat att vi lär oss olika mycket av våra erfarenheter och stor 

erfarenhet per automatik inte behöver betyda att man kan mer än en person med mindre erfarenhet, detta 

eftersom vi lär oss olika mycket av våra upplevelser. Annelie är inne på samma bana och menar att det 

finns många som skulle vara lämpliga men som inte får chansen, eftersom de har för få år inom yrket.  

 

I det andra lägret med Pelle och Johanna är man mer positiv till kravet på erfarenhet. Johanna sätter upp 

ett minimum på fem år eftersom man tar med sig erfarenheter som man delger de andra. Pelle ser till 

baks på sitt egna liv och konstaterar att det kan finnas en risk att hoppa på en utbildning som leder till ett 

yrke som man inte har prövat på. ”Jag tänker på min KTH utbildning som jag tyckte utbildningen var 

rätt kul och så där och sen kom jag ut och så bara, å nej det här var ju inte alls vad jag ville. Så jag tror 

att det är jätte viktigt.” Han grundar således denna åsikt på en självupplevd händelse, som kan tyckas 

vara ett fel val i livet. Däremot ställer han sig kritisk till att de studerande i allt för hög utsträckning ska 

lära varandra i stället för av lärarna. Han nämner ett tillfälle när gruppen skulle redovisa litteratur för 

varandra och en av deltagarna hade missuppfattat vad som stod och delgav detta för övriga gruppen. I 

stället anser han att själva undervisningen bör vara styrd av lärarna som han tycker är kompetenta och 

duktiga inom sina områden. När formen på utbildningen dryftades låg en jämförelse med de som går det 

ordinarie programmet, där man läser till samma yrke men inte på distans, nära till hands. Men endast 

Kalle nämner dessa och konstaterade att de faktiskt läser så gott som samma utbildning och konstaterar i 

efterhand att man kunde ha tagit till vara på de erfarenhetsbaserade studenternas erfarenheter på ett 

annat sätt. 

 

Kalle beskriver hur utbildningen har gett honom höjd status och mer pondus bland kollegorna på jobbet. 

Han känner även att han idag är bättre på att argumentera och kan säga ifrån när han tycker att något är 

fel. Även om han anser att hans pedagogiska synsätt inte har förändrats nämnvärt, så tycker han att vissa 

praktiska saker i arbetet idag är annorlunda. Kalle som nyligen bytt arbetslag beskriver att han i 

dagsläget mest försöker att passa in och håller därför en låg profil gentemot sina kollegor. Men han 
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påpekar även att han i sitt tidigare arbetslag många gånger tog till vara på det han lärt sig i utbildningen. 

Han berättar. 

Jag såg till att fritidshemmet började säga vad vi gjorde när vi hade en aktivitet skrev vi vad vi 

gjorde och varför vi gjorde det vad det pedagogiska syftet var med det och jag tror att en del 

föräldrar uppskattade det väldigt bra. Och det var inte bara inom lekar utan det var när vi gick till 

parker och så kunde vi t.ex. Redovisa att vi hade trafik träning för att barnen ska kunna bli 

självständiga och klara av att veta hur trafik fungerar. 

 

På frågan om något i utbildningen varit extra givande svarar han att Aristoteles kunskapssyn varit 

tänkvärd, eftersom den är så pass gammal och trotts det fortfarande aktuell. En annan pedagog som han 

nämner är Vygotskij med sin utvecklingslära. ”Att man ska lägga ribban lite över hela tiden för att 

utvecklas. Det är något som jag liksom tyckt själv hela tiden så det är en teori som jag liksom kan 

hänvisa till. Så det tycker jag har varit givande.” Här har han fått belägg för något han tror på och kan 

åberopa i det dagliga arbetet. Kunskapen om teorin har således stärkt honom i hans praktiska arbete.  

 

Även Annelies redogör för att hennes syn på yrkets betydelse har stärkts. Detta i och med att hon liksom 

Kalle fått belägg för att sådant hon gör och som hon nu kan hänvisa till i tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. Hon menar att en personligutveckling har skett, bland annat säger hon. ”Jag 

reflekterar mer och jag har ett syfte med det jag gör, att beskriva verksamheten på ett sätt, föra fram det 

på ett annat sätt, ta med styrdokumenten, mycket mer.” Hon ser sitt arbete ur ett helhetsperspektiv 

numera och har förstått att tankarna bakom det man gör är minst lika viktiga som själva görandet i sig. 

Vidare menar hon att ett mer beaktande synsätt gentemot barnen har uppstått, där hon är mer lyhörd och 

finkänslig, i synnerhet när det gäller konflikthantering och dylikt. I stället för att ge eleverna förslag på 

lösningar lyssnar hon in dem och prövar olika förhållningssätt. Beträffande om hon tror att kollegors syn 

på henne har förändrats svarar hon ja med självsäker röst och fortsätter. ”Två av dem är fritidspedagoger 

och jag talar samma språk som dem nu. Jag kan språket, förut hade jag inte termerna orden, för vi måste, 

jag tror att vi måste sätta ord på vår verksamhet för då gör vi den också viktig och då behövs språket.” 

Hon belyser språket betydelse för kommunikationen och vikten av att man pratar samma sorts språk. 

Trots detta ser hon sig själv fortfarande som en och samma person, även om en förändring åt det 

positiva hållet har skett inom henne. 

 

Även Johanna menar att en förändring har ägt rum och att hon i dag tänker och reflekterar mer över det 

hon gör samt att hon försöker att använda sig av sådant som hon lärt sig i sin utbildning. Till exempel 

upplever hon liksom Annelie att hon i dag har bättre verktyg för att kunna handskas med konflikter. Hon 

säger att ”jag tycker lite olika teoretiska perspektiv på inlärning och kunskap har varit bra och de lite 
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mer filosofiska kurserna då man har fått bolla med olika begrepp.” Återigen lyfts teoriernas betydelse 

fram som något som utvecklar det praktiska arbetet. Ytterligare en skillnad som Johanna ser hos sig 

själv är att hon idag mer uppmärksammar det enskilda barnets behov snarare än hela gruppens. Ett 

exempel på detta är insikten att barnen lär sig och tar till sig kunskap på olika sätt och att man därför bör 

utgå ifrån individerna själva. 

7.3 Synen på kunskap och lärande 

Pelle nämner angående lärande att han i dag tänker mer på att barnen faktiskt lär sig mer traditionella 

skolkunskaper, som att räkna och skriva, även på sin fritid. Han beskriver hur han numer försöker 

distansera sig till sin syn på barnen och se saker ur ett bredare perspektiv. Bland annat har genusteorin 

fått honom att fundera över hur människor formas av de normer och värden som finns i vårt samhälle. 

En skillnad i sitt sätt att agera på beskriver han på följande sätt. 

 

Jag tror att min syn förut var ganska mycket att barn behöver oss och är lite inkompetenta, vi ska 

lära dem saker, en traditionell förmedlings pedagogik någonstans i botten. Medans jag nu mer 

tänker att jag måste få barnen att utmana sig själva för att de ska lära sig, för att de ska kunna få 

verktyg för att klara sitt liv bättre. 

 

Han tar liksom de andra upp konflikter som ett exempel och att de finns en poäng att barnen försöker att 

lösa dessa själva i stället för att tro att någon annan ska göra det åt dem. Han menar även att barnen 

ibland kan gynnas av att inte komma till någon lösning, utan bara lära sig leva med utgången. 

 

Alla fyra skiljer på praktisk och teoretisk kunskap. Johanna och Annelie poängterar vikten av att kunna 

förena dessa två. Pelle menar även att kunskap kan vara att veta hur och när man ska använda det 

kunnande som man besitter. Anneli berättar hur hon lär sig av livet. ”Mina erfarenhetsår är berikande 

alltså att jag genom min erfarenhet kan lära, också att det är en kombination av de två som behövs. Jag 

tror att kunskap för mig är allt jag kan ta till mig och utvecklas inom.” Hon ser således kunskap som ett 

personligt utvecklingspotential medan Pelle mer utrycker en diffus syn på begreppet. Han säger. 

”Kunskap kan uttryckas på många olika sätt. Det kan vara en kunskap som går att beskriva, det kan vara 

en kunskap som kanske inte går att beskriva. Det kan vara en färdighet, någonting man klarar av att 

göra. Jag det är en väldigt stor, en väldigt stor fråga.” Bägge två utrycker en viss problematik i att 

beskriva vad kunskap är och menar begreppet är mångtydigt.  

 

På frågan om hur man lär sig på bästa sätt säger tre av fyra att det är väldigt personligt. Johanna utgår 

ifrån sig själv och kopplar det sedan till barnen hon arbetar med. Hon säger. ”Personligen är det väl att 

göra både praktiskt och teoretiskt och det tror jag väl inte är annorlunda för barn alla är olika vissa 
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behöver mer teoretiskt och andra mer praktiskt. Så det är nog väldigt individuellt tänker jag.” Även Pelle 

hänvisar till sig själv och berättar att han personligen lär sig bäst genom att lyssna, men poängterar att så 

är inte fallet för alla, utan att det är väldigt olika från person till person. 

 

Kalle som är den enda som inte nämner att vi lär oss på skilda sätt, utgår även han ifrån sig själv när han 

svarar på frågeställningen om hur man lär sig på bästa sätt. Han hänvisar till frågan innan om vad 

kunskap är och svarar följande. 

 

Ja eftersom jag sa att minne och erfarenheter är kunskap för mig så måste ena sättet vara att prova 

på olika saker och lära sig, utvärdera lite inom sig vad man har gjort och vad man har lärt sig. Och 

sen också råplugga in saker, alltså memorera saker och samtala genom andra, det är också kunskap 

när man liksom lär sig av varandra. 

 

Hans svar är mer inriktat på att en och samma person kan lär sig olika saker beroende på vilket 

tillvägagångssätt man använder sig av. Detta behöver dock inte betyda att han för den delen motsätter 

sig tanken att man lär sig på olika sätt eller att de andra inte anser att en och samma person kan lära sig 

olika saker genom att använda sig av varierade metoder. Kalle talar om en inre reflektion och ett yttre 

samtal där man lär sig av sig själv, men även i relation till andra. Här kan ett gemensamt mönster 

skönjas hos alla fyra, nämligen betydelsen av dialog för inhämtandet av kunskap. Kalle, Johanna och 

Annelie förenas även i synen på reflektion och hur viktig den är för det egna lärandet. Annelie säger att 

hon aldrig tidigare har reflekterat så mycket som hon gjort under de senaste åren och menar att mycket 

beror på att hon nu börjat studera. Detta reflekterande är något som hon även försöker inspirera barnen 

till att göra på sin arbetsplats.  

7.4 Framtidstro och utveckling 

Svaren på följande frågor bygger mer på spekulationer, men grundläggs i de fyras tidigare kunskaper. 

Johanna tror att deras yrke kommer att bli mer och mer likt lärarens och utrycker en ovilja till detta, på 

frågan varför hon anser så svarar hon ”Om jag ville bli lärare skulle jag läst till det. Jag tycker att man 

ska ha legitimation i fritidspedagogik och inte i hemkunskap, idrott eller slöjd, för det är det ämnet vi 

bedriver.” En viss frustration i hennes tonläge och sätt att svara på frågan kan skönjas och eventuellt 

bottnar detta i den pågående debatten om lärarlegitimation för fritidslärare, som begränsas till att röra sig 

om ett fåtal ämnen.  Hon uttrycker vidare i stället en vilja mot en utveckling där man fokuserar mer på 

att barn med behov av särskilt stöd får den hjälp som de behöver och har rätt till.  

 

Pelle nämner två olika politiska krafter då han blickar framåt, en som strävar åt det Johanna efterfrågar. 

Nämligen en ideologi som bygger på utökade resurser för att stärka skyddsnätet för de elever som ligger 



24 

 

i riskgruppen för att hamna i problem, och en annan som istället sätter kunskap i fokus. Om det som 

komma skall säger han. ”Det är en liten oviss framtid skulle jag säga. Jag tar det som det blir men 

förhoppning är att det inte ska bli en andrahands skola, utan att det ska bli en egen. Att man ska se 

vikten med fritidspedagogik snarare än som bara ett komplement till skolan.”  Uttrycket komplement till 

skolan är hämtat ifrån den nuvarande läroplanen och är en av beskrivningarna av fritidshemmens 

uppdrag. Hur man kompletterar skolan på bästa sätt är däremot upp till var och en att avgöra. Vissa 

menar att man ska verka som extra lärare i klassrummet, andra att man ska arbeta med skolämnen på ett 

praktiskt sätt utanför klassrummet. Pelle som för övrigt inte är ensam om att tycka att man även lär sig 

saker på sin fritid, vill mer fokusera på fritidspedagogikens och des betydelse för lärandet. Han säger att 

även om mycket kunskap skapas hos barnen på eftermiddagarna efter den obligatoriska skoltiden så är 

det är inom det sociala området som fritidshemmen har mest att erbjuda. På sin egen arbetsplats hoppas 

han på en ökad dialog mellan personalen som i sin tur stärker det gemensamma synsättet och öka 

chanserna att alla barn blir sedda och hörda.   

Även Annelie betonar vikten av detta och ser sig själv som en del i den kedja som fostrar och formar 

barnen.  Hennes tankar liknar Pelles och Johannas i den mån att hon tror att alla som verkar i skolan i 

framtiden kommer att ses som lärare som specialiserat sig inom olika områden. Skillnaden är att hon är 

mer positiv till denna utveckling och menar att man genom breddad kompetens kan tillgodose fler av 

barnens behov. ”Jag tycker att det går in i varandra, lärande och utveckling, att vi kan integrera mer med 

ämnena, alltså vår praktiska kunskap med det teoretiska, varva det med barngrupper. Då tror jag det blir 

en bredare utbildning för barnen.” Denna verksamhet ska enligt henne bygga på glädje och lust och 

måste vara snarlikt över hela landet. Hon är i dagsläget kritisk till att nivå på fritidshem är så varierad 

som den är och hoppas på att skolverket samt skolinspektionen i framtiden ska granska detta.  

 

Kalles syn på den kommande tiden skiljer sig något ifrån övrigas. Till en början tror han på större 

barngrupper och att detta kommer att leda till mer barnpassning än pedagogisk verksamhet. Men efter 

hand menar han att en förändring kommer att ske och att det kommer att bli en återgång till hur det var 

förut, då det fanns en distinktion mellan skola och fritidshemmen. Även han hoppas på att fler kommer 

att erkänna och se det man lär sig på fritidshemmen som viktiga kunskaper. Rent praktiskt nämner han 

att hur verksamheten utvecklas är styrt av skolans styrdokument, men att han med den nyvunna 

kunskapen som utbildningen har gett honom, kanske kan tolka dessa dokument till sin egen fördel. Han 

spekulerar vidare att han kanske kommer att ställa högre krav på de som arbetar runt omkring honom 

och genom konstruktiv kritik försöka höja standarden på verksamheten. 
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8 Diskussion/Slutsatser 

 

Jag kommer här att utifrån ett hermeneutiskt synsätt analysera de delar av resultatet som är aktuella 

utifrån studiens frågeställning och syfte.  Detta kommer att ske med utgångspunkt ifrån de tidigare 

redovisade teoretiska perspektiven, samt det som tagits upp i litteraturgenomgången och den tidigare 

relaterade forskningen. Avslutningsvis kommer jag att framföra mina egna slutsatser och tankar om det 

genomförda arbetet och ge förslag på vilka användnings samt utvecklingsområden som finns. 

8.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis nämns det att överutbildning i dag är en realitet i dagens samhälle. Men samtidigt framgår 

det att på dagens fritidshem finns ett underskott av utbildad personal. Varför inte fler väljer att utbilda 

sig inom detta yrkesområde har säkert flera förklaringar, detta är dock inget jag kommer att fördjupa 

mig i här, utan frågan lämnas öppen för andra att ta sig ann. Liksom Hildings doktorsavhandling visade 

så finns det olika skäl till varför man väljer att påbörja en högskoleutbildning. Även om de fyra 

personerna som i denna studie varit föremål för intervjuerna alla hade sin högst egna personliga 

anledning till varför de sökte utbildningen så kan ett gemensamt mönster skönjas i deras åsikter om den. 

Alla fyra uttrycker exempelvis en viss kritik över formen på utbildningen. Fler av de tillfrågade 

poängterar liksom Hedin att man bör nyttja pedagogernas erfarenheter på ett mer adekvat sätt (Hedin, 

2011, s. 42f). Genom att göra detta kan man öka chanserna att entusiasmera de studerande som besitter 

mycket självupplevd erfarenhet. En förhoppning att lära av varandra verkar finnas i gruppen, även om 

motsättningar mot detta också kom på tal. Inte minst genom Pelle som anser att studierna bör utgå ifrån 

lärarnas expertis, snarare än studenternas spekulationer. Vad som är det rätta tillvägagångssättet beror 

sannolikt på gruppens samlade erfarenheter inom det aktuella området. I vissa lägen är det troligen av 

godo med högre grad av styrt innehåll i undervisningen och i andra situationer bör man nog låta de 

studerandes erfarenheter ta större plats.  

 

Utgår man ifrån Aristoteles kunskapssyn är det fronesis som de som de intervjuade erhållit mest av, men 

det är även den form av kunskap som betraktas som mest tyst. Med detta menar jag att det kan vara svårt 

att sätta ord på detta kunnande. Som pedagog kanske någon besitter en förmåga att kunna entusiasmera 

och motivera eleverna, men har samtidigt svårt att förklara för sina kollegor hur man går tillväga för att 

uppnå detta kunnande. Således kan det vara ett problem att arbeta utifrån dessa mer subtila erfarenheter, 

som många gånger är mer diffusa och svårförklariga. En följd av detta kan bli vissa svårigheter att 

strukturera upp en undervisning som bygger på dessa erfarenhetsbaserade kunskaper som dessutom 

många gånger skiljer sig markant åt individer emellan. Men erfarenheter är inte helt obetydliga i en 
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utbildningssituation, Johan Locke nämner att vårt tänkande grundläggs i sådant vi upplevt (Marc-

Wogau, 1992, s. 179). Så gott som alla respondenter uttrycker en överlag positivt inställning till kravet 

på erfarenhet. Dock så behöver dessa erfarenheter inte nödvändigtvis leda till ökad kompetens. Kalle 

nämner bland annat att erfarenhet inte är synonymt med kunskap, då vi alla lär oss olika mycket av våra 

upplevelser. Annelie antyder även hon att det finns en viss orättvisa då det finnas lämliga pedagoger 

som inte har tillgodogjort sig de åren som krävs för att komma in på utbildningen. Men hon berör inte 

att det faktum att det finns en alternativ utbildning för dessa personer, nämligen att läsa det ordinarie 

programmet som inte har samma krav på erfarenhet. Endast Kalle uttalar sig om denna grupp av 

studenter och att deras utbildning är nästintill identisk. Vidare menar han att man kanske borde ha tagit 

tillvara på erfarenheter på ett bättre sätt. Likväl kan man tycka att det är de erfarenhetsbaserande 

studenternas praktiska erfarenheter som är störst och kanske deras episteme och teoretiska kunskaper 

som istället bör utvecklas. Alla fyra ger dock utryck för att de under utbildningens gång faktiskt tillägnat 

sig vissa teoretiska kunskaper som de känner att de har haft användning för i sin verksamhet, inte minst 

inom ämnet konflikthantering. Att det är just detta ämne som lyfts fram kan ha att göra med att detta är 

ett område som pedagogerna ofta kommer i kontakt med och som de känner att de har stor nytta av i sitt 

dagliga arbete. Just nyttan av det man lär sig är som tidigare nämnts en bidragande orsak till hur väl 

kunskapen förankras hos oss individerna. 

 

Man kan tänka sig att dessa nyvunna kunskaper lättare fås utlopp i verksamheten när man som de 

erfararna pedagogerna kombinerar arbete med studier, till skillnad om man genomför sin VFU period 

under en begränsad del av sin studietid. På detta sätt får man möjlighet att pröva de aktuella teorierna på 

ett praktiskt sätt, när de fortfarande är färska i minnet. Många kan säkert vitna om hur svårt det kan vara 

att erinra saker som man endast har fått beskrivet för sig eller som man läst i en bok. Dock så är det 

många som gynnas av att praktiskt pröva en teori och på detta sätt befästa kunskaperna och göra dem till 

sina egna.  

 

Den allmänna åsikten bland respondenterna verkar vara att hur vi lär oss i månt och mycket skiljer sig 

ifrån individ till individ, där vissa föredrar en mer praktisk inriktning och andra en mer teoretisk 

skolning. Dock kan man tänka sig att vissa saker kan vara svåra att lära sig genom endast idka teorin. Ett 

klassiskt exempel är att lära sig cykla eller simma. Ett annat är den tysta kunskap som Ingela Josefson 

och Henrik Bohlin nämner, där exempelvis sjuksköterskor får tillgodogöra sig ett kunnande genom 

erfarenheter ifrån yrkeslivet (Bohlin, 2009, s. 55-56). Ser man till likheterna mellan det arbete som 

sjuksköterskor ägnar sig åt och det som pedagogerna gör på en skola, så utgörs bägge verksamheterna 

primärt av människor som arbetar med andra människor. Därför kan man dra slutsatserna att den 
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verksamhetsförlagda delen av utbildningen är av stor betydelse för många yrken där man har en nära 

kontakt med människor. 

  

Som det framkom i resultatet så görs det en distinktion mellan teoretisk och praktisk kunskap. Det tas 

upp att vi lär oss på skilda sätt, vissa genom praktiskt arbete och andra som föredar en mer teoretisk 

skolning. Men även vikten av att förena dessa två kunskaper nämns dels av respondenterna men även av 

Hedin som menar att de olika kunskaperna fungerar som ett komplement till varandra (Hedin, 2011, s. 

14-19). Men liksom Schön måste man ha i åtanke att det finns en risk med att införliva kunskapen i oss 

själva. Denna risk utgör ett ensidigt, konservativt och reflexmässigt bettingat sätt att agera på. Visst kan 

det i vissa situationer vara bra med detta reflexmässiga beteende, men man kan även behöva förnya sin 

syn på världen och sitt sätt att agera. Ett sätt att göra detta är genom kritisk granskning av både sig själv 

och sin omvärld. I synnerlighet känns detta extra viktigt inom skolan som många gånger bygger gamla 

föreställningar som går i arv från den en generation till en annan. Denna kritik kan uppnås genom en 

inre reflektion som i sin tur leder till att man tillsammans med andra kan diskutera och utvecklas, något 

som inte minst Annelie och Johanna kan intyga. Schön menade att reflektioner utgår ifrån teorier och 

kanske är det på grund av de teorier som de två tillgodogjort sig inom utbildningen som har lätt till 

denna ökade reflektion. 

 

En annan uppfattning som framkom i intervjuerna var att flera ansåg att lägstanivån på utbildningen var 

för låg och kravet på att bli godkänd för lätt. Kanske bygger denna kritik på deras förutfattade meningar 

om hur utbildningen ska tesig. De hade alla innan påbörjade studier en syn på högskoleutbildning som 

något som var mer avancerat än vad den i realiteten visade sig vara. Eventuellt grundlades denna åsikt i 

en form av tysta kunnande som tar form i deras tidigare erfarenheter. Ingen är enligt Polanyi fri från 

inverkan ifrån samhället vi lever i. Ser man till Pelle och hans tidigare KTH utbildning formas 

säkerligen mycket av hans uppfattningar här. Han ser framför sig en utbildning som är mer vetenskaplig 

och positivistiskt inställd till kunskaper. De övriga är mer osäkra på vad de ska förvänta sig då varken de 

själva eller deras föräldrar har genomgått en högskoleutbildning. 

 

I likhet med Hildings slutsatser att en del av högskoleupplevelsen är strukturell oordning som dock 

överbyggs av positiva erfarenheter, så uttrycker de fyra respondenterna trotts vis kritik, en överlag 

positiv inställning till sin studietid. Johanna utrycker exempelvis att hon vill fortsätta studera även om 

hon inte är hundra procent nöjd med formen på den nuvarande utbildningen. Gör man en koppling 

mellan varför Kalle och Pelle valde att påbörja en utbildning, nämligen ökad lön och anställningsbarhet. 

Till det som skrivs i Debatt om det livslånga lärandet att hur motiverad man är att lära sig till stor del 
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bygger på vilka intuitioner man har med själva lärandet (Debatt om det livslånga lärandet, 2001, s. 7) Så 

kan man göra tolkningen att deras kritiska inställning till utbildningen till viss del bygger på att deras 

mål med studierna i första hand inte var att tillgodogöra sig kunskaper, utan var av annan karaktär. Men 

båda vittnar även om en förändrad inställning till studierna har skett under utbildningens gång. Alla fyra 

verkar i nuläget ha höga förväntningar på att studierna ska utvecklande dem på ett eller annat sätt. Och 

kritiken som Anna Hedin och Lennart Svensson riktar mot högre utbildning, nämligen att många 

studerar endast för att klara examinationerna stämmer inte i detta fall (Hedin, 2011, s. 26, 32). I stället 

verkar det finnas en allmän vilja till att få nya kunskaper som kan användas i deras yrkesverksamma liv. 

Sett ur detta perspektiv skulle kritiken mot studierna kunna grundläggas i att respondenterna faktiskt vill 

lära sig något och därför är kritiks till utbildningens utformning. Av egen erfarenhet har jag märkt att 

brist på inspiration många gånger yttra sig i likgiltighet, medans det omvända sker för en person som är 

inspirerad till att göra något. 

 

Utgår man ifrån det som tas upp om ett utbildningspessimistisk kontra ett utbildningsoptimistiska 

synsätt måste jag nog hävda att alla fyra hamnar inom det senast nämnda området. Detta på grund av att 

alla, trotts viss kritik, gör gällande att utbildningen har påverkat dem på ett positivt sätt. De poängterar 

på ett eller annat sätt vikten av studier för att utveckla den yrkesverksamma identiteten. Vissa 

restriktioner kan dock göras med utgångspunkt ifrån Kalles svar. Dels gör han uttryck för att 

utbildningen håller för dålig kvalité och att hans syn på utbildade kollegor förändrats till det sämre. Men 

om man ser till hur kvalité karakteriseras i litteraturgenomgången bygger mycket på personalens 

kompetens.  En kompetens som även Kalle känner att han fått tillgodogöra sig. Han framhåller bland 

annat att han blivit säkrar i sitt sätt att agera på och känner i dag att han kan utrycka sin ståndpunkt i 

olika frågor på ett mer självsäkert sätt än tidigare. Även Annelie nämner en förändring och poängterar 

vikten av att man pratar samma språk, trotts att Polanyi höjer ett varningsfinger för att fackspråk per 

automatik inte är synonymet med kvalité. Dock så kan man inte bortse ifrån vikten av språkets 

betydelse. Både Vygotskij, Schön och inte minst Polanyi berör ordens betydelse för den egna 

utvecklingen och lärandet. Med språkets hjälp kan man synligöra den egna kunskapen både för sig själv 

men även i mötet med andra. Detta är en förutsättning för att reflektion ska uppstå. Denna reflektion 

sker både inom en själva men även extrovert mellan människor.  

 

Även om fritidshemmen går en ovis framtid till mötes så finns det en gemensam önskan om att 

synliggöra vikten av fritidspedagogiken. Detta ovansätt om fritidshemmen blir mer eller mindre 

integrerad i skolan. Under utbildningens gång har de fyra inte bara kommit till vissa insikter, utan de har 
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även fått en rad med verktyg som de förhoppningsvis kommer att använda för att uppfylla deras vision 

om hur fritidshemmen ska se ut i framtiden. 

8.2 Slutsatser 

Efter genomfört arbete kan jag konstatera att metoden som utgick ifrån ett hermeneutiskt synsätt med 

kvalitativa intervjuer fyllde sin funktion. Dock fanns det svårigheter i att följa den strukturerade formen 

av frågor som från början var planerad. Anledningen till detta var att respondenternas svar ibland ledde 

till följdfrågor och att vissa frågeställningar fick tas bort eller omformuleras. Detta skedde ganska 

naturligt och även om resultatet på grund av detta blev något svårare att sammanställa så var detta 

nödvändigt för att få tillgång till ett så adekvat resultat som möjligt. Min största tvekan innan genomförd 

studie var om jag skulle välja att intervjua folk som för mig var okända eller om urvalet skulle göras av 

för mig kända personer. Jag valde sistnämnda eftersom kvalitativa intervjuer bygger på en god kontakt 

som jag redan vet att jag har med dessa individer. Dock har jag efter arbetes gång kommit till insikten 

att just detta förfarande kan leda till oanade problem, för den som genomför undersökningen. Risken 

ligger i att man under arbetets gång eventuellt måste framföra vis kritik mot respondenternas. Jag har i 

mitt arbete inte varit avhållsam i mitt opponerande, som sig bör. Men jag vet även att de som varit 

föremål för intervjuerna kan ta denna kritik, något som stärker mitt beslut av urvalsgrupp. Även min 

egen påverkan kan anses vara ett problem i undersökningen. Även om jag har försökt att vara så 

objektiv som möjligt går det inte att bortse från den egna inverkan på resultatet. Att jag själv genomgår 

samma utbildning och har en liknande bakgrund som de som var föremål för undersökningen kan vara 

ett hinder för objektiviteten. Detta har visat sig än mer tydligt när jag under arbetets gång fördjupat mig i 

begreppet tysta kunskaper. Men jag anser även att jag tack vare denna bakgrund gjort mitt yttersta för att 

fördjupa mig i frågan och på ett objektivt sätt försöka förstå och komma till insikt om det som arbetet 

syftade till. 

 

Hur har då utbildningen påverkat respondenterna. Till en början kan man se en viss attityd förändring 

rörande synen på utbildningen. Studierna var inte lika avancerade som de hade förväntat sig, men trotts 

detta uttrycker de överlag en positiv inställning till högskolan. Så gott som alla känner att det på ett eller 

annat sätt har utvecklats i sin yrkesroll. Inte minst har de fått tillgång till olika teorier som de kan 

använda på ett praktiskt sätt i sin verksamhet. Dessa nya kunskaper är när de används något som blir en 

del av oss själv och kan betraktas som tysta kunskaper. Det är viktigt att sätta ord på dessa detta dolda 

kunnande så att man kan diskutera och reflektera över dem. Detta är en förutsättning för att kunna 

utveckla sina kunskaper så att de inte stagnerar och blir förlegade. Här är språket av central betydelse 

genom att verbalisera vårt kunnande gör vi det också synligt för oss själva och kan diskutera det med 
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andra. Och det är just reflektion och kommunikation som de fyra respondenterna upplever som mest 

utvecklande och som lätt till en personlig utveckling och en kvalitetsförbättring inom det egna 

yrkesområdet. Har jag då uppnått syftet med min studie? Det vill säga att ta reda på hur utbildningen har 

påverkat dessa obehöriga pedagoger. Både och måste jag nog medge. Visst har förändring och 

utveckling som tidigare nämnts skett. Men att sätta fingret på exakt vad denna förändring ligger i kan 

vara svår då kunskaperna för oss själva många gånger är dolda och inte helt lätt låter sig förklaras. Man 

kan exempelvis besitta teoretiska kunskaper som man inte använder i praktiken eller tvärtom agera på 

ett sätt utan att man för den delen har evidenta kunskaper om det man gör. Även om respondenterna är 

uppriktiga i sina svar så kan utbildningen omedvetet ha påverkat dem på ett eller annat sätt.  

8.3 Användningsområde och vidare forskning 

Vad har då det genomförda arbetet för användningsområde? Min förhoppning är att jag har gett röst åt 

fyra av studenter som gått den erfarenhetsbaserade utbildningen på Södertörns högskola. Kanske kan 

dessa röster i framtiden bidra till en utveckling av utbildningen som i sin tur leder till ökad kompetens 

bland fritidshemspersonalen. En majoritet av de som intervjuats påbörjade studierna när den var ny och 

kanske är det därför en av respondenterna upplevde känslan av att vara försökskanin. Vissa förbehåll 

måste dock göras då gruppen som undersökts utgör endast en bråkdel av alla som läst utbildningen. Vill 

man ha en mer tillförlitlig studie bör man göra likt Hilding som intervjuade 58 studenter vid högskolan i 

Halmstad, men detta låter sig inte göras i ett examensarbete av denna grad. En förhoppning är dock att 

uppsatsen ska inspirera andra till fortsatt arbete med frågan om utbildningens påverkan på de outbildade 

pedagogerna. Ett utvecklingsområde skulle kunna vara att göra en jämförelse med de som läser det 

traditionella programmet utan krav på utbildning eller som tidigare nämnts fokusera på varför utbildad 

personal är en bristvara på dagens fritidshem. Överlag finns det väldigt lite forskning rörande 

fritidshemmen och dess verksamhet. Men kanske kommer en förändring i framtiden att ske om den 

önskan som respondenternas ger utryck för infrias, nämligen att fler inser vikten av fritidspedagogikens 

betydelse. Dessa åsikter uttrycks och hörsammas på ett helt annat sätt om personen som står bakom dem 

besitter en högskoleutbildning. I framtiden kanske pedagoger som Johanna, om hon väljer att studera 

vidare, bedriver forskning inom ämnet fritidspedagogik. För att göra en återkoppling till arbetets 

förstasida och huvudrubriken som lyder ”Att utvecklas inom sitt yrke”. Kan jag konstatera att denna 

utveckling i hög grad är personlig, men även att den till stor del sker i samverkan med andra. 

Utbildningens inverkan är inte att förringa, dock så får man inte glömma bort att kombinera det 

teoretiska med det praktiska, först då kan man få utlopp för hela sitt kunskapsområde. Kanske är det sant 

det som talsättet uttrycker, att inget är så praktiskt som att ha en bra teori. 
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10 Bilaga A: Intervjufrågor 

 

Här redovisas vilka frågor som legat till grunden för intervjuerna. Noteras bör att följdfrågor inte finns 

med då dessa skett spontant.  

 

Bakgrund. 

1) Vad är det bästa med ditt jobb? 

2) Hur länge har du arbetat med pedagogiskverksamhet? 

3) Varför hamnade du inom detta yrkesområde? 

4) Kommer du ifrån en akademisk miljö? 

5) Vilka mål har du med studierna? 

 

Syn på kunskap, lärande och utbildning. 

1) Vad är kunskap för dig? 

2) Hur lär man sig på bästa sätt? 

3) Hur såg du på utbildning innan du började studera på det här programmet? 

4) Vad tycker du om kravet med yrkeserfarenhet som finns på utbildningen? 

5) Har formen varit bra? 

6) Har nivån på utbildningen varit bra? 

7) Finns det något du saknar? Som kunde gjorts annorlunda? 

8) Har du lärt dig några bra teorier? 

 

Påverkan av utbildningen. 

1) Har din syn på yrket eller skolan förändrats? 

2) Arbetar du på ett annorlunda sätt nu jämfört med innan utbildningen? 

3) Vad i utbildning har du haft mest nytta av i ditt yrke? 

4) Tror du andras syn på dig har förändrats efter utbildningen? 

5) Vad har varit mest givande med utbildningen? 

6) Hur har utbildningen förändrat din yrkesidentitet? 

7) Har kvalitén på verksamheten som du arbetar i förändrats? 

8) Arbetar du på något annorlunda sätt idag jämfört med innan utbildningen? 

 

Framtidssyn. 

1) Vilka utvecklingsområden i verksamheten ser du? 

2) Hur kommer yrket att förändras? 

3) Vilka personliga utvecklingsområden finns? 

4) Vad gör du om 10 år? 
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11 Bilaga B: Tillstånd & samtycke av studie 

 

Härmed ger jag mitt medgivande att materialet från följande intervju får användas i examensarbetet. Att 

utvecklas inom sitt yrke: Om den högre utbildningens inverkan på den erfarna pedagogen. Skrivet av 

Andreas Qvist ht 2012 

 

Deltagandet görs på frivilligbasis och kan när som helst under arbetets gång avbrytas. Resultatet 

kommer i möjligaste mån att presenteras på ett sätt som värnar om den personliga integriteten. I detta 

syfte kommer namnen att figureras och material som inte används i arbetet att förstöras.  

 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer kommer att ligga till grund för utformandet av detta arbete.  

 

 

 
 

_______________________________________________________Datum:______________ 

Namnförtydligande: 
 


