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• Hensikten med studien var å utforske barns 
deltakelse og respons på et læringstilbud om 
astma der barna selv var involvert i utviklingen 
av programmet.  
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Undervisningsmateriellet Ane og Bronky var utviklet 
i samarbeid med barn og foreldre  

• Barnegruppe: barn 
med astma, søsken 
venner 

• Foreldregruppe 

 

• Tverrfaglig 
faggruppe 
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Deltakere Metode 

3 barn med astma 

 7 -10 år  

2 helsepersonell 

Deltakende 

observasjon 

 

Deltakere og metode 



Analyse  

• Manifest og latent innholdsanalyse 
• (Graneheim & Lundman, 2004) 

 

•  etterfulgt av en styrt analyse  
• (Hsieh & Shannon, 2005) 

 

Anne Trollvik 



Resultat 

Fire kategorier  

• Barna lærer av hverandre 

• Barna lærer gjennom interaksjon med 
undervisningsmateriellet  

• Barna lærer gjennom interaksjon med 
helsepersonell og vice versa  

• Barna kan uttrykke og diskutere sin 
forståelse av astma 
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Dialog: Barna lærer av hverandre 

Spl sier: Hva kan man gjøre for å unngå å bli tett? ved 
aktivitet f. eks.? 

Barn 1: Ta medisin før man begynner 

Barn 2: og etter at man er ferdig 

S: ja, når man vet at man bruker å bli tett i gymmen, 
….fotballkamper og trening så kan man ta den blå 
medisinen (ventolin) på forhånd. Er det noen som pleier å 
gjøre det? 

Barn 2: Før trening? Ja jeg gjør det 

Barn 3: Jeg vet ikke, jeg har ikke visst at man kan ta den 
jeg 

….Tenkepause … 

Barn 3: Det har jeg begynt å lære meg 

 





Sosiokulturell læring 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Vygotsky 1978) 
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Meningsfull læring 

• Være begripelig og ha relevans: 

• Aktuelle scenarier som barnet har erfart selv 
(erfaringene har med astma å gjøre) 

• Relevante erfaringer (situasjoner som barnet trenger 

for å mestre astma) 

• Voksne må forstå hva meningsfullhet er for 
barnet (kjenne til og sette seg inn i barnets situasjon)  

 

 

• (Marton & Booth 1997; Dahlgren 1990) 

 

 

 

 

• (Marton & Booth 1997, Dahlgren 1990) 
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• Språk og ord som barna forsto 

• Utgikk fra barnas erfaringer   

• Tema som ble tatt opp var basert på deres livsverden 

• Gjenkjennbart materiell; bilder 

• Gruppen:barna lærte av hverandre   

• Barna var kompetente til å kommunisere med hverandre og HCP 

 

• Meningsfull læring kan kobles til Sence of Coherence 

 

• Aktiv læring kan kobles til opplevelse av styrke og empowerment 
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