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Se skolan är en metodbok för skolrelaterade undersökningar. En rad forskare 
delar här med sig av erfarenheter från egen forskning med anknytning till 
pedagogiskt arbete, för att ge en levande bild av hur olika forskningsmetoder kan 
tillämpas. Med utgångspunkt i själva undersökningsproblemet, ger de ingående 
beskrivningar av hur de tänkt och gått tillväga i konkreta forskningssituationer. 
Både insamlings- och analysmetoder behandlas. Framställningen uppmanar 
till ett prövade förhållningssätt i alla lärprocesser såväl som i en kommande 
yrkesutövning. 

Den forskning som beskrivs är förankrad i flera traditioner, vilket också 
avspeglas i bokens olika kapitel. Samtidigt visar de forskningsproblem som 
tas upp på en spännvidd av situationer och förhållanden vad gäller skolämne, 
åldersgrupp och skolform – från förskola till gymnasium. Forskningsexemplen 
i sig bidrar dessutom med kunskap om undervisning och lärande som kan ge 
uppslag till frågor att problematisera och belysa inom ramen för undersökningar 
inom pedagogiskt arbete. Med sin konkreta yrkesanknytning och prövande 
hållning till hela forskningsprocessen kan Se skolan tjäna som en brygga 
mellan kunskapskonsumtion och kunskapsproduktion och därigenom mellan 
grundutbildning och forskning.
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Introduktion
Carina Rönnqvist och Monika Vinterek

Denna bok visar en spännvidd av forskningsmetoder som går att använda i undersökningar i 
pedagogiskt arbete. En rad forskare bidrar med exempel från sin egen forskning och delar med 
sig av sina erfarenheter, för att ge en levande bild av hur olika metoder kan tillämpas. På detta sätt 
ges också en möjlighet till ökad förståelse för hela arbetsprocessen och de olika överväganden och 
modifieringar som ofta krävs. Samtidigt hoppas vi att forskningsexemplen i sig ska ge värdefull 
kunskap om frågor med anknytning till pedagogiskt verksamhet. 

Den vetenskapliga undersökningen kräver både kreativitet i planerings- och idéstadiet och 
systematik i själva genomförandet. Om man inte har någon tidigare erfarenhet av att göra veten-
skapliga undersökningar är det kanske lätt att börja arbetet med att fundera över vilken metod 
man ska använda sig av, eftersom metoden kan förefalla konkret och gripbar. Många studenter 
har tidigt en föreställning om att de vill göra exempelvis en intervjustudie, men har samtidigt 
inte formulerat något forskningsproblem. Att för en forskare välja metod eller metoder före själva 
forskningsproblemet blir dock lika bakvänt som för en byggmästare att välja verktyg innan hon/
han bestämt sig för vad som ska byggas. Därför är boken strukturerad utifrån själva forsknings-
problemet – som ju är forskningens kärna – istället för att utgå från metoden som enbart är ett 
medel för att uppnå målet. Eftersom vi vill visa metodanvändning i autentiska forskningsarbeten 
går det inte heller att helt och hållet renodla metoderna. Ofta behöver forskaren använda flera 
olika metoder för att kunna få svar på en och samma forskningsfråga.

Forskningsexemplen i boken är förankrade i olika forskningstraditioner och skiljer sig åt med 
avseende på ontologiska utgångspunkter och vilken typ av frågor som ställs. Framställningarnas 
olika språkliga karaktär är bland annat en konsekvens av att forskarna skolats inom olika tradi-
tioner. Inom vissa traditioner är till exempel det direkta tilltalet vanligt, ofta med ett väl synligt 
”författarjag” och inom andra traditioner är det brukligt att formulera sig i passiva satser. Vi har 
medvetet valt att inte redigera bort sådana skillnader, eftersom vi ser en poäng i att visa läsaren 
på olika sätt att formulera sig i vetenskapliga framställningar. 

De flesta författare har beskrivit relationen mellan teori och vald metod i sina respektive kapitel. 
Forskning kan utgå från både teoribaserade och teorigenererande metodansatser. I boken finns ett 
flertal exempel på forskningsmetoder som startar i en eller flera specifika teorier, men det finns även 
exempel på motsatsen där forskarens ambition istället är att generera teorier genom sina studier. 
En viktig aspekt, som även avspeglar sig i de olika kapitlens underrubriker, är skillnaden mellan 
insamlingsmetod och analysmetod. Den här boken behandlar både insamlings- och analysmetoder, 
men kapitlen fokuserar i olika utsträckning det ena eller andra.

I några kapitel berörs frågan om kvantitativ kontra kvalitativ forskning och vi hoppas att de 
olika belysningar frågan får kan bilda utgångspunkt för funderingar och diskussioner om det 
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lämpliga eller möjliga i en sådan uppdelning. I diskussionen kring kvalitativ och kvantitativ är 
det dock nödvändigt att hålla isär om det handlar om själva metoden, typ av data eller om man 
rent av rubricerar hela studien som det ena eller andra.

Även om de olika forskningsexemplen är hämtade från specifika skolformer, olika åldersgrupper 
och varierande ämnen, kan de inspirera till andra forskningsområden inom pedagogiskt arbete. Det 
går med andra ord att dra nytta av en beskrivning som exempelvis berör svenskämnet i grundskolans 
tidigare år, även för den som tänker undersöka något som rör ett annat ämne på gymnasiet. 

DEL I  Lärande i fokus

I bokens första del är elevers lärande den gemensamma nämnaren. Den inleds med ett kapitel 
skrivet av Monika Vinterek som undersöker elevers textläsning med hjälp av enkäter. I detta ka-
pitel fokuseras insamlingsmetoden. Det ger en ingång till ett flertal allmänna frågor som möter 
var person som tänker genomföra en vetenskaplig undersökning. Kapitlet leder läsaren genom 
många överväganden som föregår den direkta undersökningen och visar hur man kan gå tillväga 
när man ska samla in enklare data via enkäter, dvs. data som inte består av informanternas egna 
utsagor eller andra uppgifter som skulle kunna bedömas som känslig information. Vinterek hämtar 
sina enkätexempel från en undersökning inom läsforskningsfältet, där hon ställt den övergripande 
frågan om elever i dag möter texter på ett sätt där lärandet stöds av helheter och sammanhang, eller 
mer specifikt i vilken utsträckning elever läser sammanhängande sakprosatext under lektionstid. 
Med en syn på litterat som en kompetens som kan se olika ut vid läsning av olika typer av texter, 
har undersökningsfrågor och design växt fram. 

Individualiserad undervisning och forskningsinriktade uppgifter har blivit allt vanligare 
i dagens skola. Men vad lär sig egentligen eleverna när de ”forskar” själva och på vilket sätt 
arbetar de? För att besvara den frågan har Nils-Erik Nilsson sökt rekonstruera inläsnings- och 
skrivprocessen utifrån ett antal uppsatser skrivna av elever från årskurs 7 till 9. Rekonstruktionen 
har skett genom både elevintervjuer och observationer av elevernas arbetsprocess, samt genom 
textanalys där elevernas källtexter har utgjort jämförelsematerial. Nilsson analyserar elevernas 
skribentroller med hjälp av begrepp som djupinriktning kontra ytinriktning och egenproduktion 
kontra reproduktion. 

Modern teknik har gjort det möjligt att göra undersökningar som bara för 20 år sedan skulle ha 
varit om inte omöjliga, så åtminstone väldigt omständliga. Genom så kallad keystroke logging, som 
utförs med hjälp av ett särskilt datorprogram som registrerar skribenternas revideringar i texten, 
har Eva Lindgren och Kirk Sullivan undersökt hur elever i årskurs 7 arbetar med texter när det 
skriver på ett främmande språk (engelska) i förhållande till skrivande på modersmålet (svenska). 
Metoden är experimentell, vilket innebär att undersökningen är noggrant planerad och i möjligaste 
mån arrangerad så att så lite som möjligt lämnas åt slumpen. Teoretiskt tar Lindgren och Sullivan 
avstamp i en syntes mellan ett kognitivt och ett sociokulturellt perspektiv – två perspektiv som 
länge stod i motsats till varandra inom forskningen. För undersökningens del innebär det att de 
istället för att genomföra sin undersökning i ett laboratorium genomför den i skolmiljö för att 
på så sätt kunna fånga en mer autentisk inlärningssituation. I sin bearbetning av det insamlade 
materialet har de granskat, kategoriserat och analyserat skribenternas språkliga revideringar såväl 
kvantitativt/statistiskt som kvalitativt.
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Introduktion

Hur lär man sig ett andraspråk när man inte kan läsa och skriva? Och hur hanterar man som lärare 
en sådan undervisnings- och inlärningssituation? Berit Lundgren har intresserat sig för hur kom-
munikationen i andraspråksinlärning kan se ut. I sin forskning fokuserar hon på samspelet mellan 
lärare och elever i klasser med invandrarkvinnor som inte kunde läsa och skriva när de flyttade till 
Sverige. Hon har gjort observationer både i klasser där hon själv varit undervisande lärare och i 
andra klasser med andra lärare. Lundgren berör den specifika problematiken med att forska i sin 
egen praktik och ger exempel på hur observationer kan genomföras i undervisningssituationer där 
forskaren själv är delaktig i händelseförloppet som lärare. Vidare beskriver hon hur den insamlade 
empirin kan analyseras, kategoriseras och förstås utifrån olika interaktionsmodeller. 

När ett barn lär sig att skriva och läsa fyller bilden en viktig funktion. Böckernas bilder hjälper 
barnet att förstå textens sammanhang och när barnet själv ska lära sig skriva får de egna bilderna 
en minst lika central roll i berättandet som orden. Med en utgångspunkt i ett vidgat språkbegrepp 
där även bilden räknas som språk, och med hjälp av semiotisk teori och metod visar Carin Jons-
son hur man kan analysera och förstå barnets första trevande försök att kommunicera med bild 
och skrivna ord. Ett viktigt analytiskt redskap blir här mediering, det vill säga kommunikation 
via meningsskapande handlingar i barnens bilder och bildtexter.  En annan ingång i analysen är 
intertextualitet, det vill säga förståelse för texters/bilders relation till andra texter/bilder.

Del II Undervisning och bedömning i fokus

Metodbeskrivningarna i bokens andra del beskriver undersökningar där undervisning och/eller 
bedömning varit objekt för studierna. Det inledande kapitlet, skrivet av Edmund Knutas, berör 
kopplingen mellan en lärares akademiska ämneskunskaper och de kunskaper hon/han har om hur 
man undervisar i dessa ämnen, omvandlade till skolämnen. Knutas beskriver hur han gått tillväga 
när han undersökt hur några gymnasielärare transformerar sina kunskaper i framförallt nordiska 
språk och litteraturvetenskap till undervisning i svenska, och ställer sig specifikt frågan om på 
vilka grunder en erfaren gymnasielärare genomförde ett sammanhängande undervisningspass i 
svenska. I sin analys har han använt sig av Lee S. Shulmans teoretiska modell för ”Pedagogical 
Reasoning and Action”, där Shulmans begrepp blir till verktyg i jakten på förståelse av vad som 
ligger till grund för lärarens ställningstaganden och göranden i undervisningen.

Anna Wernberg använder sig av Learning Study, en metod för att undersöka elevers lärande i 
syfte att ge dem bättre förutsättningar att lära sig om någonting specifikt i ett visst ämnesinnehåll. 
Detta specifika benämns som lärandets objekt. Wernberg intresserar sig för de aspekter som är 
kritiska för att förstå lärandeobjekt och hur dessa skall kunna presenteras för eleverna på bästa sätt. 
Metoden vilar på variationsteoretisk grund och utgår ifrån att jämförelser är en förutsättning för 
alla tolkningar och allt lärande. Steg för steg beskriver Wernberg det metodiska tillvägagångssättet 
i ett exempel där lärare och forskare gemensamt försöker komma fram till hur man på bästa sätt 
kan hjälpa elever att förstå skillnaden mellan tim- och minutvisare. 

Känslor, föreställningar, fördomar och andra mer eller mindre undermedvetna tankestrukturer 
som styr människans ställningstaganden kan vara komplicerade för en forskare att komma åt. Vid 
bedömning av elevers prestationer i slöjdämnet har lärarna inga egentliga betygskriterier att utgå 
ifrån. Istället måste de själva finna ett system för bedömning utifrån de nationellt ställda målen. 
Men vilka grunder har slöjdlärare för sin bedömning och vilka färdigheter och egenskaper är det 
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som de främst värderar? För att svara på den frågan har Kajsa Borg intervjuat några slöjdlärare 
och slöjdlärarutbildare med hjälp av så kallade kognitiva matriser. Denna metod har företrädesvis 
använts inom psykologin, men kan också nyttjas inom ramen för pedagogiskt arbete. Forskaren 
använder ett särskilt datorprogram som hjälper informanten att sätta ord på sina medvetna och 
undermedvetna ställningstaganden. Till skillnad mot vad som är fallet i en traditionell intervju 
blir forskarens roll här att initiera teman och tillhandahålla teknisk support. 

Del III Föreställningar, beteenden och känslor i fokus

I bokens tredje del är det föreställningar och beteenden som studeras och i flera av undersökningarna 
spelar känslor en central roll. Sådana undersökningar fokuserar hur lärare och elever som arbetar 
tillsammans i ett klassrum beter sig och framförallt hur de beter sig mot varandra. Interaktionen kan 
bland annat beskrivas i termer av relationer och ordning. Jonas Aspelin har intresserat sig för vilken 
betydelse lärare-elev-relationen har och hur det sociala beteendet ordnas i en undervisningsmiljö. 
Med hjälp av Thomas Scheffs mikrosociologiska teori undersöker han hur lärares och elevers verbala 
och ickeverbala beteende påverkas i ansikte-mot-ansikte situationer i skolans miljö. I sitt exempel ger 
han instruktioner och råd till den som väljer att använda videoinspelning som datainsamlinsmetod 
och beskriver hur han går tillväga i sitt analysarbete när han använder sig av en del-/helhetsanalys. 
Nyckelbegreppet i analysen är Scheffs sociala band, band som kan upprätthållas, byggas, hotas, 
repareras eller klippas av. Människans känslor antas vara av två funktionella grundslag, skam och 
stolthet vilka ger en direkt signal om bandens karaktär. Den här typen av nära studier av vad som 
händer mellan människor i ett klassrum visar att mycket som i vardagen kan uppfattas som hän-
delselöst och intetsägande, kan vara både dramatiskt och betydelsefullt. 

Att kvinnor tycks välja bort matematik i sin utbildning är en tendens som oroar många, inte 
minst mot bakgrund av matematikens allt större betydelse inom många samhällssektorer och en 
önskan om en jämn könsfördelning inom olika yrkesområden. Peter Nyström vill visa hur man 
kan undersöka den här typen av samhälleliga yttringar relaterade till skolans uppdrag. I sitt exem-
pel utgår han och hans forskargrupp från en övergripande fråga om hur män och kvinnor ser på 
matematik i förhållande till kön. Den teoretiska utgångspunkten är att det som kan betraktas som 
feminint och maskulint är sociala och kulturella konstruktioner som är föränderliga över tid. För 
att genomföra sin undersökning har forskargruppen använt sig av en enkät med attitydskalor, som 
innehåller en rad påståenden för informanten att ta ställning till. Nyström beskriver hur sådana 
skalor fungerar och kan utvecklas för att användas, både i en insamlingsfas och i en analysfas av 
undersökningen. Han ställer sig också frågan om hur man kan hävda att man studerar något 
kvantitativt eller kvalitativt. 

I Knut Sundells kapitel beskrivs hur enkäter använts för att studera elevbeteenden. Med exem-
pel från en omfattande undersökning bland elever i gymnasieskolans årskurs 2 och grundskolans 
årskurs 9 analyseras synen på elevers olovliga skolfrånvaro. Enkätfrågorna handlar om en rad 
normbrott: konsumtion av tobak, alkohol och andra droger, kriminalitet, bristande skolanpassning 
och – i synnerhet – skolk. Genom att relatera olika variabler till elevers frånvaro visar Sundell hur 
insamlade data kan ge indikationer om skolk i första hand skall betraktas som friskhetstecken eller 
riskbeteende. I kapitlet diskuteras även fördelar och nackdelar med den här typen av datainsamling 
för möjligheterna att dra olika slutsatser. 
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Introduktion

Namnet till trots är Grounded Theory en metodansats, där utgångspunkterna för tolkningarna 
är hämtade från sociologin. På svenska brukar man tala om teorigenerering på empirisk grund. 
Ansatsen handlar om att generera teorier snarare än att utgå från dem. Sven Persson visar i sitt 
kapitel hur Grounded Theory kan användas för att ur ett intervjumaterial utveckla begrepp som 
dels kan spegla variationen och komplexiteten i materialet, dels kan fördjupa tolkningen av det 
intervjupersonerna uttalar sig om. Att visa på centrala tendenser är inte något huvudsyfte, även 
om Person menar att metoden kan lämpa sig väl även för ett omfattande intervjumaterial. Be-
skrivningarna av analys och tolkningsprocess ger konkret vägledning med en tydlig beskrivning av 
hur arbetsgången kan se ut för den som vill använda sig av metoden. Persons forskningsexempel 
handlar om föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg och väcker viktiga tankar om den 
maktrelation som finns mellan lärare och vårdnadshavare.

Medias roll för förståelsen av olika samhällsfrågor är idag viktigare än någonsin, och i många 
fall leder också intensiv medierapportering till att faktiska åtgärder för förändring vidtas, inte 
minst inom skolvärlden. Att analysera skolrelaterade mediedebatter är därför högst relevant för 
det pedagogiska arbetet. Anna Larsson har utgått ifrån debatten om mobbning i sitt kapitel och 
analyserar där den första artikeln i Sverige där själva begreppet används. Hennes debattanalys 
utgår ifrån en hermeneutisk forskningsansats och ett konstruktivistiskt perspektiv. Hon visar hur 
forskningens olika delar – syftesformuleringen, teorin/teorierna, metoden, mötet med empirin 
och den slutliga analysen – hänger samman och har en inbördes påverkan på varandra under hela 
forskningsprocessen. I Larssons kapitel ges också en ingående beskrivning av hur man kan gå 
tillväga när man söker litteratur och artiklar till sin forskning.

Del IV Forskningsprocessen i fokus

Den avslutande delen av boken belyser själva forskningsprocessen. Forskaren stöter alltid på situa-
tioner och problem som hon/han inte har räknat med. Detta gäller för såväl erfarna som oerfarna 
forskare, oavsett hur omfattande eller komplicerad en forskningsuppgift är. Det som skiljer den 
erfarne från den oerfarne är dock att den senare oftast har större beredskap för sådant som ligger 
utom planeringens ram, och därför lättare kan acceptera det oförutsägbara och lära sig något av 
de situationer som uppstår. Eva Leffler delar i sitt kapitel med sig av några kritiska situationer 
– Critical Moments – som uppstod under hennes avhandlingsarbete. Hennes reflektioner kring 
dessa situationer kan också bli till värdefull hjälp för andra. I sin avhandling har Leffler undersökt 
entreprenörskap och företagsamt lärande i årskurs 4-6. Det var en studie med en kvalitativ ansats, i 
huvudsak byggd på intervjuer. De beskrivna situationerna sträcker sig från forskningsarbetets allra 
första fas då hon just valt forskningsämne, ända fram till den slutliga analysen av den insamlade 
empirin. Genom att ständigt reflektera kring forskningsprocessen och föra en dialog med sig själv, 
och ibland med andra, menar Leffler att man kan utvecklas som forskare och därmed också få 
mer vederhäftiga resultat i slutänden.
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Del I Lärande i fokus
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Elevers textläsning – en  
undersökning med hjälp av enkäter

Monika Vinterek

Forskningsproblem 

Som lärarutbildare har jag haft förmånen att vistas i många olika klassrum i grundskola och 
gymnasium i samband med besök hos lärarstuderande. Under dessa besök har jag i mycket högre 
utsträckning än under egna lektioner haft möjlighet att studera vad eleverna verkligen har för 
sig. Utan ansvar för någon helhet har jag lätt kunnat fokusera valda delar av något skeende i 
klassrummet. Det som bland annat fångat mitt intresse i mötet med eleverna har varit deras sätt 
att hantera texter. Undervisningen har ofta till stora delar varit baserad på den kunskap eleverna 
själva kunnat tillägna sig via det skrivna ordet. Det verkar som att undervisningen i svenska sko-
lor allt mer sällan vilar på lärares genomgångar eller andra muntliga framställningar.1 Därmed 
blir också eleverna mer beroende av att själva kunna skapa förståelse och bilda sig sammanhang 
utifrån det de läser. Men hur läser då eleverna? Hur tar de sig an de texter som de vänder sig till 

för att utveckla kunskap? 
Här startade mina funderingar som småningom resulterade i den studie som jag kommer att be-

skriva här för att visa på hur man kan gå tillväga när man använder sig av enkäter i en undersökning. 
I samband med detta kommer jag också att belysa olika frågor som mött mig i detta metodarbete.

Som ofta när man stöter på något problem som det jag beskrivit ovan eller något annat är 
frågorna vanligen vida och därmed svåra att greppa. Det går inte att utan vidare välja en under-
sökningsmetod, eller mer precist insamlings- eller analysmetod. I det här kapitlet kommer jag att 
i huvudsak koncentrera mig på insamlingsmetoden, men jag berör även analysmetoden kortfattat. 
Jag vill understryka vikten av att starta i vad man vill undersöka innan man bestämmer sig för 
metod. Det är alltså forskningsfrågan som måste styra metodvalet.

Om vi återvänder till det stora problemområde som jag utgick från om hur elever läser och tar 
till sig undervisningstexter, inser vi rätt snart att problemet inte låter sig undersökas utan att brytas 
ner i mindre enheter med tydlig avgränsning. I det läget är det viktigt att läsa in sig på området 
om det inte redan är bekant. Vilken kunskap finns och vilka frågor finns redan belysta? I mitt fall 
visade det sig att det fanns en hel del undersökningar om elevers läsvanor vad gäller skönlitteratur, 
men inte så mycket om sakprosa. Jag fann även en hel del om svenska elevers läsekompetens och 
hur den förändrats under senare tid.2 Studier pekar på en nedgång i grundskoleelevers läsekompe-
tens kopplad till skönlitteratur och sakprosa. med den största nedgången gällande sakprosa mätt 
från 1990-talets början.3 Den här typen av inringning av problemområdet är nödvändig för att 
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kunna förfina och precisera en eller flera relevanta och forskningsbara frågor. När man kommit 
så långt har man större möjlighet att välja ut något mer specifikt att koncentrera sina studier på. 
Utifrån min inläsning på området valde jag att i första hand koncentrera mig på elevers läsning 
av sakprosa, som i skolan till stor del utgörs av läroböcker, men även andra texter, som exempelvis 
textutdrag som läraren tillhandahåller eller sådant eleverna själva finner på Internet. 

Teoretiska utgångspunkter

Undersökningen tar sin utgångspunkt i den forskning och teoriutveckling som skett inom läs-
forskningens område. Tidigare var det vanligt att man anlade mer kognitiva perspektiv på hur 
personer lär sig läsa. Dessa perspektiv är inriktade på mekanismer som ligger bakom människans 
tankeprocesser. Idag utgår många forskare från sociokulturella perspektiv, vilket innebär att de 
beaktar det sammanhang, den kontext, i vilket lärandet sker. Det kan vara fråga om hur omgivning, 
kultur och situation påverkar lärandet.4 Den undersökning jag presenterar i detta kapitel ingår 
i en mer omfattande studie, där jag sökt förena dessa perspektiv. Detta blir dock inte så synligt 
i denna framställning eftersom den i första hand beskriver en insamlingsmetod. Däremot har 
perspektivet styrt såväl analys och diskussion utifrån undersökningens resultat. 

Från att begreppet ”läslitterat” oftast varit förknippat med ett slags färdighet har det vidgats till 
att svara mot en vidare kompetens.5 Idag betraktas läsförmåga som en mer komplex färdighet där 
även läsarens betydelse som aktiv part lyfts fram. Forskning visar att läsekompetens kan se olika 
ut vid läsning av olika slags texter.6 I detta sammanhang är det vanligt att skilja på tre olika typer 
av texter: skönlitteratur, sakprosa och informationsmaterial.7

Läsekompetens ses som en interaktiv och ständigt pågående process där kompetensen är relaterad 
till läsningens syfte. Med det menas till exempel att förmågan att förstå och tillägna sig en text kan 
variera beroende på läsningens syfte. Av detta följer även en syn på läsförmåga och läsekompetens som 
något som man inte självklart tillägnar sig en gång för alla, utan som något föränderligt och högst 
beroende av hur och i vilken kontext den brukas.8 Utvecklingen kan vara både positiv och negativ. 
Denna dynamik gör det intressant att studera hur kompetensen tas till vara och används. Forskning 
visar att elever som brukar sin läsekompetens i större omfattning också har större förutsättningar att 
bli och förbli goda läsare.9 Vid undersökningar av läsförmåga används ofta läshastighet och läsför-
ståelse som mått. När det gäller läsförståelsen råder det idag en internationellt utbredd enighet inom 
samhälle och skola att undervisningen ska ta fasta på helheter och sammanhang.

Huvudsyftet med min egen studie var att belysa i vilken omfattning elever läser undervisnings-
texter med avseende på sammanhängande textmassa. Mina utgångspunkter vilade på de forsk-
ningsresultat som visade samband mellan bruket av erövrad läsekompetens och goda läsare samt 
antagandet att mer komplexa och sammansatta förhållanden och förklaringar inte låter sig göras 
i korta textpartier. Med ett sådant resonemang skulle mängden läst sammanhängande text kunna 
säga något om de förutsättningar som råder i skolpraktiken för en utveckling av läsekompetens 
samt holistiska kunskaper inom skolans alla ämnesområden med hjälp av de undervisningstexter 
eleverna möter. Resultaten skulle också kunna ligga till grund för diskussioner om i vilken ut-
sträckning elever underhåller och använder sig av sin läsekompetens på ett sätt som tillåter dem 
att kunna förhålla sig kritiska till textens innehåll – något som kan ses som en användardimension 
av läsekompetensen.
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Att ta del av sammanhängande textmassor kan dock aldrig vara ett fullständigt kriterium för 
möjligheten till djupare förståelse och utvecklande av läsekompetens. Textens kvalitet och läsarens 
aktuella läsekompetens är också av central betydelse för dessa möjligheter. Men en text av hög 
kvalitet med beskrivningar och förklaringar av sammansatta och komplexa förhållanden kan aldrig 
bidra till kunskap om den inte blir läst.

Med stöd av teoretiska resonemang om vad det innebär att vara läsekompetent hade jag inringat 
en forskningsfråga som borde vara undersökningsbar: I vilken omfattning läser elever undervisnings-
texter med avseende på sammanhängande textmassa? Svaret skulle kunna bilda underlag för ökad 
kunskap om elevers användning av texter för att utveckla sin läsekompetens och att nå kunskap 
inom olika ämnesområden.

Datainsamlingsmetod
Val av insamlingsmetod 

Jag hade bestämt att undersökningen skulle koncentreras på elevers läsning av undervisningstexter. 
Nu gällde det bara att finna en metod som skulle kunna ge mig underlag att avläsa och diskutera 
olika aspekter av det läsande jag intresserat mig för. Det var också ett krav att metoden skulle 
vara enkel att tillämpa och inte kräva några större ekonomiska eller personella resurser. Jag ville 
hitta en metod som skulle kunna ge mig ett omfattande resultatunderlag för att möjliggöra viss 
generaliserbarhet. Undersökningen skulle kunna ge en bild som inte bara speglade förhållanden 
en viss dag, situation eller skola. 

I detta skede övervägde jag att använda mig av enkäter, för att få fram en bild av i vilken omfatt-
ning elever läser sammanhängande textmassor. Märk väl att jag inte ger mig ut för att ha som avsikt 
att kunna fastställa något annat än just detta. Min avsikt var inte att till exempel utreda vad eleverna 
mer precist förstår eller uppfattar av texterna, eller varför de läser som de gör. Förhoppningen var 
istället att jag skulle kunna visa på något som jag sedan kunde använda för att diskutera tänkbara 
innebörder för elevers utvecklande av läsekompetens. Jag hoppades också att resultaten skulle kunna 
utgöra underlag för vidare studier av relationen mellan undervisningspraktik och elevers möjligheter 
att tillägna sig en djupare förståelse i sina studier. Nästa fråga att ta ställning till var vilka analyser som 
skulle kunna vara möjliga att göra med hjälp av att den typ av data som enkäter skulle kunna ge. Varje 
form av insamlingsmetod sätter sina bestämda gränser för vilken kunskap som kan utvecklas. 

Nu stod jag inför ett antal konkreta uppgifter att fundera kring och lösa: avgränsningar och urval 
av informanter, utformning av en enkät, datainsamling, etiska överväganden samt analysmetod. 
Jag kommer att behandla dem nedan i nämnd ordning med fokus på själva insamlingsmetoden.

Urval och avgränsningar 

Redan under inledningsskedet med genomgång av tidigare forskning och i anslutning till de 
teoretiska övervägandena gjordes de första avgränsningarna i förhållande till vad som skulle un-
dersökas. Processen kan sägas vara trattformad, med start i det vida området kring elevers möte 
med texter för att tillägna sig kunskap. Detta avgränsades sedan till att gälla elevers möte med 
sakprosatexter i första hand och sedan än mer specifikt om de läser sammanhängande textavsnitt 
av sådana texter. Därefter valdes enkät som datainsamlingsmetod och nu var det dags att avgränsa 
en undersökningspopulation. 
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Vilken väg man än väljer för att säkerställa ett lämpligt urval bör man på förhand skapa sig kun-
skap om de skolor man tänker genomföra sina undersökningar vid. Hur skiljer de sig från andra 
skolor i landet i fråga om elevsammansättning, etc.? Man kan också göra jämförelser med övriga 
skolor i landet i efterhand när man diskuterar betydelsen av sina resultat. Det är alltid intressant 
och viktigt att sätta in sina studier i ett större sammanhang och det kan då vara fördelaktigt om 
man redan från början har ett sådant perspektiv. Ett genomtänkt och väl planerat urval kan bidra 
till sådana möjligheter. De aspekter man kan ta fasta på kan handla om skola (till exempel fristå-
ende skolor eller kommunala; tätortsskola eller glesbygdsskola; skolstorlek), elevsammansättning 
(till exempel kön; andel elever med utländsk bakgrund; föräldrarnas utbildningsnivå, arbete och 
ekonomi) och resultat (betyg) etc.

Om man ska belysa alla dessa faktorer eller bara några specifika, måste avgöras i förhållande till 
undersökningens fokus och de forskningsfrågor man utgår ifrån. På Skolverkets hemsida finns en 
hel del statistik av det här slaget, bland annat de två mycket användbara databaserna, SIRIS och 
SALSA.10 I SIRIS, Internetbaserat resultat och kvalitetssystem, finns information om resultat och 
kvalitet i grundskolor och gymnasieskolor på nationell, kommunal och skolnivå. Här hittar man 
också olika analyser och utvärderingar. SALSA är ett analysverktyg som man kan använda för att 
bedöma kommuners och skolors samlade betygsresultat från elever i årskurs 9 i jämförelse med 
hela riket. Dessutom kan man med hjälp av SALSA analysera skolors förutsättningar, processer 
och resultat med hänsyn till skolors elevsammansättning. Den statistiska informationen ger goda 
förutsättningar att göra bra urval av skolor och klasser. Den ger även möjligheter att i efterhand 
belysa och analysera sina resultat i jämförelse med andra skolor och riket som helhet, samtidigt 
som den blir ett stöd för kritisk analys av de egna resultatens relevans och generaliserbarhet.

Hur många elever skulle jag försöka att nå och på vilket sätt? Dessa två frågor var avhängiga 
av varandra. Hittade jag ett enkelt sätt att nå många elever skulle det vara möjligt att vända sig 
till flera. Här behövde jag emellertid tänka ett steg till. Jag måste också ha tid och resurser att 
kunna analysera insamlade data. I en inledande förstudie bad jag lärarstuderande att distribuera 
enkäterna och även ge instruktioner till eleverna vid undersökningstillfället. Jag kan mycket väl 
tänka mig att ni kan genomföra en liknande studie med hjälp av studiekamrater. 

Vid ett senare tillfälle genomförde jag en undersökning i samarbete med undervisande lärare i 
alla årskurs 5 och årskurs 8 i en av Sveriges större kommuner. Årskurs 5 kunde anses lämplig för 
att eleverna då förväntas ha god läsförmåga och de studerar ett flertal ämnen. Att välja ytterligare 
en årskurs senare i elevernas skolgång motiverades av att bilden av elevers läsning av undervisnings-
texter i skolan skulle kunna bli mer heltäckande. Dels skiljer det i ålder och erfarenheter bland 
elevgrupperna, dels organiseras vanligen undervisningen i årskurs 5 annorlunda än undervisningen 
i de senare årskurserna. Förändringen sker ofta efter årskurs 5 eller årskurs 6. I de senare årskur-
serna är det vanligare att eleverna undervisas av fler lärare. Resultat från en årskurs i den tidigare 
delen av elevernas skolgång och en från den senare delen skulle kunna säga något om eventuella 
förändringar av elevernas läsvanor kopplade till organisation, skolning, ålder och erfarenheter. 

I förstudien blev urvalet av elever/klasser delvis slumpartat. De skolor och klasser som ingick 
bestämdes av vilka av lärarstudenterna som valde att utföra uppgiften och var de befann sig under 
sin verksamhetsförlagda utbildning. Ett sådant förfaringssätt kan vara riskabelt när man är beroende 
av att på förhand veta att man får in ett tillräckligt underlag för analys. Kan man försäkra sig om 
hur många och vilka som vill vara behjälpliga är det dock en helt framkomlig väg. Jag hade tur 
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och kunde med hjälp av studenterna genomföra min undersökning i ett 20-tal skolor, belägna i 
både mindre samhällen och i stadsområden i tre kommuner. Vid den andra undersökningen, där 
jag fick hjälp av undervisande lärare, handlade det om en totalpopulation eftersom i stort sett alla 
elever i de valda årskurserna i en av Sveriges större kommuner ingick i undersökningen.

Enkätutformning 

Det är vanligt att man i enkäter börjar med att fråga efter bakgrundsdata som man anser sig be-
höva som stöd för tolkningen av resultaten. Här kan man välja att ta med många olika faktorer 
som kan vara intressanta för att ge en djupare och bredare bild av det man studerar. Det kan 
också handla om uppgifter som gör att man kan få en mer mångfasetterad bild av det studerade. 
Detta måste dock vägas mot enkätens överskådlighet, omfång och den tid det tar att fylla i svaren. 
I min undersökning var det viktigt att enkäten inte blev så omfattande. Jag ville inte trötta ut 
eleverna så att de inte orkade svara koncentrerat och seriöst på alla frågor. Det var också viktigt 
att enkäten inte skulle ta alltför lång tid att besvara. En mindre omfattande enkät skulle öka mina 
chanser att få tillstånd att genomföra undersökningen under lektionstid, vilket jag bedömde som 
en förutsättning för att nå många elever. Jag ville få med så många elever att undersökningen 
skulle ge en representativ bild av hur elever i allmänhet läser undervisningstexter. Figur 1 visar de 
bakgrundsdata som jag bestämde mig för att ta med i enkäten.

Skola     Klass:                                                          

Årskurs                    : ____________

Flicka          Pojke            Ålder                 

Åldersblandad klass                    Ålderssammanhållen klass  

Hur många lärare har du sammanlagt?                                  

Hur många lärare har du haft idag?     

Figur 1: Bakgrundsdata till en enkät om elevers textläsning.

Årskurs och ålder tog jag med för att se om elevers textläsning kunde relateras till hur gamla de 
var eller var de befann sig i skolsystemet. Forskningsresultat pekar på att flickor läser bättre än 
pojkar och att flickors förhållningssätt till skola och undervisning ser annorlunda ut än pojkars.11 
Om det också kunde gälla för i vilken omfattning elever läser sammanhängande texter under 
lektionstid kändes intressant att kunna undersöka. Därför ville jag att eleverna skulle ange om 
de var pojke eller flicka. Jag ville också att eleverna skulle ange typ av klass (åldersheterogen eller 
åldershomogen), eftersom jag ville se om det fanns något samband mellan klassform och hur man 
läser sina texter. Dessutom är det känt att åldersheterogena klasser ökat markant under samma tid 
som läsförmågan i Sverige sjunkit.12 En annan bakgrundsfråga var hur många undervisande lärare 
eleverna hade. Det tycks som en generell förändring att de yngre barnen möter allt fler lärare. Kan 
detta påverka undervisningens utformning så att den inverkar på elevers textläsning?

Nu hade jag så många bakgrundsfaktorer att jag bedömde att fler skulle riskera att göra enkäten 
alltför omfattande. Vissa bakgrundsfaktorer på skolnivå kunde jag skaffa mig via officiell statistik 
som finns för Sveriges alla skolor.13 Till dessa hör exempelvis föräldrarnas ursprungsland och ut-
bildningsbakgrund, uppgifter om skolans resurser samt uppgifter om det omgivande samhället. 
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Med hjälp av sådana uppgifter skulle jag kunna analysera ytterligare en rad aspekter i förhållande 
till undersökningsresultaten. Andelen elever med utländsk bakgrund är en sådan aspekt som skulle 
kunna belysas i förhållande till den omfattning sammanhängande text eleverna läser. Likaså skulle 
till exempel skolornas resurser i form av lärartäthet vara ytterligare en aspekt att jämföra med.

Redan när man utformar enkäten bör man tänka på hur materialet skall kunna kategoriseras. 
Exempelvis är olika indelningar i kategorier och ämnen eller ämnesgrupper ytterst väsentliga. Misstag 
kan vara svåra att korrigera i efterhand. Oklarheter kan dessutom skapa stora bortfall. Ett problem i 
mitt fall var hur sakprosaläsning skulle kunna avgränsas från läsning av skönlitteratur. Jag föreställde 
mig också att både elever och lärare skulle reagera negativt om eleverna inte fick ange hur mycket 
skönlitteratur de läste. En enkät av det här slaget kan lätt uppfattas som kontrollerande och det blir 
känsligt både för informanterna, och för de personer som känner sig ansvariga för de resultat som 
visar sig. Att ta med läsning av skönlitteratur i enkäten skulle kunna upplevas som positivt eftersom 
det gav fler möjligheter att visa på sammanhängande läsning. En annan aspekt som gör det nöd-
vändigt att ta med skönlitteratur är att den också kan tjäna som ämneslitteratur. Skönlitterära texter 
kan användas för att ge förståelse och kunskap inom många ämnesområden. Genom att även fråga 
inom vilket ämne/ämnen/område den skönlitterära texten använts kunde jag få en uppfattning om 
syftet med läsningen. Figur 2 visar hur jag slutligen utformade enkätens huvudfrågor.

Vilka ämnen har du haft idag? Skriv hur många minuter i vart ämne. 
(ex  Matte / 40 min, Idrott / 60 min, Svenska/ 80 min, Eng / 30min)
________________________________________________________________________
Uppskatta hur många hela sidor sammanhängande text du läst under lektioner idag (På Internet 
eller andra texter). Räkna inte med när du läst ett stycke här och där eller delar av någon sida. 
- Det skall vara text som har med skolarbetet att göra 
- Räkna inte med skönlitteratur 
- Om du inte läst någon hel sida idag skriv 0 i rutan

Antal sidor                                   

Skriv i vilket ämne/ämnen/område du läst dina sidor (ex. Historia /2 Slöjd /1)
________________________________________________________________________

Uppskatta hur många sidor skönlitteratur du har läst under lektionstid idag.                                  
Om du läst skönlitteratur idag i vilket ämne/ämnen/område var det?

Figur 2: Huvudfrågedel till enkät om elevers textläsning

Den mängd text som hanteras i olika ämnen kan variera. Därmed varierar också omfattningen 
av elevernas läsning av sammanhängande textavsnitt inom olika ämnesområden. Därför innehöll 
enkäten en fråga där eleverna skulle ange i vilket ämne/ämnen/område de i förekommande fall 
läst sammanhängande text. Ett problem var dock hur innehållsanknytningen skulle uttryckas. 
Att tala om ett ämne skulle kunna leda vissa elever fel. I många skolor är inte längre ämnen så 
tydligt utskrivna i scheman eller arbetsplaner. Det kan istället röra sig om teman eller andra mer 
ämnesövergripande områden. Skolämnen är dock fortfarande utgångspunkten i de styrdokument 
och de målbeskrivningar som finns för skolan och därmed helt relevanta. Efter noggrant över-
vägande och samtal med verksamma lärare fastnade jag för en formulering som jag ansåg skulle 
kunna möta med de flesta elevers erfarenheter på ett sätt som kunde få en större del av eleverna 
att ändå använda sig av just en skolämnesindelning. Ett enhetligt system var en förutsättning för 
bearbetningen av data i analysfasen.



19

Elevers textläsning – Undersökning med hjälp av enkäter

Till frågan om hur många sidor de läst per ämne/ämnen/område valde jag att skriva ut två exempel 
på ämnen inom parantes (se Figur 2). Här fick jag fundera en hel del innan jag slutligen valde 
vilka ämnen jag skulle exemplifiera med. Valet avgjordes av att exemplet inte fick bli för långt 
och att det skulle rikta tankarna både mot teoretiska och mer praktiskt inriktade ämnen. För att 
underlätta för eleverna att fylla i enkäten visade jag exempel på svar. Här gällde det att fundera 
över hur dessa exempel skulle bli så korta och informativa som möjligt, samtidigt som de styrde 
upp svaren så att de skulle bli möjliga att sammanställa på ett rimligt sätt.

När jag ansåg mig färdig med enkäten testade jag den i ett par olika klasser, som inte skulle vara 
med i den egentliga studien. Jag valde en klass från grundskolans årskurs 4 och en från årskurs 9. 
Tanken var att jag skulle få en uppfattning om hur eleverna uppfattade instruktionerna och de frågor 
som fanns med i enkäten. Jag ville också se hur lång tid genomförandet skulle ta och om samma 
enkät var möjlig att använda för olika åldersgrupper. Efter dessa testomgångar kunde jag korrigera 
instruktionerna. Bland annat lade jag till en tydligare förklaring av ordet skönlitteratur. Dessutom 
läste kollegor och verksamma pedagoger enkäten inför förstudien och den kommunundersökning 
som slutligen genomfördes på bred front. Genom detta kunde jag förbättra enkäten och göra den 
mer tydlig. Jag rekommenderar er därför att själva ta hjälp av både kurskamrater och personer 
som arbetar inom den verksamhet ni avser att undersöka. Slutligen bör ni alltid ha klartecken från 
närmast ansvarig inom er utbildning innan ni genomför själva enkätundersökning.

Genomförande och etiska överväganden

När man genomför vetenskapliga undersökningar är man alltid skyldig att göra etiska övervägan-
den, oavsett om man är etablerad forskare eller student. Det finns bestämda regler och riktlinjer 
att ta hänsyn till. Som student bör man göra sådana bedömningar i samråd med ansvariga inom 
utbildningen, vanligen en handledare. För undersökningar i skolan som rör personer kan man 
vända sig till de riktlinjer som antogs år 1990 av det tidigare Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet (HSFR) och som gäller tills vidare för det nuvarande Vetenskapsrådets ämnesråd 
för humaniora och samhällsvetenskap.14 Där finns fyra huvudprinciper att förhålla sig till: 

1. Informationskravet
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte.15 
2. Samtyckeskravet
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.16 
3. Konfidentialitetskravet
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfiden-
tialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 
av dem.17 
4. Nyttjandekravet
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.18 

Samtyckeskravet innebär också att man måste fråga elevernas vårdnadshavare om tillstånd om 
eleven är under 15 år och undersökningen är av ”etiskt känslig karaktär”.19 Om undersökningen 
vare sig rör sådant som är privat eller etisk känsligt kan det räcka med att lärare eller skolledning 
lämnar detta samtycke. 



Monika Vinterek

20

I min undersökning gällde det att hitta ett sätt att informera eleverna om syftet med undersök-
ningen och att upplysa dem om att det var helt frivilligt att delta. De skulle också informeras om 
att de inte behövde ange sina namn, att de insamlade uppgifterna inte rör enskilda personer och 
att uppgifterna endast skulle användas för forskningsändamål. 

I förstudien inhämtade lärarstudenterna tillstånd från undervisande lärare och/eller rektor. 
I den mer omfattande undersökningen var det jag som ordnade tillstånd från förvaltningschef, 
områdeschefer och alla berörda rektorer i nämnd ordning. Jag valde denna väg eftersom under-
sökningen omfattade elever från en kommuns alla skolor och bedömde att det därmed var viktigt 
att även förankra stöd till det som skulle ske på förvaltningsnivå.

De studenter och lärare som skulle genomföra enkäten i klassrummen fick ett följebrev där 
det bland annat stod vad eleverna hade rätt att känna till om undersökningen men också en del 
annan viktig information. De slutliga instruktionerna som lärarna skulle bekanta sig med innan 
instruktionstillfället framgår av Figur 3.

Enkätundersökning ”Läsning av sammanhängande text”
Uppgifterna skall endast användas för forskningsändamål och de insamlade uppgifterna rör inte 
enskilda personer.1    (Nyttjandekravet) Eleverna uppger inte sina namn och uppgifterna kan 
inte kopplas till enskilda elever. (Konfidentialitetskravet) 
Genomför undersökningen i slutet av en skoldag då eleverna haft så många lektioner som 
möjligt. Genomför enkäten gemensamt fråga för fråga. 
•	 Informera eleverna om forskningsuppgiftens syfte: Att undersöka i vilken utsträckning 

elever läser sammanhängande text i skolan (Informationskravet)
•	 Informera eleverna om att det är frivilligt att delta (Samtyckeskravet)
Följande förklaringar, instruktioner ges i anslutning till berörd fråga:
•	 Förklara	frågan	”Hur	många	lärare	har	du	sammanlagt?”.	Den	frågan	gäller	hur	många	lärare	

eleven har när han/hon räknar samman lärarna som undervisar eleven i alla de ämnen som 
han/hon har.

•	 Be	eleverna	att	vara	precisa	när	de	anger	vilka	ämnen	de	har:	att	de	skriver	ex	historia	eller	
kemi inte bara so eller no. 

•	 Förklara	vad	som	menas	med	sammanhängande	text.	Text	som	hör	ihop	(innehållet	hänger	
samman). Insprängda bilder som illustrerar eller hör ihop med texten kan eleverna bortse 
från. Räkna det ändå som en sammanhängande text. Olika lästal i matematik räknas inte 
som sammanhängande text.

•	 Förklara	vad	skönlitteratur	är:	Berättande	böcker,	ofta	påhittade	historier.
•	 Under	frågan	”Vilka	ämnen	har	du	haft	idag”	be	eleverna	undvika	att	endast	skriva	”eget	

arbete	/	planering	/	forskning”	eller	något	liknande.	Uppmana	dem	att	ange,	på	ett	ungefär,	
vilka ämnen/ områden de sysslat med och hur länge.

Lägg enkäterna i kuvert du fått av mig. Förslut. Märk kuvertet med ditt namn, datum och tid på 
dagen för genomförande, skola, åk, antal elever som deltagit i undersökningen, antal elever som 
avböjt deltagande. Notera gärna eventuella synpunkter eller iakttagelser av intresse. Lämnas 
till rektor genomförandedagen.
Har du några frågor kring enkäten eller genomförande av undersökningen kontakta mig. 

Monika Vinterek
1 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stock-
holm: 
Vetenskapsrådet,	1990.	ISBN:91-7307-008-4	Vetenskapsrådets	”Forskningsetiska	principer”	omfattar	fyra	
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet.

Figur 3. Informationsbrev till lärare inför enkätundersökning
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Studenterna och lärarna fick muntlig information och ett skriftligt instruktionsunderlag där de 
olika informationspunkterna fällts in i en elevenkät vid den punkt där informationen skulle ges. 
Detta hade ett dubbelt syfte, dels att förenkla själva arbetet med att instruera, dels att säkerställa 
att alla elever skulle få samma instruktioner oavsett vem som instruerade. Det är en viktig aspekt 
om man vill öka undersökningens tillförlitlighet.

Det är också helt nödvändigt att informera om hur enkäten ska samlas in. Jag hade lämnat ut 
ett kuvert till varje lärare som innehöll tre olika papper. Ett som var själva enkäten, ett som var 
instruktioner och ett med instruktioner inkopierade på ett enkätformulär. På kuvertet, som det 
också var meningen att lärarna skulle använda för att förvara de ifyllda enkäterna, fanns olika rub-
riker och tomma rader för att fylla i bakgrundsinformation efter att enkäterna fyllts i av eleverna. 
Denna gällde bland annat bortfall av elever som avböjt att besvara enkäten.

Analys

Under arbetets gång växte mer precisa forskningsfrågor fram. Undersökningens centrala fråga gällde 
i vilken omfattning elever läser undervisningstexter med avseende på sammanhängande textmassa. 
Till detta hade följande forskningsfrågor tillkommit som påverkade enkätens utformning och som 
kunde bilda utgångspunkt för analys av de insamlade enkäterna. 

•	 Hur	ser	flickors	läsning	av	texter	ut	i	förhållande	till	pojkars	med	avseende	på	andelen	läst	sam-
manhängande sakprosatext?

•	 Hur	ser	ett	eventuellt	samband	ut	mellan	klassform	och	den	utsträckning	elever	läser	samman-
hängande text?

•	 Hur	ser	ett	eventuellt	 samband	ut	mellan	antal	undervisande	 lärare	och	de	 läsmönster	som	
framkommer?

•	 I	vilka	ämnen/ämnesområden	läser	elever	mer	eller	mindre	andel	sammanhängande	text?
•	 Läser	eleverna	sammanhängande	skönlitterära	texter	med	syften	som	liknar	de	ämnesrelaterade	

sakprosatexterna? Vilka läsmönster kan spåras?
•	 Hur	ser	relationen	ut	mellan	sammanhängande	läsning	i	skönlitteratur	och	sakprosa?

Med hjälp av Sveriges officiella statistik om skola som publiceras på Skolverkets hemsida och 
annan övergripande statistik om barn från Statistiska Centralbyrån (SCB) skulle även frågor om 
samband mellan skolor och läsmönster kunna analyseras.20 

För att kunna göra de analyser som jag önskade behövde det insamlade enkätmaterialet syste-
matiseras. I den första omgången, som omfattade 462 elever, gjorde jag detta helt manuellt. Jag 
sorterade kuverten med resultaten i högar med olika årskurser var för sig och skapade därefter ett 
dokument med kolumner rubricerade efter bakgrundsfaktorer som, årskurs, skola, etc. och antal 
lästa sidor (se Figur 4.) För att kunna göra jämförelser mellan flickor och pojkar behövdes två 
likadana matriser, en för pojkarnas resultat och en för flickornas. 

Årsk.    Skola   Ort Delt/avst Läst 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 2x
16

20  

Figur 4. Matris för sammanställning av enkätresultat
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Utformningen av kolumnerna för antal lästa sidor gjorde jag först efter att ha ögnat igenom hela 
materialet och där funnit att det inte var så många elever som läst fler än 10 sidor. Som Figur 4 
visar utformade jag en överskådlig matris för att få en exakt bild av det undersökta materialet. Jag 
gjorde inte en massa spalter för möjliga resultat över 10 lästa sidor. Istället använde jag de tomma 
spalterna till höger till att föra in antal lästa sidor. Där det förekom flera med samma antal kunde 
jag ange det genom att föra in X antal som läst ett visst antal sidor. I övrigt drog jag bara streck i 
rätt spalt för varje blankett jag gick igenom – fyra streck och ett snedstreck för att markera fem. 
Därefter var det bara att summera de olika spalterna för att få veta hur många elever som inte läst 
någon helsida och de som läst en, två, tre etc.

I den mer omfattande huvudstudien använde jag mig av ett Excelprogram där uppgifterna lades 
in, men efter samma principer. Nu hade jag underlag för att göra de beräkningar jag behövde för 
att kunna besvara vissa av mina frågor och därmed påbörja tolkningen av resultaten.

Resultat 

Jag hade turen att det var mycket få elever som avböjde att delta i undersökningen. Men det som inte 
blir synligt i mitt resultat är antalet frånvarande elever på grund av sjukdom eller skolk. Jag hade inte 
med någon sådan uppgift att fylla i från lärarna, inte heller antal elever per klass. Detta är en brist då 
det kan röra sig om en grupp elever som skulle ha kunnat påverka resultatbilden om de utgjorde ett 
väsentligt antal av den totala populationen. Antal elever per klass kan dock kontrolleras i efterhand 
eftersom det finns officiell statistik över antalet elever i olika årskurser i en kommun. På så sätt kan 
jag få en uppfattning om det totala bortfallet. Det jag inte kan veta är dock huruvida de frånvarande 
eleverna utgörs av elever som på något vis kan förväntas ha svårare med sitt skolarbete på ett sätt som 
också skulle kunna ge utslag i hur de läser undervisningstexter. Det är inte orimligt att anta att det 
kan vara fallet med de elever som väljer att inte vistas i skolan eller elever som har hög sjukfrånvaro. 
För min del var andelen frånvarande elever mycket låg och jag kan därmed utgå från att den inte 
har någon betydelse för de slutsatser jag kan dra från resultaten. De resonemang som jag visar prov 
på här brukar betecknas bortfallsanalys och bör alltid finnas med i en resultatredovisning. 

Den inledande enkätstudien visade bland annat att drygt 25 procent av eleverna i årskurs 
4-6 inte tycks läsa en enda helsida sammanhängande sakprosatext under lektionstid en vanlig 
skoldag.21 Ungefär 60 procent av eleverna i dessa årskurser läste maximalt två eller färre helsidor 
sådan text. För årskurs 8 och 9 var det närmare 30 procent och för gymnasieeleverna var det 
närmare 40 procent som inte läst någon sida sammanhängande sakprosatext undersökningsdagen 
och även bland dessa elever var det en minoritet som läste fler än två sidor. Huvudstudien har 
ännu inte analyserats färdigt men går i samma riktning. Resultaten pekar på att elever idag får 
lite träning att läsa mer sammanhängande textpartier sakprosatext. Möjligheten att förstå längre 
och mer komplexa sammanhang med hjälp av läsning av sakprosatexter under lektionstid tycks 
vara begränsad för ett flertal elever. 

Avslutande kommentarer

Den beskrivna insamlingsmetoden syftade till att samla in data av kvantitativ natur, där frågor om 
hur många och hur stor andel var centrala. Samtidigt har jag samlat in dessa data för att kunna 
föra kvalitativa resonemang och dra kvalitativa slutsatser om betydelsen av de läsvanor jag kunde 
visa på.22 
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Det som också bör få plats i redovisningen av en undersökning är en kritisk tillbakablick på de 
metoder man tillämpat och på andra påverkande faktorer i samband med genomförandet. I mitt 
fall kunde jag se vissa problem med instruktionen till eleverna, efter att förstudien helt avslutats 
och huvudstudiens insamlingsfas genomförts. Även om det i de flesta fall tycks ha gått bra för 
dem att besvara enkäten kan det tänkas att de fått lite olika instruktioner av lärarna och att det i 
sin tur påverkat hur de besvarat enkäten. Detta kunde jag inte kontrollera eftersom jag inte var 
närvarande. Exempelvis visar enkätsvaren att vissa elever haft problem med att ange ämnesanknyt-
ning för vad de läst. Andra elever tycks ha uppfattat många lästal efter varandra i matematik som 
sammanhängande text. Det finns också exempel på elever som ser ut att ha haft problem med att 
skilja skönlitterär text från sakprosatext. Att lärarna känt till undersökningen en tid innan dess 
genomförande kan också ha påverkat resultaten.

De flesta lärare som genomförde undersökningen hade ingen närmare vetskap om bakgrunden 
till eller syftet med undersökningen. Det kan ha gjort vissa av dem negativa till studien eller mindre 
engagerade, vilket i sin tur kan ha påverkat kvalitén på instruktionerna till eleverna. Jag tror att 
detta skulle ha kunnat avhjälpas om jag personligen haft möjlighet att träffa alla lärare innan och 
fått berätta om studiens bakgrund och syfte i en direktkontakt. Samtidigt skulle en ökad förståelse 
hos lärarna för undersökningens syfte innan själva insamlingstillfället ha kunnat påverka studien i 
en annan riktning. Med sådan kännedom kanske de skulle ha ändrat sin undervisning på ett sätt 
som påverkar elevernas läsvanor. Detta kan visserligen också ha skett bara genom att studien varit 
annonserad i förväg. Det finns med andra ord en viss risk att resultatet inte är fullt rättvisande i 
förhållande till den läspraxis som vanligtvis råder/rått i de klasser som undersökts. 
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Elevers egen forskning – Analys av  
textproduktion och annan empiri

Nils-Erik Nilsson

Forskningsproblem

Det här kapitlet grundar sig på en studie där jag under ett år följde en arbetsenhet som bestod 
av elever i skolår 7, 8 och 9 när de bedrev vad man kallar ”forskning”. Detta skedde under sam-
manlagt en dag i veckan. Rent principiellt kan man säga att eleverna var fria att forska om precis 
vad som helst. Stort ansvar lades på elevernas egen förmåga att ta initiativ och planera sin verk-
samhet. Lärarna i arbetsenheten undervisade i matematik och naturorienterande ämnen, samtliga 
samhällsorienterande ämnen, svenska, engelska, spanska samt idrott och hälsa. 

En viktig utgångspunkt för lärarna i arbetslaget var att de vände sig mot att elever reproducerar 
kunskaper i skolan. Verksamheten skulle därför utgå från elevernas egna intressen i en ambition att 
bryta sådana mönster. Lärarna uppmuntrade eleverna att gå utanför de traditionella skolämnena 
inför valet av forskningsområden eftersom det leder till större frihet för eleverna när de själva 
får välja vad de vill forska om. Eleverna skulle inte längre vara hänvisade till klassrummet utan 
kunde röra sig fritt, utan lärarnas kontroll. Denna frihet kräver dock ett större ansvarstagande från 
elevernas sida. Alla elever måste på detta sätt själva ta ett vidgat ansvar för sin egen utbildning, 
resonerade lärarna. 

Ett av de problem som intresserade mig – och som är utgångspunkten för det här kapitlet – var 
att undersöka hur eleverna i detta arbete bearbetade stoffet och försöka klarlägga vilken kunskap 
de erövrade i samband med detta. 

Teoretiska utgångspunkter 
Att skapa mening

När vi läser en text är vi i princip utlämnade till att själva tolka det budskap författaren försöker 
förmedla. Vi kan inte som i ett samtal ställa frågor för att på det sättet få oklarheter förtydligade, 
utan vi måste på egen hand hämta mening ur texten. Under läsning av en text bygger läsaren upp 
en textvärld genom sitt aktiva frågande efter mening. Judith Langer använder begreppet ”envi-
sionment” för att beskriva hur en textvärld konstrueras och förändras under läsningens gång.1 
Den textvärld som läsaren konstruerar under läsningen skiljer sig från individ till individ. Vilken 
textvärld läsaren konstruerar är beroende av en mängd faktorer som till exempel de personliga 
och kulturella erfarenheterna, den förförståelse man har samt målet med läsningen. Textvärlden 
inkluderar också vad individen förstår och inte förstår, liksom de tillfälliga förutsägelser läsaren 
gör om hur texten kommer att utvecklas. Under läsningens gång förändras förståelsen hos läsaren 
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utifrån de hypoteser om textens innebörd som denne ställer upp. Att förstå likställer därför Langer 
med den process som individen utför när han tolkar.

Langer diskuterar också skillnaden mellan ett skönlitterärt orienterat läsande och ett diskursivt 
orienterat läsande. Litterärt läsande är i grunden en utforskande aktivitet där prövande osäkerhet 
och öppenhet för olika tolkningar ingår som en normal del av responsen. Denna läsning är i grun-
den fylld av vaghet och flyktighet med ideliga perspektivförskjutningar. Läsandet kännetecknas 
av ett utforskande av tolkningsmöjligheter. 

Ett diskursivt orienterat läsande, där vi försöker förstå idéer eller hämta information, känneteck-
nas av att vi försöker få grepp om ämnet, själva poängen, och när vi har fått grepp om helheten, 
eller poängen, utgör detta vår förståelse av helheten. 

Uppgiftsformuleringens betydelse för förståelsen

Flera undersökningar visar att den diskursiva praktik eleverna är indragna i påverkar elevernas 
lärande. I USA har Martin Nystrand och Adam Gamoran i en undersökning studerat hur interak-
tionen, såväl den muntliga som den skriftliga, mellan elever och lärare ser ut och hur den påverkar 
elevernas lärande.2 De följde över 100 litteraturlektioner i middle och high schools (motsvarande 
skolår 8 och 9) i stads-, förorts- och landskommuner i mellanvästern. De konstaterar att klass-
rumsdiskursen till övervägande del var monologisk. Det var läraren som ställde nästan alla frågor. 
Få av dessa var autentiska3 och få lärare följde upp elevernas respons.

I slutet av vårterminen testade Nystrand och Gamoran eleverna på de skönlitterära texter de 
hade läst under året. Det var skriftliga tester där eleverna fick uppgifter med stegrad svårighets-
grad. I de enklaste uppgifterna skulle de namnge och beskriva så många personer som de kunde 
komma ihåg från ett antal böcker. I de mer avancerade uppgifterna skulle de förklara slutet på 
varje historia, kortfattat förklara temat och konflikterna i historierna samt relatera tema, konflikt 
och slut till varandra. Alla elever fick samma frågetyper även om detaljerna skilde sig åt beroende 
på vilka böcker de hade läst. Undersökningen visar att inlärningsresultaten uteblev när undervis-
ningen var uppbyggd kring ytinriktade kortfrågor. Förklaringen, menar de, ligger i att elevernas 
fokus då är inriktat på detaljer och att man därigenom begränsar deras möjligheter att minnas 
helheter. Genom att på detta sätt fragmentisera boksamtalet trivialiserar man elevernas upplevelse 
av litteratur, menar forskarna.

Utifrån Nystrands och Gamorans analyser av olika typer av lektionspraktiker och deras olika 
sätt att språkligt bearbeta stoff kan man sammanfattningsvis konstatera att i lektioner som är 
uppgiftsstyrda, framför allt genom ytinriktade kortfrågor, lär sig eleverna i bästa fall detaljer 
om de fenomen de studerat. Elevforskning kan i det här sammanhanget bäst beskrivas som en 
uppgiftsstyrd verksamhet, där den språkliga insatsen består i att skriftligt bearbeta olika skriftliga 
eller muntliga källor. En viktig skillnad mellan den undervisning som Nystrand och Gamoran 
undersökt och elevforskning är att i det senare fallet är samtliga elever språkligt aktiva. Frågan om 
vilka kunskaper de erövrar kvarstår dock att besvara.

I en annan studie, genomförd av James D. Marshall, undersöktes hur formulerandet av uppgifter 
påverkade elevernas förståelse av en text.4 Han visar bland annat hur elever vid läsning och tolkning 
av noveller kom att utveckla olika förståelsenivåer, beroende på hur uppgifterna var utformade. 
De elever som fick begränsade skrivuppgifter, där de med korta svar skulle besvara frågor riktade 
till texten, utvecklade en mycket låg grad av förståelse. Marshalls tolkning av resultaten är intres-
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sant. Han menar att när elevernas uppmärksamhet styrs av lösryckta kontrolluppgifter, som de 
begränsade skrivuppgifterna är exempel på, skiftar de sin uppmärksamhet mellan olika delar av 
händelseförloppet och mellan olika analysnivåer. Därför anser han att den här typen av skriv-
uppgifter faktiskt kan ha en negativ effekt på elevernas förståelse, eftersom frågorna förhindrar 
eleverna att skapa en sammanhängande föreställning av händelseförloppet.

 Det är uppenbart att olika sätt att använda språket i undervisningen och uppgiftsformuleringen, 
har olika effekt på elevers lärande. De frågor eleverna har ställt i samband med sin forskning har 
– som vi ska se – i hög grad en sådan karaktär som leder till ett skrivande som kan liknas vid det 
Marshall benämner begränsade skrivuppgifter, men det finns också undantag. 

Läsningens mål och kunskapskonstruktion

Ference Marton och Roger Säljö beskriver hur de i ett experiment försökt påverka studenter att läsa 
med djupinriktning, för att därmed försöka stimulera till en bättre förståelse vid textläsning.5 För 
att uppnå detta producerades ett antal frågor av den typ studenter som läser med djupinriktning 
spontant ställer sig under läsning. Sådana frågor såg ut på följande sätt: 

Vilka delar tycker du att det finns i detta avsnitt? (Säg var de börjar och var de 
slutar.)
Kan du sammanfatta innehållet i varje del av avsnittet i en eller två meningar?
Hur hänger de olika delarna samman med varandra?
Kan du sammanfatta innehållet i hela avsnittet i en eller två meningar?6

Den text som studenterna fick läsa var ett kapitel hämtat ur en kursbok i statskunskap. Det 
något förvånande resultatet av undersökningen var att studenterna omvandlade uppgiften ”till 
en synnerligen trivial och mekanisk inlärningsuppgift som saknade de reflekterande drag som 
befunnits vara utmärkande för djupinriktning”7. Den teknik de använde var att återge innehål-
let på ett ytligt sätt. Författarna poängterar att frågorna som var tänkta att fungera ”som medel 
för de studerande för att hjälpa dem till en djupinriktning, blev istället det mål mot vilket 
inlärningen styrdes”8.

Det som tycks avgörande för hur olika individer förstår en text i skolsammanhang (som inte 
har med förkunskaper att göra) är på vilket sätt de griper sig an uppgiften. De individer som inte 
förstod poängen med en text misslyckades, därför att deras mål med läsningen inte var inriktad 
mot att förstå textinnehållet. De var i stället inriktade mot att försöka memorera texten. En av 
Martons och Säljös informanter uttryckte detta på ett mycket illustrativt sätt:

Man blir distraherad. Man tänker ”jag måste komma ihåg det här nu”. Och sen 
tänker man så hårt på att man måste minnas: det är därför man inte kommer ihåg 
nåt.9

Dessa studenter tycks betrakta sig själva som passiva mottagare av den information som tillhanda-
hålls genom böckerna. De studenter som däremot var inriktade mot att försöka förstå budskapet, 
huvudpoängen i texten, sökte relationer i texten och mellan texten och omvärlden, hade en annan 
bild av sig själva, enligt Marton och Säljö:
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De tycktes se sig själva som kunskapsskapare, som måste använda sin förmåga 
att göra kritiska bedömningar, dra logiska slutsatser och komma fram med egna 
idéer.10

När elever i skolan läser med djupinriktning kan man säga att de är inriktade mot att försöka 
rekonstruera vad författaren försöker kommunicera, medan elever som läser med ytinriktning för-
söker memorera delar av eller hela texten. Resultatet av en sådan ytinriktad läsning är inte bara att 
de inte förstår själva poängen eller budskapet i texten. Ofta tycks de också missförstå texten.11

Kunskapandet 

De kunskaper individer erövrar genom skriftspråket beror således i hög grad på hur språket används 
i den specifika situationen. Används texter för memorering leder det till en speciell typ av kunskaper, 
medan en annan typ av kunskaper premieras om skriften används för att föra logiska resonemang 
och för att dra slutsatser. Man kan därför hävda att hur elever använder skrivandet under forsknings-
arbetet har betydelse för vilken typ av kunskap de utvecklar. Forskningsrapporter kan därför sägas 
vara ett uttryck för den kunskap eleverna har skaffat sig om det fenomen de har studerat.

En viktig aspekt som vi måste ha i minnet när elevernas förståelse diskuteras är den situation 
vari forskningen bedrivs. I skolan som institution spelar läroboken av tradition en central roll 
vid allt lärande. I läroböckerna tillrättaläggs innehållet för de tänkta läsarna, ofta på ett sätt som 
innebär att helheter styckas upp i mindre delar, påpekar Säljö.12 Ulla Ekvall, som har undersökt 
hur lärobokstexter är utformade, konstaterar att stoffet i de undersökta läroböckerna ofta är god-
tyckligt ordnat, vilket naturligtvis kan få till följd att elever inte förmår skapa sammanhang.13 Hon 
menar att det därför finns en överhängande risk att elever uppfattar ”lärande som innötning av 
mer eller mindre sammanhangslösa fakta”14. Även Säljö framhåller att lärande i skolan ofta innebär 
att eleverna ska visa i hur hög grad de har lyckats lära in texten i sig.15 Det är denna tradition, 
att lärande uppfattas som memorering och att man inte söker sammanhang, som jag menar att 
eleverna har med sig också när de bedriver så kallad forskning.

Elevtextens röster

För att reda ut problemet med vad som kan avses med att skriva med egna ord ska vi vända oss 
till Michail Bachtin.16 Han konstaterar att varje människa som talar inte är den förste som tar 
orden i besittning. Orden finns där redan, språksystemet tas i anspråk av individerna när de talar 
och skriver. Den fråga vi då kan ställa oss är vems röst det är vi hör när individer yttrar sig. Att det 
inte alltid är den som talar som är upphov till yttrandet blir ofta uppenbart när vi hör barn prata. 
De kan ibland till och med använda ord, fraser och meningar som de ännu inte till fullo förstår, 
språkbruk som de har övertagit från vuxna eller äldre kamrater och syskon. Detta förhållande 
gör att vi många gånger kan uppleva en viss osäkerhet när vi ska avgöra vem som står bakom ett 
yttrande, även när det gäller skrivna texter. 

Så visar till exempel Courtney B Cazden hur en elev i sitt skrivande lånar en annans röst för 
att etablera sig som tillhörig den grupp av kompetenta skribenter de förväntas bli efter avslutad 
utbildning.17 Tanya, som eleven heter, går på ett community college och studerar för att arbeta 
inom vården. Hon ingår i en mindre grupp där hon får extra stöd. I en uppgift ska hon skriva 
ett sammandrag av en text som en sjuksköterska har skrivit. Hon kopierar bitar ur originalet, 
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men ändrar ordningen på textdelarna, och hon ändrar en del av orden. I intervjun efteråt säger 
Tanya att hon med sin text dels vill visa läraren vad hon har lärt sig när hon tagit del av texten 
som de fått till uppgift att läsa, dels att hon genom sitt agerande vill visa för läraren att hon inte 
kopierar. De som genomfört undersökningen menar att människor alltid tillägnar sig varandras 
språk i olika diskursgemenskaper – både talat och skrivet – för att etablera gruppgemenskap, 
för att växa och för att definiera sig själva som individer. Man kan säga att det sätt som Tanya 
plagierar originalet återspeglar Bachtins idéer om hur individer påbörjar processen att tillägna 
sig andras diskurser.18 Att hon ännu inte förmår att skriva med egna ord kan förklaras med Lev 
Vygotskijs resonemang om den närmaste utvecklingszonen.19 Den text hon plagierar ligger 
utanför hennes utvecklingszon, vilket gör att hon inte har någon annan strategi att tillgå än att 
skriva av valda delar av texten.

Datainsamlingsmetod 

De elever som ingick i min undersökning fick av sina lärare till uppgift att välja ett ämne, och de 
skulle formulera frågor som de skulle besvara i sina arbeten. De uppmanades att diskutera frågorna 
med lärarna innan de började söka material. Sedan skulle de med hjälp av materialet besvara 
frågorna och presentera sina resultat i en forskningsrapport. Lärarna menade att skrivandet i sig 
bidrar till att utveckla elevernas tänkande kring de fenomen de studerar. Eleverna uppmanades att 
skriva med egna ord så att klasskamraterna skulle kunna förstå. För att eleverna själva ska kunna 
erövra kunskaperna måste de omformulera texterna, påpekade lärarna. 

På ett tidigt stadium insåg jag svårigheten med att fastställa vilka kunskaper eleverna erövrar 
under arbetet med forskningsprojekten. Det hade varit tänkbart att efter en tid genomföra någon 
form av tester. Ett problem av mer praktisk art var att en stor del av texterna lämnades in mot 
slutet av vårterminen. Eleverna skulle försvinna på sommarlov, och framför allt eleverna i skolår 
nio skulle skingras. Ett annat problem var att eleverna inte arbetade med samma stoff, och i de 
fall då mindre grupper gjorde det, delade de vanligtvis upp arbetet mellan sig. Dessa faktorer 
medförde att det skulle bli väldigt svårt att föra något resonemang om kunskapstillägnandet 
som skulle kunna få en mer allmän giltighet. Av den anledningen beslutade jag mig för att sätta 
elevernas texter i fokus och undersöka hur de hade bearbetat de texter varifrån de hade hämtat 
sina faktauppgifter.

Att samla in material, i det här fallet elevtexter, som produceras under bestämda villkor är 
vanskligt. Som forskare har man inte kontroll över förändringar som kan kullkasta möjligheterna 
att få in det önskade materialet. Under läsåret förändrades villkoren för arbetet med ”forskning”, 
på ett sådant sätt som med all säkerhet kom att medverka till att jag inte fick in texter från alla 
elever och att jag inte fick så många texter som jag hade hoppats på. Lärarna öppnade då möjlig-
heten för de elever som hade kommit efter i något ämne, att välja om de i stället ville arbeta med 
sådant under den tid som var avsatt för forskning. 
Både för att få in texter och för att jag skulle få möjlighet att genomföra intervjuer med eleverna 
presenterade jag mina forskningsplaner för de tre klasserna i början av höstterminen. Genom 
mina fältstudier hoppades jag också att min blotta närvaro skulle påminna dem om att jag ville få 
in de färdiga texterna. Sammanlagt besökte jag skolan 19 dagar under läsåret. Under dessa dagar 
samlade jag inte bara in texter utan bedrev också fältstudier och intervjuade lärare och elever. 
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Det är inte ovanligt att en stor del av tiden under ett läsår anslås till andra verksamheter, så även 
här. Under hösten försvann mig veterligt två dagar där eleverna skulle ha haft forskningsdagar på 
schemat. Under våren bröts den vanliga undervisningen för hela skolan under sammanlagt tre 
veckor.

Forskningsrapporterna har jag fått av eleverna eller av lärarna i samband med mina besök. Jag 
var noga med att poängtera för både lärare och elever att jag ville få in samtliga texter som produ-
cerades i samband med forskningen. Endast något enstaka exemplar fick jag under höstterminen. 
Det dröjde till slutet av vårterminen innan forskningsrapporterna började strömma in. 

Från de tre klasserna fick jag in 60 texter, vilka utgör utgångspunkten för mina analyser. Dess-
utom har jag så långt det har varit möjligt samlat in de källtexter som eleverna har använt sig av. 
Vidare har jag intervjuat elever och lärare samt bedrivit fältstudier. De insamlade elevtexterna 
kopierade jag innan originalen återlämnades till eleverna. I några fall fick jag fylla i delar av de 
kopierade texterna eftersom de var skrivna för hand och kopian inte återgav texten i läsbart skick. 
Därefter har jag skrivit in samtliga elevtexter på dator.

I nedanstående tabell ges en översikt över hur elevmaterialet fördelar sig i de tre klasserna:

Tabell 1. Översikt över elevmaterialet

År 7 År 8 År 9 Summa

Antal elever per klass
Antal levererade texter
Antal elever som bidragit med text
Antal elevintervjuer
Antal texter till vilka källor lokaliserats

22
20
17
6
11

26
21
16
11
12

28
19
23
17
13

76
60
56
34
36

Antalet elever uppgick till sammanlagt 76 stycken under läsåret. Av dessa fick jag textbidrag från 
56 elever. Det sammanlagda antalet texter uppgår till 60 stycken. Några elever har bidragit med 
flera texter, och några texter har flera författare. Av de elever som levererade texter kunde jag in-
tervjua 34. Slutligen har jag kunnat spåra källor i lägre eller högre grad till 36 av de 60 texterna. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor varierar mellan de olika klasserna, men könsfördelningen 
i hela materialet är dock förhållandevis jämt. 

Innehållsmässigt kan man beskriva texterna som ett axplock ur skolans samhälls- och natur-
orienterande ämnen. Här hittar vi ämnen som handlar om främmande länder, exotiska djurarter, 
historiska fenomen, sjukdomar och andra ämnen som lätt kan placeras inom ramen för vad 
som vanligtvis skulle kunna rymmas inom den ordinarie undervisningen. I nedanstående tabell 
presenteras texterna för skolår 7. Man kan fundera över vilka av de valda ämnena som inte skulle 
kunna få plats i en ordinär undervisning. 
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Tabell 3. Elevtexter, år 7

Elev Titel Originaltext Text- 
nummer

Textlängd i 
antal ord20

Niklas & Ingemar
Ingemar, Erik, Niklas 
Miroslav
Armin
Niklas
Ingemar
Armin
Ida
NN21
Erik
Mariam
Ida & Ulla
Erika & Malin
Erik
Miroslav, Adam, Armin
Ingemar & Ivan
Ida, Ulla, Anna
Miroslav & Adam
Ida, Ulla, Anna, Anjo
Olle & Ove

Iron Maiden 
Burning Heart
Krokodiler
Argentina
Vikingarna och deras gudar
Rancid
Fotboll
Papillon 
Japan
TV genom tiden
Modet under 1900-talet
Hieroglyfer
Namn
Antikens sju underverk
Australien
Bilens historia
Nalle Puh & hans vänner
Allt om 30-talet
Film
Andra världskriget

Dator
Dator 
Handskrift
Handskrift
Handskrift
Dator
Handskrift
Handskrift
Handskrift
Handskrift 
Handskrift
Hand/Dator
Handskrift
Handskrift
Handskrift
Hand/Dator
Handskrift
Handskrift
Dator
Dator

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

98
196
328
380
387
393
397
401
403
534
557
678
787
881
907
979

1007
1103
1322
3186

Det övervägande antalet texter som levererades av elever i år 7 var handskrivna. Endast fem var 
helt skrivna på dator. I två av texterna blandas datorutskrift med handskrift. Det är i båda fallen 
fråga om pararbeten. Längden på texterna varierar avsevärt. Den kortaste texten är på endast 98 
ord, medan den längsta är på 3186 ord, vilket för övrigt är den längsta texten i hela materialet. 
Den genomsnittliga längden på texterna i år 7 är på 746 ord. När det i kolumnen Originaltext 
står ”Hand/Dator” innebär det att en och samma text består av både handskrivet material och 
datorutskrift. 

Analysmetod

Det finns ingen given metod för hur man ska analysera texter för att undersöka vilken kunskap 
en skribent har utvecklat under arbetets gång. Vad jag har försökt göra är att i varje enskilt fall 
rekonstruera hur eleven har gått till väga när han eller hon har bearbetat sina källor. Därvid har 
elevernas egna så kallade forskningsfrågor varit till hjälp vid tolkningen av elevernas kunskapsar-
bete. Dessutom har en analys av själva urvalet från källtexterna gett viktiga ledtrådar till denna 
tolkning. Under mina fältstudier följde jag också elevernas textarbete på nära håll.

Rekonstruktion genom observation

För att få en uppfattning om hur elevernas textarbete gick till valde jag att följa några elever i deras 
forskningsvardag. Här ska vi närmare följa en av dessa elever.

Anna (skolår 8) valdes ut för att hon befann sig i början på ett nytt forskningsområde. Hon 
hade valt att forska om stenar och hade redan skaffat två böcker, en från de samhällsorienterande 
ämnenas institutionsbibliotek och en från skolbiblioteket. 
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Från mina fältanteckningar får vi en bild av hur hon går till väga när hon arbetar. Anna sitter 
ensam vid sin bänk och har vid ett tidigare tillfälle hunnit skriva ca en A-4 sida för hand när jag 
sätter mig hos henne. Hon har boken Stenar (bok 1) uppslagen på sidan 48. Jag uppfattar det 
som att hon skriver av ett textparti som återfinns under rubriken ”Värdefulla ädelstenar”. Efter 
en liten stund övergår hon till boken Stenar mineraler och bergarter (bok 2) och slår upp kapitlet 
”Marmor”. På samma sätt som tidigare börjar hon med att skriva av ett textparti. När hon har 
skrivit tre rader avbryter hon sig och övergår till att titta på bilderna, eventuellt läser hon bild-
texterna också. Tio minuter senare går hon iväg och återkommer efter knappt fem minuter. Hon 
fortsätter då att titta lite i bok 2 men återvänder strax till bok 1. Hon tittar först på bilderna och 
verkar läsa bildtexterna. Det kapitel hon studerar i bok 1 har rubriken ”Kalkstensgrottor”. Efter en 
stund tar hon fram sin skrivbok igen och bläddrar fram en ny sida och börjar skriva av texten om 
kalkstensgrottor (Hon har alltså slutat skriva av Marmorkapitlet i bok 2). Hon läser inte igenom 
texten för att få en uppfattning om helheten. I stället verkar sättet som hon väljer ut fakta till sin 
egen text vara styrd av slumpen. Det är möjligt att det är bilderna som styr hennes urval, eller 
vissa fenomen hon känner till sedan tidigare och som verkar lockande, som till exempel rubriken 
”Diamanter”. På något sätt kan man beskriva hennes aktivitet som ett planlöst faktasamlande 
där ibland slumpen och ibland uppseendeväckande fenomen styr vad som kommer att hamna i 
hennes egen text. 

Skribentroller

Med utgångspunkt från Erving Goffmans begrepp animator (den som skriver ner textens ord), 
author (den som valt de ord som texten struktureras i) och principal (upphovsmannen till de tankar 
som kommer till uttryck i texten) har ett antal skribentroller kunnat urskiljas.22 Med hjälp av 
dessa skribentroller har det gått att klargöra i vilken utsträckning elevens egen röst kommer till tals 
i elevernas texter. Till dessa roller har jag tillfogat ytterligare två roller, nämligen textförmedlaren 
och kommentatorn. När de uppträder i rollen som textförmedlare innebär det att eleverna inte har 
bearbetat texten på något sätt, utan de har endast fogat in text hämtat från Internet eller från 
tidningar och böcker i sin egen text genom att klippa och klistra. Rollen som kommentator intar 
eleverna när de i kortare textpartier kommenterar sin inställning till det fenomen de behandlar. En 
flicka markerar detta tydligt genom att markera brottet mot det hon uppfattar vara den redovisade 
texten med hjälp av metatext: ”Egen fundering: När man gråter brukar man …”.

En skarp gräns går mellan reproducerade texter och egenproducerade texter. I de reproducerade 
texterna kan eleverna uppträda i rollerna animator och author men inte i rollen principal. Varje 
enskild text kan innehålla flera olika framställningsformer, men texterna har kategoriserats utifrån 
den form som dominerar i elevtexten mätt i antal ord.

När eleverna reproducerar texter kan de gå tillväga på fem olika sätt som är mer eller mindre 
krävande. De kan uppträda i rollen som kopister. Då skriver de av ordagrant längre sammanhäng-
ande textpartier utan att göra något självständigt urval ur källtexten. När de uppträder i rollen som 
samplare skriver de också av ordagrant, men de gör ett eget urval i källtexten genom att bestämma 
vad som ska komma med i den egna texten. I rollen som omskapare väljer eleven inte bara ut vad 
som ska komma med i den egna texten, utan han ändrar också på ord och fraser i texten, men 
fortfarande bär texten tydliga spår från originaltexten. 
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När elever omskapar befintliga texter intar de rollen som animator och author på både text-, me-
nings- och ordnivå. De inte bara väljer ut textpartier ur de källor de använder. De ändrar också ord 
och fraser i texten; de kan ändra på ordningen mellan delarna i en mening, och meningsgränser 
kan ändras. Det är ganska uppenbart att elever när de omskapar text ansträngt sig för att bearbeta 
texten också på ord- och meningsnivå. I omskapade texter återfinner vi fortfarande tydliga spår 
från originaltexten. Det går inte att ta miste på varifrån eleven har hämtat sitt stoff. Texten är 
bemängd med andras röster.

Ett bra exempel på vad som händer när en elev iklär sig den här rollen är Adams (år 7) bidrag 
till arbetet Australien. Adams omskapade textparti är placerat bredvid källtexten i figur 1. I den 
högra spalten återfinns hela textavsnittet ur den källa han har använt. Texten i originalet är en 
bildtext. De understrukna delarna i källtexten är de delar Adam har använt sig av.

Adam, år 7

Att surfa är en väldikt svår men populär sport. 
Det är även windsurfing som anses vara 
lättare är också mycket om tyckt. Det finns 
brädor och segel i alla storlekar för att även 
små bar ska kunna lära sig. Att simma och sol-
bada är det största fritidsnöjet i Australien. Vid 
bad platserna finns det vakter i flygplats och 
vakter i räddningstorn som håler utskickt efter 
faror, som stora vågor, under vattenströmar 
elle hajar.

Peter Crawshaw, 1988: Australien, s. 41.

Att surfa på vågorna, som på bilden, är en 
mycket svår men populär sport. Även windsur-
fing, som anses vara lättare, är omtyckt. Det 
finns brädor och segel i alla storlekar för att även 
små barn ska kunna lära sig. 

Att simma och solbada är de största fritidsnöj-
ena i Australien, men de kan vara farliga. För 
australiensare med ljus hud kan solbränna vara 
direkt farlig och fallen av hudcancer har ökat de 
senaste åren.

Flygplan och vakter i livräddningstorn håller stän-
digt utkik efter faror, som stora vågor, undervat-
tensströmmar eller hajar. När röd flagg är hissad 
förstår alla vad som gäller. Badförbud!

Figur 1. Exempel på omskapad text i jämförelse med originalet, elevtexten i vänsterspalten 
och originalet i högerspalten.

Trots att Adam skriver av en hel del försöker han samtidigt lämna den rena avskrivningen, men vi 
kan se att han då stöter på problem. Redan i den andra meningen när han lämnar avskrivningen 
trasslar han in sig. Sedan återvänder han till att skriva av texten igen, men så trasslar han till det 
igen i den sista meningen.

Referenten återger andras texter i koncentrerad form och har valt de ord som texten är struktu-
rerad i, men här saknas referatmarkörer som visar vem som är upphovsmannen till de tankar som 
framförs. Intervjureferenten slutligen återger också andras tankar, men här framgår vem som är 
upphovet till de tankar som framförs. Dessutom har skribenten transformerat intervjuns talspråk 
till skrift.

I de egenproducerade texterna slutligen uppträder eleverna antingen i rollen som berättare 
eller utredare. Även de egenproducerade texterna innehåller reproducerade textpartier, men här 
uppträder de förutom i rollerna animator och author också som principal. 



Nils-Erik Nilsson

36

Elevernas forskningsfrågor

I det insamlade materialet återfinns olika förhållningssätt. Endast sju av de sammanlagt 60 tex-
terna innehöll frågor av djupinriktad karaktär. Det ska dock framhållas att inte ens dessa texter 
hade uteslutande djupinriktade frågor. När eleverna har använt skriftliga källor i form av böcker 
eller tidskrifter och liknande har de inte kunnat ställa vilka frågor som helst innan de påbörjat 
sin forskning, eftersom de inte med säkerhet i förväg kunde veta om de skulle kunna återfinna 
svaren i dessa texter. Det är den troligaste förklaringen till varför flertalet elever underlåtit att över 
huvud taget formulera några frågor. 

I en del texter återfinns frågorna med i inledningen, men de har då knappast någon 
koppling till vad texten handlar om. Några har löst problemet genom att formulera frågorna 
i efterhand, eftersom den bok som de har använt som källa också har bestämt vilka frågor 
som varit möjliga att ställa. Frågorna kan därför beskrivas som ett slags Jeopardyfrågor, som 
i det populära frågeprogrammet i TV, där programledaren säger: ”Vi ger svaret och ni ställer 
frågorna”. I många arbeten är det således källtexten som styr vilka frågor som är möjliga att 
ställa. Eleven blir på så sätt underställd källtexten i sin frågeproduktion, vilket i sin tur blir 
bestämmande för vad som slutligen hamnar i elevens forskningsrapport. I de få fall då eleverna 
har formulerat egna frågor har dessa dessutom stora likheter med de frågor som läsare ställer 
vid en ytinriktad läsning. Som exempel kan några av frågorna till arbetet TV genom tiden av 
Erik i skolår 7 tjäna:

1. Vem uppfann svart-vit television?
2. Vem uppfann färgtelevision?
3. När kom space invadors (ett TV-spel)? 

Marshall menar att sådana frågor leder till vad han kallar ”restricted writing assignments”. Exempel 
på frågor med djupinriktning finner vi hos en pojke som skriver om Örnar. En av hans frågeställ-
ningar har en tydlig djupinriktning, nämligen: ”På vilket sätt påverkar miljön örnarna?” Vad han 
är intresserad av är närmast att försöka ta reda på hur människans miljöförstöring har påverkat 
örnarnas tillvaro. Den frågan har han emellertid inte lyckats få besvarad i den utsträckning han 
hade hoppats, vilket framkommer i en kommentar i hans text:

Under arbetes gång har jag blivit besviken, visst finns det mycket skrivet om både 
Havs- och Kungsörn, men oftast berörs människans påverkan på örnarna med få 
ord i texten (Einar, år 8).

Resultat 

Elevernas källmaterial

De flesta eleverna har använt skolans bibliotek när de sökt material till sin forskning. Där fick 
jag också hjälp av personalen vid mina försök att lokalisera elevernas källor. Även om lärarna 
uppmanade eleverna att alltid ange källor, vilket även jag poängterade när jag informerade om 
mitt forskningsprojekt, var det många elever som inte angav varifrån de hämtat sina uppgifter. 
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När de angav källor kunde det vara i svepande ordalag. En flicka skrev till exempel: ”Jag fick all 
information i en tidning”. Eftersom inte alla har angivit sina källor har det inte heller alltid gått 
att avgöra vilket källmaterial eleverna har använt. En viss osäkerhet har därför funnits ibland. 
Jag har inte alltid kunnat vara säker på om de källor eleven har uppgett verkligen har använts. 
En förklaring kan vara att eleven har refererat ett parti ur en källa på ett sådant sätt att det inte 
har gått att hitta några spår från de texter han uppgett sig ha använt. En annan förklaring skulle 
kunna vara att eleven har använt sig av någon annans arbete.

En del elever har använt Internet för att hämta faktauppgifter och information till sina arbeten. 
I de flesta fall har det framgått att Internet är källan eftersom Internetadressen varit kvar på det 
papper som eleven fogat in i sin egen text. I något enstaka fall har eleverna uppgett att de hämtat 
information ur böcker eller tidskrifter som de har haft tillgång till i hemmet. Några elever angav 
böcker som de möjligtvis lånat, men inte använt när de skrev sitt arbete. Två elever har använt 
sig uteslutande av intervjuer som källmaterial, medan några elever har kompletterat sitt andra 
källmaterial med intervjuer. 

Elevernas textarbete

Över hälften av eleverna hämtar fakta i huvudsak från böcker, och de återger det i form av sam-
plade texter, ibland med små ingrepp på ord- och frasnivå, och de gör det på ett fragmentariskt 
sätt. Frågorna, när de förekommer, är ytinriktade. Många av dessa texter behandlar ämnen där 
eleverna inte har några egna tidigare erfarenheter som de kan anknyta till, varför ämnena många 
gånger hamnar långt över vad eleverna på egen hand kan hantera. När man jämför elevtexterna 
med de källor de använt slås man av att det oftast saknas ett samband mellan de samplade par-
tierna. De flesta av elevtexterna är därför fragmentariska. Man kan jämföra med hur Langer 
beskriver det diskursivt orienterade läsandet som ett sätt att få grepp om helheten i en text. I min 
rekonstruktion av elevernas arbete har eleverna läst sina källtexter på ett osystematiskt sätt genom 
att bläddra sig fram och läsa lite här och där och därmed inte lyckats få grepp om helheten. De 
förhållandevis osammanhängande fragmenten utgör en till formen sammanhängande grafisk text. 
Forskningsrapporten får till funktion att tjänstgöra som en redovisning av det eleven menar vara 
den kunskap han är i besittning av.

Som kontrast till ovanstående texter finner vi ett fåtal texter (sju stycken) som kan beskrivas 
som producerade texter. I dessa texter använder eleverna källorna för att hämta fakta, som de 
sedan bearbetar på olika sätt. De använder kunskaper de redan besitter och jämför dessa med 
olika faktauppgifter från olika källor för att kunna dra slutsatser. En viktig förutsättning för att 
eleverna själva ska kunna formulera meningsfulla frågor med djupinriktning, vilket är en förut-
sättning för att de själva ska kunna dra några slutsatser, är att de är förtrogna med det material 
de använder. Till skillnad mot de elever som reproducerar texter har dessa elever valt sådana 
områden där de sedan tidigare har kunskaper och erfarenheter. De läser med djupinriktning för 
att försöka rekonstruera vad textförfattaren vill förmedla och de hämtar hårddata som de kan 
använda sig av i den egna texten. Man kan säga att de använder den information de hämtat som 
en resurs för att lösa ett problem. Genom att manipulera fakta, till exempel genom att jämföra 
olika uppgifter, kan de få fram nya fakta eller perspektiv som ökar deras egen kunskap inom 
olika områden. När elever på det sättet jämför och drar slutsatser producerar de i någon mening 
också ny kunskap. 
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Avslutande kommentarer

Klassrumsforskning kan beskrivas som ett sätt att försöka förstå den verksamheten som ett antal 
individer är inbegripna i. Det innebär att man både försöker förstå den ur ett utanförperspektiv 
och ur ett inifrånperspektiv, dvs. utifrån hur forskaren respektive deltagarna i verksamheten för-
står och uppfattar den. Klassrummet är inte heller begränsat till klassrummets fyra väggar, utan 
kan definieras som det ”rum” där institutionaliserat lärande förekommer. Deltagare är inte heller 
begränsat till lärare och elever. Skolledare, beslutsfattare, föräldrar och andra kan också räknas in 
som deltagare i verksamheten. Styrdokument, läromedel, texter som produceras och annat material 
som används i verksamheten blir också föremål för studier när man sysslar med klassrumsforskning. 
Det fokus man väljer för sin undersökning bestämmer slutligen vilket material och vilka metoder 
man ska använda sig av i sin undersökning. Det gäller också att kritiskt granska de metoder man 
väljer och fråga sig på vilket sätt man kan få de optimala svaren på de frågeställningar man har.

Man kan så här i backspegeln fråga sig om jag hade kunnat få en bättre bild av vilka kunska-
per eleverna erövrade om jag hade testat deras kunskaper en tid efter att de var klara med sina 
forskningsarbeten. Problemet med tester, som jag ser det, är att man blir begränsad till att mäta 
vissa, ofta kvantifierbara, delar av en verksamhet. Ofta är det svårt att mäta processer. I det här 
speciella fallet är ju hela proceduren att skriva en forskningsrapport, med allt vad det innebär, en 
del av processen. Därför är det väsentligt när man går in i en verksamhet för att genomföra en 
undersökning av något slag att först precisera sina frågeställningar så långt det är möjligt innan 
man väljer metod för sin undersökning. Det är frågeställningarna som skall styra metodvalet.

Genom att försöka rekonstruera elevernas skrivarbete med hjälp av teorier hämtade från 
inlärningsforskning, där man tittat på hur elever och studenter går tillväga när de läser texter 
och hur lärares uppgiftskonstruktioner styr elevers läsande, har det blivit möjligt att föra ett 
resonemang om vilken mening som ligger i de forskningsrapporter eleverna har producerat. 
Observera dock att det inte handlar om ett slags objektiv mening som texten representerar, utan 
om den mening som forskningsrapporten har för eleverna. Man kan också uttrycka det som att 
forskningsrapporterna är ett slags representanter för den kunskap eleverna menar sig ha erövrat 
under forskningsverksamheten.
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Skrivexperiment i skolmiljö  
– Datoranalys som metod

Eva Lindgren och Kirk Sullivan

Forskningsproblem

I det här kapitlet behandlar vi frågor om hur man med hjälp av experiment i skolmiljö kan besvara 
forskningsfrågor om språk- och skrivutveckling. Då experimentella metoder genererar mängder 
av data, kommer vi även att ge en översikt över kvantitativ dataanalys. Kvantitativ analys innebär 
att man räknar och sammanställer data insamlad under olika betingelser och jämför olika grupper 
av data med varandra med hjälp av statistiska metoder. Kvantitativ metod är ett samlingsnamn för 
hantering av mätbara data. Dessa datamängder kan ha samlats in med olika datainsamlingsmetoder: 
enkäter, experiment eller redan finnas i databaser och registerdata (det vill säga sammanställningar 
av exempelvis enkätmaterial eller persondata). 

När man talar om experiment i skolmiljö menar man ofta experimentliknande metoder. 
Experiment i traditionell bemärkelse kännetecknas av att de endast ska mäta det de är designade 
för att mäta och inget annat. Man ska efter experimentet kunna vara säker på att de effekter man 
har mätt upp bara beror på experimentet och inte på andra faktorer som finns runt omkring 
försökspersonerna. Därför äger experiment ofta rum i en mycket kontrollerad miljö, exempelvis 
kan man i ett uttalsexperiment använda ett ljudisolerat rum för att vara säker på att ingen yttre 
påverkan stör försökspersonerna. Vid experiment använder man sig också oftast av en mycket 
begränsad och kontrollerad uppgift, så att man kan räkna med att alla effekter man mäter beror 
endast på den variabel som testas.

Ett exempel på ett sådant experiment är en perceptionsstudie där ett flertal uttalanden från en 
serie talare spelades in.1 Lyssnare fick sedan en och en lyssna på två på varandra följande röster i 
taget och avgöra om de kom från samma person eller inte. Lyssnarna svarade endast ja eller nej 
efter uppspelningen av respektive röstpar. 

Med hjälp av experiment och kvantitativ analys kan man exempelvis jämföra pojkar och flick-
ors resultat på en uppgift. Man kan också jämföra en persons resultat på samma uppgift som är 
utförd vid olika tillfällen för att se om personen gör lika varje gång. Vår utgångspunkt för det här 
kapitlet är skrivande och skrivforskning.

Vi kommer i kapitlet att beskriva en del av en studie som syftade till att studera hur ungdomars 
skrivande påverkas av att de skriver på ett främmande språk. Syftet med studien var att undersöka 
hur skribenter som skrev på ett främmande språk arbetade med texter under skrivandets gång och 
om deras fokus på olika aspekter av skrivande skilde sig åt beroende på vilket språk de skriver på 



42

Eva Lindgren & Kirk Sullivan

eller vilken genre de använde. Vi valde att titta specifikt på skribenternas fokus på innehåll, stil 
och språkliga aspekter genom analys av de revisioner (ändringar) eleverna gjorde då de skrev. Våra 
specifika forskningsfrågor var:
1) Hur påverkas skribenters revisionsmönster av att de skriver på ett främmande språk?
2) Hur påverkas skribenters revisionsmönster då de skriver texter i olika genrer på ett främmande 
språk?

Teoretiska utgångspunkter

Vi befinner oss i ett paradigmskifte där forskning om inlärning rör sig från en tydlig uppdelning 
mellan ett kognitivt och ett sociokulturellt perspektiv till ett nytt perspektiv där forskningen tar 
hänsyn till båda aspekterna.2 I det klassiska kognitiva perspektivet studerar man genom experi-
mentella metoder inlärningsinterna processer såsom hur personer löser problem eller lär sig språk. 
Man tar här ingen hänsyn till den kontext eller miljö som personen normalt befinner sig i. I ett 
sociokulturellt perspektiv betonar man istället att inlärning sker överallt och således påverkas av 
den miljö man befinner sig i.3

Detta paradigmskifte har lett till att experimentella metoder som tidigare bara användes i 
psykolingvistiska laboratorier nu flyttas in i klassrumsmiljön. Exempelvis använder vi i det här 
kapitlet keystroke logging i skolan för att även kunna ta hänsyn till miljöns effekter på skrivandet. 
Tidigare var keystroke logging en metod som huvudsakligen använts i laboratoriemiljö.

Skrivprocessen

Skrivande är på många sätt en komplex process. När man skriver en text måste man planera vad 
man ska skriva och hur man ska skriva det, utvärdera det man har skrivit och revidera både text 
som är skriven och de planer man har gjort upp för sin text.4 Dessa processer pågår om varandra 
och påverkar också varandra. Vid genomläsning av sin text kan man komma på något som måste 
ändras. Detta påverkar planeringen och man får nya idéer för sin text. Man måste då läsa igenom 
texten igen för att se hur de nya idéerna stämmer in. Kanske måste något ändras för att texten ska 
fungera. Den ändringen kan i sin tur ge upphov till en ny idé – och så fortsätter processen.5 

Forskningen har visat att skrivprocessen ser olika ut beroende på förutsättningarna för skri-
vandet. Skribenter jobbar olika med skrivande beroende på skrivuppgiften6, skrivmediet, det 
vill säga om man skriver för hand eller på datorn7, erfarenhet av skrivande8 och det språk man 
använder.9 Man har exempelvis kunnat visa att skribenter oftare reviderar sina texter, och att de 
har en tendens att fokusera mer på rent språkliga aspekter i texten och mindre på innehållet, när 
de skriver på ett främmande språk.10 

Datainsamlingsmetod

Allmänt om datainsamling för experimentell metod

All datainsamling måste alltid vara väl grundad och förankrad i teorier inom forskningsområdet och 
tydligt kopplad till en klar forskningsfråga. Det första du som forskare eller uppsatsstudent måste 
göra är att noggrant studera och sammanställa teorier och tidigare forskning inom området. Genom 
att göra det ser du vilka delar av forskningsområdet som redan är beforskade och vilka områden 
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som behöver studeras ytterligare. Utifrån den bakgrunden kan du sedan formulera dina forsk-
ningsfrågor. När det är gjort väljer du lämplig datainsamlingsmetod, till exempel experiment.

Det viktigaste för dig att tänka på innan du börjar samla in data med hjälp av experimentell 
metod är att du noggrant planerar hela experimentet och dataanalysen. Detta är särskilt viktigt om 
du ska använda dig av statistisk analys. Koppla gärna in en statistiker redan i planeringsfasen.

I Tabell 1 ges ett exempel på hur en experimentdesign kan se ut. Grunden för designen och 
val av metod för dataanalysen är alltid forskningsfrågan. När du sätter upp designen måste du 
noggrant överväga hur resultaten av experimentet ska kunna analyseras och vilken statistisk metod 
som är lämpligast att använda vid analysen.

När du samlar in data i ett experiment är det viktigt att du hämtar in så mycket kunskap som 
möjligt om din insamlade data. Exempelvis behöver du information om såväl försökspersonerna 
som miljön där experimentet utförs. Det räcker oftast med en noggrann beskrivning av miljön, 
men när det gäller försökspersonerna kan såväl persondata som kunskapsnivå bli avgörande 
variabler vid analysen. 

Persondata samlar du enklast in via en intervju eller en enkät. Variabler såsom försöksperso-
nernas kön, ålder, etnicitet, social bakgrund, hobbyer och fritidssysselsättningar kan vara viktiga 
att ta hänsyn till. I den studie vi presenterar nedan skrev försökspersonerna texter på engelska 
och svenska. För att kunna tolka resultaten på ett adekvat sätt var det då nödvändigt för oss att 
veta vilket modersmål skribenterna hade och om någon exempelvis var tvåspråkig i engelska och 
svenska. Det var också viktigt för oss att veta ungefär hur mycket tid de ägnar åt att skriva på 
fritiden eftersom det kan påverka resultatet av experimentet. 

Försökspersonernas kunskapsnivå mäter du lämpligast genom ett kunskapsprov, ett så kallat 
pre-test. Som kunskapsprov kan du använda något för ämnet etablerat prov eller någon diagnos. 
Om du konstruerar ett eget pre-test måste du noggrant tänka igenom och motivera de uppgifter du 
väljer så att de verkligen mäter elevens kunskaper så väl som möjligt. Innan du använder resultaten 
från nationella prov måste du i förväg kontrollera om tillstånd behövs. I annat fall kan du hamna 
i en situation där provresultaten inte kan användas i dataanalysen. Därmed kan du riskera att 
tappa mycket information, särskilt om du inte använt något annat kunskapsprov. Tolkningen av 
resultaten kan vara helt beroende av att du kan sätta resultaten i relation till försökspersonernas 
förkunskaper i ämnet.

Uppgiften – interventionen – du sedan ger eleverna bör vara väl avgränsad och innehålla de 
aspekter du vill testa. Om du gör flera mätningar kan de uppgifter du använder antingen vara 
exakt lika, likartade eller helt olika vid de olika mättillfällena, beroende på försökets syfte. Om 
syftet med experimentet till exempel är att studera om eleverna lärde sig något av uppgiften kan 
du efter att försökspersonerna har genomfört uppgiften be dem göra ett ytterligare kunskapsprov, 
ett post-test. Resultatet jämförs sedan med pre-testet. För att resultaten ska bli jämförbara är det 
viktigt att dessa två kunskapstest är likartade, men helst inte likadana. Om testen är exakt lika 
kan man inte veta om det var experimentet som gjorde att de exempelvis fick bättre resultat i 
post-testet, eller om det helt enkelt bara berodde på att de hade löst samma uppgifter en gång 
tidigare, i pre-testet.

Är syftet istället att studera elevernas utvecklingsprocess, kan du istället för ett post-test upp-
repa liknande uppgifter och mäta skillnaden mellan hur försökspersonerna löste uppgiften vid 
respektive tillfälle.
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Efter experimentets genomförande är det värdefullt att fråga försökspersonerna hur de upplevde 
experimentet. Visar det sig att de upplevde att de blev mycket påverkade av själva experimentet, att 
de till exempel blev nervösa av experimentsituationen, då de löste sina uppgifter bör du uppge det 
i resultatrapporteringen. Resultaten kan ha blivit påverkade av att försökspersonerna inte kunde 
lösa uppgiften på ett ”normalt” sätt.

Tabell 1. En experimentdesign.

Persondata 
kön, ålder mm 

Pre-test Uppgift 1 Post-test eller
Uppgift 2,3,4 etc.

Enkät 
Hur upplevdes  
experimentet?

Vid varje experimentell studie är det av största vikt att du noga överväger etiska aspekter såsom 
information till deltagarna om integritet och anonymitet och om de är underåriga även till deras 
föräldrar. I vissa fall måste projektet granskas av ett etiskt råd. Mer information om aktuella regler 
för etisk prövning och etik i forskning kan hittas på Etikprövningsnämndens hemsida (www.
forskningsetikprovning.se).

Datainsamling i den aktuella studien 

Vi valde att studera skrivandet hos elever i årskurs sju. De hade då studerat engelska i minst tre år 
och kunde antas vara så förtrogna med språket att de kunde skriva en sammanhängande text på 
engelska. Däremot kunde de inte antas vara så bra på engelska att de skulle skriva lika obehindrat 
på det främmande språket som på sitt modersmål. Detta var viktigt för studien, då vi var intres-
serade av hur ett främmande språk påverkar (eller inte påverkar) skrivprocessen.

Alla elever som deltog i projektet kom från samma klass på skolan. Skolan har ett brett upptag-
ningsområde och har elever från flera olika sociala, ekonomiska och etniska bakgrunder. Skolan 
hade vid försökstillfället också en läsprofil, vilket innebar att alla elever på skoltid läste skönlitteratur 
20 minuter varje dag. Alla elever i klassen erbjöds möjligheten att delta i projektet.

Deltagande i försöket var helt frivilligt. Både eleverna som deltog och deras föräldrar fick skriftlig 
information om projektet och fick sedan skriva på ett godkännande om deltagande (se Bilaga 1). 
Eleverna hade även fått muntlig information. Efter projektets avslutande informerades elever och 
föräldrar skriftligt om preliminära resultat. De föräldrar som så önskade har sedan fått fortlöpande 
information om resultat och publikationer. Totalt deltog tio elever i projektet. På grund av problem 
med datafilerna för en av dem kunde dock bara nio användas i den här delstudien.

Försöket ägde rum i skolmiljö, men inte i en traditionell klassrumsmiljö. Eleverna gick ifrån 
sina ordinarie lektioner i grupper om två eller fyra för att utföra skrivuppgifterna. Rummet som 
användes var avskilt, men ändå centralt beläget i skolan. På så sätt kunde eleverna jobba med sina 
texter i lugn och ro, vilket var viktigt för försöket, men vi undvek en traditionell laboratoriemiljö. 
För eleverna blev detta en alternativ lektion där några av dem jobbade med något annat än resten 
av klassen.

Innan försöket satte igång samlade vi in persondata och annan bakgrundsinformation om elev-
erna. För att få en uppfattning om hur mycket de använde engelska utanför skolan fick eleverna 
under en vecka föra dagbok över hur mycket engelska de blev exponerade för på fritiden. Vidare 
fick de svara på frågor om sin datorvana, hur mycket de skrev på fritiden och vilka typer av texter 
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de då skrev. Allt detta var viktiga aspekter att ta hänsyn till då det kunde påverka hur eleverna 
jobbade med texterna under försöket.
Elevernas kunskapsnivå i engelska och svenska mättes i ett pre-test. Här genomförde vi diagnoser 
som vanligtvis används i årskurs sju vid den skolan vi samarbetade med. Eftersom huvudfokus för 
vår studie var hur eleverna jobbar med text under tiden de skriver och inte främst deras inlärning 
använde vi inget post-test. Däremot betygssattes varje text av två erfarna lärare.

För att kunna studera om elevernas skrivprocess påverkas av att de skriver på ett främmande 
språk räcker det inte med att bara samla in texter skrivna på det främmande språket, man måste 
också ha ett jämförelsematerial. Därför lät vi eleverna skriva texter på både svenska, som var alla 
elevernas modersmål, och engelska, ett främmande språk för samtliga elever i studien. Båda språken 
är nödvändiga för att man ska kunna avgöra om något resultat verkligen beror på att ett främmande 
språk används eller om det förekommer hos individen på liknande sätt i båda språken. 

Vi ville också kontrollera en ytterligare aspekt av skrivandet. Man vet att skrivprocessen ser 
olika ut beroende på vilken texttyp man skriver. En argumenterande text kräver till exempel 
andra processer än vad en deskriptiv text gör. Därför fick eleverna skriva både argumenterande 
och deskriptiva texter på båda språken. 

För att studera skrivprocessen i detalj använde vi keystroke logging för datainsamlingen. 
Keystroke logging är en metod där man använder ett datorprogram för att spela in hela skriben-
ternas skrivsession.11 Texterna skrivs direkt på datorn i ett enkelt ordbehandlingsprogram vilket 
samtidigt spelar in allt skribenten gör med tangentbordet och med musen. Skribenten upplever 
bara ett vanligt ordbehandlingsprogram och påverkas således inte av metoden. Figur 1 visar en 
skärmdump av programmet JEdit.

Figur 1. Skärmdump av keystrokeloggingprogrammet JEdit i uppspelningsläge.
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Programmet JEdit innehåller förutom inspelningsfunktionen även en uppspelningsfunktion, där 
man kan spela upp hela skribentens textproduktion exakt som den skrevs, inklusive alla pauser 
och ändringar.12 Texten spelas då upp på skärmen igen och man kan följa precis hur skribenten 
gick till väga då texten skrevs. Denna metod möjliggör även retrospektiv analys av alla skribentens 
ändringar vilka visar på skribentens textfokus under skrivandets gång. Man kan exempelvis se om 
skribenten fokuserar mest på språket och då ändrar språkliga företeelser eller om innehållet ändras 
mer (eller mindre) under skrivandets gång då något av språken används.

För att få ytterligare information om och förklaring till elevernas revisioner använde vi upp-
spelningsfunktionen i JEdit som underlag för reflektion i så kallade stimulated recall sessioner.13 
Direkt efter att eleverna var klara med sin text spelades den upp för dem på skärmen och de fick 
kommentera och förklara hur de skrev texten och vad som hände på skärmen. För att denna 
information skulle kunna användas i forskningssammanhang var det viktigt att vi inte styrde 
in elevernas reflektion på något speciellt. Initiativet att berätta om saker som hände på skärmen 
under uppspelningen kom från eleven. I vissa fall var det nödvändigt att stötta reflektionen med 
öppna frågor och påståenden som ”Vad gör du här?” eller ”Berätta om den ändringen”. Om eleven 
inte kom ihåg gick vi omedelbart vidare. Om man försöker tvinga fram ett minne riskerar man 
att eleven, medvetet eller omedvetet, berättar om något de tror att de gjorde, snarare än vad de 
verkligen gjorde och tänkte då de skrev. 

Eleverna skrev vardera fyra texter: en engelsk argumenterande, en svensk argumenterande, en 
engelsk deskriptiv och en svensk deskriptiv. Ordningen på språk och texttyp balanserades. Med det 
menas att man blandar språk och texttyper så att resultaten inte beror på att texterna skrevs i en 
speciell ordning. Tabell 2 visar hur den balanserade ordningen såg ut. De deskriptiva uppgifterna 
var riktade till en tänkt brevvän i Australien och bestod i att beskriva exempelvis sitt rum eller sin 
skola. En av de deskriptiva uppgifterna löd: 

Du har en brevvän i din egen ålder i Australien. Skriv ett brev till honom/henne 
och berätta om dig och din familj. Skriv ungefär en halv A4 sida och använd un-
gefär 30 minuter.

De argumenterande uppgifterna riktades till en okänd och vuxen läsare. En av de argumenterande 
uppgifterna löd:

Ett svenskt TV-bolag planerar att lägga ner ditt favoritprogram. Skriv ett brev till 
dem och övertyga dem om att de inte ska göra det. Skriv ungefär en halv A4-sida 
och använd ungefär 30 minuter.

Varje text skrevs under cirka 30 minuter och skulle vara ungefär en A4-sida lång. Eftersom vi var 
måna om att eleverna skulle jobba som de brukar med sina texter fick de dock instruktionen att 
tidsgränsen var ungefärlig och att det var de själva som bestämde när de var klara med sin text. På 
det sättet undvek vi att någon satt kvar och pressade fram ord bara för att fylla ut tiden såväl som 
att någon inte fick skriva klart texten bara för att tiden tog slut. Detta innebar att de i praktiken satt 
mellan 15 och 45 minuter med sina texter. Eleverna blev tydligt instruerade att jobba som vanligt 
med sina texter och att inga frågor av språk eller innehållskaraktär besvarades under försöket.
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Tabell 2. Uppgifternas ordningsföljd för respektive elev.

Skribent Text 1 Text 2 Text 3 Text 4

1 Eng arg Sv arg Eng desk Sv desk
2 Sv arg Eng desk Sv desk Eng arg
3 Eng desk Sv desk Eng arg Sv arg
4 Sv desk Eng arg Sv arg Eng desk
5 Eng arg Sv arg Eng desk Sv desk
6 Sv arg Eng desk Sv desk Eng arg
7 Eng desk Sv desk Eng arg Sv arg
8 Sv desk Eng arg Sv arg Eng desk
9 Eng arg Sv arg Eng desk Sv desk
10 Sv arg Eng desk Sv desk Eng arg

Analysmetod

Allmänt om analys av insamlad data

Den datamängd som du samlar in i ett experiment blir ofta väldigt omfattande. Du har persondata 
som ska analyseras i relation till uppgiftsresultat och pre-/post-test. För att detta ska bli genom-
förbart blir oftast statistisk analys nödvändig. Innan du sätter upp ett experiment bör du därför ta 
med i beräkningen vilken statistisk metod du ska använda dig av i analysen. I planeringsfasen bör 
du ta hjälp av en kunnig statistiker, om du inte själv har gedigna kunskaper inom området. 

Statistisk analys bygger på att den grupp man undersöker representerar en normalfördelning 
av befolkningen. För att detta ska uppfyllas behövs normalt minst trettio försökspersoner. Detta 
påverkar val av skolor och klasser för experimentet. Om du bara samlar in data från en klass på en 
skola kan du oftast inte ta för givet att den representerar en normalfördelning eftersom en klass 
kan vara väldigt homogent sammansatt. Du kan inte heller ta detta för givet även om du samlar 
in data från flera klasser på samma skola eftersom skolans upptagningsområde kan vara väldigt 
begränsat. Du måste då ta hänsyn till skolans sammansättning av elever som är beroende av upp-
tagningsområdet. Av dessa anledningar är det mycket viktigt att du tydligt beskriver hur du har 
samlat in sitt datamaterial och tar hänsyn till alla tänkbara faktorer i diskussionen av resultaten. 

Analys av data i den aktuella studien 

Med hjälp av keystrokeloggingprogrammet och inspelat material med skribenternas egna kom-
mentarer analyserade vi alla ändringar skribenterna gjorde då de skrev sina texter manuellt. Ana-
lysen fokuserades på två huvudsakliga typer av revisioner: språkliga och konceptuella. Den senare 
revisionstypen innehåller revisioner där skribenten har ändrat texten på ett konceptuellt plan, till 
exempel genom att innehållet har förändrats eller anpassats till läsaren. 

Exempel 1 visar en språklig revision, där eleven skulle skriva ordet ’both’ (båda) men inte riktigt 
hittade stavningen.14 I exempel 2 har skribenten blandat ihop två homofoner ’there’ (där) och 
’their’ (deras) vilket också kategoriseras som en språklig revision.15
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1) Do you live whit your mother or father or do you live whit bouht → buth → 
buoth → bouth

2) The best thing with summer in Sweden is that you get to see all good looking 
boys, in just there underwear. → … their underwear.

Konceptuella revisioner som påverkar innehållet kan representeras av att man lägger till, tar bort 
eller skriver om befintlig text. I exempel 3 har skribenten lagt till en aktivitet ’to eat’ i sin uppräk-
ning, vilket påverkar texten på ett innehållsligt plan. Exempel 4 visar en revision där skribenten 
tonar ner sin egen uppfattning om innehållet. Genom ändringen från stora till små bokstäver 
framstår påståendet som neutralt och beskrivande. 

3) And after that we use to go home to someone, to talk, tell jokes, and we always 
stay up very late. → And after that we use to go home to someone, to talk, tell 
jokes and eat, and we always stay up very late.

4) I Sverige har det varit ISKALLT hela vintern. → I Sverige har det varit iskallt 
hela vintern.

När vi studerar dessa revisioner får vi en uppfattning om hur skribenten gick till väga då texten 
skrevs och vilka övervägande som gjordes. Vi kan se att skribenterna under skrivandets gång 
fokuserade på språkliga aspekter såsom stavning. Vi kan också se hur skribenterna jobbade med 
konceptuella aspekter, såsom innehåll, och hur tydligt de vill visa sitt författarjag. Dessa aspekter 
hade inte blivit möjligt att komma åt om man bara hade haft tillgång till de färdiga texterna. Ur 
ett pedagogiskt perspektiv är dessa inspelningar också en mycket värdefull grund för diskussion 
om skrivande. Ändringen i exempel 4 är exempelvis en intressant utgångspunkt för diskussion 
om relationen mellan författaren och läsaren.16

När alla revisionerna var manuellt analyserade använde vi statistisk metod för att analysera 
vilken effekt språk och texttyp hade på utfallet.17 Det totala antalet revisioner i analysen var 811. 
Revisioner som eleverna hade gjort för att korrigera missade tangenttryckningar eller revisioner 
som var orsakade av att eleverna tryckte på tangenterna fram och tillbaka sorterades bort och är 
inte med i analysen. 

Revisionerna delades in i tre grupper 1) språkliga revisioner, 2) konceptuella revisioner och 3) 
oklara revisioner. Den tredje gruppen innehöll revisioner som inte gick att klassificera enligt den 
taxonomi som användes; denna grupp var liten. 

Vi valde att använda variansanalys (Analysis of Variance, ANOVA) med upprepade mätningar 
som statistisk metod för dataanalysen. ANOVA mäter hur stor variansen – skillnaden – är mellan 
olika individers resultat i (tex antal språkliga revisioner) vid de olika mättillfällena. Metoden mäter 
även hur denna skillnad varierar mellan olika individer.18 

I analysen ingick två typer av variabler: beroendevariabler och oberoende variabler. Beroende-
variabler är den eller de variabler man antar är beroende av de oberoende variablerna. I vår analys 
representerar varje revisionstyp en beroendevariabel medan språk och texttyp representerar de 
oberoende variablerna. Vi antar att antalet revisioner är beroende av vilket språk och vilken texttyp 
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man använder då man skriver. Språk och texttyp är däremot konstanta och således oberoende. 
Språk och texttyp har två nivåer var; språk är engelska eller svenska och texttyp är argumentativ 
eller deskriptiv. Vi använde tre statistiska modeller i analysen, en modell för varje revisionstyp, 
det vill säga en modell för språkliga, en för konceptuella och en för oklara revisioner. Förutom 
att beroendevariablerna skiljer sig åt är modellerna lika.

Denna analys kan alltså testa följande: 
1) om antalet ändringar beror på vilket språk man skriver på, 
2) om antalet ändringar beror på vilken texttyp man skriver eller 
3) om det finns effekter som beror på kombinationer av språk och texttyp som är större än 

effekterna av enbart språk eller enbart texttyp.

Resultat

Resultaten visar att eleverna reviderade signifikant mer både språkligt och konceptuellt då de skrev 
på engelska,19 vilket också ligger i linje med vad tidigare forskning har visat. Dessa resultat kan 
man också utläsa av den deskriptiva statistiken i Tabell 3. Här kan vi se att eleverna gjorde i snitt 
dubbelt så många språkliga revisioner per 100 skrivna tecken då de skrev på engelska jämfört med 
då de skrev på svenska (1,63 mot 0,81). Det var nästan lika stor skillnad då de skrev argumente-
rande texter (1,50 mot 0,89). De konceptuella ändringarna var dock bara påverkade av språket 
då eleverna skrev de argumenterande texterna (0,65 mot 0,18). Då de skrev deskriptiva texter 
ändrade de innehåll och liknande lika mycket (0,40 mot 0,39).

Tabell 3. Deskriptiv statistik för antal revisioner per 100 skrivna tecken i respektive text

Text Språklig Konceptuell Oklar
M (Std) M (Std) M (Std)

Deskriptiv svenska (N=9)
Deskriptiv engelska (N=9)
Argumenterande svenska (N=9)
Argumenterande engelska (N=9)

0.81 
1.63
0.89
1.50

(0.56)
(0.93)
(0.69)
(1.21)

0.39
0.40
0.18
0.65

(0.22)
(0.32)
(0.13)
(0.48)

0.05
0.04
0.02
0.03

(0.07)
(0.06)
(0.03)
(0.05)

Denna skillnad i revisionsmönster beroende på texttyp är intressant eftersom tidigare forskning 
har visat att skrivande på ett främmande språk gör att man reviderar mer på en språklig nivå och 
mindre på en konceptuell nivå. Den här studien visar visserligen att eleverna reviderar mer på en 
språklig nivå då de skriver på ett främmande språk, men de reviderar däremot inte mindre på en 
konceptuell nivå. Snarare verkar det främmande språket i kombination med en argumenterande 
texttyp förstärka elevernas fokus på konceptuella aspekter i texterna. Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att studien visar att eleverna inte reviderar på likartat sätt då de skriver på ett främmande 
språk i jämförelse med då de skriver på sitt modersmål. Resultaten antyder att det främmande 
språket stimulerar eleverna att jobba med innehåll och stilaspekter i sina texter.
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Avslutande kommentarer

Det nya paradigmet som vi utgått ifrån i det här kapitlet tar hänsyn till flera aspekter av inlärning 
än vad de kognitiva och sociokulturella perspektiven var för sig gör. Dock måste man vara med-
veten om att alla teoretiska utgångspunkter har sina begränsningar. 

Experiment i skolmiljö har liksom andra datainsamlingsmetoder både fördelar och nackdelar. 
Det är viktigt att du noga har övervägt vilken eller vilka metoder som bäst kan besvara forsk-
ningsfrågan innan du drar igång en datainsamling. Sedan får du igenom hela processen vara 
medveten om, och tydligt redovisa, vilka val du gör och vilka konsekvenser det får för studien 
och resultaten.

Experiment i traditionell bemärkelse är i stort sett omöjliga att utföra i en skolmiljö eftersom 
det inte går att kontrollera alla tänkbara faktorer som finns i en skola. Det är aldrig helt tyst, nå-
got kan ha hänt under rasten som påverkar försökspersonerna och om flera utför samma uppgift 
samtidigt kan någon elev ställa en fråga eller kommentera uppgiften. Allt detta påverkar elevernas 
inlärning och resultat av experimentet.

En poäng med att trots detta utföra experiment i skolmiljö är att just det faktum att elevers 
inlärning påverkas av många faktorer. Dessa kommer inte med i ett kontrollerat laboratorieexpe-
riment, men är en viktig variabel att ta hänsyn till när man forskar om inlärning.

I en verklig undervisningssituation i skolan är elevers uppmärksamhet riktad åt många olika 
håll då de jobbar med en uppgift. De ska förstå instruktionen och komma på hur de ska lösa 
uppgiften i samma ögonblick som kompisarna eller läraren pratar om annat eller skrapar med 
stolarna. Samtidigt kanske det går förbi någon utanför fönstret eller så knackar det på dörren. 
Elevernas uppmärksamhet blir splittrad vilket kan gå ut över den uppgift de försöker lösa.

Ett experiment i skolmiljö kan därför ge värdefull kompletterande information till experiment 
som är utförda i en laboratoriemiljö. Man måste dock alltid ha i åtanke att resultaten kan vara 
påverkade av andra faktorer än dem experimentet testat.

En nackdel med experiment i skolan är att man konstruerar en lärsituation. Den studie vi 
presenterat här genomfördes på ett sätt som inte fullt ut liknar elevernas vanliga arbetssituation 
i skolan. Detta skulle kunna påverka resultaten. En metod som kan vara mindre konstruerad är 
observation. Man studerar då eleverna i deras vanliga skolmiljö. Inom kognitiv skrivforskning 
har man exempelvis använt video för att spela in elever när de skriver. Språkforskare har även 
använt så kallade ”tänka högt”-metoder, vilket innebär att eleven samtidigt som han/hon skriver 
också berättar om vad han/hon tänker på. Nackdelen med videoinspelning är att analysen blir 
både komplicerad och mycket omfattande. ”Tänka högt”-metoden kan störa skribenterna då de 
skriver eftersom de måste prata samtidigt.

Det vi ville ta reda på var därför inte helt och hållet möjligt att studera genom dessa metoder. 
Våra forskningsfrågor krävde mycket mer detaljerad information om elevernas skrivande och 
då bedömde vi att ett experiment var den lämpligaste metoden. Med hjälp av keystroke logging 
kunde vi med stor precision undersöka exakt hur skribenterna skapade sina texter och på så sätt 
få en inblick i de kognitiva processer som är aktiva då man skriver. För att ändå närma sig en 
normal skolsituation valde vi att inte utföra studien i ett laboratorium utan att genomföra den i 
skolmiljö. Detta redovisar vi tydligt så att var och en har möjlighet att själv bedöma validiteten 
– trovärdigheten – i resultaten.



51

Skrivexperiment i skolmiljö – Dataanalys som metod

Ett annat val vi gjorde var att samla in mycket data från få elever, alltså liknande den datainsamling 
man gör med hjälp av kvalitativa metoder. Detta gör att man både måste analysera och presentera 
resultaten med stor försiktighet. Man kan inte hävda att de tio eleverna utgör en representativ grupp 
av alla elever och att deras skrivande är representativt för alla elevers skrivande. Det går egentligen 
bara att uttala sig om den studerade gruppen. Inom kognitiv skrivforskning är det annars vanligt 
att man samlar in lite data från många skribenter. Detta ger visserligen en större statistisk säkerhet, 
men däremot mycket mindre detaljinformation om hur samma elev påverkas av att skriva under 
olika förutsättningar. Tillsammans med annan forskning på området blir vår studie dock en pus-
selbit; olika typer av studier behövs för att belysa olika aspekter av forskningsfältet. 

Den studie vi presenterat här svarar bara på några frågor som går att ställa till det datamate-
rial vi samlat in. Andra aspekter som vore möjliga, och också viktiga, att studera är till exempel 
var eleverna pausar under skrivandets gång, om det är skillnader mellan hur pojkar och flickor 
planerar och genomför sitt skrivande och om flickor och pojkar ägnar lika mycket tid åt änd-
ringar då de skriver. Dessa frågeställningar kräver sina egna analyser då de var för sig innebär 
omfattande arbete.

Frågeställningar som du alltså med fördel kan besvara med experimentell metod är sådana som 
inkluderar mätbara inlärningsfaktorer. Du studerar då hur inlärning påverkas av att du ändrar en 
aspekt av inlärningssituationen. Ett exempel kan vara hur ordinlärning påverkas av olika miljöer, 
till exempel med eller utan bakgrundsmusik.

Sammanfattningsvis vill vi rekommendera både experimentell metod och statistisk analys för 
studier i klassrumsmiljö om forskningsfrågan lämpar sig för dessa metoder. Tillsammans med andra 
metoder bidrar dessa till att öka kunskapen om inlärning och dess olika förutsättningar. 
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Bilaga 1

Hej elever och föräldrar i 7c!
Snart kommer ett forskningsprojekt att dras igång på skolan, där vi hoppas att Du/Ert barn vill delta. 
Projektet inriktas mot skrivande och språkinlärning och innebär att eleverna skriver texter på engelska 
och svenska. Under projekttiden kommer alla elever att få feed-back på det de har skrivit, både av 
mig och av en kompis. Efter avslutat projekt ger jag också gärna en sammanfattande bedömning 
av varje elevs utveckling under projekttiden till de föräldrar och elever som så önskar. 

Jag som kommer att jobba med skrivprojektet tillsammans med lärare på skolan heter Eva 
Lindgren och är doktorand i engelska vid Umeå universitet. Jag har även en bakgrund som lärare på 
högstadiet och är därför speciellt intresserad av hur språket och skrivandet utvecklas i den åldern.

Innan själva skrivandet sätter igång fyller föräldrar och elever i var sin enkät och eleverna för 
en ’engelskaloggbok’ under en vecka. Projektet pågår sedan intensivt i åtta veckor, följs upp efter 
ett halvår och slutligen igen efter ett år. De flesta skrivtillfällena blir under skoltid, men för att 
inte störa för många lektioner kan några få skrivtillfällen bli direkt efter skolan. 

Texterna skrivs på dator i ett program som förutom att fungera som ett vanligt enkelt ordbe-
handlingsprogram även registrerar alla ändringar och pauser som görs. Texterna kommer sedan 
att analyseras och sammanställas. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, 
där det även kan ingå exempel från uppsatserna. Under den period eleverna skriver kommer de-
ras namn att finnas på datafilerna, helt enkelt för att hitta dem lättare. Efteråt kommer däremot 
alla namn att tas bort, både på datafilerna och inne i texterna för att göra materialet anonymt. 
I projektet ingår även diskussioner som spelas in på band för senare transkription. Allt material 
behandlas konfidentiellt.

Vår förhoppning är att utifrån de resultat vi kommer fram till kunna utveckla gamla och nya 
metoder för skrivutveckling och språkinlärning. Eftersom varje barn är unikt är det viktigt att så 
många som möjligt kan delta i projektet för att ge oss en så bred bild som möjligt av skrivutveck-
lingen och språkinlärningen i den här åldern. Om Ni funderar över något angående forsknings-
projektet får Ni gärna höra av Er till mig.

Hälsningar:
Eva Lindgren, tel och mail 
  

✁--------------------------------------------------------------------------------------
Lämnas till klassföreståndaren senast fredagen d. 1/2 

❑ JA,vi har läst informationen ovan och vill gärna att ___________________deltar i forskningsprojektet

❑ NEJ,vi har läst informationen ovan och vill inte att ___________________deltar i forskningsprojektet

Elevens underskrift:________________________________________________

Målsmans underskrift:______________________________________________
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Forskningsproblem

Vad är det som väcker tanken att man vill forska och studera en företeelse? För min del får jag gå 
några år tillbaka i tiden för att besvara detta. Vid ett besök på Komvux träffade jag en illitterat 
kvinna, Sarah, från Kurdistan, Irak som studerade svenska för invandrare, Sfi. Samtidigt som hon 
lärde sig tala det svenska språket lärde hon sig även att läsa och skriva på svenska. Vid detta tillfälle 
pratade vi om hennes barn, eftersom jag undervisade några av dem i svenska som andraspråk, L2. 
Barnen gick vid den här tidpunkten i förberedelseklass i grundskolans senare del. Samtalsämnet 
gällde deras skolgång och i vilken mån de lärde sig svenska. I detta sammanhang framstod hon för 
mig som en stark, stabil kvinna med självkänsla och säkerhet i sina roller som mamma och maka. 
Plötsligt säger hon, konstigt nog med ett leende ”Jag går i dumgruppen!” Detta provocerande 
påstående fick förbli okommenterat, delvis på grund av hennes dåliga kunskaper i svenska, men 
också för att jag blev överraskad och omtumlad.

Varför sa hon ”dumgruppen” och vad innebar denna uppfattning för hennes möjligheter att 
lära? Vad var det för upplevelser i hennes lärandesituation som fick henne att säga att hon tillhörde 
”dumgruppen”? Eftersom jag visste vad hon studerade kunde jag förstå hennes uttalande. En orsak 
till upplevelsen kan vara, att all Sfi-undervisning vid den tidpunkten var förlagd till källarlokalerna, 
vilket kan tolkas som att den utbildning som har lägst status har lokaler längst ner. Något annat 
som kan ha påverkat henne var att hon som analfabet inte behövde gå mer än två timmar om 
dagen i skolan, eftersom analfabeterna inte förväntades orka med mer undervisning. Eller var det 
så att undervisningen skapade dessa känslor av underlägsenhet?

Det var detta möte som resulterade i att jag började fundera över vilka faktorer som påverkar 
språklärandet för vuxna. Den delstudie som jag kommer att berätta om i detta kapitel är hämtad 
från mitt avhandlingsarbete Skolan i livet – livet i skolan.1 I avhandlingen fokuseras illitterata 
kvinnors uppfattningar av sitt lärande i olika miljöer och situationer i det svenska samhället och 
vad som påverkar lärandet. Skolan är i detta sammanhang en miljö, en gemenskap, där kvin-
norna lär sig språket. Delstudien, som är hämtad från bokens andra del – den som handlar om 
livet i skolan – syftade till att beskriva och analysera hur interaktionsmönstret mellan lärare och 
elever ser ut i olika undervisningssituationer när eleverna, illitterata kvinnor, lär sig tala, läsa och 
skriva på svenska som andraspråk. En frågeställning är hur interaktionen påverkar språklärandet. 



56

Berit Lundgren

Den presenterade delstudien är betydligt mer omfattande än vad som skulle vara möjligt att 
genomföra under ett vanligt examensarbete eller en uppsatskurs, men det är möjligt att göra en 
liknande studie.

För att kunna undersöka hur undervisningen framstår har jag använt mig av klassrumsobserva-
tioner. Det är en fascinerande möjlighet att som utomstående få tillträde till ett klassrum under 
längre eller kortare tid. Även ett uppsatsarbete kan vara ett tillfälle att studera lärares pedagogiska 
praktik på djupet. Interaktionen mellan lärare och elev är en kommunikation som är beroende 
av situationen. Läraren formar sina identiteter och sitt sätt att undervisa utifrån de värderingar 
och normer som råder i dennes gemenskaper. På liknande vis formar eleverna sina identiteter 
utifrån de grupper som de deltar i, frivilligt eller av tvång.2 Om du bestämmer dig för att göra 
observationer i exempelvis ett klassrum måste du bestämma i vilken grad du vill delta. Du kan 
sträva efter att vara allt från en osynlig åskådare, en blomma i tapeten, till en fullständig medlem 
i gruppen som observeras. 

Teoretiska utgångspunkter

Ett sociokulturellt perspektiv

Parallellt med insamling av data funderade jag över vilka språkteorier som kunde vara mig 
behjälpliga för att tolka och förstå de undervisningssituationer i svenska som andraspråk som 
jag observerade. Av den anledningen läste jag om olika övergripande teorier om språkinlärning 
och upptäckte relativt tidigt att ett sociokulturellt perspektiv på språklärande innebar en rimlig 
utgångspunkt för att förstå och tolka mitt material.3 Eftersom de elever som jag studerade var 
kvinnor som hade invandrat till Sverige, förde de troligen med sig sin kultur, sina värderingar 
och normer in i klassrummet. 

Företrädare för ett sociokulturellt perspektiv är exempelvis Lev Vygotsky, James Paul Gee, 
Etienne Wenger, Alex Kozulin och Roger Säljö. Vygotsky menar att förmågan att använda språk 
mer är en fråga om mellanmänskliga relationer än en medfödd förmåga.4 Vygotskys nyckelbegrepp 
för språklärande är social interaktion, vilket innebär att man ser människans tankar, värderingar 
och begreppsutveckling som processer och produkter av interaktion i olika gemenskaper. 

Hur lär man sig då begrepp? Jim Cummins menar, utifrån Vygotsky, att människan lär sig om 
hon/han upplever begreppen och deras användning meningsfull.5 När man förstår ett ord, beror 
det inte enbart på att man har kännedom om ordets lingvistiska särdrag, utan snarare på att de 
relaterar till individens egen erfarenhet och kunskap. Begrepp kan således ses på två olika nivåer. 
Den ena begreppsnivån kan beskrivas som den lexikala officiella innebörden, uttryckt i exempel-
vis en ordbok, det vill säga begreppets betydelse. Den andra begreppsnivån inkluderar den känsla 
förankrad i tanken som ordet framkallar vid användning, det vill säga begreppets meningsfullhet 
och begriplighet.6 Det innebär i andraspråksinlärning, exempelvis svenska, att det krävs en aktiv 
kreativ handling från den lärande personen för att skapa associationer som utvecklar meningsfulla 
och begripliga begrepp i en ny språksituation.7 

Språket formas på varierande sätt i olika kulturer. För det första kan inte alla språkbegrepp 
helt översättas, vilket inte innebär att de behöver uppfattas som obegripliga för den som lär sig 
ett nytt språk.8 Ett exempel på detta är att släktskapsord i olika kulturer har olika betydelse. De 
svenska begreppen mormor och farmor har ett gemensamt begrepp i engelskan; grandmother. 
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Dessa begrepp är både semantiskt (innehållsmässigt) och arbiträrt (grafiskt) åtskilda. Semantiskt 
omfattar begreppet familj i Sverige vanligtvis bara kärnfamiljen, men i exempelvis Kurdistan en 
hel släkt samt nära vänner. För det andra varierar den retoriska funktionen för språket.9 Språkliga 
framställningar kan innehålla värderingar samt semantiska eller pragmatiska ledtrådar initierade 
utifrån ett sammanhang. Exempelvis kan en person säga ”det är varmt här inne” och med det avse 
att någon ska öppna fönstret. Utifrån människors erfarenheter och upplevelser i både förstaspråket 
och andraspråket kan begrepp genom användning få betydelse och meningsfullhet.

Interaktionsstrukturer

Interaktionens och dialogens betydelse i en social gemenskap, har lyfts fram av ett flertal fors-
kare när det gäller vuxnas lärande, exempelvis Paulo Freire, Merrill Swain och Inger Lindberg. 
Samarbetsdialog (collaborative dialogue) är ett begrepp för att beskriva att ett aktivt dialogiskt 
samarbete mellan exempelvis lärare och elev är nödvändigt för språklärande.10 Alex Kozulin 
menar att begreppet samarbetsdialog är djupt förankrat i Vygotskys idéer.11 Rod Ellis framhåller 
att svårigheter kan uppstå i en samarbetsdialog om lärarens intention är att lära ut exempelvis 
språkliga drag.12 Eleven känner av om läraren inriktar sig mer på språkets form, där rätt eller 
fel vanligtvis fokuseras, varvid eleven övergår till att traditionellt besvara lärarens frågor istället 
för att föra en dialog. Ellis menar att samspel är en dynamisk process vilken har en avgörande 
betydelse för språklärande. Utifrån didaktiska överväganden kan läraren fokusera dels formella 
mål som exempelvis inlärning av grammatiska strukturer, dels funktionella mål som mer har att 
göra med att kunna använda språket och utnyttja språkkunskaper i olika sociala sammanhang 
eller klassrumsaktiviteter.13 

De fyra interaktionsstrukturer som jag väljer att lyfta fram är av varierande karaktär. Den 
första interaktionsstrukturen är en så kallad Initiativ – Respons – Uppföljning (IRU).14 Den 
innebär att läraren har initiativet (I) genom att ställa frågor som eleverna besvarar, ger respons 
(R) på. Därefter följs svaret upp (U) av läraren. Den andra interaktionsstrukturen kan sägas vara 
”De 3 P:nas metodik”, presentera, praktisera och producera.15 Läraren presenterar det som ska 
läras och visar exempelvis på en modell för hur man skriver eller säger exempelvis en mening. 
Eleven praktiserar och övar först efter denna mall för att sedan kunna producera på egen hand. 
Det innebar att eleven ska kunna konstruera liknande meningar utifrån inövad kunskap. Un-
dervisningen kan ses som färdighetsbaserad16 och teknisk i både IRU och de 3 P:nas metodik. 
Tanken är att eleverna ska lära sig vissa språkliga färdigheter. Dessa tränas och övas för att sedan 
kunna användas i tillämpade situationer vilka ofta är skolsituationer. Den tredje strukturen kan 
karakteriseras som en uppgiftsbaserad instruktion (task-based).17 Eleven får i en sådan en uppgift 
som ska lösas, som inte enbart fokuserar språket utan även andra ämnen i skolan. Oftast krävs 
en aktivitet för att lösa uppgiften. Man kan säga att denna typ av uppgifter är inriktade på ett 
funktionellt användande av språket. Den fjärde strukturen är ett exempel på en samarbetsdialog 
(collaborative dialogue).18 Eleverna samtalar med varandra för att lösa en uppgift. Vanligt före-
kommande i interaktionen är begreppet ”förhandla”. Det innebär att eleverna inte på förhand 
har kännedom om ett slutgiltigt korrekt svar utan de förhandlar med varandra för att finna en 
lösning. Både uppgiftsbaserad undervisning och samarbetsdialog utgår från ett synsätt, där kun-
skaper lärs i ett sammanhang. Här kan man betrakta undervisningen som erfarenhetspedagogiskt 
baserad och funktionell.19 
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Vilken betydelse har då val av teori? För min del utgjorde det sociokulturella perspektivet – det 
mellanmänskliga – denna ram för att tolka och förstå variationerna i undervisningssituationerna. 
Dessa analyserades utifrån hur interaktionen mellan lärare och elev såg ut när det gäller under-
visning av svenska som andraspråk. 

Teorival kan göras inledningsvis i en forskningsprocess likväl som teorin kan växa fram under 
analysarbetet. Men eftersom tiden i ett uppsatsarbete är begränsad underlättar troligen ett tidigt 
teorival det fortsatta arbetet.

Datainsamlingsmetod

Allmänt om observationer

Observationer ger dig möjlighet att komma nära personerna och situationerna i den pedagogiska 
praktiken.20 I en observationssituation är det inte möjligt att observera allt. Du måste alltid göra 
ett urval som har samband med forskningsfrågor och teorier. Fokus i observationer som avser 
att beskriva interaktion kan exempelvis vara elevsamtal, lärare – elev samtal, kroppsspråk, lärares 
metoder i undervisningen, rutiner eller mindre gruppers arbete. Om du beslutar att genomföra 
en studie i ett klassrum krävs det att du följer forskningsetiska rekommendationer.21 Exempel på 
detta är att både skolledning och föräldrar tillfrågas så att de kan lämna samtycke samt att elever, 
skola och lärare avidentifieras.

Förutom att bestämma vad som ska observeras måste du även bestämma i vilken mån du vill 
delta i klassens verksamhet.22 Du kan välja att inta en marginell roll eller låta dig involveras i 
verksamheten när du ska observera. En medverkande roll kan bero på att du av olika anledningar 
och på varierande sätt involveras i elevernas arbete medan en icke deltagande roll, som en osynlig 
åskådare, kan vara ett val för att verksamheten i klassrummet ska fortgå så normalt som möjligt. 
Ytterligare ett beslut som du måste fatta är på vilket sätt du vill dokumentera observationen.23 
Det kan ske med bandspelare kompletterat med nedtecknade exempelbeskrivningar eller ge-
nom videoinspelning med kompletterande anteckningar. Dokumentationen kan också bestå av 
enbart nedskrivna anteckningar där noteringssättet varierar. Ett sätt är att fortlöpande, utifrån 
en observationsguide, med förbestämda observationskategorier, notera händelser i klassrum-
met. Ett annat är att kontinuerligt notera vad som utspelar sig i klassrummet simultant som du 
observerar. Ett tredje alternativ är att händelser i klassrummet återges i efterhand med så kallade 
dagboksanteckningar.

Utgångspunkten för observationsurvalet är således de interaktioner som svarar mot frågeställ-
ningen. Ett problem som kan uppstå, trots ett intensivt och koncentrerat studerande, är att en 
viktig händelse i en undervisningssituation förbigår dig som observatör, eftersom händelseförlopp 
i ett klassrum är snabba. Detta innebär att du bör göra dig själv uppmärksam på både det som är 
direkt ”synligt” för ögat och örat och de underliggande ”osynliga” händelserna som exempelvis 
intonation och minimala kroppsrörelser. 

Hur lång tid ska du ägna dig åt att observera och hur många observationer är lämpligt att 
genomföra? Även här är svaret naturligtvis beroende av forskningsfrågor och syfte. Om din 
studie fokuserar hur elever och lärare interagerar, vilket kan vara ett komplext samspel, kan 
det vara nödvändigt att tillbringa några veckor i klassrummet för att följa undervisningen, 
förstå, observera och notera. Här behöver du göra ytterligare ett val: Ska du följa läraren 
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eller eleverna? Eller ska du välja ett antal lektioner med en lärare och en viss undervisnings-
grupp? 

Observationsstudier på Komvux

I min studie ingick två klasser på Komvux i två olika kommuner, Västerstad och Österstad. Samtliga 
elever var analfabeter och studerade svenska som andraspråk. I vardera klassen fanns en lärare. Den 
ena klassen, i Västerstad, följde jag under två år. Här var jag dels undervisande lärare i svenska 
som andraspråk, dels forskare. Det var således min egen undervisning som jag observerade. För att 
kunna göra detta systematiskt genomförde jag observationerna var sjätte vecka. Anteckningarna 
i Västerstad är gjorda under lektionerna, som beskrivning av en händelse, eller efter lektionerna 
som dagboksanteckningar. Ett exempel på detta är en tisdag:

Figur 1. Dagboksanteckning från v.16

 

Personerna är avidentifierade i texten. Jag noterade vilka som var frånvarande samt vad Nahjad 
gjorde under lektionen, hur hon arbetade och vilka känslor hon visade. Några undervisnings-
situationer, där läraren (jag) och eleverna samtalade med varandra, spelades in på band. Dessa 
bandinspelningar transkriberades.

Den andra klassen, i Österstad, följde jag under ett år med ett veckobesök var fjärde vecka. 
För att inte störa undervisningen för mycket besökte jag inledningsvis klassen under en vecka för 
att lära känna eleverna. Det var oftast mellan fem och sju elever i klassrummet eftersom alfabe-
tiseringsklasser sällan har fler än tio elever. Antecknandet innebar att jag skrev ned exempel på 
vad som hände i klassrummet. Metodiskt och intensivt beskrev jag händelser och aktiviteter. Ett 
exempel är den inledning på en lektion som visas nedan.
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Figur 2. Observationsexempel från den 12/3

 
Under lektionen noterade jag vad som hände, vem som sa något och med pilar försökte jag att 
visa på det samtalsflöde som pågick. 

Tillfällena i klassrummen var intensiva och krävde total uppmärksamhet. Det som påverkade 
mig som observatör var mina tankar om undervisning och förmåga att observera och registrera. 
Att studera sin egen undervisning var komplicerat. Samtidigt som jag upptäckte skeenden och 
aktiviteter i klassrummet skulle jag värdera mitt eget arbete utan att vare sig över- eller under-
värdera det. Men just detta gav mig samtidigt en unik inblick i min egen undervisning. Själva 
analysen av observerad undervisning involverade min förförståelse och teoretiska förankring. Om 
du befinner dig i slutskedet av en utbildning påverkas du troligen av de teorier och metoder som 
du har tagit del av under studietiden men också av dina erfarenheter som elev i grundskolan, när 
du ska analysera dina observationer.

För en tidsbegränsad studie som ett examensarbete är, finns flera fördelar med observationer. 
En fördel är att de kan genomföras i par där båda observerar samma händelse. En annan fördel 
är att du kan göra många observationer under en kort period. En tredje fördel är att du kan läsa 
anteckningarna samma dag och genom att du läser anteckningarna påbörjas troligen nästa fas 
som är analysen.

Analysmetod

Analysens tre faser

Hur går då analysarbetet till? Det fortsatta arbetet efter observationerna innebär att du ska analysera 
data utifrån ett antal nedskrivna situationer. Materialet ska analyseras utifrån ditt syfte och dina 
frågeställningar. Med utgångspunkt i det som du valt som fokus i observationerna försöker du 
upptäcka hur kommunikationsstrukturen ser ut, exempelvis hur klassrumsinteraktionen mellan 
lärare och elever tar sig uttryck eller hur förutsättningarna för ett didaktiskt möte ser ut. Du kan 
på detta sätt exempelvis upptäcka om lärare och elev talar förbi varandra, vilka elever som pratar 
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mest, tilltalas flest gånger samt vem som styr samtalet. Samtalsstrukturen brukar uppfattas steg för 
steg av den som analyserar. Det handlar om att du ska komma underfund med vad du egentligen 
uppfattar och därefter kunna tolka detta för att skapa ett förhållande mellan dig själv som forskare 
och materialet. Här utvecklas ett fruktbart samspel som bygger på känsla, fantasi och intellekt och 
som leder till en helhetssyn och förståelse av analystexten.24 

Utifrån mina erfarenheter föreslår jag att du läser dina anteckningar ett flertal gånger. Det är 
även en fördel att renskriva anteckningarna i ett ordbehandlingsprogram om du inte har använt 
dig av datorn när du har gjort observationerna. Vid renskrivning upptäcker du troligen att din 
förståelse av materialet går hand i hand med det intensiva läsande. Lämna gärna en bred marginal 
i kanten där du kan anteckna. 

Nu börjar det egentliga analysarbetet, den första fasen, då du letar efter regelbundenheter och 
företeelser som återkommer i materialet för att kunna utveckla teman eller kategorier.25 Alla tankar 
och idéer skrivs ned i kanten av datatexten. För att det ska bli extra tydligt vilka kategorier som 
hör samman med varandra kan det vara bra att använda färgpennor. Kategorisering kräver både 
konvergent tänkande, som innebär att se vilka olika fenomen som hör ihop, och divergent tänkande, 
som innebär att se vilka egenskaper som är utmärkande för varje kategori. I denna fas handlar det 
om, att finna struktur och mening i det material som du har insamlat. Troligen upplever du att 
det på en och samma gång är ett både stimulerande och tröstlöst arbete att analysera data. 

I den andra fasen i analysarbetet tolkar du deltagarnas utsagor och agerande.26 Du strukture-
rar materialet, återvänder till teorier och väljer hur du vill presentera ditt arbete vilket vanligtvis 
sker på två sätt. Antingen kan du redovisa hela resultatet först eller också kan du växla mellan 
resultatbeskrivning och analys. Den sistnämnda är besvärligare att genomföra men attraktivt för 
läsaren eftersom resultat och analys vid ett sådant förfarande bildar en meningsfull enhet. Av vikt 
är att läsaren först tar del av ett delresultat, och bildar sig en uppfattning av det beskrivna för att 
därefter applicera och kontrastera sin förståelse till din tolkning. Exemplen som beskrivs nedan 
utgår från den senare modellen.

I analysarbetets tredje fas lyfts resultatet till en teoretisk analysnivå, som sedan presenteras i 
diskussionskapitlet.27 Här resonerar du utifrån ditt syfte och de valda kategorierna och försöker 
förklara för att dra slutsatser. Det innebär att ge sig ut i okända marker och upptäcka relationer 
mellan kategorierna. Slutsatser kan dras men kanske med viss försiktighet.

Interaktionsstrukturer i undervisningssituationer

De undervisningssituationer som jag valde ut för analys, valdes dels för att jag upplevde dem typiska 
och ofta förekommande, dels för att de visade på olika typer av kommunikation och interaktion. 
En viktig utgångspunkt var att jag å ena sidan utgick från att lärarens syfte med undervisningen var 
att eleverna skulle lära sig det svenska språket och å andra sidan från att språkforskning har visat 
att man lär sig ett språk genom att använda det. I analysarbetet medförde detta att jag framförallt 
koncentrerade mig på den verbala kommunikation som fanns i klassrummet. För att förstå kom-
munikationen och undervisningssituationerna i ett interaktionistiskt språkperspektiv analyserade 
jag hur samtalsmönstret mellan lärare och elev såg ut. 

Jag kunde se att både lärarens roll och elevens aktivitet varierade i situationerna. Genom att flitigt 
läsa mitt material, stryka under, markera med färger och lägga ut utskrifter av olika undervisnings-
situationer bredvid varandra uppfattade jag fyra olika interaktionsstrukturer. För att förstå dessa 
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vände jag åter till teorier och forskning som beskriver verbal interaktion i språkundervisningen. 
De verbala interaktionsstrukturer som jag kunde identifiera fanns beskrivna och analyserade i 
tidigare forskning.28 Min tolkning av interaktionssituationerna är inte den enda som kan förklara 
hur interaktionen ser ut utan att den är ett möjligt val.

I analysarbetet ska renskrivna undervisningssituationer kodas. Kodnyckeln förvaras på en 
säker plats. För att tolka nedan beskrivna undervisningssituationer var det av vikt att ständigt ha 
i åtanke att eleverna var analfabeter, vilket innebar att de varken kunde läsa på sitt modersmål 
eller på svenska. Nedan beskriver jag tre olika interaktionsstrukturer samt min tolkning av dessa i 
direkt anslutning till beskrivningen. Lärarens uttalanden skriver jag med kursiv stil och elevernas 
med normal stil för att underlätta läsandet och analysarbetet.

Beskrivning och analys av undervisningssituationer

Undervisningssituation 1 ( V 1998:65) 29

Den första undervisningssituationen som beskrivs nedan, är från Västerstad och ingår i temat 
”Utseende”. Deltagare är läraren, i detta fall jag, Sarah, Nahjad samt Panoi. Samtliga elever är 
analfabeter och talar olika modersmål.

Berit: Vilken färg har mina ögon?
Elever: Blå
Berit: Vilken färg har Nahjads ögon?
Elever: Brun.
Jag: Vilken färg har Nahjads hår?
Elever: Svart

Jag ställer frågor och alla elever svarar samtidigt. Ingen korrigering av elevernas svar sker. I nästa 
moment försöker Nahjad, en av eleverna, att beskriva sitt ansikte. 

Nahjad: Ögon brun
Berit: Jag har bruna ögon.(tittar på Nahjad)
Nahjad: Jag har bruna ögon.
Nahjad: Brun? (pekar på håret)
Berit: Jag har brunt hår.
Nahjad: Jag har brunt hår.

Nahjad använder sig av enstaka ord för att beskriva sitt utseende. Jag lyssnar och fyller i med en 
fullständig, korrekt sats: ”Jag har bruna ögon”, varvid Nahjad upprepar min respons. Därefter ställer 
hon en fråga: ”Brun?” som jag besvarar med en hel sats. Därefter upprepar hon även detta. 

Nästa steg är att Nahjad skriftligt beskriver sitt ansikte för en kamrat samt skriver en kort 
text. 
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Figur 3. Mitt ansikte

Hur analyserar jag då denna undervisningssituation? Min intention är att eleverna ska lära sig 
kongruensböja adjektiv samt uttala hela korrekta meningar. Nahjad använder sig inte av språkliga 
markörer för att visa plural och neutrumböjning av adjektivet. Jag tolkar det så att hon ännu inte 
behärskar kongruensböjning av adjektiv. Men det kan också vara så att Nahjad följer den mall som 
gavs inledningsvis då jag inte korrigerade elevernas svar. Jag menar att den undervisningsstruktur 
som framträder i språksituationen kan relateras till de 3 P:nas metodik – presentera, praktisera 
och producera.30 Som lärare ser jag som min uppgift att förmedla korrekta begrepp och meningar 
och skapar en mall som Nahjad förväntas överta och reproducera. Det tredje steget, när Nahjad 
beskriver sitt ansikte för en kamrat, kan hänföras till produktion. Hon producerar därefter en 
egen text utifrån den givna mallen. Möjligen kan det vara så att Nahjad förstår och har lärt sig 
hur hon ska uttrycka sig grammatiskt korrekt i denna text. Interaktionsstrukturen utgår från att 
språklärande har tekniska inslag, vilket kräver färdighetsträning. 

Undervisningssituation 2 (V 1998:119)
I det andra exemplet, från Västerstad, har även bilden som språkredskap en viktig roll. Eleverna 
samtalar inom ramtemat ”Mitt hemland” om vardagliga sysslor i hemlandet utifrån två fotografier 
som på olika sätt lyfter fram vattnets betydelse för människor. Även i denna undervisningssituation 
är det jag som är lärare. Samtalet är inspelat på band.

Figur 4. Vatten.31
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Sarah: Vatten. Inte hemma vatten.
Panoi: Nej. Hemma ja också gamma.
Berit: Du måste hämta vatten ja. Mm.
Panoi: Också ja…
Sarah: Kurdistan. De …Bamerni, Dahuk. De är bara vatten hemma. Inte berg ….de 
bergen? Bergen måste.
Berit: I bergen måste du hämta vatten.
Sarah: Ja vatten (försöker säga något men avbryts av Panoi)
Panoi: Ja också xxx den. Mycke lång. Samma den dom …Domus. Samma skolan
Berit: Ända bort till Domus?
Panoi: Ja samma skola den.
Sarah: (försöker säga något)
Panoi: Jaa hämta vatten lång. Jag hämta vatten mycke lång. Lång bort.
Berit: Ja.
Panoi: Skogen. Den mycke bra. Mycke vatten. Mycke den samma Sverige.
Berit: Och det var barnen som fick hämta vatten.
Panoi: Hm. Inte mamma pappa. Hämta varje dag.
Berit: Varje dag?
Panoi: Varje dag.
xxx 
Panoi: Ja inte skola. Ja mycke jobba.

Jag skriver några av samtalsorden på tavlan när de förekommer i samtalet. De är: ”vatten”, ”Ba-
merni”, ”bergen”, ”Domus”, ”skogen”, ”hämta” och ”jobba”. 

Hur väljer jag att analysera denna situation? Sarah inleder med att berätta om vattenhämtningen, 
”Vatten. Inte vatten hemma”. Men berättandet tas snart över av Panoi, som bekräftar samtalet 
genom att fortsätta att tala om vatten ”Nej. Hemma ja också gamma”. Mitt bidrag är att bekräfta 
det eleverna säger, ”Du måste hämta vatten ja. Mm.” Begreppet vatten får betydelse i samtalet, 
i förhandlingen, mellan elever och läraren. Det repeteras genom flera personer för att samtliga 
ska känna ordets betydelse. Jag tolkar det så att eleverna tar vara på möjligheten att utveckla och 
reda ut begrepp. Det är till och med så att Panoi negligerar att Sarah vill in i samtalet i sin iver 
att få berätta. Jag som lärare leder inte detta samtal och ställer inte frågor där jag förväntar mig 
ett korrekt svar. Samtalet innehåller ny fakta även för mig vilket blir synligt i kommentarer som 
”I bergen måste du hämta vatten”. Det språkliga samspelet vilar på ett ömsesidigt förhandlande 
för att förstå och där informationsutbytet i samtalet är genuint. Min ambition är att samtalet ska 
utgå från elevernas erfarenheter och behov för att utveckla meningsfulla begrepp. 

Den interaktionsstruktur som framträder i samtalet om ”Mitt hemland” tolkar jag som en 
samarbetsdialog.32 Jag menar att deltagarna talar med varandra och inte enbart till varandra. Vi-
dare utvecklar eleverna och jag gemensamt ett samtal där vatten skapar engagemang och intresse. 
Vi förser varandra med ord. Jag tolkar det så att eleverna genom dialogen styr både andras och 
egen aktivitet och skapar möjligheter att uttrycka sig. Tillsammans utvecklar därmed eleverna sin 
förmåga att använda svenska språket. Panoi stannar upp och försöker berätta hur långt hon gick 
och kan då exemplifiera med avståndet från skolan till Domus, ”Mycke lång. Samma den dom…
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Domus. Samma skolan.” Panoi kan göra sig förstådd. Min tolkning är att hon använder begreppet 
samma synonymt med lika. Sträckan för att gå och hämta vatten är lika lång som avståndet mellan 
Domus och skolan. Vidare tolkar jag det så att eleverna kan koppla de svenska orden till kända 
förhållanden, föremål, händelser, aktiviteter och värderingar där begreppen, på modersmålet, är 
förankrade i en kultur och fyllda av känslor. I en samarbetsdialog finns inget korrekt svar. Jag 
upptäcker i innehållet ny kunskap. Deltagarna delar med sig av kunskap och jag kan fokusera 
elevens erfarenheter i samtalet för att skapa progression och utvidgning av språkanvändningen. 
Som jag tolkar det deltar eleverna med engagemang när de förstår vad orden betyder och kan 
koppla till egna erfarenheter. Samtalet är funktionellt och fyller ett språkbehov. 

Undervisningssituation 3 (Ö 11, måndag) 33

Det tredje exemplet är från Österstad. Läraren läser inledningsvis en kort text som återberättar 
vad hon hade gjort på sportlovet. Texten kan läsas av eleverna under hela lektionen då den ligger 
på projektorn. Därefter ställer hon frågor till eleverna, exempelvis: ”Är jag gift?”. Frågorna skrivs 
på tavlan. Verbet i frågan, exempelvis ”är” och dess preteritumform skrivs på tavlan till vänster 
om frågan. Jag noterar lärarens anteckningar. I mitt efterarbete, när observationsanteckningarna 
renskrivs på datorn, för jag in tavelanteckningarna i en tabell (se nedan). 

var är Är jag gift? Är du gift?
kom kommer Jag kommer från Sverige. Jag kommer inte i morgon.
åkte åker Jag åker buss. Jag åker bil.
fyllde fyller När fyller du år?
åt äter Asha äter.
såg ser Eva ser på Asha. Asha ser på Mahabat.

Figur 1. Tavelanteckningar från lektion om presens- och preteritumformer.

Det samtal som utspelar sig är mellan läraren och eleverna, Fidan, Mahabat och Asha. Synliga 
kroppsaktiviteter antecknas inom parentes. 

Läraren: Här står ”är” inte ”var”, ”kommer” inte ”kom”. Varför? (pekar på sportlovstexten)
Mahabat: Varför?
Läraren: Ja, varför skriver jag inte ”är”. Det är fel. (pekar på sportlovstexten)
Mahabat: Det är läsa samma sak.
Läraren: Varför, varför, varför? När skriver jag ”se” och när skriver jag ”såg”?
Mahabat: ”Ser” ”tittar”
Mahabat: ”Ser” och ”såg” samma
Asha: ”Se” och ”såg” samma
Läraren: Samma men…
Asha: Olika men…

Hur tolkar jag denna situation? Lärarens intention, menar jag, är att lära ut skillnaden mellan 
presens och preteritum. Mahabat svarar läraren med en motfråga; ’Varför?’. Det är inte det svar 
som läraren förväntar sig utan hon upprepar sin fråga och talar om att ”är” är felaktigt. Mahabat 
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försöker förstå vilket svar läraren vill ha. Först menar hon att det är samma sak. Läraren vill veta 
varför. Hon byter verb och lyfter fram ”ser” och ”såg”. Mahabat prövar först med synonymen 
”tittar” till verbet ”ser”. Därefter menar Mahabat att ”ser” och ”såg” är samma sak. Asha stöder 
detta påstående och tillägger ”olika men”. Läraren försöker följa upp, men den tänkta stödjande 
kommentaren, samma men…, leder till att Asha förstod, utan att läraren hade uttalat det, att 
begreppen är olika. Vad som är olika kunde hon dock inte uttrycka. Läraren försöker engagerat 
lotsa och leda eleverna till korrekt svar med exempel och kroppsspråk. 

Läraren för ett komplext resonemang och accepterar inte elevernas svar. Eftersom läraren inte har 
nämnt begreppen presens och preteritum, ej heller förklaringen nutid och dåtid, kan inte eleverna ge 
korrekta svar. Lärarens så kallade lotsning är problematisk och leder inte till förväntat svar. Jag tolkar 
det som att det uppstår ett avstånd mellan lärarens intention och elevens verbala uttrycksförmåga. 
Det verkar rimligt att påstå att frågorna om tempus visar vad Mahabat och Asha inte kan uttrycka, 
snarare än vad de kan. Lotsningen visar att läraren vill ha ett, enligt henne, korrekt svar. 

Den interaktionsstruktur som finns i denna situation är enligt min tolkning en IRU-struktur, 
initiativ, respons och uppföljning.34 Läraren initierar samtalet och ställer en fråga till eleverna. 
Mahabat och Asha försöker men kan inte producera korrekt svar. Det troliga är att de saknar 
korrekta grammatiska begrepp för att kunna avge ett av läraren förväntat korrekt svar. Lärarens 
uppföljning är dels att upprepa frågeordet ”varför” dels att via kroppsspråk och engagemang för-
söka förmå eleverna att avge det korrekta svaret. Eleverna förväntas underförstått bemästra många 
moment. De ska vara läskunniga eftersom läraren skriver på tavlan, förstå ordens betydelse och 
kunna föra ett grammatiskt resonemang. Färdigheter ska tekniskt tränas in. 

Tolkningen är dock inte entydig. Det jag först ser i denna interaktion förändras när läraren 
väljer en ny strategi och skriver in ordet ”nu” under presensorden, ”är, kommer, åker, fyller, äter 
och ser”, vilka står på tavlan. Detta gör hon efter Ashas kommentar ”olika men”. Asha visar att 
hon förstår men saknar ett korrekt begreppssvar.

Läraren: Det här är inte nu, (pekar på sportlovstexten) förra veckan, igår, en månad sen. 
(viftar med hela armen bakåt). Förstår du?
Mahabat: Jag två gånger var Tensta. Jag förstår.

Jag tolkar det som att läraren övergår från att kräva ett korrekt svar, en grammatisk form, till att 
lyssna in elevernas förståelse av hur verben uttrycker tempus. Denna förståelse har eleverna även om 
de inte kan uttrycka det i grammatiska termer. I och med denna förändring hos läraren fokuseras 
det semantiska innehållet. Interaktionen är därmed dialogisk då läraren lyssnar in elevernas sätt att 
kommunicera och undervisningen har en karaktär av samarbetsdialog snarare än I-R-U.35

 

Resultat

Detta kapitel är hämtat från mitt avhandlingsarbete Skolan i livet – livet i skolan. Det är avhand-
lingens senare del – livet i skolan som presenteras här. Syftet är att beskriva och analysera hur 
interaktionsmönstret mellan lärare och elever ser ut i olika undervisningssituationer när eleverna, 
illitterata kvinnor, lär sig tala, läsa och skriva på svenska som andraspråk. En frågeställning är hur 
interaktionen påverkar språklärandet. Skolan är i detta sammanhang en miljö, en gemenskap, där 
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kvinnorna lär sig språket. Det som blir synligt utifrån ovan återgivna undervisningssituationer 
är att eleverna deltar i olika varianter av sådana och med varierande kommunikationsstrukturer. 
Den andra situationen, en samarbetsdialog, är mer pragmatiskt strukturerad. Innehållet är centralt 
och språkbruket relateras till elevernas tidigare erfarenheter och upplevelser. Genom dialogen 
utvecklar eleverna och läraren gemensamt nya begrepp. Den tredje situationen kan inledningsvis 
karakteriseras av en IRU- struktur och är liksom den första situationen som illustrerar de 3 P:nas 
metodik inriktad mot ett tekniskt lärande där grammatiska strukturer är viktiga att lära ut. Det 
tycks som om färdighetsträning fokuseras. Men som jag skriver i metodavsnittet är en observation 
inte alltid entydig och ej heller analysarbetet. Det är också så att materialet framträder tydligare 
ju fler läsningar som jag har möjlighet att göra. Analysarbetet sker i en spiral där jag som forskare 
återkommer till materialet för att upptäcka nya mönster. Genom ett flertal läsningar framträder 
således den senare delen av situation tre som elevcentrerad och begriplig för eleverna. Situationen 
kan därmed karakteriseras som en samarbetsdialog. 

Avslutande kommentar

Ditt forskningsproblem styr vad du vill lyfta fram i en kommunikativ språkinteraktion i ett 
klassrum. På samma sätt styr syfte och forskningsfrågan val av metod. Vilken metod är det som 
lämpligast kan hjälpa dig att besvara ditt forskningsproblem? När det gäller ett examensarbete som 
genomförs under kort tid är observationer möjliga. Du är, efter en lång utbildning med verksam-
hetsförlagd utbildning ute på skolor, väl förtrogen med klassrumsmiljön. Det innebär att du kan 
sitta ner i klassrummet och föra noggranna anteckningar över observerade språkinteraktioner mel-
lan lärare och elever. Om det hade varit två personer som hade gjort observationer i klassrummet 
hade den situation som beskrivs i exempel 3 kanske noterats och analyserats på lite olika sätt. Det 
kan vara en poäng med att vara flera vid en observation eftersom man kanske ser olika saker och 
därmed måste föra en dialog om orsakerna till detta. Här kan man bestämma om observationen 
ska föras samman till en enhetlig observation eller belysas från två perspektiv. Genom att vara två 
som observerar och analyserar kan, med andra ord, komplexiteten i en interaktion lättare synlig-
göras. Nedtecknade observationer av undervisning skulle kunna användas för samtal med den 
undervisande läraren. I sådana samtalssituationer kan läraren reda ut oklarheter samt ges möjlighet 
att reflektera över sin pedagogiska praktik. Observationer skulle även kunna kompletteras med 
audio- och visuella inspelningar för att underlätta analysen av det empiriska materialet. 

Förslag till vidare läsning av metodlitteratur

När det gäller studier i ett klassrum kan man göra en fallstudie. I en sådan studerar du ett problem 
utifrån många variabler. I en fallstudie riktas uppmärksamheten mot en företeelse i en situation. Man 
kan exempelvis observera språklärande situationer i ett klassrum för att få veta i vilken utsträckning 
och hur interaktion mellan eleverna sker. Om du är intresserad av fallstudier kan jag rekommendera 
Robert Yins Case Study Research: Design and methods (Thousand Oaks, CA: Sage Publication, 1994) 
och Sharan Merriams Fallstudien som forskningsmetod (Lund: Studentlitteratur, 1994).
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Forskningsproblem

Den här bilden får du, säger skolbarnet efter ett par veckor i 
skolan. Han räcker fram bilden av den avskräckande monster-
varelsen och tillägger: - Du kan sätta den på ditt kylskåp. Vidare 
förklarar han att om jag någon gång känner mig arg eller irriterad 
behöver jag bara titta på bilden. I pratbubblan till höger om 
monstret finns alla svärord som behöver sägas. Jag igenkänner 
en blixt, ett ovädersmoln och en tornadoliknande spiral. Pojken 
tycker om att berätta, göra bilder och lyssna. Han kan låtsas-
skriva och kallar det för hemlig skrift. Efter några månader visar 
han mig en bildberättelse om ett särskilt lyckosamt fiskafänge 
(se s. 79). Pratbubblans symboler har successivt bytts ut eller 
kompletterats med förklarande textrader. På sidan tre i berät-

telsen om fiskafänget kan vi se bilden av en gosse som håller upp sin fångst, en gädda nästan lika 
stor som pojken själv. Under bilden läser jag: – Han fick napp!1

Genom statliga direktiv framskrivs betydelsen av att läs- och skrivinlärning måste ske på en kom-
munikativ funktionell grund. Ett flertal läsforskare understödjer kravet på att ett meningsbärande 
innehåll, framförallt till en början, måste dominera över formell färdighetsträning.2 Undervisning 
i läsning och skrivning kan med detta som utgångspunkt fungera både som ett mål och medel för 
att barnet ska kunna utveckla sin förmåga att kunna uttrycka sig förståeligt, att kunna erbjuda 
någon något att förstå och att göra sig förstått. Under läs- och skrivprocessen kan barnet använda 
sig av egenproducerade bilder och texter för att berätta om verkliga eller föreställda händelser. 
Det synbara resultatet av vad jag kallar barnets kommunikativa ”vinkningar”, visar på barnets 
förhållningssätt till visuella och verbala medieringsformer.3

Det här kapitlet bygger på delar från en större undersökning om bildens roll inom läs- och 
skrivlärande och undervisning. Undersökningen kan sägas vara en textstudie under förutsättning 
att också bilder kan ses och därmed hanteras som text med hänvisning till ett vidgat språk- och 
textbegrepp:

Att i begreppet text också innefatta budskap som medieras på annat sätt än genom det skrivna 
ordet brukar ibland benämnas ’det vidgade textbegreppet’. När begreppet språk även innefattar 
icke-verbala språk brukar det ibland benämnas ’det vidgade språkbegreppet’.4
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 Viktiga utgångspunkter i min forskning är att text blir till i ett sammanhang som hör samman 
med andra texter och andra sammanhang, och att all text är tolkningsbar. Detsamma gäller då 
även bilder utifrån det vidgade språk- och textbegreppet. I detta kapitel är det elevernas egna bilder 
som ligger till grund för min analys. Själva forskningsproblemet är hur barnet väljer bild och text 
i sina berättelser och beskrivningar och vad det i sin tur kan berätta om barnet.

Teoretiska utgångspunkter

Ett handlingsinriktat perspektiv 

Jag ansluter mig bland annat till John Deweys syn på lärande genom handling, där också tanken, 
och vad den genererar, kan ses som en handling. Ett slags tankens handling som i sin tur erbjuder 
möjliga öppningar för fortsatta handlingar. Jag utgår från att barns arbete med att exempelvis 
teckna, måla och skriva är att handla liksom att handla är att tänka, att göra tankar – tankar som 
i sin tur kan bemötas och diskuteras. Resonemanget omfattar även min egen forskningsprocess. 
Jag uppfattar skrivandet av en vetenskaplig text som en process där jag som utforskare eller under-
sökare konfronterar mitt problem, min fråga eller undran, med sådant som för mig är ömsom 
känt, ömsom okänt. Det handlar vidare om att inte bara upptäcka och betrakta, utan också om 
att hantera och ta konsekvenserna av eventuella upptäckter. Att jag kan relatera mina insikter i 
förhållande till vad andra upptäckt, tolkat och förstått. Härigenom kan sägas att jag har vidgat, 
fördjupat och förankrat min egen förståelse. 

Oavsett resultat, förutsatt att någon läser min text, inryms dessutom möjligheten att någon 
annan, i en rörelse mellan erfarenhet, språk och tanke, rubbas i sin förståelse. I förlängningen av 
detta tänker jag mig att också barns bilder, under förutsättning att de hanteras som tolkningsbara 
texter, har något att delge och berätta som vidare kan få gynnsamma överspridningseffekter på 
den pedagogiska praktiken.         

Med språket som verktyg

Barnet äger kulturella koder som det för med sig in i klassrummet. Det som läraren uppfattar i 
mötet med barnet, och i mötet med resultaten av barnets handlingar, kan delvis ses som ett svar 
på en specifik undervisnings- och skolkultur. Kultur kan betraktas som ett gemensamt menings-
bärande system av överförda, medierade tecken som gör det möjligt för individen, att översätta 
sina behov och önskningar och göra dem kommunicerbara och begripliga också för andra. Dessa 
meddelanden utgör tillsammans, i vid mening, en gemensam text som kan förstås av den som 
igenkänner och kan tolka den. Texten refererar till hur det kommunicerade meddelandet är sam-
mansatt och konstruerat, form eller uttryck. Meddelandet i sig återger en önskan att kommunicera 
något, ett innehåll. Socialsemiotikern Gunther Kress förklarar att texter, medierade tecken, bär 
på ett innehåll som hänvisar till något i den av någon upplevda världen.5 Detta kan, menar jag, 
gälla oavsett om vi talar om text i termer av undervisning, konkret undervisningsmaterial eller 
elevarbeten. Läsläror och diagnoser, samt barnets kommunicerade meddelanden utgör exempel 
på text som barnet möter eller själv producerar i skolan, och som även läraren i sin läs- och skriv-
undervisning har att genom didaktisk handling förhålla sig till.

Somliga begrepp som jag använder i mitt skrivande har teoretisk och/eller praktisk förankring 
i det verksamhetsfält där jag själv hör hemma, nämligen inom läs- och skrivområdet. Exempel på 
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dessa begrepp kan vara: språklig medvetenhet, avkodning och läsförståelse. Andra begrepp som 
förklarar och förankrar mina teoretiska val eller skapar underlag för mina analyser kan ha en vag, 
eller i förhållande till bilder, problematisk koppling till läs- och skrivdiskursen. Här avser jag be-
grepp som exempelvis uttryck, tecken, text, språk och modalitet. Min ambition är att konfrontera 
de olika begreppen med varandra för att pedagogiskt och didaktiskt kunna förankra dem inom 
det område jag valt att undersöka. Jag arbetar utifrån principen att teori och metod ovillkorligt 
utgör varandras förutsättningar och villkor. Eftersom jag utgår från att våra uppfattningar om 
verkligheten är medierade, accepterar jag också tanken på kontinuitet och intertextualitet, det vill 
säga att såväl den enskilda texten som den tolkningsgemenskap där texten ingår har sitt ursprung 
i tidigare uppfattningar och andra tolkningsgemenskaper. Detsamma gäller då våra tolkningar av 
och uppfattningar om bilder. 

För att kunna hantera språket dels som ett redskap för mitt skrivande, dels som ett nyckelbe-
grepp i min studie, har jag rett ut och tydliggjort samband mellan de begrepp jag ansett vara av 
betydelse för min text. Exempel på bärande begrepp för min undersökning är: kontext, dialogicitet, 
kommunikation och intertextualitet. När jag här talar om kontext handlar det om yttre och inre 
samband. Dessa samband inrymmer alltid tolkningsmöjligheter oavsett om de handlar om en 
situation, en text eller en bild. När jag undersöker vad som kommuniceras, oberoende av vilka 
tecken det handlar om, för jag en dialog där, jag indirekt eller direkt refererar till andra bilder eller 
texter. Kommunikationen eller dialogen kan sägas vara intertextuell. 

Semiotisk teori – att tolka bild och text

När någon vill meddela någon om något kan detta uttryckas eller medieras via kropp, intellekt 
och kultur genom användning av tecken. Semiotikens fokus ligger på produkten, förståelsen och 
användningen av olika betydelsebärande och betydelsesignalerande tecken som i sig själva står för 
något annat. Dessa tecken fungerar som mentala verktyg som gör det möjligt för människan att 
så att säga bära omkring världen inuti sitt huvud.6 

Alla tecken ingår som rörliga element i olika koder som måste tolkas för att bli begripliga. 
Språket, eller här lämpligare, texten utgör en integrerad del av den kultur där den ingår. Grund-
villkoren för det enskilda tecknets uttryck och innehåll är att det ena alltid förutsätter det andra. I 
verbalt språk är relationen mellan uttryck och innehåll godtycklig och överenskommen. Med bilder 
förhåller det sig något annorlunda. Innehållet, objektet, avser de föreställningar som uppkommer 
när vi tittar på bilden. Bildens uttryck är som nämnts förbundet med likhet till sitt innehåll, och 
är i sitt uttryck, i jämförelse med skrift, i lägre grad konventionaliserat, det vill säga mindre styrt 
av vedertagna former. 

Mina bild-/textanalyser kan sägas utgöra exempel på hur tolkningarna av bild- och textrelatio-
nerna fördjupas och breddas med stöd av en semiotisk verktygslåda i kombination med analysmo-
deller hämtade från bland annat bilderboksforskarna Ulla Rhedin och Maria Nikolajeva.7 Nämnda 
forskare har kategoriserat bildtextrelationer såsom de kan förekomma inom bilderboksgenren. 
Deras konceptioner har utarbetats utifrån kriterier som definierar den renodlade bilderboken i 
termer av förstärkning, expandering, fullbordad narration och totalt meddelande.
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Datainsamlingsmetod

I mitt avhandlingsarbete ingick bland annat tryckt bildmaterial hämtat ur läsläror och lästester. Jag 
utgick från antagandet att materialet indirekt har något att berätta om vilka läsmetodiska strategier 
som ligger till grund för dess utformning. Nyssnämnda strategier och ställningstaganden berättar 
i sin tur något om bildens tilldelade funktion(er) i sammanhanget. Gemensamt för urvalet av 
det material som analyseras här nedan, är att de på ett eller annat sätt har koppling till läs- och/
eller skrivaktiviteter i skolan. Jag har själv arbetet tillsammans med de barn vars bilder/texter jag 
bestämt mig för att titta närmare på. Barnen har, vilket troligen också kommer att framgå, inte 
uppmanats att rita ett särskilt motiv. Däremot har bilderna/texten kommit till under arbetspass 
där olika läs- och skrivaktiviteter förekommit. Två avgörande kriterier för undersökningsmaterialet 
är dels att barnens alster ska spegla autentiska undervisningssituationer under det första skolåret, 
dels att bilderna på ett eller annat sätt ska kunna kopplas till någon form av skrivaktivitet. 

Analysmetod 

Jag har här valt att fokusera på fem olika barnbilder med tillhörande bildtexter, som analyseras 
med utgångspunkt i de ovan beskrivna teorierna och utifrån olika perspektiv med varierande fokus 
på innehåll, respektive form/uttryck. För att mer konkret visa hur man analytiskt kan närma sig 
dessa bilder har jag strukturerat nedanstående avsnitt utifrån huvudsakligt fokus. Jag har valt att 
visa analyser av kommunikativa aspekter; rörelse, berättelsedynamik och skriftspråkskonvention; 
bild- eller skriftspråklig medvetenhet; samt kulturell konstruktion, läromedel och bokstavsarbete. 
Avsnittet avslutas med en semiotisk analys. Nyckelorden handling, medierad text och intertex-
tualitet utgör det sammanlänkande didaktiska kitt som förenar analyserna och återbördar dem 
till den pedagogiska praktiken. 

Kommunikativa aspekter

Bild 1. KITIVITER, våf våf… Barnet använder sig av bilden med omedelbar hänvisning till 
de olika djuren. Med experimentellt eller upptäckande skrivande meddelar hon vidare att 
djuren samtalar och hur det samtalet låter. Vad djuren samtalar om framgår inte. 
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Exemplet här ovan visar på barnets förmåga att kombinera sitt intresse för att teckna och måla 
med ännu begränsade skriftspråksfärdigheter. De olika djuren här ovan talar med varandra. Som 
betraktare kommunicerar jag med bilden. Barnet kan genom att låta djuren föra en dialog, utnyttja 
möjligheten att genom upptäckande stavning pröva sig in i skriftspråkligheten. Omedvetet, får 
antas, tilldelas syn och hörsel ett samtidigt och expanderande utrymme. Barnet använder bildytan 
också som ett rum eller en yta för texten. Bilden och orden tillsammans skapar på så sätt en scen 
för möten. Bilden har en omedelbar referens till det den avser att aktualisera hos läsaren och ordets 
referens meddelas trots barnets icke konventionella stavning. Med andra ord, genom att tillämpa 
möjligheten att kombinera konvention och upptäckt, lyckas barnet återge ett tänkt samtal mellan 
två pratande djur. Samtalet formas dels utifrån barnets uppfattning om hur djuren låter när de 
talar, dels utifrån barnets förmåga att via ljudanalys och syntes återge samtalet.

Det är barnet självt som formulerar aktörernas dialog i situationen. Hon gör detta genom 
att föreställa sig djurens ”tal” utifrån hennes uppfattning om deras läten, för att vidare översätta 
sin sinneserfarenhet till både ikoniska och konventionella tecken. Eftersom dialogen bygger på 
djurens språk förstår vi inte vad djuren säger, men likväl kan vi göra oss en föreställning om vad 
de talar om.8    

Rörelse, berättelsedynamik och skriftspråkskonvention 

På bilden här nedan utspelar sig ett drama där två råttor och en katt ingår som aktörer på scenen. 
Råttan som står uppe på en byrå har utifrån sitt fågelperspektiv möjlighet att tolka den allvarliga 
situationen nere på golvet. Den andra råttan är på väg att springa rakt in i de dubbelt hotande 
faror som lurar borta vid råttans bo, dels en råttfälla laddad med en stor ostbit, dels en katt med 
öppet gap och sylformade tänder.

Bild 2. ”jädatka”. Ur ett barns berättelsebok.
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Den allvetande tolkaren av situationen, råttan uppe på byrån, utropar en varning: ”jädatka” (”ak-
tadäj”). Talet är äkta. Det kommer ut från råttans mun, och barnet förbiser, glömmer eller väljer 
bort att följa skrivriktningen från vänster till höger. Har vi inte sett andra texter som barnet skrivit 
kan vi inte veta om det spegelvända bokstäverna, k och t är en konsekvens av skrivriktningen, eller 
om barnet också i andra skrivsituationer spegelvänder bokstäver. Är det slarv eller okunskap som 
bidrar till att t dessutom tycks hamna under skrivraden? Vi måste gå till andra arbetsuppgifter 
för att få svar. Vi kan se att barnet uppfattat avkodningsprincipen; det stavar ljudenligt och det 
hanterar en uppsättning bokstäver. Om vi mött barnets text i ett lösryckt sammanhang hade den 
mycket väl kunnat tolkas som ett obegripligt låtsasspråk, ”jädatka” Det finns ett expanderande 
innehåll i många bilderböcker som också barnets bild/text här ovan ger exempel på, men som 
samtidigt löper risk att krympa till att handla om att barnet har basala brister enligt skriftspråklig 
konvention. Därmed inte sagt att läraren inte kan eller får uppmärksamma barnet på vilken 
skrivriktning som gäller.9      

Bild- eller skriftspråklig medvetenhet

Bild 3. Barnet har skapat en bild av uttrycket ”att vara gammal som gatan”. 
Jonsson 2004.

Barnet har med utgångspunkt i uttrycket ”att vara gammal som gatan” skapat en ikonisk metafor. 
Barnet vet, vilket det också noterat i undertexten, att uttrycket handlar om att vara mycket gammal. 
Ordet ”gata” gestaltar i direkt överförd mening en åldrig kropp. Vita mittstreck på kroppen (gatan) 
bidrar, tillsammans med hatten och ett par armar (avtagsvägar), till att skapa en föreställning om 
att vad vi ser är i själva verket både huvud, bål och ben på en människa. Det översta mittstrecket 
har placerats i ”ansiktshöjd”. Kan det måntro vara en näsa? De följande två mittlinjerna har med 
hänvisning till armarna (avtagsvägarna) placerats i bröst- och midjehöjd. Mittlinjerna skulle kunna 
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gälla som knappar eller en dragkedja på en kavaj, jacka eller rock. Det understa mittstrecket har 
nedtill lämnats öppet i förhållande till kroppens (gatans) slut. Oavsett om det är ett uttryck för en 
tillfällighet eller ett medvetet val, skapas likväl ett intryck av att bålen övergått till ett benpar. I den 
högra handen, om vi som här utgår från att personen är framåtvänd, håller den gamle eller gamla 
en käpp. Är det en man eller en kvinna? Hatten och käppen utgör relevanta attribut som barnet 
självt utifrån sina föreställningar och sin grafiska repertoar fört in som rekvisita för att förstärka 
intrycket av att vara gammal som gatan. Kan hatten sägas vara manlig eller kvinnlig? 

Barnets bild utgör det konkreta uttrycket för att det själv har uppfattat lekfullheten i och 
samtidigt roats av det absurda som följer av en bokstavlig illustrering av ett metaforiskt uttryck.10 
Barnet kan sägas ha en ironisk förståelse. Barnet förstår att den som betraktar bilden också vet 
att det inte i bokstavlig mening menar vad det har tecknat och målat. Den ironiska förståelsen 
omfattar en metaspråklig glidning möjliggjord genom reflektion när barnet lekfullt bollar över 
planket mellan uttryck och innehåll.11  

Kulturell konstruktion, läromedel och bokstavsarbete 

En flicka har arbetat med bokstaven Pp i sin läspärm, där också andra arbetsuppgifter ingår. Skulle 
vi lyfta ut de olika berättelser som barnet har skrivit i samband med varje bokstav skulle vi också 
kunna säga att de tillsammans utgör exempel på vad vi skulle kunna kalla barnets egen läslära. 
Frågan är hur ”egen” läsläran är utifrån antaganden om intertextualitet. Rimligen har barnets 
bild referenser som sträcker sig långt bortom det direkta medvetandets gränser. Barnets har mött 
och fångat intryck via direkta och indirekta sinnliga möten med: berättelser, sagor, bilderböcker, 
sånger, lekar, TV-program, serietidningar och skolböcker som sammantaget kan sägas ha bidragit 
till den bild som visas här nedan. Prinsessan och prinsen tar plats på scenen.

Bild 4. ”Prinsessan pussar prinsen”. Bilden är hämtad ur ett skolbarns arbetspärm 
med läsning och skrivning under det första skolåret. 
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I bildens mitt återfinns två personer med krona, prinsessan och prinsen. Rubriksättningen bekräftar 
att det är en prins och en prinsessa som vi ser. Paret uttrycker vidare det som den underliggande 
texten tydligt förklarar: Båda pussas samtidigt. Ett kraftigt streck visar hur prinsens och prinsessans 
munnar möts. Prinsessans krona liknar en fransk lilja, prinsens krona ger associationer till en borg 
eller ett fort.  Det ges inga signaler via klädseln som ytterligare förstärker intrycket av den påtalade 
kungliga börden. Paret har närmast identiska långbyxor och tröjor. Prinsessan har ett midjelångt 
hår som enda bidrag för att möjligen tydliggöra hennes könsidentitet.

Paret står strategiskt på en gång eller väg som inåt/bakåt ansluter till två slott. Utåt/framåt finns 
ytterligare symmetriskt lagda anslutningsmöjligheter mot något som kan uppfattas som utkanten 
av en park eller trädgård. Detta intryck förstärks av att blommor översållar bildens centrum och 
närmast omsluter paret. Över bilden har barnet placerat en jättelik sol som också får bilda ram 
för rubriksättning. Rubriken är identisk med brödtextens inledande textrad.

Bilden ger ett statiskt intryck, vilket dock delvis upphävs av den förklarande texten som 
samtidigt uttrycker rörelse genom signalord som handlar om initiativ, gensvar och parallellitet. 
Barnets beskrivning skapar en rörelse som indirekt visar att barnet är medvetet om att bild och text 
tillsammans kan fungera som ett förstärkt berättande. Troligen är dock den, utifrån min tolkning, 
humoristiska effekten av hur pussandet fortgår något som barnet självt inte avsett. Rimligen är 
det snarare en konsekvens av att barnet strävar efter att kunna använda ord, som här innebär 
upprepning, för att använda ord med Pp som initialt ljud. Trots att konceptet följer ABC-bokens 
utgångspunkt att utgå från ett specifikt bokstavsljud, har barnet lyckats skapa en expanderande 
relation som varken inkräktar på eller banaliserar bildens och textens uttryck och innehåll. Ur ett 
uttalat allmändidaktiskt perspektiv skapar bilden dessutom ett underlag för samtal kring exem-
pelvis mänskliga roller och konstruktioner. Barnet har rimligen inte strävat efter att konstruera 
en berättelse som knyter an till erfarenheter, kunskaper och färdigheter, men berättelsen uttrycker 
likväl något om just detta. Barnet visar en kompetens som omfattar barnets egen upplevelse som 
handlar om att kunna och vilja handla och delta i en aktivitet, att tillägna sig och reflektera kring 
ett lärostoff i en specifik lärandesituation.12
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En semiotisk analys

I den avslutande bildsviten återkommer jag till pojken som fått inleda detta kapitel.

Bild 5. Barnet berättar välintegrerat i bild och ord om ett fiskafänge. Berättelsen 
börjar som en saga med det var en gång… Berättelsen övergår snabbt till att 
handla om barnet självt.

 
Ovanstående bilder ingår som redan nämnts i en bild/textberättelse. Illustratör och författare är 
en sjuårig skolpojke som i olika sammanhang, och på olika nivåer använder sig av bilden som en 
integrerad del av skrivandet. Vår första förståelse kompletteras när vi vet att bilden ingår i en större 
kontext, i en berättelse, och att denna mer precist handlar om en gädda. Bilden av gäddan har en 
ikonisk funktion. Det vill säga, tecknet utmärks av likhet, då det i sitt uttryck liknar sitt innehåll. 
Den tvådimensionella bilden av fisken liknar den tredimensionella fisk som bilden refererar till. 

Bilden av huvudet och benresterna när fisken är rensad är i sig ikonisk. Men den har samtidigt 
en hänvisande, indexikal funktion i förhållande till föregående bild(er). Tecknet (fiskben) refererar 
till ett annat tecken (fisk), napp refererar till fisk eller gädda, med andra ord, ett tecken pekar på 
ett annat tecken. Även om uttrycket växlar kan vi föreställa oss är det är en och samma fisk som 
vi ser. Uppenbart är att också pojken som skapat de olika uttrycken kan föreställa sig desamma.

Bild och text utgör i sig index på (pekar på) barnets aktivitet. De olika linjerna och for-
merna utgör index, ett pekfinger på, att såväl kritan som handen varit där. Vi uppfattar en 
händelse. Det skrivna ordet gädda har en konventionell teckenfunktion. Det vill säga ordet är i 
sig godtyckligt, men visas via överenskommet tecken. Orden gädda och fisk förbinds genom 



80

Carin Jonsson

konvention med den levande vattenvarelse som barnet, troligen i högsta grad erfarenhetsmäs-
sigt inspirerats av.13 

I de bilder och bildberättelser som analyserats här ovan, visas exempel på yngre skolbarns täm-
ligen initierade och välintegrerade användning av bild/text. I de aktuella exemplen utgör antingen 
texten eller bilden utgångspunkt. Barnet har kompetens att kombinera de olika medieringarna i sitt 
berättande. Det använder sig av såväl symmetriska som expanderande koncept.14 I exemplen finns 
upptäcktsorienterade, laborativa och humoristiska inslag. Exemplen här ovan utgör alla citerade 
yttranden i skrift och bild med hänvisning till barnets erfarenhet och personliga kompetens.      

Resultat

Skriftspråket utgör en tydlig markering på att barnet kliver in i skolans kultur. Med hänvisning 
till min avhandling Läsningens och skrivandets bilder: en analys och villkor för barns läs och skrivut-
veckling  har jag kunnat styrka att intresset för betydelsemässiga realiseringar, ”texter”, utöver det 
talade och skrivna språket i samband med framförallt läsning ännu till stor del tycks ligga utanför 
den traditionella läsdiskursen. Inte minst bilder existerar likväl som en kulturell realitet både i och 
utanför skolvärlden. Läsforskare, men också lärare som undervisar i läsning och skrivning, kan 
i allmänhet sägas ha ett vagt intresse för bilder. Likväl betraktas barn, om än indirekt, som såväl 
kompetenta som spontana bildanvändare.

Jag har här prövat bildens funktion som ett verksamt kommunikativt medium i barns berättande 
i ord och bild och i bild och ord. Härigenom har jag kunnat visa på att barn har informella och 
personliga kunskaper och färdigheter som innefattar förmågan att kunna uttrycka sig förståeligt 
via, ett för barnet, verksamt samnyttjande av bild- och textmediet. Genom exemplen tydliggörs 
indirekt barnets vilja och ambition att erbjuda någon att förstå något. I detta inryms däremot ingen 
garant för att det verkligen kan förstås, inte ens att det överhuvudtaget får någon form av respons 
av den eller de som möter resultatet av dess ansträngning. Jag har via semiotisk begreppsläggning 
och med hjälp av analysinstrument hämtade från Rhedins och Nikolajevas konceptioner visat hur 
en bildteoretisk referensram kan bidra till att didaktiskt bredda och fördjupa frågor som berör 
barns lust och ambition att använda sig av bilden som ett kommunikativt medium. Samtidigr 
problematiseras också generella frågor från läs- och skrivfältet, inte minst vad gäller synen på 
kunskap och lärande. 

Avslutande kommentar

För att beskriva och hantera relationen mellan individen och den så kallade verkligheten används 
inte sällan de semiotiska begreppen mediering och medierad aktivitet. Med mediering avses kom-
munikation via meningsskapande handlingar möjliggjorda genom kulturella verktyg och kanaler. 
Min text utgör exempel både på medierad text och medierad handling med avsikten att redogöra 
för mina aktiva val för att kunna ta mig an och hantera mitt forskningsproblem som i grunden 
handlar om att undersöka vad vi redan vet och vad som ännu återstår att lära om bilden som 
medieringsform i samband med barns skriftspråkstillägnande. Inom ramen för skolans verksamhet 
finns uppenbarligen ett rikt utbud av bilder i termer av medierad text som i fortsatta studier, direkt 
eller indirekt, kan bidra till en fortsatt utveckling av läs- och skrivfältet.
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Från akademiska kunskaper till  
skolämnet svenska – Analys av  

intervjuer och observationer
Edmund Knutas

Forskningsproblem 

Det är inte bara lärarstuderande och nyutexaminerade lärare som står inför det eviga dilemmat att 
försöka transformera de akademiska ämneskunskaper de besitter till olika undervisningssituationer.1 
Även erfarna lärare står inför detta dilemma varje dag, vill jag påstå. Naturligtvis har de genom 
åren lyckats att bygga upp en bas, eller vad som brukar kallas för ämnesdidaktiska kunskaper, som 
ligger till grund för denna transformation. Många lärare är kända för att på ett medryckande och 
intressegivande sätt kunna få med sig eleverna i sin undervisning och då menar jag inte bara att 
eleverna tycker att det är ”roligt” på lektionerna utan att de tycker att själva ämnet är intressant. 
Nu är naturligtvis inte heller dessa lärares lektioner alltid ”roliga”, om det nu ens är syftet med 
undervisningen. Men frågan kvarstår – hur gör erfarna lärare när de transformerar kunskaper till 
undervisning? Vilka är de faktorer som ligger till grund för denna transformation?

I följande kapitel ska jag, med hjälp av ett kort exempel, försöka att beskriva hur man kan 
undersöka hur kunskaper transformeras inom skolämnet svenska. De kunskaper som gäller i detta 
fall är i första hand kunskaper om svenska språket/nordiska språk. En central aspekt av att genom-
föra eller ta del av en undersökning av detta slag är att det samtidigt ger forskaren eller läsaren ett 
unikt tillfälle till reflektion också över den egna uppfattningen om svenskämnet och dess roll och 
funktion i skolan. Fokus i detta kapitel ligger dock på teoretiska och framför allt olika metodiska 
aspekter. Det exempel som presenteras här ingår i en större undersökning som jag genomförde 
under läsåret 2004/2005 då jag följde fyra gymnasielärares svenskundervisning. Exemplet nedan 
är en liten del av en lärares undervisning hämtad från denna undersökning.

Undersökningens syfte och frågeställningar

När en lärare genomför sin undervisning finns det ett flertal olika faktorer som styr vad som kan 
ligga till grund för vad undervisningen ska innehålla, hur undervisningen ska genomföras och 
varför. Dessa faktorer kan vara mer eller mindre medvetna och tydliga hos läraren. En central 
faktor i undervisningen är de kunskaper som läraren har mött och tillgodogjort sig i sin aka-
demiska utbildning. Dessa kunskaper måste på något sätt transformeras och anpassas till den 
specifika undervisningssituationen. Den undersökning från vilken jag har hämtat nedanstående 
exempel syftade till att undersöka hur och på vilka grunder en erfaren gymnasielärare genomförde 
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ett sammanhängande undervisningspass i svenska. De frågeställningar som undersökningen 
behandlade var:

•	 Vilket	innehåll	behandlas	i	undervisningen?
•	 Vilka	är	innehållets	källor/ursprung?	
•	 Hur	gestaltas/framställs	innehållet?
•	 Vilka	motiv	och	argument	anför	läraren	för	innehållet	och	gestaltningen/framställningen	i	

undervisningen och hur ska dessa motiv och argument tolkas och förstås?

Teoretiska utgångspunkter

En vetenskaplig undersökning av detta slag underlättas om den vilar på en teori. En teori kan 
beskrivas som 

[…] en abstraktion av konkreta företeelser. Genom detta skall vi bli bättre i stånd 
att förstå, förklara förutsäga och/eller lösa[sic!]dessa företeelser […] Teorier är för 
oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som finns utvecklade rörande sam-
manhang och förhållanden mellan företeelser och som vi önskar pröva mot den 
konkreta samhällssituationen.2 

Utifrån ovanstående enkla definition kan man dra ett antal slutsatser. Teorier är abstraktioner 
av företeelser och förklarar därför inte allt som försiggår i till exempel ett klassrum. Med hjälp 
av abstraktionerna är det dock lättare att diskutera och generalisera vad som händer. Med en 
teori vill man beskriva och förklara relationen mellan vissa, olika fenomen. Teorin syftar till 
att möjliggöra att på ett generellt plan kunna uttala sig om dessa konkreta företeelser och där-
med också (i viss mån) kunna förutsäga utfallet av undersökningar som berör dessa konkreta 
företeelser. Den teoretiska referensram som ligger till grund för denna undersökning har jag 
funnit hos Shulmans begrepp ”pedagogical content knowledge”.3 Begreppet kan översättas med 
ämnesdidaktiska kunskaper.4

Ämnesdidaktiska kunskaper – pedagogical content knowledge

När Shulman sammanställer vad han menar är kännetecknande för lärares professionella yrkesverk-
samhet urskiljer han en grundläggande kunskapskälla, ”a knowledge base”. Inom denna menar han 
att “[…] pedagogical content knowledge is of special interest because it identifies the distinctive 
bodies of knowledge for teaching”.5 De ämnesdidaktiska kunskaperna, menar Shulman, är de 
som skiljer en lärare från en renodlad ämnesexpert och det är denna kunskap som lärare i olika 
grad besitter för att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning. 

Shulmans fortsatta fråga blir då hur lärare resonerar när de planerar, genomför och utvärderar sin 
undervisning och hans svar blir ”A Model for Pedagogical Reasoning and Action”. Nedanstående 
beskrivning är en något modifierad modell av Schulmans, tidigare presenterad av Gudmundsdot-
tir, Reinertsen och Nordtömme.6 Till skillnad fån dessa, som valt att översätta Shulman, utgår jag 
ifrån Shulmans egna engelska begrepp.
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Figur 1: Shulmans Model of Pedagogical Reasoning and Action

Process  Comprehension Transformation Instruction

  – Preparation 

   – Representation

   – Selection

  – Adaptation and

    Tailoring

 – content knowledge

 – general pedagogical knowledge

 – curriculum knowledge

 – pedagogical content knowledge

 – knowledge of learners and their characteristics

 – knowledge of educational contexts;

 – knowledge of educational ends, purposes  
    and philosophical grounds

    Knowledge base

Läraren har en viss (för-)förståelse (comprehension) av det innehåll som ska studeras. Detta inne-
håll transformeras (transformation) sedan av läraren till den specifika undervisningssituationen 
(instruction). Dessa tre delar ska ses som en enhetlig process. Som bas för hela denna process 
ligger lärarens samlade kunskaper, som naturligtvis varierar från person till person och som också 
inkluderar normer och värderingar. Efter varje undervisningssituation sker utvärdering (evalua-
tion) och reflektion (reflection) vilket leder fram till ny förståelse (comprehension). Modellen 
kan synas enkel men ska ses som ett försök att lyfta fram och problematisera den del i lärares 
yrkesutövning som Shulman menar har försummats i tidigare pedagogisk forskning, nämligen att 
undervisningen har ett innehåll (content), ett ämne, och lärare har kunskap om detta innehåll/
ämne (content knowledge). Ämneskunskaper (content knowledge) och den ämnesdidaktiska 
kunskapen (”pedagogical content knowledge) är centrala i Shulmans modell.

Shulman poängterar att den förförståelse av ämneskunskaper som läraren har måste ses i ett 
vidare perspektiv.7 Det räcker inte med att enbart ha kunskaper i ämnet man måste också ha 
kunskaper om ämnet, dess struktur, hur ämnet har konstruerats och den historiska och filosofiska 
grund som finns bakom ämnet. Den egna förståelsen av ämnet, hur studenter kan tänkas uppfatta 
och ge ämnet mening är också centralt. 

Transformationen 

Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet transformation ytterst från det latinska ordet 
transformo som betyder omforma, omskapa.8 I engelskan har ordet samma betydelse. Vad det 
handlar om i detta sammanhang är alltså hur läraren omformar, omskapar de ämnesteoretiska 
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Reflection

New  
comprehension
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kunskaper denne har efter de omständigheter som för tillfället råder. Enligt Shulman består 
transformationen av:

Preparation: critical interpretation and analysis of texts, structures and segmenting, 
development of a curricular repertoire, and clarification of purposes

Representation: use of representational repertoire which includes analogies, me-
taphors, examples, demonstrations, explanations, and so forth

Selection: choice from among an instructional repertoire which includes modes 
of teaching, organizing, managing, and arranging

Adaptation and Tailoring to Student Characteristics: considerations of con-
ceptions, preconceptions, misconceptions, and difficulties, language, culture, and 
motivations, social class, gender, age, ability, aptitude, interests, self concepts, and 
attention.9

”Preparation” (förberedelse) innebär att läraren själv försöker förstå det undervisningen ska handla 
om och vilka olika möjligheter som finns för att strukturera, bearbeta och behandla dess innehåll. 
Undervisningssituationens mål och syfte är här i fokus. Urvalet av innehåll, hur det struktureras 
och framför allt hur det motiveras det vill säga innehållets normer, värderingar och den mening 
läraren ger innehållet återspeglas i denna process. 

”Representation” (re-presentation/återgeendet) innebär de olika perspektiv, idéer som läraren 
kan presentera innehållet på. Att använda sig av analogier, metaforer, exempel etc. som kan 
representera det läraren vill få fram i undervisningen är centralt. Här lyfter Shulman fram en 
aspekt som är mycket lite, om än ens något alls, utforskad. Lärarens förmåga att åskådliggöra 
innehållet muntligt, skriftligt eller på annat sätt är avgörande i detta sammanhang. Den språk-
liga, kommunikativa förmågan är så att säga lärarens verktyg. Förmågan att som Shulman själv 
utrycker det ”use of representational repertoire which includes analogies, metaphors, examples, 
demonstrations, explanations, and so forth” kräver en språklig och kommunikativ färdighet som 
enligt min uppfattning går vida utöver ämnets egna gränser. 

”Selection” (urval) är det val läraren gör bland de re-presentationer denne utvecklat och det 
metodval läraren gör som denne menar passar bäst för re-presentationen. Här krävs kunskaper 
och erfarenheter av olika slags metoder såsom till exempel förevisande, laborativa, berättande och 
gestaltande metoder. Val av re-presentation och metod är naturligtvis också starkt kopplat till elev/
eleverna och deras förutsättningar och till de förutsättningar som råder på skolan. 

”Adaptation” (anpassning) och ”Tailoring” (individuell anpassning/differentiering) är de hän-
syn läraren tar till eleverna och deras förutsättningar sett i relation till ämnet. Denna aspekt av 
transformationen innebär att lärarens förhållningssätt till och kännedom om eleverna är oerhört 
viktig. Ytterst handlar det här om vilken kunskaps- och människosyn läraren omfattar.

Det är vid transformationen som Shulmans ”pedagogical content knowledge” framträder. Det 
är först när man sätts i den situationen att man ska undervisa om något som det kan bli tal om 
någon i verklig betydelse transformation. Med andra ord skulle man kunna säga att transforma-
tionen är en mycket medveten planering som läraren gör utifrån de erfarenheter, kunskaper och 
kända förutsättningar som föreligger. Återigen är det viktigt att poängtera att frågan inte är om 
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det finns flera olika sätt att förhålla sig till ett ämne och undervisning, och vilket förhållnings-
sätt som är rätt eller fel, utan frågan är snarare hur och varför lärare transformerar innehållet på 
det sätt de gör, vilka de källor är som ligger till grund för denna transformation och varför just 
dessa källor. 

Datainsamlingsmetoder

Utifrån de valda frågeställningarna framstod två metoder som mycket lämpliga att använda sig 
av – dels klassrumsobservationer, dels intervjuer. Klassrumsobservationerna kan ge en förhållandevis 
god bild av den gestaltning av innehållet som genomförts medan intervjuerna bland annat syftar 
till att följa upp gestaltningarna. Intervjuerna ger dessutom tillfälle för läraren att diskutera och 
motivera sin undervisning samtidigt som jag som intervjuare ges tillfälle att ställa frågor kring 
det som uppfattats som oklart. Den undervisande läraren har en erfarenhet och en kännedom 
om skolan, eleverna och den specifika undervisningssituationen som jag som observatör saknar. 
Dessa kan förklaras under intervjuerna. 

Fokus för klassrumsobservationerna var det innehåll som behandlades samt hur detta innehåll 
gestaltades. För att ”kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemom-
råde”, valde jag att genomföra så kallade ostrukturerade klassrumsobservationer.10 Detta innebar 
dels att jag inte hade något specifikt observationsschema, dels att jag hade ett utforskande och 
prövande förhållningssätt. Eller för att uttrycka det enkelt – jag visste inte riktigt på förhand vad 
det var som jag sökte efter. Ett sådant angreppssätt kräver dock att man är väl insatt inom det 
problemområde som behandlas, i detta fall svenskämnet i gymnasieskolan. Om man som observatör 
saknar kunskaper om det som behandlas omöjliggörs i princip undersökningen. 

Under varje lektionstillfälle koncentrerade jag mig på centrala frågor som: Vad är det som 
behandlas just nu och hur och varför? Vilka är de källor, sett mot bakgrund av Shulmans modell 
som ligger till grund för undervisningen? Finns någon eller några av de faktorer som Shulman 
åberopar som dominerar undervisningen och i så fall varför? Och på vilket sätt kan transforma-
tionen tänkas ha ägt rum? På ett sätt kan man därför säga att jag har haft ett observationsschema 
som grund för mina observationer, nämligen Shulmans modell. Särskilt begreppen ”content 
knowledge” och ”pedagogical content knowledge” har styrt fokus i mina observationer tillsammans 
med transformationen och dess begrepp. Mina observationanteckningar utgör i första hand kom-
mentarer från läraren, centrala nyckelord samt de anteckningar som läraren förde på tavlan. Efter 
varje lektionspass gick jag igenom anteckningarna och i vissa fall renskrev jag dem och fyllde på 
med frågor som sedan, tillsammans med övrigt material, bildade underlag för den efterkommande 
intervjun. I detta exempel ingår endast fyra lektioner och två intervjuer. Ett annat viktigt material 
som jag använt mig av är de termins- och lektionsplaneringar som läraren hade samt det material 
som eleverna fått i form av fotostatkopior, kompendier etc. Detta material utgör en viktig källa 
för information och kunskap om lärarens gestaltning av svenskämnet. I det följande kommer jag 
dock inte att närmare gå in på hur jag bearbetat termins- och lektionsplaneringarna. 

Min roll som observatör har inneburit att jag inte alls deltagit i undervisningen. En svårighet 
när man genomför klassrumsobservationer kan vara att eleverna intresserar sig alltför mycket 
för observatören och gärna involverar denne i undervisningen. Ett sätt att komma förbi denna 
problematik kan vara att redan i inledningsskedet berätta för eleverna att dina observationer inte 
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syftar till att studera dem och deras agerande i klassrummet utan att fokus ligger helt och hållet 
på läraren och innehållet. 

De intervjuer som jag genomförde kan betecknas som kvalitativa forskningsintervjuer. De var 
förhållandevis väl strukturerade eftersom de hade ett mycket tydligt och bestämt fokus, men de 
var samtidigt öppna och frågande till sin karaktär varför jag ofta ställde följdfrågor.11 Intervju-
erna var också öppna till sitt syfte, det vill säga att den intervjuade läraren dagen innan intervjun 
genomfördes fick information om vilka de centrala frågeställningarna var och syftet med hela 
undersökningen. När Kvale talar om olika typer av intervjufrågor är det främst frågor av sonde-
rande, specificerande, strukturerande och tolkande karaktär som han refererar till.12 Intervjuer av 
det här slaget kräver noggranna förberedelser både vad gäller vad intervjun/undersökningen ska 
handla om och varför undersökningen ska genomföras, det vill säga att syfte är tydligt och klart, 
samt slutligen hur intervjun/undersökningen ska genomföras. 

Shulmans modell kom att styra intervjuerna på så sätt att de kom att utformas utifrån två olika 
perspektiv. Den inledande intervjun fokuserade på lärarens bakgrund, utbildning och framför allt 
dennes egen uppfattning om skolan och svenskämnet samt dess roll och funktion i gymnasieskolan. 
Shulmans resonemang om lärarens ”knowledge base” låg till grund för detta perspektiv. Vilken 
uppfattning om skolan, styrdokumenten och svenskämnet ger läraren uttryck för? Hur vill hon 
beskriva de elever hon har och deras förutsättningar att läsa svenska i gymnasiet? Detta var några av 
de huvudsakliga frågeställningarna. De efterföljande intervjuerna kom mer att fokusera den egent-
liga undervisningen och transformationen av svenskämnet. Varför valde läraren just detta innehåll 
och på vilka grunder? Hur resonerade hon när hon planerade och genomförde undervisningen och 
fanns det något av transformationsbegreppen som särskilt kom i fokus och i så fall varför? Frågor 
från det första intervjutillfället återkom vid flera tillfällen och läraren kom att revidera och justera 
sina svar. Syftet med att låta dessa två perspektiv löpa parallellt under undersökningens gång var 
att försöka fördjupa och tydliggöra hela den komplexitet som ligger i att undervisa. 

Intervjuerna, som spelades in i ett mindre grupprum på skolan, skrevs ut med enklare språkliga 
redigeringar. Kvale menar att om utskriften 

[…] ska ge ett allmänt intryck av intervjupersonens åsikter kan det vara på sin plats 
med omformulering och koncentrering av uttalandena. Även då analysen ska ske 
genom kategorisering eller koncentrering av meningen i det som sagts, kan det vara 
önskvärt med viss redigering av utskriften.13 

Eftersom syftet med intervjuerna var att försöka komma fram till koncentrerade beskrivningar av 
de tankar och föreställningar läraren hade med undervisningen och dess innehåll och gestaltning, 
med avsikt att tolka deras mening, är en ordagrann utskrift av mindre intresse. De allmänna, men 
också djupare, åsikter och uppfattningar som jag strävade efter ville jag också kunna återge i berät-
tande form. Det var den enskilde lärarens berättelse som jag ville återge. En berättelse där teman 
och uttryck återkom och på så vis lyfte fram lärarens resonemang och centrala ståndpunkter. 

Etiska aspekter i att undersöka lärares arbete

Att genomföra en undersökning där en lärares arbete och tankar kartläggs, beskrivs och analyseras 
kan vara en grannlaga uppgift. Det kan finnas en mängd olika faktorer som påverkar lärarens 
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undervisning och förhållningssätt och som är dolda för mig som observatör. Winter skriver om 
några principiella etiska frågor som kan vara vägledande.14

Vem kan ha nytta av och vem kan skadas av den kunskap man får fram? 
Vad kan man tillåta sig att göra med de människor som blir indragna i undersök-
ningsarbetet, speciellt datainsamlingen? 
Hur skulle man själv som ”vanlig” försöksperson reagera om man utsattes för en 
sådan undersökning som den man håller på att lägga upp?
Hur kan man ( i varje fall någorlunda) skaffa sig garantier för att resultaten inte 
missbrukas eller missförstås? 15

Det finns inga helt klara och tydliga regler för vilket etiskt förhållningssätt man måste ha vid en 
svensk samhällsvetenskaplig/humanistisk undersökning där människor är involverade. Snarare 
kan man tala om riktlinjer. Några sådana riktlinjer för denna typ av undersökning är till exempel 
att försäkra sig om lärarens samtycke till undersökning liksom att under undersökningens gång 
visa stor öppenhet och tydlighet gentemot läraren. Att informera läraren fortlöpande kan vara 
ett bra sätt att undvika tvetydigheter. Anonymitet och konfidentialitet måste också eftersträvas.16 
En annan aspekt av undersökningen är hur jag som forskare ska förhålla mig till materialet. Här 
handlar det om att säkra den vetenskapliga kvaliteten och vetenskapens oberoende. Som studerande 
måste du båda läsa in dig på området och ta stöd av handledaren.

I den undersökning som jag har hämtat de exempel som finns med här är syftet att undersöka 
vilket innehåll som behandlas samt hur och på vilka grunder undervisningen kan komma att 
gestaltas. Ett etiskt förhållningssätt som enligt min uppfattning måste vara vägledande i detta sam-
manhang är att man inte på något sätt får sträva efter att avslöja läraren eller att påvisa eventuella 
brister och svagheter i dennes kompetens och undervisning. Undervisning är en oerhört komplex 
situation och det finns en mängd faktorer som påverkar och styr det som försiggår i klassrummet. 
Och flera av dessa faktorer kan, åtminstone för stunden, ligga utom räckhåll för en observatör 
att förstå och rättvist beskriva. 

Analysmetod

Efter att jag skrivit ut intervjuerna återstod att analysera materialet, som alltså bestod av inter-
vjuutskrifter och lektionsanteckningar. Det allra första jag gjorde var att läsa igenom samtliga 
intervjuer och lektionsanteckningar flera gånger. För att underlätta min läsning hade jag både 
Shulmans modell och mina egna frågeställningar nedtecknade på ett stort ark framför mig. Detta 
hjälpte mig att fokusera på de frågor som jag sökte svar på. Man skulle kunna beskriva det som 
att jag strävade efter att ”bli ett” med materialet. Fanns det något som läraren ofta återkom till 
när hon diskuterade skolan och undervisningen? Kunde man se någon relation mellan vad hon 
sa och vad som faktiskt genomfördes på lektionerna? Analysmetoden kan enkelt beskrivas som 
ett ständigt flöde mellan intervjumaterialet och lektionsanteckningarna, Shulmans modell och 
mina frågeställningar. Lite mer precist vill jag beskriva min analytiska ansats som hermeneutisk. 
Sjöström skriver att: 
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Hermeneutiken som vetenskaplig metod inom vetenskaper som psykologi, peda-
gogik och sociologi kännetecknas av sitt studieobjekt, av innebörden i de frågor 
som ställs och av arten av den kunskap som söks. Studieobjektet utgörs av unika 
människiga handlingar och företeelser sedda i sina sammanhang. Frågorna gäller in-
nebörder och intentioner. Den kunskap som söks är kunskapen om hur innebörder 
och intentioner hos unika människor och företeelser sedda i sina sammanhang av 
tid rum och mening kan förstås. Det handlar om att synliggöra hur det ter sig för 
enskilda människor att existera under sina villkor eller att klargöra innebörden i 
unika mänskliga förhållanden och sammanhang. 17

Vad det handlar om i denna undersökning är alltså att försöka förstå och beskriva den svenskun-
dervisning som ägt rum i detta specifika sammanhang. Vilka är de innebörder och intentioner som 
ligger till grund för lärarens tal och handlande? Och hur ska dessa tolkas och förstås? Tolkningen 
ska dessutom ske mot bakgrund av Shulmans modell. Detta innebär att tolkningen får vad Kvale 
kallar en meningstolkande karaktär: ”Forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar 
intervjuerna ur detta perspektiv.”18 Perspektivet i detta fall är alltså Shulmans modell. Lite enklare 
skulle man kunna uttrycka det som att det finns en teori, Shulmans modell, som nu ska prövas 
mot de utsagor och handlingar som har studerats hos en gymnasielärare i svenska. Återigen är 
det viktigt att poängtera att en lärares agerande inte kan ställas så att säga rakt av mot en teori. 
Shulmans modell ska ses som en abstrakt konstruktion vilken generaliserar undervisningen och 
dess källor. Avsikten är alltså inte att undersöka om lärarens undervisning passar in i modellen 
eller inte utan syftet är att kunna relatera och diskutera lärarens undervisning i förhållande till 
denna modell. 

Den hermeneutiska cirkeln är ett centralt begrepp i tolkningsarbetet. Enkelt uttryckt innebär 
det att utifrån den föreställning man har om den helhet som studeras, tolka enskilda uttalanden 
och handlingar. Dessa enskilda uttalanden och handlingar relateras sedan till denna helhet uti-
från vilket återigen enskildheterna tolkas och så vidare. Kvale hänvisar till de sju principer som 
ligger till grund för den hermeneutiska cirkeln. Principerna för tolkningsarbetet kan kortfattat 
sammanfattas som att de lyfter fram växlingen mellan delar och helhet, att tolkningen avslutas när 
man kommit fram till en rimlig och logisk god gestalt, att man ständigt prövar sina tolkningar, att 
tolkningen håller sig enbart till det som sagts och gjorts, att forskare måste ha kunskap om textens 
tema, i detta fall svenskämnet i gymnasieskolan, att forskaren har en viss förförståelse för innehållet 
för att det ska råda vissa bestämda förutsättningar för tolkningen.19 Avslutningsvis lyfter Kvale 
fram kreativiteten som han förklarar med att: ”Tolkningen går utöver det omedelbart givna och 
berikar förståelsen genom att frambringa nya differentieringar och samband i texten och därmed 
vidgar textens mening.”20 Man kan beskriva det som att den hermeneutiska ansatsen är en process 
där jag som forskare mot bakgrund av de kunskaper jag har om svenskämnet i gymnasieskolan 
och den specifika undervisningssituation som studerats försöker att tolka och förstå vad som ligger 
till grund för lärarens undervisning och transformation av svenskämnet. 

En problematik i tolkningsarbetet kan vara att man, medvetet eller omedvetet, väljer ut utsagor 
och händelser som stämmer överens med de eventuella förväntningar och perspektiv som finns. 
Det är därför av vikt att analysen sker systematiskt och att utrymme ges för flera olika möjliga 
tolkningar.21
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I det följande kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga i mitt analysarbete. Jag börjar med en 
kortfattad beskrivning med kommentarer till fyra av de lektioner jag kom att studera. Därefter 
följer ett koncentrat av två av intervjuerna och en efterföljande diskussion kring analys och tolkning 
av observationerna och intervjuerna.

Observationer av lektionerna – innehållet, arbetsformen och gestaltning

De fyra lektioner som jag följde behandlade språksociologi och dialekter. Det material som pre-
senteras nedan utgörs av de fotostatkopior som läraren delat ut till eleverna. Fotostatkopiorna 
innehåller ett antal artiklar vilka behandlar de nämnda områdena. Läraren, Elisabet (fingerat namn), 
inleder lektionen med att dela ut fotostatkopiorna vars huvudrubrik är Sociala språkskillnader. 
Fyra områden inom detta fält tas upp: mansord, dialekter, politikerspråk och ungdomsspråk. 
Uppgiftsformuleringen uppmanade eleverna att:

Läsa artiklarna
Svara på frågorna
Motivera varför de tycker på ett visst sätt, att inte bara svara ”bra” eller ”dåligt”, 
”ja” eller ”nej” eller liknande på någon fråga.22

Elisabet inleder lektionen med att noggrant gå igenom samtliga artiklar tillsammans med eleverna 
och förklarar ord och sammanhang som eleverna inte förstår eller som hon tror att de inte förstår. 
Exempel på sådana ord är patriarkat, mansnormord, cementerande, litterär. Efter genomgången 
får eleverna i uppgift att svara på de frågor som följer med fotostatkopian. Uppdraget till eleverna 
blir att: ”tolka och analysera artiklarna”. Någon diskussion eller motivering till varför just detta 
innehåll ska behandlas, exempelvis genom anknytning till kursplanen, tas inte upp. Eleverna får 
sedan under två nittiominuters lektioner, enskilt eller i grupp, arbeta med artiklarna. Som hjälp 
för arbetet får de också använda texter från biblioteket och Internet. Ingen av eleverna hinner 
emellertid i någon större utsträckning ta hjälp av dessa. I princip arbetar de enbart med artiklarna 
i det utdelade materialet. Hela momentet avslutas med en drygt två timmar lång diskussion kring 
elevernas svar och funderingar. Arbetsformen kan beskrivas som förhållandevis traditionell i den 
betydelsen att läraren har en kortare genomgång, eleverna arbetar självständigt eller i grupp och 
avsnittet avslutas med en gemensam genomgång. 

Under samtliga lektioner rådde, enligt min uppfattning, en mycket varm och stillsam atmosfär 
i klassrummet. Min egen roll som observatör var mycket tillbakadragen. Vid ett tillfälle sa en elev: 
”Nej men titta! Där sitter ju han!” Jag tog detta som en bekräftelse på att jag lyckats väl med att 
hålla mig i bakgrunden. Elisabet gick hela tiden runt bland eleverna och svarade på deras frågor. 
Eftersom de aldrig var fler än sju elever närvarande hade hon gott om tid att ägna sig åt dem och 
deras frågor. 

Allt material i fotostatkopiorna är hämtat från tv-serien Värsta språkets hemsida.23 Sammanlagt 
sex artiklar finns i materialet. Ingen artikel är längre än en A-4 sida. Tre artiklar behandlar dialekter. 
En artikel behandlar hur vi uppfattar dialekter, en annan handlar om dialekter i TV och en tredje 
artikel handlar om Älvdalsmål. De övriga artiklarna behandlar var och en av de övriga områdena: 
mansord, politikerspråk och ungdomsspråk. Enligt min bedömning är samtliga artiklar mycket 
personligt hållna och några är till sitt innehåll förhållandevis ytliga och också förvånansvärt värde-
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rande. Så beskrivs till exempel politikerspråk som att: ”Så fort det drar ihop sig till val gör politiker 
i stort sett vad som helst för att du ska rösta på dem.” Eller: ”Problemet med politikerspråk är 
att politiker ofta vill säga allt och ingenting på en och samma gång för att sen kunna ändra sig.” 
Älvdalsmålet beskrivs på en halv sida och exemplifieras med tre ord och tre meningar. Längst är 
artikeln om mans- och kvinnospråk. Här beskrivs ganska ingående och med flera exempel att 
språket är normerat utifrån ett manligt perspektiv. Ett exempel tas från idrotten: 

Tittar vi på idrotten så verkar män inte alls ägna sig åt det, Däremot verkar det 
finnas hur många damer som helst som sportar. Vi har damfotboll, dambandy, 
damhandboll, Tjejvasan och tjejmilen. Herridrott är det däremot ont om.

Andra exempel är: ”Tjejgrupp hör vi talas om men killgrupp, vad är det?” ”Skällsorden om männen 
handlar nästan uteslutande om att vara omanlig, det vill säga att vara som en kvinna.” ”När det gäl-
ler tjejer handlar de flesta om att vara sexuellt frisläppt. Man är hora, fnask, luder och slampa.” 

I texten om ungdomsspråk exemplifieras hur ungdomar i Stockholm talade förr och hur vuxna 
förfasade sig över hur illa den tidens ungdomar talade. Syftet med denna text är att beskriva att 
vuxna alltid har förfasats över hur illa ungdomar talar och att dagens ungdomar alltså inte behöver 
oroa sig särskilt över detta. 

De frågor som eleverna ska besvara skulle kunna beskrivas utifrån följande kategorier: 

❑ Ge exempel-frågor är frågor av typen:
Ge exempel på skillnader mellan manligt-kvinnligt språk. Ge exempel på olika 
dialekter och vad som kännetecknar dem. Ge exempel på flera yrkeskategorier 
som har ett ”eget” språk. Hur låter ungdomsspråk idag? Vad är det för skillnad på 
dagens ungdomsspråk och det som talades för 100 år sedan?

❑ Varför-frågor är av typen:
Varför finns det dialekter?, Varför har vissa dialekter bevarats medan andra för-
svunnit? Varför tror du att politiker talar som de gör? Varför tror du att det finns 
ungdomsspråk? Varför är kursmål och betygskriterier skrivna på ett byråkratiskt 
språk?

❑ Resonerande/argumenterande frågor:
Är det viktigt att det finns språkliga skillnader mellan könen eller ska man försöka 
att radera ut dem? Är det viktigt att vissa personer talar samma riksspråk och i så 
fall vilka personer? Tycker du att man ska få prata sin egen dialekt i TV? Får lärare 
ha olika dialekter? Vad tänkte du när du läste texten? Håller du med om det som 
står eller inte?

Frågorna är jämnt fördelade mellan de olika kategorierna. Svaren på ge exempel-frågorna och 
varför-frågorna går att hämta direkt ur materialet. De kan därmed betraktas som reproducerande 
kunskap. Eleverna kan oreflekterat överföra information från fotostatkopian till sina anteckningar. 
En fråga i materialet: ”Ge exempel på olika dialekter och vad som kännetecknar dem” skulle jag 
vilja beskriva som mycket omfattande och krävande eftersom ingen genomgång eller presentation 
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av olika dialekter har genomförts. I den avslutande diskussionen framgår också detta av att eleverna 
ger enbart två exempel på dialekter, stockholmska och rullande r i skånskan. Man kan misstänka 
att dessa svar har sin grund i deras egna möten och erfarenheter av dessa dialekter.

Det samlade intryck som jag får under lärarens avslutande diskussion med eleverna är att den 
sker under ”lättsamma” former. Eleverna relaterar flera av sina svar till egna erfarenheter och fun-
deringar i form av resor och andra möten med människor som de upplevt talat på ett annorlunda 
sätt. En hel del avvikelser från ämnet sker när de till exempel berättar om någon resa de gjort. 
Läraren försöker att få eleverna att relatera sina erfarenheter till de frågor som ställts men eleverna 
lyckas inte att göra detta i någon nämnvärd utsträckning. 

En sammanfattning av innehåll, arbetsform och gestaltning skulle kunna beskrivas med 
följande: Innehållet, som alltså är språksociologi, behandlar fyra moment inom området. Mate-
rialet är såväl utvalt som tillhandahållet av läraren. Innehållet kan beskrivas som förhållandevis 
lättillgängligt och i viss mån värderande, men också provocerande. Läraren har endast ett litet 
material hämtat från en hemsida på Sveriges television. Även om andra möjligheter till andra 
kunskapskällor erbjuds eleverna tas dessa inte tillvara av dem. Eleverna arbetar i princip endast 
med det tillgängliga materialet och detta sker antingen enskilt eller grupp. Eleverna relaterar i 
mycket ringa utsträckning sina svar till materialet. Det är deras egna erfarenheter och funderingar 
som är den avgörande källan. 

Intervjuerna

Den inledande intervjun syftade som tidigare nämnts till att försöka klargöra lärarens bakgrund 
utbildning och syn på svenskämnet i gymnasieskolan. Den efterföljande intervjun följde upp lek-
tionerna men frågor ställdes också som relaterade till vad som sades under den första intervjun. 

Elisabet är 36 år och har arbetat som gymnasielärare i sex år. Hon har en gymnasielärarexamen 
med ämneskombinationen svenska och engelska. Hon vill beskriva sin bakgrund som traditionell 
arbetarklass. Föräldrarna läste mycket och detta har också inspirerat henne att läsa menar hon. 
När Elisabet får frågan om vad hon menar är viktigt för elever att lära sig i svenskundervisningen 
svarar hon mycket snabbt: ”Det jag brukar säga till mina elever är att om de inte lär sig något 
annat ska de lära sig att argumentera. Då kan de få bättre arbetsvillkor. De kan få högre lön. De 
kan förbättra sin ställning på många olika sätt”.24 Elisabet visar under hela intervjun ett mycket 
starkt engagemang för elever på yrkesförberedande program. Hon hänvisar bland annat till sin 
egen erfarenhet som elev i gymnasiet och erinrar sig om hur det var att inte få den hjälp och det 
stöd hon behövde.

Men just den känslan av att inte förstå någonting, av att inte våga fråga. Att inte få 
någon hjälp. Den har präglat mig väldigt mycket. Och det har gjort att jag jobbar 
mycket med svaga elever. Jag dras till de jobben som innebär att man får slita lite 
och jobba med de här eleverna som inte har det så lätt för sig.25 

Eleverna på de yrkesförberedande programmen har inte samma förutsättningar och förhållnings-
sätt till studier som många av de elever som läser på studieförberedande program menar hon 
och hennes uppgift är att stötta och hjälpa dem att utveckla sin språkförmåga så att de klarar sig 
praktiskt i samhället. När jag intervjuar Elisabet första gången säger hon att hon vill förespråka 
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vad som kan kallas yrkessvenska, det vill säga att svenskämnet ska syfta till att förbereda eleverna 
i första hand för ett framtida yrkes- och samhällsliv.26

Elisabet berättar vidare att det var under praktiktiden vid lärarutbildningen som hon kom till 
insikt om skillnaden mellan vad de läste på utbildningen och hur den konkreta undervisningen 
för elever på yrkesförberedande program såg ut. 

Jag fick mig en väldigt stark tankeställare som gjorde att jag omvärderade inställn-
ingar som jag hade tidigare. Jag omvärderade mitt arbetssätt. Jag lärde mig väldigt 
snabbt att jag måste anpassa mig till eleverna och deras förutsättningar än tvärtom. 
Jag kan inte komma ovanifrån med mina kunskaper. Jag måste komma underi-
från.27

Elisabet understryker flera gånger att det fanns ett stort glapp mellan de teoretiska studierna vid 
universitetet och den skolverklighet hon senare mötte. Flera av de ämnen hon läste menar hon att 
hon inte har någon glädje av idag så som till exempel stilistik, grammatik, danska och norska. 

När Elisabet ska nämna något som hon har starka, positiva minnen av från utbildningstiden 
nämner hon otvetydigt litteraturstudierna. Ett annat ämnesområde hon säger sig vara intresserad 
av är språksociologi. 

Elisabeth menar att det upplägg av svenskämnet i A- och B-kurser som finns för tillfället inte 
alls passar många av de elever hon nu har och att särskilt B-kursen ställer alltför höga och abstrakta 
krav på många elever.

Ja, det blir problematiskt. Jag ser redan nu här i A-kursen att de när de ska börja 
dra slutsatser, föra fram argument, så går det inte för en del elever. De förstår inte. 
De kan inte ta sig dit. Den abstraktionsnivån är för hög. Och att en sådan elev ska 
ta sig igenom en B-kurs det är vansinnigt.28

I detta sammanhang menar hon också att de nationella proven inte är rättvisa eftersom de är 
anpassade för studieförberedande program. Många av de texter som finns i de nationella proven 
är alltför svåra för eleverna, anser hon.

Vad gäller det innehåll som denna undersökning behandlar, dialekter/sociala språkskillnader, 
menar Elisabet att argumentet för att genomföra detta avsnitt finns i B-kursens uppnåendemål: 
”kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, 
kön, yrke, uppväxtort och bostadsort.”29 Syfte och mål hämtas alltså direkt från styrdokumenten. 
Någon annan motivering till att behandla avsnittet nämner hon inte. Här uppstår uppenbarligen 
en lojalitetskonflikt för Elisabet eftersom hon är mycket kritisk gentemot B-kursens innehåll men 
ändå lojal gentemot styrdokumentet som sådant. Elisabet säger sig ändå vara mycket nöjd med 
de fyra lektionerna. 

Ja, jag tycker att de var duktiga. Det var en bra (avslutande) diskussion. De var 
pigga och i vissa fall tycker jag nog att jag i alla fall kunde spåra bra försök till re-
flektioner och analyser. Ja, det tycker jag faktiskt. För det är också ett mål som kan 
bli ganska abstrakt för elever som har svårt för det, så jag tycker nog att det gick 
relativt bra faktiskt.30
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En intressant iakttagelse är att Elisabet menar att målskrivningen ”kunna göra iakttagelser av 
och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, yrke, uppväxtort och 
bostadsort” är abstrakt för eleverna. Endast en genomgång och diskussion med eleverna hade 
kunnat klargöra om så verkligen var fallet.

Analys och tolkning av observationerna och intervjuerna 

En hermeneutisk ansats har, som jag tidigare nämnt, en processliknande karaktär. I det följande 
kommer jag att presentera hur tolkningar kring observationerna och intervjuerna varvas och 
kompletterar varandra för att visa hur jag försöker att komma fram till en logisk och rimlig 
tolkning. 

Sett ur transformationsmodellens perspektiv och dess olika aspekter framkommer en del intres-
santa frågor. ”Preparation” (förberedelsen) innebär att läraren kritiskt granskar och strukturerar 
innehållet och ställer det mot ett bestämt mål och syfte. Målet och syfte i dessa fyra lektioner är 
hämtat från uppnåendemålen i kursplanen och man kan därför misstänka att någon kritisk gransk-
ning och strukturering inte har ägt rum i detta fall. Läraren menar dessutom att kursplanen är för 
abstrakt för elever på yrkesförberedande program. Samtidigt framkommer det dock i intervjun att 
hon själv är mycket intresserad av just språksociologi, vilket kan uppfattas som motsägelsefullt. 
Hennes uttalande: ”Jag kan inte komma ovanifrån med mina kunskaper. Jag måste komma underi-
från” kan tolkas som att hon menar att de kunskaper hon besitter inte kan transformeras till den 
specifika undervisningssituationen, alternativt att hon inte har tänkt att detta skulle kunna göras, i 
alla fall inte med dessa elever. En annan tolkning kan vara att hon sätter eleverna så mycket i fokus 
att hon väljer att lägga vad man skulle kunna kalla ett populärvetenskapligt perspektiv på ämnet. 
Det är eleverna som är det centrala, inte innehållet. Innehållet får så att säga ge vika för hennes 
uppfattning om elevernas kunskaper och förutsättningar. Med Shulmans modell skulle man då 
kunna säga att kunskapskällan i första hand är ”knowledge of learners and their characteristics”, 
”general pedagogical knowledge” och ”curriculum knowledge”. 

Sett i relation till begreppen ”adaptation” (anpassning) och ”tailoring” (individuell anpassning/
differentiering) får man intrycket av att det går en röd tråd från den centrala kunskapskällan 
”knowledge of learners and their characteristics” till ”adaptation” (anpassning) men däremot 
inte alls till ”tailoring” (individuell anpassning). Alla elever arbetar med samma uppgifter och 
frågeställningar. Alla elever betraktas som lika. Elisabets återkommande tal om eleverna, hennes 
uppfattning om deras kunskaper, förmågor och situation styrker detta antagande. Intressant i detta 
sammanhang är Elisabets användning av begreppet abstrakt/abstraktion. Utsagan om att elever 
på yrkesförberedande program inte klarar den abstrakta nivån, som B-kursen uppfattas ligga på, 
förstärker intrycket av hennes uppfattning av att dessa elever inte riktigt har de förutsättningar 
och den kapacitet som krävs. En vidare tolkning av detta skulle kunna vara att Elisabets föreställ-
ningar om dessa elever hindar henne från att våga ”gå på djupet” och transformera innehållet till 
en nivå som ligger något över den hon tror de har. Om läraren alltid anpassar innehållet efter 
den nivå de tror att eleverna befinner sig på, riskerar det att begränsa elevernas möjligheter att 
växa i sina kunskaper.

 Vad gäller både ”re-presentation” (re-presentationen) och ”selection” (urvalet) kan dessa upp-
fattas som förhållandevis enkla och traditionella. Språksociologi och dialekter får re-presenteras/
återges med hjälp av enklare texter som emellertid innehåller en del exempel och provokativa 
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påståenden som syftar till att väcka elevernas intresse för ämnet. Ungdomsspråk representeras 
med ett exempel från stockholmskan, vilket kanske kan kännas främmande för elever men ändå 
ge en, i mitt tycke, åskådlig bild av hur ungdomars språk alltid kritiserats av vuxna. Några andra 
förklaringar, exempel och problematiseringar av innehållet ges dock inte av läraren. Materialet får 
så att säga mest tala för sig själv. Att materialet dessutom endast kommer från en enda källa gör 
naturligtvis att andra perspektiv inte kommer till uttryck. Det är måhända detta sätt att presentera 
materialet som Elisabet använder för att realisera intentionen att ”komma underifrån”. Elisabet 
säger sig vilja förorda yrkessvenska men det material som används måste i ringa utsträckning sägas 
representera detta, även om vissa inslag finns. 

Arbetsformen kan betecknas som traditionell i den betydelsen att det är läraren som går igenom 
materialet, förklarar en del ord och begrepp och ställer några frågor. Därefter arbetar eleverna enskilt 
eller i grupp och momentet avslutas med en gemensam genomgång där deras svar presenteras och 
diskuteras. Som nämnts tidigare strävar läraren efter en ”varm och stillsam” atmosfär. Huruvida 
detta kan relateras till Elisabets egna (dåliga) erfarenheter från gymnasietiden är svårt att avgöra 
men det är inte orimligt att tro att så kan vara fallet. 

I en analys av uttalanden går det också att göra en mer ingående språklig/psykologisk tolkning 
av vad som sagts. Svårigheten med en sådan analys är att den kan uppfattas som spekulativ, men 
i detta sammanhang ska det ses som en prövande, om än subjektiv, tolkning. Inom hermeneuti-
ken är detta inte ett ovanligt tillvägagångssätt. Syftet med denna analys är att försöka återge det 
intryck, den stämning och den intention jag tyckte mig kunna utläsa av främst intervjun men 
även av lektionerna. Ett exempel på en sådan tolkning ska jag ge genom att visa på ett uttalande 
av Elisabets när hon säger sig vara nöjd med lektionerna, och framför allt den avslutande diskus-
sionen. Elisabet sa:

Ja, jag tycker att de var duktiga. Det var en bra avslutande diskussion. De var 
pigga och i vissa fall tycker jag nog att jag i alla fall kunde spåra bra försök till 
reflektioner och analyser. Ja, det tycker jag faktiskt. För det är också ett mål som 
kan bli ganska abstrakt för elever som har svårt för det, så jag tycker nog att det 
gick relativt bra faktiskt.31

Att eleverna är pigga är naturligtvis bra men det säger ingenting om vad det lärt sig. Det kan 
tolkas som att Elisabet menar att om de är pigga fanns också ett visst intresse för innehållet. En 
annan tolkning kan vara att hon upplevde att hon hade lyckats med lektionen så till vida att 
hon fick eleverna med sig och att de arbetade och gjorde så gott de kunde. Att Elisabet nog, i 
alla fall kunde spåra försök ger ett intryck av tveksamhet. En tolkning kan vara att hon osäker 
på om eleverna har lärt sig något. Någon utvärdering av lektionerna genomfördes inte. I vilket 
fall är hon nöjd med att åtminstone vissa elever försökte. Avslutningsvis upprepar hon att det 
gick relativt bra faktiskt. Ordet relativt kan tolkas som att det ändå gick ganska bra sett mot 
bakgrund av de elever och den situation som förelåg. Upprepningen av ordet faktiskt förstärker 
intrycket av tveksamhet men kanske ändå mer av överraskning. Eleverna har försökt att sätta 
sig in i materialet och de har deltagit i diskussionen och stämningen i klassrummet har varit 
god och detta överraskar och gläder henne. Mot bakgrund av Elisabets förförståelse av elever på 
yrkesförberedande program är det rimligt att anta att hennes fokus för planering och genomför-
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ande av undervisningen i första hand inte ligger på transformation av ett specifikt innehåll utan 
på något annat, nämligen eleverna. 

Resultatredovisning 

Hur ska nu resultatet av en undersökning som denna redovisas? Detta är naturligtvis avhängigt av 
det syfte man har med sin undersökning. Resultatredovisningen kan antingen fokusera på Shul-
mans modell och dess potential som teoretisk modell för att genomföra undersökningar av detta 
slag, eller fokusera undervisningssituationen och dess specifika innehåll eller också kan man välja 
att kombinera de två angreppssätten. I mitt fall har jag valt att kombinera det sistnämnda sättet 
även om fokus ligger på innehållsfrågan. I min presentation ovan kan man se att lektions- och 
intervjupresentationerna tenderar att innehålla såväl rena presentationer, som kommentarer och 
tolkningar. Detta tillvägagångssätt gör att undersökningen får en resonerande, argumenterande 
karaktär och om detta tillvägagångssätt renodlas kommer resultatredovisningen rimligen att bli 
förhållandevis kortfattad. 

Kan man nu dra några generella slutsatser utifrån det enda exempel som har presenterats här? 
Exemplet problematiseras ytterligare av att undervisningen genomfördes med ett fåtal elever. Det 
faktum att det var förhållandevis få elever närvarande under lektionerna är förmodligen en faktor 
som bidragit till att läraren öppnat upp extra mycket för den ”privatisering” som undervisningen 
och innehållet kom att få. Lärarens pedagogiska grundsyn med ett starkt elevfokus förstärker 
troligen också den här tendensen. Några större generella slutsatser är det kanske inte möjligt att 
dra utifrån detta enda exempel, men genom att lyfta fram vad som har visats sig vara centralt för 
lärarens transformation av innehållet menar jag att det ändå går att dra en del generella slutsatser. 
Vad som är centralt i den här presenterade transformationen är enligt min uppfattning lärarens 
människosyn och hennes syn på skola och utbildning. Elisabeth ger uttryck för en positiv män-
niskosyn. Hon vill förstå och hjälpa och stötta eleverna i en skola som ibland ställer alltför höga 
krav och har en organisation och ett innehåll som inte är anpassat till de elevgrupper som hon 
undervisar. Det råder så att säga en konflikt mellan elev och skola, och läraren ser sig som medlare 
i denna konflikt. Jag menar att innehållet inte alltid kommer i fokus för en lärares undervisning 
om denne har denna inställning och dessa faktorer som övergripande ledstjärnor.

Avslutande kommentarer

Shulmans transformationsmodell bygger på principen att det finns ett visst pensum av akademiska 
kunskaper som läraren besitter och som denne transformerar till undervisningssituationen. Det 
ligger inte inom ramen för detta arbete att diskutera Shulmans transformationsmodell men några 
få aspekter ska dock nämnas. För det första är det inte alltid säkert att det är just akademiska 
kunskaper som i första hand ligger till grund för undervisningen. Det kan lika gärna vara andra 
kunskaper eller erfarenheter från till exempel lärarens egen tid som elev, som i detta exempel, eller 
kunskaper som läraren tillgodogjort sig på annat sätt. För det andra framstår transformationen i 
modellen som något instrumentell i betydelsen att det är läraren som ensam planerar, genomför 
och utvärderar undervisningen. Här finns till exempel inga aspekter som elevinflytande eller 
elevmedverkan. Trots det vill jag hävda att modellen är användbar för att undersöka hur lärare 



100

Edmund Knutas

transformerar de kunskaper som behandlas i undervisningen. Undersökning kompliceras av att 
det är svårt att undersöka och bedöma lärarens faktiska kunskaper inom det aktuella området. 
Det går helt enkelt inte att exakt veta vilka kunskaper en lärare har och därmed inte heller att 
exakt veta vad som transformeras och i vilken omfattning. Om forskaren visste detta kunde 
transformationen göras tydligare.

Att genomföra en undersökning där lärare ger uttryck för sin ämnesuppfattning och exemplifie-
rar med sin egen undervisning och på så vis ”blottlägger” sig är som tidigare nämnts en grannlaga, 
men inte omöjlig uppgift. Jag menar att intervjuer i kombination med klassrumsobservationer 
är ett väl fungerande om än inte oproblematiskt tillvägagångssätt vilket jag velat visa med mitt 
exempel. Mina egna erfarenheter har fått mig att inse att det finns några aspekter som jag menar 
är helt avgörande för att undersökningen ska bli trovärdig och vetenskaplig. Å ena sidan krävs 
att man lyckas hålla en distans till läraren, vilket innebär att ha ett vetenskapligt, kritiskt och 
analytiskt förhållningssätt och aldrig ge avkall på syftet med undersökningen. Därutöver krävs 
också goda kunskaper inom det ämnesområde som studeras samt sist men inte minst en god 
kännedom om skola och undervisning. Å andra sidan krävs en förmåga till inlevelse och känsla 
för den komplexitet som en undervisningssituation innebär. Jag skulle vilja beskriva det som att 
gå en balansgång mellan intimitet och distans.

Rent praktiskt har jag under denna undersökning också lärt mig ett och annat. Så borde jag 
till exempel ha spelat in den avslutande två timmar långa diskussionen för att kunna göra en ännu 
mer rättvis tolkning av vad som sades. Detta kräver naturligtvis medgivande från såväl lärare som 
elever. Vidare insåg jag ganska snart att det tar tid att skriva ut intervjuer. En timmes intervju kan 
ta upp till en hel dag att skriva ut! Vad jag också lärt mig är att en vedertagen teoretisk modell inte 
är oantastbar, till och med om den är skriven av en professor i pedagogik. En svår uppgift har varit 
att få lärarna att berätta om vilken uppfattning de har om svenskämnet och dess roll och funktion 
i skola och samhälle. Lärare har inte alltid en genomtänkt och framför allt färdigformulerad upp-
fattning. De har inte alltid tänkt igenom frågan helt och fullt. Dessutom kan deras uppfattning 
ändras under tiden som undersökningen pågår på grund av att de alltmer kommer till insikt om 
sin uppfattning och korrigerar vad de tidigare sagt. De kan även ändra sin uppfattning som ett 
resultat av att de ingår i en process som skapas av undersökningen. Vidare måste man ha klart för 
sig att vad man tänker inte alltid är det samma som det man säger och det man säger inte alltid är 
det samma som man gör. Det finns så många faktorer som påverkar den undervisningssituation 
läraren befinner sig i och detta måste man vara mycket lyhörd för. Sist men inte minst har denna 
undersökning gett mig inblick i och förståelse för vilken stor betydelse lärares personliga bakgrund 
och föreställningar om skola och elever kan ha för hur undervisningens innehåll behandlas. 

Förslag till vidare läsning av metodlitteratur 

Selander, Staffan & Per-Johan Ödman (red.). Text & existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap. 
Göteborg: Bokförlaget Dadialos AB, 2005.

Se särskilt Else-Maj Falks kapitel som ”illustrerar hur didaktiskt tänkande kan befruktas genom 
hermeneutiska begrepp” och Anders Gustavssons & Helena Bergströms kapitel ”Pendlig mellan 
olika tolkningsintressen” där de visar hur olika tolkningar pendlar beroende på det intresse/
fokus som läggs vid tolkningen. 
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Wolcott, Harry F. Writing up Qualitative Research. (2 edition). London: Sage publications, 2001. 

En lättillgänglig bok om hur man väljer, sammanställer och skriver de kvalitativa data som man 
erhållit efter att undersökningen är färdig. 

Ödman, Per-Johan. Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: AWE/
Gebers, 1979/1994.
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Att undersöka och utveckla  
undervisning – Learning Study  

som metod 
Anna Wernberg

Forskningsproblem

I detta kapitel beskrivs en del i ett forskningsprojekt, ”Lärandets pedagogik”1, där learning study 
har använts som metod2 tillsammans med variationsteorin som teoretiskt perspektiv.3 Den metod 
som här presenteras, learning study, är en fusion av lesson study4 och design experiments.5 Me-
toden har även använts av studenter för undersökning inom ramen för examensarbete.6 I detta 
kapitel kommer en studie i matematik som är genomförd i en årskurs 4 att presenteras som ett 
exempel på en learning study.

I kapitlet ges ett exempel på hur metoden learning study kan användas i praktiken. Stor vikt 
läggs vid lärandets objekt, som är det specifika i ett innehåll (till exempel förhållandet mellan 
tim- och minutvisare, likhetstecknets betydelse) som man vill att eleverna skall utveckla och/eller 
förstå. Det lärandeobjekt som avgränsas i studien är det område för lärande som undervisnings-
situationen syftar till att utveckla.7 Den övergripande fråga som undersökningen ville besvara var 
hur man kan lära om elevers lärande om specifika lärandeobjekt och vad krävs för att elever skall 
ges möjlighet att bättre lära om detta lärandeobjekt?

Först kommer jag att beskriva det teoretiska perspektivet, variationsteorin, för att sedan gå över 
till att beskriva och exemplifiera metoden learning study. Efter detta kommer en sammanfattning 
av resultatet i förhållande till syftet. Kapitlet avslutas med en kort reflektion kring metodens 
användbarhet.

Teoretiska utgångspunkter 

Som tidigare nämnts utgår learning study från en specifik teoretisk utgångspunkt. Val av teori i den 
aktuella studien har begränsats till det innehållsrelaterade och intentionella lärandet i skolan. Det 
är alltså avsiktligt lärande i skolan som fokuseras, inte lärande i största allmänhet. Variationsteorin 
har i dessa sammanhang visat sig vara en väl användbar teori. Nedan följer en något kortfattad 
beskrivning av variationsteorin.8 

Variationsteorin är en teori om lärande som har sina rötter i den fenomenografiska forsknings-
traditionen.9 Fenomenografin beskriver människors kvalitativt olika sätt att erfara fenomen i sin 
omvärld. Variationsteorin innebär en teoretisering av fenomenografin.10 Det teoretiska antagan-
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det är att möjligheten att lära förutsätter en erfaren variation. Denna kan beskrivas i termer av 
urskiljning,11 simultanitet och variation.12 Om vi ser lärande som förändringar i sättet att erfara vår 
omvärld (att se med nya ögon) är det omöjligt att lära något utan variation i lärandesituationen. 
Istället för ett reproducerande sättet att lära, erbjuds eleverna att utveckla kompetenser och förmågor 
för att kunna hantera nya situationer. Det svåra är att veta vilka kunskaper man behöver använda 
i en viss situation. Om till exempel en nyutexaminerad civilingenjör möter en ny situation på sin 
arbetsplats är det troligtvis så att han eller hon har kunskaperna, men vet inte riktigt vilka han 
eller hon skall använda i just den situationen. Samma sak kan det vara med elever. I till exempel 
matematik tränar eleven många gånger på samma slags uppgift men med olika tal. På ett prov 
bestående av liknande uppgifter vet eleven troligtvis hur den skall lösa uppgiften, men om uppgiften 
ser annorlunda ut måste eleven först förstå vilka förmågor man behöver för att lösa uppgiften. Först 
därefter kan hon eller han lösa uppgiften. Eleven behöver således ha erfarit uppgifter av varierat 
slag för att utveckla en förståelse för vilka förmågor som krävs i en viss situation. 

I alla situationer finns det en mängd urskiljbara aspekter men vi kan inte urskilja alla på en 
gång. Urskiljning har att göra med att man har tidigare erfarenheter av något annat, av det man 
inte urskiljer. Det är alltså skillnader vi erfar. Hur någonting uppfattas är beroende av sättet att 
urskilja delar från helheten och att relatera delarna till varandra och helheten. Att urskilja är att 
se det nya med andra ögon men samtidigt kunna koppla det till sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter så det bildar en helhet. 

För att kunna erfara ett fenomen eller en företeelse på ett specifikt sätt måste olika aspekter 
kunna urskiljas och finnas i vårt medvetande samtidigt. Om vi till exempel möter en man som vi 
tycker är väldigt lång måste vi samtidigt ha i vårt medvetande upplevelsen av kortare män. Vi är 
alltså samtidigt medvetna om vad vi upplever nu och om våra tidigare upplevelser. Marton och 
Tsui menar att vi är medvetna om allting hela tiden, men det är bara få saker som finns i vårt 
direkta medvetande. Övrigt bildar en bakgrund i vårt medvetande.13

För att man ska kunna urskilja något förutsätts en erfaren variation av aspekten i fråga; alltså 
när något blir urskiljt ses det mot bakgrund av en potentiell variation. En speciell färg ses mot 
bakgrund av andra färger vi sett. När vi talar om röd ser vi detta utifrån att vi vet att det finns 
grönt, gult och lila och då kan vi säga vad som är rött. Att detta är specifikt. När vi säger att 
något är tungt innebär inte detta något för oss om vi inte vet att vikt kan variera. Däremot vet 
jag inte om jag tycker att det någon annan anger vara tungt verkligen är tungt enligt mitt sätt att 
se. När jag erfarit en variation av något får det en mening för mig. Vad ska då variera och vad ska 
vara konstant? Allt kan inte variera för då blir det svårt att urskilja. För att förstå vad tre innebär 
måste vi också erfara variationer av tre till exempel tre äpplen, tre apor, tre bilar och så vidare. 
Här betonas det som inte varierar, det vill säga begreppet tre.

Metod

Lesson study

I Japan betraktas en lärare inte som färdigutbildad den dag han eller hon avslutar sin utbildning. 
Istället fortsätter man, som en naturlig del av sitt arbete, att delta i en kontinuerlig, kompetens-
utveckling. Den vanligast förekommande typen av kompetensutveckling, Jugyou kenkyuu, kan 
översättas med lesson study.14 Tanken bakom en lesson study är att det mest effektiva sättet att 
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utveckla undervisningen är att göra detta i den direkta klassrumspraktiken. I en lesson study som 
genomförs i en skola arbetar grupper av lärare regelbundet tillsammans under en lång period för 
att designa, genomföra, testa och åter genomföra lektioner. En japansk lärare berättade för Lewis 
och Tsuchida att den här typen av forskningslektioner värderas mycket högt och att man kan 
finna dem i isolerade bergsbyar där en skola totalt kanske har 20 elever. En annan lärare svarar på 
frågan om varför man genomför forskningslektioner: ”I don’t think there are any laws [requiring 
it]. But if we didn’t do research lessons, we wouldn’t be teachers”.15 

En lesson study cykel kan delas upp i olika steg och gången kan givetvis variera utifrån var 
i Japan den genomförs. Stigler & Hiebert ger exempel på en process som de menar är relativt 
typisk. Grupperna brukar begränsas till cirka sex lärare. Fokus under planeringsmöten är i första 
hand inte på vilka metoder man ska använda utan istället hur man ska kunna utveckla elevernas 
förståelse av något specifikt.

1. Definition av problemet. Lesson study kan ses som en problemlösande process 
och därför börjar lärarna med att definiera det problem som ska styra deras kom-
mande arbete. Problemet definieras oftast utifrån något man funnit vara utmanande 
i den egna praktiken.

2. Lektionsplanering. När problemet är definierat möts man för att börja planera 
den kommande lektionen. Till sin hjälp har man då litteratur i ämnet och även 
dokumentation från andra skolor som kanske arbetat med ett liknande problem. 
När lektionen är färdigplanerad presenteras den ofta för lärarkollegiet för att få den 
kritiskt granskad. När man tagit till sig kritiken och justerat planeringen börjar 
det bli dags att genomföra själva lektionen.

3. Forskningslektion. En av de mer rutinerade lärarna i gruppen genomför lektionen 
i sin egen klass medan övriga lärare observerar vad som sker i klassrummet. Lek-
tionsplaneringen är gemensam och hela gruppen har aktivt deltagit i finjustering och 
förberett material inför lektionen. För att underlätta den efterkommande analysen 
är det vanligt att de filmar lektionen. Dessutom för de observerande lärarna ofta 
egna anteckningar utifrån hur de uppfattar vad som sker i klassrummet.

4. Utvärdering och reflektion över lektionen. Efter avslutad lektion diskuteras frågor 
om hur elevernas kunskap och förståelse av lärandeobjektet har förändrats under 
lektionen och om eleverna verkligen var intresserade eller bara deltog mekaniskt i 
lektionen. Även elevernas personliga utveckling diskuteras utifrån vad som krävs för 
att lära. Till exempel behövs ett visst mått av ansvarstagande, förmåga att lyssna och 
svara på andras förslag.16 Prov och elevarbeten kan svara på vad eleverna behöver 
utveckla medan forskningslektionen belyser hur detta ska kunna utvecklas. Då alla 
lärarna varit delaktiga i planeringen av lektionen är en viktig aspekt i utvärderingen 
av lektionen att kritiken gäller lektionen och inte läraren. Kritiken gäller då allas 
arbete, inte endast den undervisande läraren. Detta är ett viktigt påpekande då 
fokus skiftar från personlig utvärdering till en självvärderande aktivitet. 
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5. Revidering av lektionsplanen. En ny och förändrad lektion planeras utifrån 
de missförstånd och svårigheter som eleverna visade i den första lektionen. Såväl 
material som aktiviteter kan förändras.

6. Genomförande av den reviderade lektionsplanen. Den reviderade lektionen 
genomförs i en annan klass, antingen av samma lärare eller av en av de andra 
lärarna i gruppen. Vid den här lektionen har inbjudan inte sällan gått ut till hela 
kollegiet på skolan. Detta kan innebära att det under lektionen finns fler vuxna 
än elever i klassrummet.

7. Utvärdering och reflektion. Alla som bevistade lektionen är inbjudna till denna 
utvärdering. En utomstående expert kan också vara inbjuden för att ge sina kom-
mentarer. Under diskussionen är det viktigt att alla deltagare försöker lyfta diskus-
sionen till en mera generell nivå vad gäller lärande och undervisning.

8. Dela med sig av resultaten. Allt detta arbete fokuserar en enda lektion och för 
att det som dessa lärare planerat och genomfört ska kunna vara tillgängligt för 
personal på andra skolor skrivs en rapport. Här berättas ingående hur man planerat 
och reviderat lektionen. Lektionerna betraktas däremot inte som en färdig produkt 
som kan överföras till en annan skola och en annan klass, utan man ser lektionerna 
som ett exempel på hur man kan arbeta utifrån ett specifikt mål. Andra lärare kan 
använda dessa exempel och bearbeta dem utifrån sin egen klass.17

Lärare som Lewis och Tsuchida intervjuade påpekade ofta vilken betydande roll forskningslektio-
nerna hade haft i deras professionella utveckling som lärare. De menade att kommentarerna från 
andra lärare som observerat deras undervisning hade hjälpt dem att bli varse moment i deras egen 
undervisning som de kanske aldrig skulle ha upptäckt själva. Jämför man detta med den svenska 
skolan är det fortfarande väldigt unikt att lärare kritiskt observerar varandras undervisning. I 
Japan värderas självkritisk reflektion högt och förmågan att se sina egna fel och brister tas som 
ett tecken på kompetens.18 Genom den gemensamma lektionsplaneringen delar man dessutom 
kritiken med andra lärare. En japansk lärare uttryckte sin syn på samarbetet med sina kollegor 
så här ”It´s not so much what happens in the research lesson itself that makes it successful or 
unsuccessful. It is what you learned working with your colleagues on the way there”.19

Design experiment

Ann Brown och Allan Collins introducerade i början av 1990-talet design experiment, en form 
av experimentell metod. Design experiment utvecklades med intentionen att utföra forskning 
om utbildning samtidigt som man ville prova, och förfina designen av utbildning baserad på 
teoretiska principer härledda från tidigare forskning. Detta förfarande, progressiv förbättring av 
en design, innebär att man först måste prova en version i verkligheten för att se hur den fungerar. 
Därefter revideras designen till alla problem är utredda.20 Design research ställer teoretiska frågor 
och frågeställningar samtidigt som den har för avsikt att förfina praktiken.21 

Då ett design experiment genomförs i praktiken finns det många variabler som är omöjliga 
att kontrollera. Designforskaren försöker istället så noggrant som möjligt observera hur de olika 



107

Att undersöka och utveckla undervisning – Learning Study som metod

delarna fungerar tillsammans. Det är nödvändigt att samla både kvalitativa och kvantitativa data 
vid dessa observationer. Om planeringen inte fungerar, måste planeringsteamet inklusive lärarna 
fundera på olika möjligheter att utveckla designen i praktiken. Dessa förändringar görs varje gång 
man upptäcker ett problem. När man förändrar planeringen av en aspekt måste man också ta 
hänsyn till hur väl förändringen passar till andra aspekter i designen.22  

Design experiment visade sig bli populärt inom det vetenskapliga utbildningsområdet.23 Dä-
remot stötte designforskarna på hinder i den bredare forskningsvärlden. Till en del berodde detta 
på att de introducerade ett nytt metodologiskt angreppssätt. I en av de första artiklarna som rörde 
design experiment 1992 betraktade Collins sitt arbete vara riktat mot en utbildningsvetenskaplig 
design. Han diskuterade frågor som berör skillnad mellan analytiska (naturliga) vetenskaper och 
designvetenskap. Avsikten med analytiska vetenskaper menade han var att förstå hur fenomen i 
världen kan förklaras. Designvetenskapen har däremot som mål att bestämma hur konstruerade 
produkter beter sig under olika omständigheter (till exempel flygplan, robotar och så vidare). 
Han argumenterade för att en designvetenskap för utbildning behövs där man undersöker hur 
konstruktionen av olika lärandemiljöer påverkar beroende variabler i lärande och undervisning. 
Exempel på beroende variabler är hur lärare och elevers attityd och motivation påverkas, hur hållbar 
är designen efter att studien är genomförd och forskaren lämnar fältet etc.24

Design experiment genomförs i undervisningsmiljöer med fokus på att kunna generalisera från 
dessa miljöer. Collins menar att design experiment utgör en egen nisch bland alla olika experi-
mentella metoder som finns när det gäller att utveckla den pedagogiska praktiken.25 

Learning study 

Learning study är en metod för forskning och modell för lärarfortbildning som har stora likheter 
med lesson study26 och design experiment.27 Till skillnad från en lesson study är en learning study 
liksom ett design experiment baserad på en specifik teoretisk utgångspunkt, och undersökningen 
utvärderas systematiskt. Elevernas kunskaper i lärandeobjektet (det specifika innehållet) före lektio-
nerna kartläggs och jämförs med de kunskaper i lärandeobjektet de uppvisar efteråt. I likhet med 
en lesson study arbetar forskare och lärare gemensamt i en learning study. Det som eftersträvas är 
dock inte att finna olika undervisningsmetoder.  Istället är det innehållet, det vill säga de aspekter 
som är kritiska för att förstå ett lärandeobjekt och hur dessa skall kunna presenteras för eleverna 
under lektionen, som är i fokus. När det till exempel gäller att lära eleverna klockan fann forskare 
och lärare att förhållandet mellan tim- och minutvisare var en kritisk aspekt för förståelsen i den 
aktuella elevgruppen. Det innebär att om du som lärare ska lära eleverna att förstå skillnaden mellan 
tim- och minutvisare, måste du bestämma om du ska presentera dem var för sig eller samtidigt. 
Detta kan göras med olika metoder, men blir i detta sammanhang inte den avgörande skillnaden. 
Det viktiga i detta fall är den ordning i vilken du väljer att presentera de olika delarna av lärande-
objektet samt förståelsen och förförståelse för förhållandet mellan tim- och minutvisare. 

Före lektionen genomför forskaren/läraren en kartläggning av elevernas förmåga eller kun-
nande inom det område som utgör lärandeobjektet. Ett lärandeobjekt kan vara att förstå hur 
man beräknar hur lång tid det gått mellan två klockslag, varför tj-ljudet stavas på olika sätt, hur 
man lär sig förstå decimaltal eller hur de engelska motsvarigheterna till är (am, are, is) används. 
Denna kartläggning kan bestå i att eleverna till exempel skriver en berättelse på svenska, ett brev 
på engelska, intervjuas av forskaren/lärarna eller genomför ett traditionellt test. Skillnaden mot 
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ordinarie undervisning är att eleverna vet att kartläggningen inte består av vanliga prov och att 
den inte har något med deras eventuella betyg att göra. Istället informeras eleverna om att det som 
kommer fram genom denna kartläggning ska hjälpa lärarna att förstå vad som krävs för att lära 
det lärarna valt som lärandeobjekt. En learning study cykel genomgår minst elva steg i en särskild 
ordning. Nedan beskrivs hur en sådan cykel kan se ut, kopplat till en studie i ämnet matematik.28 
Syftet var att förbättra undervisningen och underlätta elevernas lärande inom det område, pre-
algebra, som lärarna tidigare upplevt var svårt för elever i skolår 4. 

Lektionerna var planerade av en grupp lärare, bestående av två lärare som undervisade årskurs 
4 och en lärare som undervisade årskurs 1. Alla lärarna undervisar på samma skola och valdes ut 
då de tidigare deltagit i ett annat forskningsprojekt.

Två ålderssammanhållna årskurs 4 klasser deltog i den aktuella studien, 33 elever varav 17 
pojkar och 16 flickor. I genomförandet av lektionerna var de två klasserna uppdelade i tre lik-
värdiga grupper i förhållande till deras skolprestationer. Varje elevgrupp var med om en lektion, 
A, B eller C. 

 

Figur 1. Flödesschema över hur eleverna var uppdelade under lektionerna.
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Exempel på en learning study cykel:

1. Val av avgränsat lärandeobjekt, pre-algebra. Mer precist: likhetstecknets betydelse. 

2. Analys av kritiska aspekter av lärandeobjektet. Detta sker med hjälp av studier av elevernas 
tidigare kunnande som tydliggjorts genom någon form av kartläggning (test, intervjuer etc.). 
Eleverna hade gjort ett förtest, kartläggning av elevernas förkunskaper; Lärande objektet.

Bild.1 Förtest/Screening.

I uppgiften __ – 4 = 4 – 2 var det 17 elever som spegelvände, det vill säga på den tomma raden 
skrev de 2, 2 – 4 = 4 – 2. Detta förfarande fungerar vid addition, 2 + 4 = 4 + 2, men vid subtraktion 
blir 2 – 4 minus 2 vilket inte är lika mycket som 4 – 2. Detta tolkades av forskare och lärare som 
att en stor del av eleverna inte hade likhetstecknets betydelse klart för sig då räkneoperationen i 
sig inte är särskilt svår för elever i den åldern. Också svaren från uppgift __ – 17 = 37 – 10 stärkte 
denna uppfattning, även om räkneoperationen här är svårare. Endast 4 av de totalt 33 eleverna 
elever klarade av att lösa uppgiften.

 Resultatet från förtesten, tillsammans med lärarnas tidigare erfarenheter av undervisning, visade 
att eleverna ännu inte hade utvecklat förståelse för hur man använder likhetstecknet om det inte 
följer normerna i deras matematikbok, till exempel 36 + 28 = 40 +__. Kartläggningen kombine-
ras med studier av ämnesdidaktisk karaktär och lärarnas tidigare erfarenhet av att undervisa om 
lärandeobjektet. Alla lärarna i studien diskuterade tillsammans med forskaren de erfarenheter som 
framkommit och fann att de kritiska aspekterna var att förstå likhetstecknets betydelse.

3. Planering av lektion. Detta görs av forskaren och lärargruppen gemensamt med en teori om 
lärande som grund. Det är viktigt att deltagarna utgår från samma teori om lärande för att med 
hjälp av denna kunna planera och analysera lektionerna. I denna text är utgångspunkten ett 
variationsteoretiskt perspektiv på lärande då detta var det perspektiv på lärande som användes i 
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projektet. För att erfara en aspekt av ett lärandeobjekt måste eleven erbjudas möjlighet att erfara 
variationen av dessa. Om eleven bara erbjuds räkneoperationer där summan/produkten skall 
skrivas efter likhetstecknet, har eleven sämre möjlighet att förstå att det finns fler sätt att skriva 
räkneoperationer på och att likhetstecknet står för att summan skall vara samma på båda sidor om 
likhetstecknet. Om eleven däremot erbjuds att få räkneoperationer där likhetstecknet inte alltid 
står precis före summan/produkten finns det möjlighet att erhålla kunskap om likhetstecknets 
betydelse. Lärarna planerade att jobba utifrån ett helhets- och delperspektiv. Detta innebar i denna 
studie att eleverna skulle jobba med talet 18 konstant genom hela lektionen. Det var vad som 
kunde bli 18 som var konstant och olika räknesätt som varierade. Lärarna bestämde att de under 
första lektionen inte skulle styra eleverna för att på detta sätt fånga vad eleverna själva hade för 
förslag. Skulle de till exempel använda sig av mer än ett räknesätt i uppgiften? Under lektionen 
skulle läraren inte heller låta eleverna använda laborativt material. Detta då lärarna befarade att 
användande av laborativt material kunde leda till att eleverna ”bara skulle leka” med materialet, 
eftersom de inte var vana att använda sådant material.

Bild 2 Lektionsplanering.

4. Lektion A. Forskningslektionen genomfördes i elevgrupp A av en av lärarna i gruppen. Lektionen 
videodokumenterades. Läraren genomförde den gemensamt planerade lektionen. Elevernas respons 
gavs stort utrymme, varför lektionen blev flexibel på ett naturligt sätt. Däremot höll sig läraren 
inom de områden av lärandeobjektet som man enats om. Den genomförda lektionen följde i stort 
sett planeringen. Läraren började med att prata om olika sätt att skriva talet 18 på.
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Utdrag 1, lektion A

Läraren: Vad har jag skrivit på tavlan, Sebastian?
Sebastian: 18 är lika med 18.
Läraren: 18 = 18 har jag skrivit så här, kan ni komma på något annat sätt, på fler 
sätt att skriva att 18 = 18. Diskutera tillsammans och skriv ner på pappret.
Eleverna jobbar, Läraren går runt
Läraren: Det står 18 = 18 kan man skriva det på fler sätt? Läraren vänder sig till 
två elever
Läraren: Utan att använda siffran, utan att använda talet 18?
Linnea: alltså man lägger ihop någonting också skall det bli 18?
Läraren: Du skall alltså skriva talet 18 utan att använda 18 och det tror ni att det 
inte går?
Linnea: Vad sade du?
Läraren: Du skall skriva talet 18 utan att använda, utan att skriva 18.
Linnea: Jaha!
Eleverna jobbar
Läraren: Ja ni har diskuterat det här nu lite, här är några tjejer som har kommit 
fram till något intressant, Sara vad har ni skrivit på ert papper?
Sara: Nej.
Läraren: Nej, man kan bara skriva att 18 = 18 på detta sättet, har ni, är det någon 
mer som också har kommit fram till att det går inte? Eller är det någon som har kom-
mit fram till något sätt, att man kan skriva på ett annat sätt 18 = 18, Joakim?
Joakim: 9 + 9 och 9 + 9.

Många av eleverna gav svaret att det inte går att skriva 18 = 18 på något annat sätt men efter dis-
kussion med läraren och att de sett exempel jobbade eleverna med uppgiften ytterligare en stund. 
Efter detta hade alla eleverna olika exempel att berätta om, t.ex. 16 + 2, 14 + 4 och 19 – 1. De 
flesta elever gav just 14 + 4 som exempel och läraren frågade hela tiden vad det blev. Efter detta 
fortsatte eleverna att jobba med olika räknesätt och även olika räknesätt samtidigt.

Utdrag 2, lektion A

Läraren: Det är rätt.1 · 18, Jakob, hur mycket är 1 · 8?
Jakob: 18.
Läraren: Och Peter, 17 + 1 hur mycket är det?
Peter: 18.
Läraren: Ja, då står här 18 = 18 = 18 det är bra. Alfred?
Alfred: 1000 – 982.
Läraren: 1000 –
Alfred: 982
Läraren: hur mycket är det?
Alfred: 18.
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I utdraget ovan ser man att läraren hela tiden var noga med att eleverna skall komma tillbaka till 
att summan är 18. Detta var genomgående för hela lektionen. När eleverna jobbat med 18 = 18 
på olika sätt ville läraren belysa att 8 + 10 inte är lika mycket som 10 – 8. På tavlan skrev läraren 
8 + 10 = 10 + 8, och under detta 8 – 10 = 10 – 8, och bad eleverna titta på det.

Utdrag 3, lektion A

Läraren: Ja, vi tar inte mer nu utan vi tittar på det här, här har du använt minus, 
du har använt plus och du har använt plus, du har använt minus och minus och 
minus och plus och minus. Titta på vad jag skriver nu här. Så var det många av er 
som alldeles i början fick fram, att 8 + 10 = 10 – 8, så att man vänder på det. Titta 
nu på vad jag skriver då (8 –10 = 10 – 8). Pause. Sara skall du också ta och titta på 
det jag har skrivit här, och Klara, vad säger ni, ser det bra ut?
Elever: nej.
Läraren: Vad är det som inte ser bra ut, Joakim?
Joakim: Det första 8 – 10.
Läraren: Hur mycket är 8 – 10? Läraren ringar in talet
Joakim: minus 2.
Läraren: Bra, då stämmer inte det, suddar talet. Hur mycket är här då, Ida?
Ida: 2.
Läraren: Det är två så så kan jag inte skriva. Stämmer det här då?
Elev: Ja.
Läraren: Att 8 + 10 = 10 + 8? Ja det stämmer det är 18 är lika med 18. Suddar 
talet, det stod 8 + 10 = 10 + 8.

Även i denna sekvens var läraren fokuserad på att eleverna skulle göra om talet till 18 = 18. Det 
gick väldigt snabbt och vad som inte blev belyst var varför det inte kan se ut som det gjorde från 
början, dvs. 8 + 10 = 10 – 8. Lektionen avslutades med att eleverna fick sätta ut tal i potatissäckar. 
Läraren hade ritat ringar föreställande potatissäckar som eleverna skulle fylla med potatisar. På 
ena sidan likhetstecknet var det tre säckar och på andra sidan fyra säckar.

Utdrag 4, lektion A

Läraren: Jag kan sätta likhetstecken. Här har vi 5 + 6 + 7, hur mycket är det, Sara?
Sara: 18.
Läraren: Och 10 + 1 + 7, Ida, hur mycket är det?
Ida: 18.
Läraren: Klara vad kan jag då göra här emellan?
Klara: Ähm, likhetstecken.

5. Analys av lektion A. Underlag för analys utgjordes av en ny kartläggning av elevernas kunskap 
av lärandeobjektet i form av ett eftertest i anslutning till den genomförda lektionen samt videodo-
kumentationen av lektionen. Resultaten av analysen innebär att lektionsplaneringen revideras och 
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lektion B planeras. Det som eleverna erbjuds i lärandesituationen förändras för att skapa ännu bättre 
möjligheter för eleverna att förstå lärandeobjektet. Analysen ger också lärarna en fördjupad syn på 
hur elevernas lärande är konstituerat och kan därmed hjälpa lärarna att planera en lärandesituation 
som bättre tar hänsyn till elevernas förståelse av lärandeobjektet. I exemplet med likhetstecknet 
såg forskaren och lärarna att eleverna utvecklade förståelse för olika sätt att skriva talet 18 på, när 
de valt att jobba utifrån ett helhets- och delperspektiv. Lärarna lät 18 vara konstant under hela 
lektionen och det var vad som kunde vara 18 och olika räknesätt som varierade. Detta medförde 
att eleverna inte gavs möjlighet att upptäcka likhetstecknets betydelse. 

Både för- och eftertest såg i stort sett likadana ut som den genomförda screeningen. Resultatet 
från eftertestet visar att eleverna har i stort sett samma resultat före som efter lektionen. Vid analys 
av lektion A var det var tydligt att fokus under lektionen förflyttats från likhetstecknet till olika sätt 
att skriva talet 18 på. I många sekvenser är det ett del- och helhetsperspektiv och inte ett helhets- 
och delperspektiv. I Utdrag 2 är läraren hela tiden angelägen om att eleverna uppmärksammar 
att summan är 18. Även i Utdrag 3 blir summan 18 fokuserad istället för varför det inte går att 
ha likhetstecken mellan de två talen, 8 – 10 = 10 + 8.

6. Forskningslektion A revideras och en reviderad lektionsplan planeras gemensamt av alla lä-
rare.
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Lärarna kom tillsammans med forskaren överens om att det inför nästa lektion var viktigt att 
det blev likhetstecknets betydelse som kom i fokus. Lektion B genomförs i en ny elevgrupp (B). 
En ny eller samma lärare ur lärargruppen genomför lektionen som dokumenteras på samma sätt 
som den första.

Även lektion B följde i stort sett planeringen. Läraren började med att introducera likhetstecknet 
med hjälp av magneter.

Utdrag 1, lektion B

Läraren: Om jag nu sätter på den här, på denna sidan om likhetstecknet så sätter 
vi, skall vi se vi sätter 10 stycken blåa magneter och så plusar vi det med ett antal 
röda magneter, så. Vi har alltså 10 blåa, hur många röda är det? Moa?
Moa: 8.
Läraren: Hur mycket är det tillsammans då?
Moa: 18.
Läraren: Ja. Så skall vi sätta skall göra ett streck här på denna sidan också sätter vi 
ähm, ett antal blåa magneter här, blåa magneter här. Hur många blåa magneter 
har vi där, Hanna?
Hanna: 11.
Läraren: 11. Då sätter vi plus där, hur många måste jag, hur många röda måste jag 
sätta där för att jag skall kunna ha ett är lika med tecken där, Karl?
Karl: 7.
Läraren: 7, varför det?
Karl: Därför att det måste alltid vara likadant på båda sidor när det är lika-med- 
tecken.

 
Efter detta moment lät hon eleverna precis som i första lektionen skriva 18 på olika sätt och med 
olika räknesätt.

Utdrag 2, lektion B

Håkan: 9 · 2 = 8 + 10. L skriver på tavlan
Läraren: Vad sade du 9 · 2 = ähm, vad sade du mer?
Håkan: 8 + 10.
Läraren: 8 + 10. Varför satte du det så? Shh, skall vi se, lyssna på Håkan.
Håkan: 9 · 2 blir 18 och 8 + 10 är 18.
Läraren: Ja så då är det lika mycket på båda sidor. Okej, vad har vi fler för några 
exempel, Karl?
Karl: 9 + 9 = 5 + 13 
Läraren: 5 + 13 och hur tänkte du?
Karl: Jag tog 9 + 9 så blir det 18 och sedan så 5 och 13.
Läraren: Så det blir också lika mycket det på båda sidor om.
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Även om eleverna pratade om att det är 18 på båda sidor om likhetstecknet valde läraren att tala 
om att det är lika mycket på båda sidor om likhetstecknet. Detta för att flytta elevernas fokus från 
18 till likhetstecknets betydelse. I nästa moment använde läraren sig av ringar istället för potatis-
säckar. Innehållet som presenterades för eleverna var dock detsamma: att fylla ringarna med siffror 
och sätta ut olika räknesätt emellan dessa. Även här återvände läraren till att det är lika mycket 
på båda sidor om likhetstecknet.

Utdrag 3, lektion B

Läraren: Jaha, är det lika mycket där och där? Katarina har du också ett?
Katarina: Ja 6 · 2 + 6
Läraren: 6 · 2 + 6
Katarina: 20 – 6 + 1 + 3
Läraren: 20 – 6
Katarina: + 1
Läraren: + 1
Katarina: + 3
Läraren: + 3, och där skall vara ett lika med tecken?
Katarina: Ja
Läraren: Varför det?
Katarina: För det är lika mycket på den sidan som på den.

Sista momentet var när eleverna skulle fundera över varför det inte kan stå 8 – 10 = 10 – 8. Precis 
som i lektion A skrev läraren 8 + 10 = 10 + 8, och under detta 8 – 10 = 10 – 8, och bad eleverna 
titta på det. En elev sade rätt så snabbt att det inte går för 8 – 10 är minus två och 10 – 8 är två. 
Sedan uppkom en kort diskussion då några elever tyckte att man kan ha likhetstecken eftersom 
det är två på båda sidor. 

Utdrag 4, lektion B

Anita: Eller jo för det blir två båda två.
Läraren: Ja men du har två där och minus två där. Petra?
Petra: Det blir ju inte lika mycket.
Läraren: Nej, två är ju två och minus två är något helt annat, även fast det är siffran 
2 va men så har du ett minus framför så det blir inte samma så då kan man inte 
ha lika med tecknet, det måste vara lika mycket på båda sidor.

7. På samma sätt som analys skett av lektion A (se punkt 5 ovan) sker analys av lektion B. Resulta-
ten från den andra lektionen visade att eleverna ökade sitt kunnande av likhetstecknets betydelse. 
Fokus under lektionen var likhetstecknets betydelse samtidigt som man jobbade med talet 18. En 
tredje lektion (C) planeras av lärargruppen. Lärarna valde att inför nästa lektion erbjuda eleverna 
även andra tal än 18.
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8. Forskningslektion C genomförs i en ny elevgrupp (C), och dokumenteras enligt samma prin-
ciper som lektion ett och två. 

Sista lektion följde även den i stort sett planeringen och var väldigt lik andra lektionen. För 
att ytterligare belysa likhetstecknet använde sig läraren av en magnet (magneten med =) som 
hon satte på tavlan istället för att skriva dit ett likhetstecken. Först när eleverna berättat om 
varför man skall ha likhetstecken mellan talen, tog läraren bort magneten och skrev istället dit 
ett likhetstecken. 

Utdrag 1, lektion C

Läraren: Vilken siffra skall jag skriva där så att likhetstecknet stämmer. Att jag har 
lika mycket på den sidan som på den sidan? Vilken siffra skall stå här? Du får lov 
att skriva om du tycker att det blir lättare.
Eleverna jobbar
Läraren: Pernilla, vad säger du?
Pernilla: 22
Läraren: 22. Då tittar vi allihopa nu. Vill ni att jag har den här tills jag är riktigt 
säker? 22-4, hur mycket är det Pernilla?
Pernilla: Ähm, 18
Läraren: Ta bort handen jag hör inte vad du säger.
Pernilla: 18
Läraren: 22 – 4 är 18 också läger jag till, 22 – 4 är 18 också lägger jag till 10, hur 
mycket blir det då Viktor?
Viktor: Ähm, det blir 28.
Läraren: Stämmer det då Pernilla?
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Pernilla: Nej.
Läraren: Nej, vi lyfter den (magneten med =) med detsamma. Den får inte stå där. 
Axel?
Axel: Jag tror att det är 8.
Läraren: Då sätter vi dit den igen också tittar vi, ser, stämmer 8 – 4, hur mycket 
är det Kajsa?
Kajsa: ähm, 4.
Läraren: Också + 10, Lotta?
Lotta: 14
Läraren: Kan jag ha denna här då Lotta, likhetstecknet?
Lotta: Nej.
Läraren: Nej, det blev inte bra, det var inte alls bra, Albin?
Albin: Ähm, 12, nej jo 12.
Läraren: Vi suddar också provar vi, så sade du 12. 12 – 4, hur mycket är det 
Axel?
Axel: Ähm, nej ähm, 6.
Läraren: 12 – 4?
Axel: 8
Läraren: 8 är det ja. 8 + 10, hur mycket blir det Albin?
Albin: 18
Läraren: Hur mycket har jag här Albin? pekar på talet innan
Albin: 18
Läraren: Hur kan jag då göra här emellan?
Albin: Är lika med
Läraren: Jättebra. Nu har jag lika mycket här som här, därför kan jag skriva lik-
hetstecknet, lika med, lika mycket på båda sidorna.

9. Analys av forskningslektion C. Här studeras även alla tre lektionernas resultat i syfte att försöka 
finna vad det är som har avgörande betydelse för elevernas lärande av lärandeobjektet. Lektion C 
visade att elevernas förmåga utvecklades mest avseende användandet av likhetstecknet även om 
skillnaden från lektion B var marginell. Den största skillnaden låg mellan forskningslektion A och 
B. Vi kunde alltså se här att vad eleverna gavs möjlighet att lära visade sig i eftertestet. I lektion 
A var det talet 18 som kom att hamna i fokus, snarare än förståelsen för att det måste vara lika 
mycket på båda sidor om likhetstecknet oavsett hur talet ser ut. I lektion B och C var det just detta 
som lyftes fram som kritisk aspekt och som eleverna gavs således möjlighet att förstå. 

10. Eftertest efter en längre tid genomförs i vissa fall för att se huruvida den nya förmågan/det nya 
kunnandet verkligen grundats på utvecklad förståelse som finns kvar en längre tid. I denna studie 
visade det sig att eleverna i lektion tre hade bäst resultat även efter lång tid. De hade bibehållit sin 
kunskap och utvecklat den vidare på ett annat sätt än eleverna i första och andra forskningslektionen. 
En anledning till detta kan vara användandet av en magnet med likhetstecknet. Genom detta kontras-
terade läraren när man kan använda likhetstecknet med när man inte kan använda likhetstecknet.
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Utdrag, lektion C

Läraren: Då kan jag skriva lika med. Nu skall jag skriva någonting till er som ni 
skall fundera på. Ni ser att jag har skrivit likhetstecknet nu, nu är jag inte osäker 
utan jag vet att det är likhetstecken, jag sätter den här intill så att vi är riktigt 
säkra. Där skriver jag inte någonting också skriver jag – 4 + 10. Vilken siffra skall 
jag skriva där så att likhetstecknet stämmer. Att jag har lika mycket på den sidan 
som på den sidan? Vilken siffra skall stå här? Du får lov att skriva om du tycker 
att det blir lättare.
Eleverna jobbar
Läreren: Pernilla vad säger du?
Pernilla: 22
Läraren: 22. Då tittar vi allihopa nu vi ni att jag har den här tills jag är riktigt säker. 
22 – 4, hur mycket är det Pernilla?
Pernilla: Ähm, 18
Läraren: Ta bort handen jag hör inte vad du säger.
Pernilla: 18
Läraren: 22 – 4 är 18 också läger jag till, 22 – 4 är 18 också lägger jag till 10, hur 
mycket blir det då Viktor?
Viktor: Ähm, det blir 28.
Läraren: Stämmer det då Pernilla?
Pernilla: Nej.
Läraren: Nej, vi lyfter den (magneten med =) med detsamma. Den får inte stå där. 
Axel?
Axel: Jag tror att det är 8.
Läraren: Då sätter vi dit den igen också tittar vi, ser, stämmer 8 – 4, hur mycket 
är det Kajsa?
Kajsa: ähm, 4.
Läraren: Också + 10, Lotta?
Lotta: 14
Läraren: Kan jag ha denna här då Lotta, likhetstecknet?
Lotta: Nej.
Läraren: Nej, det blev inte bra, det var inte alls bra, Albin?
Albin: Ähm, 12, nej jo 12.
Läraren: Vi suddar också provar vi, så sade du 12. 12-4, hur mycket är det Axel?
Axel: Ähm, nej ähm, 6.
Läraren: 12 – 4?
Axel: 8
Läraren: 8 är det ja. 8 + 10, hur mycket blir det Albin?
Albin: 18
Läraren: Hur mycket har jag här Albin? pekar på talet innan
Albin: 18
Läraren: Hur kan jag då göra här emellan?
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Albin: Är lika med
Läraren: Jättebra. Nu har jag lika mycket här som här, därför kan jag skriva lik-
hetstecknet, lika med, lika mycket på båda sidorna. 

11. Sammanfattning och skriftlig dokumentation av learning study cykeln. 

Resultat

Syftet i den ovan beskrivna studien var att förbättra undervisningen och underlätta elevernas 
lärande inom pre-algerbra, ett område som lärarna av tidigare erfarenheter upplevt som svårt för 
elever i skolår 4. I den första lektionen i learning study cykel förflyttades fokus från likhetstecknet 
till olika sätt att skriva talet 18 på. Resultatet från den lektionen visade att eleverna inte heller 
utvecklade sin förståelse av likhetstecknet. I lektion två och tre var däremot fokus på likhetsteck-
net och resultatet indikerade att eleverna efter dessa lektioner faktiskt utvecklat sin förståelse av 
likhetstecknet. Studien är begränsad i antalet deltagare men påvisar ändå en styrka i att deltagande 
i en learning study är ett sätt för lärare (och även blivande lärare) att utveckla sitt tänkande kring 
elevers lärande och undervisning i förhållande till en teori.

Avslutande kommentarer 

I detta kapitel är det i första hand fokus på metoden learning study och hur den har använts. Learning 
study har använts av studenter som gjort examensarbete inom ramen för sin lärarutbildning. Som 
lärarstuderande har de varit positiva till arbetet med learning study och menar att är det funnits en 
naturlig koppling mellan teori och praktik när de gjort sina undersökningar skrivit sitt examensarbe-
te.29 Inom projektet kan vi även se en styrka i att i framtiden använda learning study som fortbildning. 
I en learning study diskuterar lärare lärande och lärandeprocesser utifrån ett ämnesinnehåll relaterat 
till specifika undervisningssituationer. Lärarna som medverkat i projektet har varit positiva till arbetet 
och sett det som en fantastisk kompetensutveckling. Det var framförallt diskussionerna kring de olika 
möjligheterna att genomföra lektionerna, se och analysera de genomförda lektionerna utifrån samma 
teori kring lärande och med fokusering på lärandeobjektet som de upplevde som givande.30 

När man utvärderar en designstudie är det viktigt att komma ihåg att den har sina begräns-
ningar. Till exempel finns det ingen garanti för att en studie som fungerade tillfredställande i en 
miljö ska vara effektiv i en annan miljö. Detta är troligtvis ett problem och en utmaning som all 
utbildningsforskning har att handskas med. 

Om du vill göra en learning study cykel i ett examensarbete behöver studien inte bestå av tre 
lektioner i olika elevgrupper. Den kan bestå av till exempel två eller fyra lektioner. Det viktiga 
är att det blir en upprepad process där lärarna lär och vidareutvecklar de kommande lektionerna 
som genomförs i olika elevgrupper. I ett examensarbete är tiden begränsad vilket innebär att du 
troligtvis inte hinner genomföra/undersöka tre lektioner. En variant är att du påbörjar en lektion 
i learning study cykel som efterkommande studenter kan fortsätta. Det första arbetet går då ut på 
att genomföra förtest, lektionsplanering, lektion och analys av lektion. Nästa examensarbete blir 
att ta del av det första arbetet och planera, genomföra och analysera en lektion. Denna process 
av examensarbeten, dvs. en lektion i en learning study cycle kan upprepas ett antal gånger innan 
man påbörjar en ny Learning study cycle. 
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Slöjdlärares bedömning  
av elevprestationer – Kognitiva  

matriser som metod
Kajsa Borg

Forskningsproblem  

I dagens målstyrda skola ställs det allt högre krav på lärarnas kompetens i att bedöma elevers 
kunskaper och sätta rättvisande betyg. Grunden för betygsättningen bör vara tydlig och begriplig 
för både elever och deras föräldrar. Risken är dock att lärare löser problemen genom att välja att 
bedöma det som är lätt att iaktta och värdera i stället för att värdera de kunskaper och framsteg 
som är önskvärda men mera svårfångade.1 

Den undersökning som presenteras i detta kapitel ingår i ett av fyra delprojekt i ett större 
forskningsprojekt som har till övergripande syfte att bidra till ökad förståelse av undervisning och 
lärande i slöjd. 2 Tidigare forskning har visat att det kan finnas skillnader mellan läroplansretorik, 
ämnestradition och lärares personliga föreställningar om vad deras undervisning skall bidra till.3 
Flera studier har visat att det bland slöjdlärare finns olika inställningar till syftet med yrkesutövan-
det och läraruppdraget. En del slöjdlärare ser sig till exempel i som första hand pedagoger, andra 
som konstnärer eller som hantverkare.4 Den senaste nationella utvärderingen av grundskolans 
alla ämnen visar att lärare och elever i grundskolan har olika uppfattningar om vad som skall 
bedömas i slöjd och vilka kunskaper som är önskvärda.5 Forskarna i projektet har antagit att en 
del i åsiktskillnaderna kan ligga i ett oklart språkbruk. Problemet med ett outvecklat ämnesdi-
daktiskt språkbruk slår igenom på många sätt, då slöjdlärare väljer att tala om vad som har gjorts 
på slöjdlektionerna i stället för att tala om kunskapsutvecklingen. 

Slöjd är ett av de skolämnen som saknar nationella riktmärken för bedömning andra än de 
målskrivningar och stöd för lärares bedömning som finns i kursplanen för ämnet under rubriken 
”Bedömningens inriktning” i slöjdämnets kursplan.6 Där står beskrivet i övergripande ordalag 
att bedömningen skall ta hänsyn till elevens förmåga att utveckla och genomföra idéer; de skall 
kunna dra lärdom av tidigare erfarenheter; de skall vara beredda att ta sig an nya utmaningar; de 
skall vara självständiga och ansvarstagande. Det handlar också om förmågan att kunna hantera 
redskap och verktyg, material och arbetsmetoder och hur olika val samspelar. Eleverna skall 
vara problemlösande och de skall kunna göra egna bedömningar utifrån estetiska, miljömässiga, 
kommunikativa och ekonomiska aspekter.7 I avsaknad av tydligare skrivningar eller normerande 
instrument har lärare i slöjd haft möjligheter att genom åren utveckla ett personligt erfaren-
hetsbaserat tänkande om bedömning och betygsättning. Varje lärare utformar på egen hand 
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eller tillsammans med kolleger bedömningskriterier för betygsättning. Bristen på väl inarbetade 
begrepp, som på ett naturligt sätt karaktäriserar slöjdämnet även i den allmänna debatten, utgör 
för många slöjdlärare en besvärande begränsning. När det kommer till frågor om bedömningar 
som ligger till grund för samtal om elevens prestationer eller betygsättning i slöjdämnet, kän-
ner sig även erfarna slöjdlärare osäkra på hur deras bedömning kan relateras till andra lärares 
motsvarande bedömningar. 

Lars Lindström har använt sig av kognitiva matriser vid bedömning av portföljer fram tagna 
av studenter och hantverkare med olika kompetensnivåer i metallslöjd. Han drar slutsatsen att 
kognitiva matriser kan vara ett användbart redskap för att sätta ord på outtalade antaganden och 
en icke fullständigt verbaliserad inre dialog, som det finns skäl att anta att slöjdlärare använder 
sig av vid bedömningar.8 Att med hjälp av kognitiva matriser försöka kartlägga de begrepp som 
lärarna använder sig av skulle alltså kunna bidra till att beskriva, ifrågasätta och eventuellt utveckla 
ett mera generellt känt språkbruk inom bedömningar av slöjdundervisning.

I följande text beskrivs metodens teoretiska utgångspunkter och användning med hjälp av ett 
konstruerat exempel. Därefter redovisas hur metoden tillämpats i ett forskningsprojekt som syftar 
till att kartlägga slöjdämnets kunskapskvaliteter genom att undersöka slöjdlärares språkbruk när 
de gör bedömningar av sina elevers arbete. Kapitlet avslutas med några reflektioner över metodens 
användbarhet, dess möjligheter och problem. 

Teoretiska utgångspunkter

De personliga konstrukternas psykologi

I det här kapitlet behandlas kognitiva matriser, en metod som har både kvalitativa och kvantitativa 
inslag. Sedan 1950-talet har metoden kognitiva matriser tillämpats i olika psykologiska under-
sökningar. På senare år har metoden också förekommit i en del pedagogiska forskningsprojekt. 
Enligt exempel i litteraturen har metoden bland annat använts för att studera hur samverkan sker 
mellan olika yrkesgrupper, vid arbetsmiljöstudier, om polisaspiranters uppfattningar om etniska 
stereotyper, för att studera sjuksköterskeelevers uppfattningar om hälsorelareade beteenden samt 
för att undersöka lärarstudenters uppfattningar om vad som kan vara god fysikundervisning.9 
Kognitiva matriser som metod beskrevs redan innan datorn togs i bruk men den var då mycket 
resurskrävande eftersom den fordrar en del avancerade uträkningar. I samband med att lämpliga 
programvaror för datorbruk utvecklats har metoden väckt ett starkare intresse.

Kognitiva matriser, eller repertory grid som är det ursprungliga uttrycket för metoden, bygger 
på en kognitions-psykologisk teori som utvecklades av George Kelly och presenterades i The Psy-
chology of Personal Constructs.10 Enligt Kelly är ”personal constructs” de strukturer som vi använder 
oss av för att begreppsliggöra omvärlden.11 Konstrukterna, som är personliga, skapas genom att vi 
konstruerar hypoteser som baseras på tidigare erfarenheter. Dessa hypoteser kan stärkas, förkastas 
eller omformas beroende på nya erfarenheter. 

Kelly anser att varje människa har tillgång till ett begränsat antal hypoteser – konstrukter – med 
vars hjälp hon skapar mening och värderar fenomen i omvärlden. Eftersom konstrukterna inte alltid 
är klart artikulerade menade Kelly att de inte ska ses som synonymer till språkliga beteckningar. 
Det är vardagliga meningsbärande tankekonstruktioner som har en mera intituitiv karaktär, där 
tänkande inte alltid kan översättas till ”tyst tal”. Detta innbär att konstrukterna kan uppfattas som 
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mera genuina och ha en djupare innebörd än det talade ordet. Konstrukterna har enligt Kelly en 
karaktär av bipolära begrepp som står i någon form av kontrast till varandra.12 

Det finns två grundläggande begrepp som man måste känna till vid användande av kognitiva 
matriser som metod. Det ena begreppet är element, som utgörs av objekt, händelser, personer eller 
dylikt. De ska vara menings fulla för intervjupersonen, vara homogena samt spegla variationen 
bland de valda elementen.13 Det andra begreppet är konstrukt som utgörs av ett begreppspar, som 
till exempel noggrann – slarvig, där motsatsorden placeras i var sin ände av en skala. Konstruk-
ter kan vara av psykologisk art (orolig – lugn), fysisk art (lång – kort), situationsbunden (från 
grannskapet – främling) eller beskriva kompetenser (noggrann–slarvig). Konstrukterna ska vara 
relevanta för samtliga element i undersökningen och benämningarna på konstrukternas ändpoler 
ska så långt möjligt förklara något av meningen bakom konstrukterna som till exempel nära vän 
– flyktig bekant eller specialist – generalist. 

Datainsamlingsmetod

Datorprogrammet och dess användning

Metoden kognitiva matriser finns summariskt beskriven i allmän metodlitteratur samt i specifika 
texter och artiklar. 14 Programvara finns tillgänglig på Internet, där kan du också finna ytterligare 
information om metoden.15 Datainsamlingen sker genom att informanten får sitta framför datorn 
och själv skriva in sina element och konstrukter i ett särskilt Repertory grid-program, medan 
intervjuaren initierar ämnet för intervjun samt ger teknisk support. Efter avslutad intervju kan 
informanten få se vissa sammanställningar och diagram utifrån sina svar och på så sätt få en 
omedelbar återkoppling. Det är också möjligt att koppla ihop Repertory Grid-program med det 
vanligt förekommande statistiska programmet SPSS. 

Användandet av kognitiva matriser kräver kunskap om programvarans möjligheter och be-
gränsningar. Om du vill använda programmet behöver du således förbereda dig genom träna på 
både själva datainsamlingsmetoden och analysförfarandet för att kunna genomföra intervjun på 
bästa sätt, och för att kunna få vederhäftiga resultat. Dessutom ställs krav på din ”tankereda” och 
skapande av systematik. Här kan bandinspelningar från intervjun och anteckningar utgöra ett 
viktigt komplement till det resultat som du får fram med datorns hjälp. 

Exemplet nedan, Figur 1, visar hur det är möjligt att analysera en persons bevekelsegrunder 
för att välja färdmedel. Informanten får räkna upp vilka olika färdmedel som är tänkbara. Dessa 
skrivs in i datorn och utgör undersökningens element. För att klargöra elementens relation till 
varandra används triader, vilket innebär att datorn presenterar tre slumpmässigt valda element 
(i exemplet bil, buss och tåg). Intervjupersonen uppmanas sedan att välja ut ett element (buss) 
som skiljer sig från de två andra (tåg och bil) som hon anser vara avvikande jämfört med det först 
valda elementet. Därefter uppmanas intervjupersonen att via datorn benämna vad som i stället 
på något sätt förenar de två andra elementen. På så sätt pekar intervjupersonen ut både skillnader 
och likheter samt definierar konstruktets båda poler, det vill säga konstruktets ändlägen. Därefter 
upprepas förfarandet med nya triader ett antal gånger.
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Figur 1. Triadisering. Tre slumpvis utvalda element ur element-uppsättningen 
jämförs med varandra. Intervjupersonen ska utifrån sina subjektiva värderingar 
avgöra vilket av de tre elementen som skiljer sig från de två övriga. Hon/han 
formulerar sedan de bedömningsgrunder på vilka denna urskiljning är gjord. 
Varje element värderas och placeras sedan in på den 9-gradiga värderingsska-
lan av intervjupersonen själv och registreras i den kognitiva matrisen. Datorn 
slumpar fram tre nya element som jämförs och resulterar i ett nytt konstrukt 
och blir en ny rad i matrisen. (Figur 1 är bearbetad efter Andersson, 2005, s. 10)

De olika elementen placeras på en 9-gradig värderingsskala i datorprogrammet (se Figur.1, skalan 
mellan harmoni och frustration). Genom upprepningar av proceduren relateras de olika konstruk-
terna till varandra i den slutliga sammanställningen som i olika versioner presenteras med hjälp av 
datorprogrammet. På detta sätt förankras begreppens innehåll och relationen mellan elementen. 
En teknik som kan kombineras med triaderna är laddering. Den bygger på tanken att varje element 
är rangordnat på värderingsskalan beroende på en individs konstruktsystem. För att komma åt 
anledningen till denna rangordning kan forskaren ställa frågor till intervjupersonen om varför 
hon/han placerar ett visst element på viss plats på skalan, eller be intervjupersonerna att motivera 
placeringen relaterat till andra element. 

Det centrala i metoden är att intervjupersonen själv formulerar både konstrukter och element. 
De begrepp intervjupersonen använder kan ses som relativt autentiska, eftersom forskaren inte 
föreskriver några uppfattningar genom intervjufrågor eller enkätformuleringar. Genom successiva 
jämförelser mellan genererade element och bildande av konstrukter som uttrycks i begreppspar, och 
genom rankningsprocesser försöker forskaren att få intervjupersonen att så uttömmande som möjligt 
beskriva sina föreställningar inom det fokuserade fältet. Proceduren upprepas ett antal gånger och 
resulterar i matriser och grafer från varje intervju som redovisas med hjälp av datorn. 

Figur 2 visar hur en kognitiv matris kan se ut. Den bygger på samma problem som i Figur 1, 
det vill säga vilket transportmedel skall väljas i förhållande till konstrukterna känslan av välbefin-
nande, graden av komfort, tidsåtgång, tillförlitlighet, pris och miljöaspekter. 
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Figur 2. Kognitiv matris med olika transportmedel som element i matrisens 
kolumner och intervjupersonens konstrukter som matrisens rader. För varje 
kombination av konstrukt och element, görs en gradering på värderingsskalan 
vars siffervärde registreras i respektive matriscell. (efter Andersson, 2005, s. 11)

I Figur 2 innebär en lägre siffra närhet till den vänstra polen, medan med högre siffror ligger 
intervjupersonens uppfattning närmare den högra polen på värderingsskalan. Den kognitiva 
matrisen kan kompletteras med en s.k. klusteranalys. Då sorteras matrisen om och kompletterats 
med en hierarkisk trädstruktur som visar hur olika rader respektive kolumner samvarierar med 
varandra.

Datainsamling i den aktuella undersökningen 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur lärare i slöjd formulerar sig när det gäller be-
dömningar av elevers arbete, inte hur de egentligen sätter betyg. Lärarna fick instruktioner att 
under intervjun att tänka som om de skulle förbereda informationen till eleven, kolleger och 
föräldrar inför ett utvecklingssamtal eller motsvarande. Avsikten var att genom att ta reda på vilka 
konstrukter som lärare i slöjd genererade med hjälp av kognitiva matriser, bättre förstå vad lärrna 
värderar samt att senare även kunna undersöka graden av samstämmighet i begreppsanvändningen 
hos de slöjdlärare som intervjuades. Som med andra forskningsmetoder krävs det att de forskare 
som använder sig av kognitiva matriser kan hantera datainsamlingen på ett vetenskapligt korrekt 
sätt. Därför valde vi att pröva metoden i mindre skala, genom att göra en pilotundersökning. I den 
deltog tre textillärare och två lärare i trä- och metallslöjd i grundskolan, samt två lärarutbildare i 
textilslöjd och två i trä- och metallslöjd. Lärarna och lärarutbildarna utgick från sina egna elever 
eller studenter som blev elementen. Lärarna uppmanades att välja ut minst sex elever från årskurs 
9 i grundskolan, medan lärarutbildarna ombads att plocka ut sex blivande slöjdlärare. De utvalda 
eleverna/studenterna skulle helst vara representativa och avspegla variationen i vald undervisnings-
grupp. Lärarna skulle också ta med elev- eller studentproducerat material i form av anteckningar, 
skisser och halv- eller helfärdiga föremål, samt eventuellt egna anteckningar angående de aktuella 
eleverna. Ju flera element, desto större chans är det att uppnå representativitet, men av tidsskäl 
begränsades antalet element i pilotundersökningen. 

Intervjupersonen sattes framför en dator och fick en kort instruktion om programmet. Ele-
menten, det vill säga de utvalda eleverna, matades in i programmet och sedan kunde läraren med 
hjälp av datorn slumpa fram triader. Läraren skulle sedan tala om på vilket sätt en av eleverna/
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studenterna skiljde sig från de övriga två. Begreppet skrevs sedan in i programmet som den ena 
polen av ett konstrukt, till exempel ”arbetar helt efter egna ideer”. Nästa uppmaning till läraren 
var att beskriva hur de två övriga elementen (eleverna/studenterna) liknade varandra men skiljde 
sig från den första, till exempel ”arbetar helst enligt förebilder” och detta blev då den andra polen 
av konstruktet. 

När konstrukternas poler var bestämda med ett element på den ena sidan och två element på 
den andra, fick intervjupersonen placera in de övriga elementen på en 9-gradig skala mellan de 
två polerna. Det fanns möjligheter att flytta om de tidigare placeringarna tills intervjupersonen 
kände sig nöjd med rangordningen mellan elementen på skalan. Intervjupersonen fick själv styra 
hela intervjun och bestämma när en ny triad av element skulle framkallas, medan forskaren mest 
fungerade som tekniskt stöd och som ”bollplank” för frågor som kom upp under intervjun. Varje 
intervju tog minst 60 minuter.

Stöddokumentation

Hela intervjuproceduren resulterade i att intervjupersonen funderade, reflekterade och då och 
då ändrade redan inskrivna begrepp. Intervjupersonen diskuterade ibland med sig själv, ibland 
med forskaren om vilka begrepp som kunde vara mest adekvata. Som ett tillägg utöver själva 
den datorregistrerade intervjun, spelades även lärarens frågor till intervjuaren in liksom lärarens 
monolog med sig själv. Dessa inspelningar nedteckades (transkriberades) sedan. Transkriptionerna 
innehåller fler variationer av olika begrepp än det som läraren till sist skrev in i dataprogrammet. 
Eftersom avsikten med undersökningen var att kartlägga slöjdlärares egna begrepp som de an-
vänder vid bedömningar blev ljudinspelningarna ett viktigt stöd för analysen. Genom att lyssna 
på hur begreppen växer fram hos den intervjuade får intervjuaren också en större förståelse för 
hur begreppen i konstrukterna skall förstås. Se följande exempel som är ett kort utdrag från en 
intervjusituation, där läraren försöker resonera sig fram till innebörden i ett begrepp:

Intervjuad lärare: G. vill jag flytta. Utifrån det som är skrivet lyser en viss okunskap 
igenom och den måste jag ta hänsyn till.
Intervuaren: Beror på bristande träning?
Intervjuad lärare: Nej, på bristande förståelse.

Genom inspelningen fick vi reda på att läraren vid detta tillfälle kopplar ihop begreppet ”okunskap” 
med bristande förståelse och inte med bristande hantverksskicklighet, vilket har betydelse för 
förståelsen av begreppsanvändingen. I samband med laddering (se sid. 126) försökte forskaren att 
få intervjupersonen att tydligare motivera varför elementen rangordnades på visst sätt, med hjälp 
av frågor som: ”Varför placerar du Erik över Chatrine?”, ”Varför har du så stort avstånd mellan 
Patrik och Anna?” (fingerade namn), ”Vad skiljer dem åt avseende det aktuella konstruktet?”, och 
så vidare. Även dessa resonemang finns således inspelade och nedtecknade.

Samtalsutdraget nedan är starkt avkortat för att ge ett exempel på hur läraren söker efter rele-
vanta begrepp innan han bestämmer sig för vad han skall skriva på datorn.
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Omnämnda: I = Intervjuaren, Läraren, Eleverna = Anders, Birger, Christer och 
David
Ny triad visas på datorn
1. Läraren: Egentligen är Anders mest olik   Han är väldigt ambitiös. 
Jag skriver kreativ
2. I: Vad menar du med kreativ?
3. Läraren: Tar egna initiativ, klarar av att göra saker själv, behöver inte fråga om allt. 
De andra måste alltid fråga. Inte att de är osäkra, men de frågar
4. I: Anders frågar inte så ofta?
5. Läraren: Jo, han kan fråga
6. I: Han är mera självgående?
7. Läraren: De andra vill ha bekräftat hela tiden om de gör rätt. De frågar om det 
blir bra.
Nästa begreppspar och triad:
8. Läraren: Birger - skriver noggrannhet och bestämmer att andra polen blir slar-
vig.
Christer orkar inte göra det så bra som han har tänkt.
Nästa begreppspar och triad:
9. Läraren: Jag känner att man fastnar litet grand i samma begrepp. Jag tar det här 
(skriver på datorn), men det har jag ju redan sagt – kreativ.
Det jag tänkte nu var … att men det kanske blir samma sak?
Förut tänkte jag på att ta initiativ och kunna göra saker själv – nu tänker jag på att 
man utnyttjar fantasin. Det hör ihop litet grand.
10. Lärare: Nu är det David. Det är inte det att han har dåliga idéer, men han 
utnyttjar dem inte. Hur skriver man det? Han har inte visat det.
11. I: Hur vet du att han har något om han inte har visat?
12. Läraren: Ja precis. De andra visar, kommer på egna idéer. David har en idé som 
att göra en skål. Det är ju klart en idé. Men han kan ju ha gjort en i åttan och så 
kommer han i nian och vill göra en till eftersom det känns tryggt att göra en till 
skål, fast man säger att det skall du inte göra. Vad är det för ord om det då?
13. I: Han väljer alltså mera säkra kort?
14. Läraren: Det hör ihop med kreativitet. Inte har han sämre fantasi …

Avsnittet visar lärarens svårigheter att med säkerhet bestämma innebörden i de begrepp han 
vanligtvis använder sig av. Begreppet kreativ skulle kunna representera en ”etikett” som, enligt 
Kelly, indikerar en underliggande konstrukt med djupare innebörd. Genom den inspelade inter-
vjun, som delvis återgivits ovan, kan vi konstatera att läraren avser olika kunskapskvaliteter och 
kompetenser med samma begrepp. Han säger att elever kan vara olik, ambitiös, tar egna initiativ, 
klarar av att göra saker själv, behöver inte fråga om allt, utnyttjar fantasin, har idéer som går att 
utnyttja samt vågar sig utanför det kända och trygga. Samtidigt kan vi också se hur läraren själv 
inser problematiken med de olika betydelserna vid kommentar [9], när han tvingas att försöka 
precisera sig. I lärarnas egna monologer framträder en variationsrikedom i begreppsanvändning 
som svårligen hade kunnat dokumenteras på annat sätt.
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En annan effekt var att de slöjdlärare som medverkade i undersökningen påpekade att de genom 
arbetet med triader, och de begrepp de själva genererat i datorn, ”tänkte på ett annat sätt” än de 
gjort tidigare. När de kontrasterade begreppen mot varandra och skattade graden av begreppsin-
nehåll genom att placera de olika eleverna på en skala mellan ändpunkterna, framträdde begreppens 
betydelse för dem på ett tydligare sätt än tidigare. De intervjuade lärarna kommenterade samtliga 
spontant att intervjun fick dem att reflektera över betydelsen av de ord de använde. 

Analysmetod

Kognitiva matriser som metod går alltså ut på att kontrastera och jämföra de olika elementen 
med och mot varandra i ett stort antal slumpvisa triader samt rangordna de olika elementen i 
relation till konstrukterna. Nedan ges några exempel på hur det insamlade materialet kan tolkas, 
analyseras och förstås. Trä- och metallslöjdsläraren Torsten har valt att ut eleverna Petter, Niklas, 
Jon, Niklas, Emil och Sandra. Eftersom det fanns två Niklas skiljdes de åt med tillägget för något 
de tillverkat i slöjden; kåsa och kniv.

Figur 3. Slöjdlärare Torstens kognitiva matris (jämför fig. 2) Höga siffror visar 
att intervjupersonen anser att eleven överenstämmer med den högra sidan av 
matrisen, låga siffror visar överensstämmelse med den vänstra sidan.

Det som är intressant för tolkningen av matrisen är framför allt extremvärdena. Av figuren kan 
vi exempelvis utläsa att Torsten anser att Petter visar ganska svag uthållighet, att han inte är så 
noggrann, att han inte ser sina möjligheter, att han använder sig av standarutformning och att 
han skulle kunna prestera bättre. Dessutom undviker han att arbeta med detaljer, har svårt att 
finna egna lösningar och drar inte nytta av tidigare lärdomar. Sandra däremot är mera uthållig 
och noggrann, jobbar med flera detaljer och tar ansvar för sig själv och andra.
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När klusteranalys (fig. 4) utförs sorteras orginalmatrisen om och illustrerar då graden av likhet 
för konstrukter/element. Resultatet presenteras i form av två ”träd” som visar graden av överens-
stämmelse.

Figur 4. Klusteranalys. Det är de linjer som möts under 90 procents signifikan-
snivå som visar det största sambandet.

När det gäller eleverna (elementen) är det Niklas, som bland annat gjort en kniv, som är mest lik 
Sandra, medan de övriga eleverna är ganska olika. När det gäller konstrukterna visar diagrammet 
det största sambandet mellan uthållighet och noggrannhet, men det finns också samband mellan 
att vara kreativ och att visa arbetsglädje, mellan att visa formkänsla och att våga testa samt att dra 
lärdom av egna erfarenheter och göra det bästa av sina förmågor.

Med hjälp av en så kallad principalkomponentanalys (Figur 5), är det möjligt att se konstrukter 
och element tillsammans. Man kan då förstå samband eller olikheter på ett bättre sätt.
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Fig. 5. Principalkomponentanalys av Torstens kognitiva matris. (Figuren är en 
autentisk bild direkt ur datorprogrammet. Det nära sambandet mellan vissa 
konstrukter gör att texterna delvis överlappar varandra.)

I denna figur ser vi hur Niklas (kniv) (t.v) och Petter (t.h.) närmast är varandras motsatser i lära-
rens ögon. Vi kan också se att omdömen och beskrivningar som ’detaljrik’, ’arbetsglädje’, ’kreativ’, 
’vågar testa’, ’formkänsla’ och ’ser lösningar’ har ett nära samband med varandra. En annan grupp 
av omdömen med inbördes samband är ’uthållighet’, ’noggrannhet’, ’skicklighet’, samt ’gör det 
bästa av sin förmåga’. Däremot har inte de båda grupperna samband med varandra eftersom de 
placerats i olika fält vinkelrätt mot varandra.

De matriser som visats i figur 2 och 3 kan användas på samma sätt som statistiskt material, 
både beskrivande och/eller tolkande, medan figurerna 4 och 5 enbart kan tolkas kvalitativt med 
de uppgifter som står till buds. Figurerna har genererats direkt ur dataprogrammet. 
Ett mycket tydligt konstruktpar som förekommer hos nästan alla intervjuade är traditionell kontra 
nytänkande. Det tycks som om lärarna menar att en elev är antingen traditionell eller nytänkande 
i sitt tankesätt. Lärarna verkar inte anse att det traditionella ligger till grund för nytänkande el-
ler kanske är ett förstadium till nytänkande. I de flesta fall kan man ana att lärarna menar att 
det är mera värt att vara nytänkande. Vid jämförelse med andra forskningsresultat av studier i 
bildundervisning,16 är det anmärkningsvärt att slöjdlärare betonar görandet och attityder till 
görandet på många olika sätt, medan ingen påtalar värdet av att egentligen ”se”eller ’noga iaktta’, 
vilket är viktigt i bildundervisningen. 

Vid jämförelser mellan de nio lärarintervjuerna visar det sig att flera av lärarna tenderar att 
upprepa visa aspekter som bedömningsgrund i sina konstrukter: idérikedom, måluppfyllelse, goda 
kontakt med läraren, samarbete med kamrater och så vidare, fastän med litet olika formuleringar. 
Det som upprepas kan vara ett uttryck för något som kan kallas lärarnas egna ”käpphästar” i 
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samband med bedömningar av elevernas arbete i slöjden. Konstrukterna skall enligt Kelly inte 
uppfattas som ett tyst språk utan som att de har en djupare innebörd. Det är möjligt att slöjdlärares 
bedömningar vilar på erfarenheter som är delvis oformulerade, därav deras svårigheter att kunna 
finna passande begrepp för de kunskapskvaliteter som lärarna avser.

Resultat

Kognitiva matriser som metod går alltså i korthet ut på att den intervjuade skall försöka få syn 
på och sätta ord på skillnader och likheter mellan de olika elementen samt kontrastera en före-
teelse gentemot en annan. Lärarna visade sig vara relativt ovana vid att verbalt tydliggöra sina 
överväganden vid bedömningar, men de tvingades i intervjuarbetet att ta ställning genom att 
jämföra, särskilja och rangordna de begrepp de själva genererat. I många fall kunde det vara svårt 
för dem att mera exakt formulera kriterier för vad som var önskvärt av eleverna. Däremot tycktes 
det ibland vara lättare att beskriva det som inte önskades, vilket passar konstrukternas bipolära 
uppbyggnad. Lärarna kunde känna igen och lättare definiera vad de sökte i de elevtillverkade 
slöjdföremålen, som de tagit med till intervjun. På samma sätt verkade det vara lättare att förklara 
vad de menade när fenomenet kunde exemplifieras genom att namnge elever/studenter som på 
något sätt hade visat den kompetens de efterfrågade. Igenkännande innebär också möjligheter 
att särskilja. Lärarna kan alltså känna igen en tidigare noterad kunskapsnivå eller kvalitet när de 
stöter på den igen hos någon annan.

När lärarna i undersök ningen blev uppmanade att försöka uttrycka likheter och skillnader mel-
lan eleverna bidrog det till att tydliggöra andra aspekter än de som lärarna vanligtvis använder vid 
bedömningar. Möjligen framträdde andra tankemönster än de brukade följa när de reflekterade 
över be döm ningsfrågor. Eventuellt bidrog själva intervjumetoden till att begrepp som annars 
skulle ha haft större samband blev placerade i var sitt ändläge på den 9-gradiga skalan, som da-
taprogrammet tillhandahåller.

Avslutande kommentarer

Kognitiva matriser passar bra som forskningsmetod när forskaren försöker kartlägga uppfattningar 
eller vill fånga människors eller yrkeskategoriers föreställningar av sin omvärld eller hur begrepps-
bildningen går till. Tekniken tillåter en stor öppenhet för intervjupersonernas egna föreställningar 
och egna vokabulär, bland annat därför att själva datainsamlandet sker i en samtalsliknande form. 
Kellys teori innebär att att de kognitiva matriserna skall förstås som beroende av sitt sammanhang. 
Det handlar om att undersöka faktiska företeelser i människans naturliga miljö, i hennes sociala 
värld. Att använda kognitiva matriser har visat sig vara ett sätt att generera ett rikt material, som går 
att analysera på flera olika sätt. Även utan att använda färdiga datorprogram, finns det en del att lära 
av metoden att intervjua med hjälp av slumpade triader och sättet att ranka olika konstrukter. 

Att intervjua med hjälp av kognitiva matriser som metod, kräver att intervjuaren själv är kun-
nig i tekniken. Det kan vara svårt för forskaren att agera enbart som vägledare och inte påtvinga 
intervjupersonerna konstrukter, när de behöver hjälp att formulera sig. Kognitiva matriser innebär 
heller ingen tidsbesparing jämfört med andra typer av intervjuer, eftersom det är nödvändigt att 
intervjupersonen formulerar ett antal konstrukter – ju flera desto bättre – och det kan ta mycket 
olika lång tid. Andra problem med intervjuer med kognitiva matriser är delvis desamma som vid 
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alla intervjusituationer. Ojämn roll- och maktfördelning kan medföra att intervjupersonen försöker 
anpassa sina svar till vad de tror förväntas av dem. En positiv effekt som inte beskrivits i metodlit-
teraturen, har kunnat iakttas under den pågående studien. Själva datorhanterandet verkar till viss 
del neutralisera maktpositionerna i intervjusituationen. Intervjupersonen interagerar i första hand 
med datorn och forskaren kan inta en relativt tillbakadragen plats som teknisk support och som 
eventuellt bollplank när olika begrepp testas, innan de slutligen skrivs in på datorn. 

Även särskilda problem kan hänföras till datortekniken. När man använder datorprogram finns 
alltid risken att intervjupersonen ofrivilligt trycker ”fel” eller vill ändra på redan inlagda data. Då 
gäller det att intervjuaren kan hantera de tekniska problem som kan uppstå. Det är inte heller 
alltid som den teori som kognitiva matristekniken bygger på överensstämmer med den praktiska 
verkligheten. Vissa begrepp kan bli skruvade bara för att vara motpoler eller kontrast till något 
annat. Det kan också uppstå svårigheter när intervjupersonen skall ange relationen mellan element 
på en skala och användandet av kontrasterande motsatspar. Begrepp som med lätthet kan anges 
i många steg mellan de kontrasterade ändlägena passar bra. Andra begrepp som endast passar i 
skaltyp med två steg, som till exempel man/kvinna, är oanvändbara som delar i en konstrukt, om 
man inte utgår från genus som något socialt konstruerat med många mellanlägen. 

Att använda sig av laddering är en konst som kräver erfarenhet hos intervjuaren. Forskaren måste 
vara varsam med att påverka genom att införa nya begrepp, eftersom det påverkar autenticiteten i 
begreppsanvändningen. Samma begrepp kan dessutom uppfattas olika i olika sammanhang. Det är 
tidskrävande och det gäller att ställa frågor som hjälper försökspersonen att fokusera rangordningen 
mellan polerna och som inte lockar in på sidospår. I proceduren kan det ske sammanblandningar 
och förväxlingar av vad som är högt och lågt på skalan.17 

En fördel som slöjdlärarna påpekade, var att de genom arbetet med triader och med att skriva 
egna begrepp ”tänkte på ett annat sätt” än de gjort tidigare. När lärarna kontrasterade och skattade 
elementen fick de anledning att mera ingående fundera över begreppens betydelse. Utan forska-
rens påverkan började de reflektera över sitt eget sätt att tänka i bedömningsfrågor. Att använda 
metoden kognitiva matriser startade en process som oavsett forskningsresultat satte fokus på något 
som lärarna tyckte kändes angeläget. 

Förslag till vidare läsning av metodlitteratur 

Björklund, Lars. Repertory Grid Technology – Metod med svaret på alla frågor? 2003. (kursupp-
gift) http://www.ifm.liu.se/~labjo/RepGrid.pdf (2006 06 17) 

Borg, Kajsa. ”Repertory Grid som forskningsmetod.” I Kunskap, lärande och bedömning i estetiska 
och praktiska ämnen, red. V. Lindberg & K. Borg. Stockholm: Stockholms Universitets Förlag. 
(utkommer i aug. 2008)

Fransella, Fay & Bannister, Don. A Manual for Repertory Grid Technique. London: Academic 
Press, 1977.

Fransella, Fay (ed.). International Handbook of Personal Construct Psychology. Chichester: John 
Wiley & Sons Ltd, 2003.

Kelly, George. A.“A Brief Introduction of Personal Construct Theory.” I Pespectives in Personal 
Construct Theory, red. D. Bannister. London: Academic Press, 1970.



135

Slöjdlärares språkbruk vid bedömning – Kognitiva matriser som metod 

Pope, Maureen & Denicolo, Pamela. Transformative Education. Personal Construct Approaches to 
Practise and Research. London: Whurr Publishers Ltd., 2001.

Weikert, Brenner & Persson. “Exploring Constructivism. Repertory Grid Techinque as a Tool 
for Mapping Cognitive Structures.” I Work Science Research Bulletin 1:2001. Kristianstad: 
Kristianstad University, 2001. (konferensrapport)

Noter
1 Lars Lindström, ”Pedagogisk bedömning,” i Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och ut-

veckla kunskap, red. Lars Lindström & Viveca Lindberg. (Stockholm: HLS förlag, 2005).
2 Lars Lindström, Kajsa Borg, Marlene Johansson & Viveca Lindberg, ”Kommunikation och lärande i slöjd-

praktiker”. (Ansökan till Vetenskapsrådet, 2003).
3 Skolverket, Kursplaner och betygskriterier (Lpo94). (Stockholm: Skolverket, 2000). 
 Lpo 94; Skolverket, Allmänna råd och kommentarer. Likvärdig bedömning och betygsättning. (Stockholm: 

Skolverket, 2004).
4 Kajsa Borg, Slöjdämnet – intryck, uttryck, avtryck. (Studies in Education and Psychology) (Diss.) (Linkö-

ping: Linköping 2001); 
 Christina Nygren-Landgärds, Educational and teaching ideologies in sloyd teacher education. (Åbo: Åbo Aka-

demi University Press, 2000).
5 Skolverket, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Slöjd. (Stockholm: Skolverket, 2005).
6 Skolverket, 2000.
7 Skolverket, 2000, 94.
8 Lars Lindström, ”Från novis till mästare. En studie av bedömningskriterier i slöjd,” Visioner om slöjd och 

slöjdpedagogik, red. Christina Nygren-Landgårds & Juhani Peltonen (Vasa: NordFo. Distribution Åbo Aka-
demi, 2001).

9 Sven Andersson, Vad är god fysikundervisning? Studie av några lärarstudenters uppfattning med Repertory Grid 
Technique (Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för fysik och mätteknik, 2005); 

 Klas Borell & Sten-Olof Brenner, Att spegla verkligheten (Lund: Studentlitteratur, 1997).
10 George, A. Kelly, The Psychology of Personal Constructs. Vol. I-II (New York: Norton, 1955).
11 I den fortsatta texten kommer jag att använda samma terminologi som i Borell & Brenner, 1997, dvs. kog-

nitiva matriser i stället för repertory grid och konstrukter i stället för det engelska begreppet ”constructs’. 
12 Borell & Brenner.
13 Borell & Brenner.
14 Luis Cohen, Lawrence Manion & Keith Morrison, Research Methods in Education. 5th edition (London/

New York: Routledge/Falmer, 2002), 341 ff.
15 Se t.ex. http://repgrid.com eller www.repgrid.unimelb.edu.au/grids.htm
16 Lois Hetland, Ellen Winner, Shirley Veenema, Kimberley M. Sheridan” Studio thinking. The real benefits of 

Visual Arts Education. (New York: Teachers Colleges Press, 2007).
17 Borell & Brenner.



136



137

Del III Föreställningar, beteenden och känslor  
 i fokus



138



139

Social interaktion i klass- 
rummet – Ett mikrosociologiskt  

angreppssätt
Jonas Aspelin

Forskningsproblem

För en tid sedan såg jag den uppmärksammade svenska dokumentärfilmen Vikarien. Filmen 
handlar om den unge och engagerade läraren Max som arbetar på en av Stockholms så kallade 
problemskolor. Han har förlorat greppet om sin undervisning. Eleverna är ointresserade av skol-
ämnena, pratar på om allt möjligt annat, sitter i sina egna världar, kommer och går lite hur som 
helst, skolkar regelbundet. Max söker hjälp hos sin gamle högstadielärare Folke, som trots att 
han är 72 år arbetar kvar på samma skola. Max och Folke undervisar på klart olika sätt. Kort sagt 
lägger den förre mindre vikt vid ordningsfrågor än vad den senare gör. 

Filmen förmedlar ingen enkel lösning på undervisandets problematik, åtminstone inte likt 
många spelfilmer – alltifrån De upproriska (1966), via Döda poeters sällskap (1989) fram till 
Gosskören (2003) – där det i en rörig skolklass etableras humana ordningar tack vare en skicklig 
lärares ingripande. Det bestående intrycket av Vikaren är likväl att eleverna lär sig viktiga saker 
under resans gång. Vad ligger till grund för deras utveckling? Max och Folke må vara olika som 
lärare, men de delar en i sammanhanget ovärderlig egenskap: ett genuint intresse för eleverna som 
personer. Ett av filmens centrala budskap, som jag tolkar den, är att pedagogiska framsteg bygger 
på (goda) relationer mellan lärare och elever. 

Det forskningsprojekt som jag ska berätta om i denna artikel syftade till att undersöka hur 
socialt beteende ordnas i undervisningssituationen och vilken betydelse lärare-elev-relationen har 
i denna process.1 Projektet pågick under flera år och går inte att överföra direkt till uppgiften att 
skriva ett examensarbete. Ni skulle emellertid kunna göra något liknande, i mindre skala. Det 
förutsätter förstås inte att ni övertar mitt syfte. Däremot förutsätter det att ni intresserar er för 
vad som händer när människor möts.

Mikrosociologi står för studium av vardagliga, autentiska interaktionsprocesser. Mer specifikt under-
söker man hur människors verbala och ickeverbala beteende påverkas i ansikte-mot-ansikte situationer. 
Schematiskt sett finns det två huvudsakliga vägar för den som vill samla in material till en sådan un-
dersökning: antingen observerar man interaktionsprocesser direkt (och för systematiska anteckningar), 
eller dokumenterar man processerna med något slags tekniskt hjälpmedel. Jag kommer att tala för 
videodokumentation som den effektivaste datainsamlingsmetoden i studiet av social interaktion. 
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När data har samlats in ställs man inför frågan hur materialet ska bearbetas. Nedan talar jag 
om del-/helhetsanalys som ett möjligt svar på den frågan. Allt slags socialt beteende, verbalt som 
ickeverbalt, är tvetydigt och måste förstås utifrån sin kontext. ”Kontext” innebär då att man 
tolkar beteendet i ljuset av att det yttras i en viss interaktion, av en viss person, i en viss grupp, 
i ett visst slags relation, i en viss institution, i ett visst historiskt skede osv.2 Man tar avstamp i 
en detaljerad beskrivning av social interaktion och försöker förstå hur de mindre delarna hänger 
ihop med större helheter. 

Djupdykningar i mikrovärlden är fascinerande – spännande och stundtals en aning skräm-
mande. Forskarens (och praktikerns) vardagliga sätt att uppfatta omvärlden och sig själv blir 
nästan ofrånkomligen ifrågasatt och problematiserat. En ordinär lektion som ytligt sett framstår 
som händelselös och askgrå träder genom mikrostudiet fram som dramatisk och mångfärgad. 
Videodokumentation och del-/helhetsanalys spelar huvudroller i den mikrosociologi som jag 
redogör för nedan (och i fortsättningen benämner ”mikrosociologi”). En annan betydelsefull roll 
spelar den teoretiska ram man väljer.   

Teoretiska utgångspunkter

Scheffs mikrosociologiska teori

I början av forskningsprojektet sökte jag efter en teori som kunde belysa vad som händer när 
lärare och elever kommunicerar med varandra. Valet föll på Thomas Scheffs mikrosociologiska 
teori.3 Scheffs tänkande kan placeras inom den interaktionistiska forskningstraditionen (Charles 
H. Cooley, George H. Mead, Erving Goffman, Tamotsu Shibutani m.fl.). Han är också en av 
pionjärerna inom den gren av sociologin som benämns känslornas sociologi (sociology of emotions), 
dit t.ex. även Arlie Russell Hochschild och Randall Collins räknas.4

Nyckelbegreppet i Scheffs teori är sociala band som står för den kraft som håller ihop män-
niskor i samhället. Bandet är inget fast tillstånd utan en interaktionsprocess. Det kan anta vissa 
mönster – medlemmar av en utbildningsgrupp utvecklar t.ex. relationer av en viss karaktär – men 
i verkligheten kan det aldrig tas för givet. I en konkret situation kommer det antingen att upp-
rätthållas, byggas, hotas, repareras eller klippas av. Sociala band utgör det huvudsakliga motivet i 
mänsklig handling. Dels strävar vi efter att göra oss förstådda, dels vill vi bli bekräftade och bekräfta 
andra. Scheff använder begreppet samklang för att beskriva den grad av ömsesidig förståelse och 
respekt som uppstår mellan människor. Kognitiv samklang sammanhänger till stor del med verbal 
kommunikation; ord och meningar, innehållet, vad vi säger till varandra. Emotionell samklang 
sammanhänger på motsvarande vis med ickeverbal kommunikation; gester, ansiktsrörelser etc., hur 
vi samtalar och överhuvudtaget det sätt vi har gentemot varandra.

    Känslor spelar en viktig roll i sammanhanget. Scheff antar, utifrån Cooley, att människan har 
två grundkänslor: skam och stolthet. Begreppen används som samlingsbeteckningar på ett flertal 
känslor och ges beteckningen ”grundkänslor” eftersom de tillhandahåller omedelbara signaler till 
individen om det sociala bandets karaktär. Man ska inte uppfatta skam som en negativ känsla och 
stolthet som en positiv. Känslorna är framför allt funktionella, dvs. har en viktig uppgift att fylla 
i det sociala livet. Skam signalerar att det sociala bandet är bräckligt, medan stolthet indikerar 
att det är stabilt. Skam uppstår i en social kontext där individen ser sig själv negativt värderad. 
Stolthet uppstår på motsvarande sätt då individen finner sig positivt värderad. Känslor är normalt 
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sett aktiva moment i social interaktion och vägleder individens handlingar. De kan emellertid 
förträngas. Skamkänslor som inte erkänns, besvär som individen inte känns vid, har en destruktiv 
inverkan i det att de ger en missvisande bild av det sociala bandets tillstånd. Skamkänslor är alltså 
i första hand indikationer på problematiska relationer, men i viss form är de också aktiva hinder 
mot byggandet av band. Bräckliga band uppstår å ena sidan då individen ”uppslukas”, dvs. kom-
mer för nära den andre, å andra sidan då hon/han ”isoleras”, dvs. distanseras alltför mycket från 
den andre. Scheff beskriver dessa processer i termer av under- respektive överdifferentiering, och 
ser det som två former av alienation. Stabila band karakteriseras av optimal differentiering, dvs. av 
att graden av närhet och distans regleras på ett adekvat sätt. 

Om ni nu bestämmer er för ett mikrosociologiskt angreppssätt, vilken roll kan det teoretiska 
perspektivet spela? Jag föreslår att ni tidigt väljer en befintlig teori. Detta är alls inte något krav, 
men det kan, vilket diskuteras nedan, vara ett gott stöd i arbetet. Hur ska teorin användas? Ska 
ni först slå fast vissa hypoteser och sedan testa dem på ert empiriska material? Eller ska ni först 
granska ert empiriska material och därefter applicera teorin? Ingen av dessa vägar rekommenderas 
här. Det mikrosociologiska angreppssättet innebär ett mellanting, kort sagt att man växlar mellan 
teoretisk reflektion och empirisk observation genom hela undersökningsprocessen.

Datainsamlingsmetod

Videodokumentation

Video, kan man konstatera, är den mest användbara datainsamlingsmetoden i studiet av social 
interaktion. Med hjälp av videoteknik kan man fånga in subtila skeenden, tecken som vi vanligtvis 
inte lägger märke till vare sig som deltagare eller som observatörer. Videodata ger förutsättningar 
för mycket noggranna beskrivningar, analyser och teoretiska tolkningar av samspel i vardagliga 
miljöer. Forskaren får tillgång till händelseförlopp som kan ses om och om igen ur en mängd 
olika synvinklar. Hon/han kan upptäcka nya saker hela tiden. Detta slags data begränsar också 
risken för att forskaren utgår ifrån förutfattade meningar om sitt ämne och de sociala situationer 
hon/han undersöker. Vidare kan andra forskare ta direkt del av data, kontrollera om analyser 
och tolkningar är rimliga samt bidra med nya iakttagelser och synpunkter. Överhuvudtaget ger 
sådana data goda möjligheter att kommunicera forskningsresultat visuellt. Som videoobservatör 
får man emellertid inte förledas tro att det material man samlar in är identiskt med verkligheten 
eller att man utifrån det kan tala om vad som ”faktiskt hände”. Videodata är alltid fattigare än 
verkligheten och innebär att viktig information gått förlorad. Olika inslag i social interaktion, 
såsom smak, lukt, värme och mer diffusa fenomen som stämningar, saknas t.ex. på videofilmen. 
Det synfält videokameran tillhandahåller är selektivt och insamlingen av data begränsas av sådana 
faktorer som vilka objekt man vinklar kameran mot, hur man zoomar och hur man använder sig 
av ljudkällor. Videodata är förvisso primärdata (återgivningar av pågående händelseförlopp) och 
inte sekundärdata (människors föreställningar om händelseförlopp), men är icke desto mindre 
rekonstruktioner av något som redan har inträffat.5 

I mitt projekt ingick två gymnasieklasser, en årskurs 1 på Samhällsprogrammet och en årskurs 
2 på Barn och fritidsprogrammet, samt tre undervisande lärare i varje klass. Jag vistades i klasserna 
under ett läsår. Under höstterminen bekantade jag mig med elever, lärare och skolmiljö i stort. Jag 
ägnade mig också åt direkta observationer; satt med under en mängd lektioner, iakttog skeendet 
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med koncentrerad blick och förde anteckningar utifrån en observationsguide. Under vårterminen 
samlade jag in videodata från de båda klasserna. 35 lektioner spelades in med två videokameror, 
varav den ena riktades mot läraren och den andra mot eleverna. Jag använde fyra ljudkällor; 
kamerans två och två separata mikrofoner som placerades i klassrummets tak. Av pragmatiska 
skäl bestämde jag mig för att huvudsakligen observera ”offentlig kommunikation”, i bemärkelsen 
kommunikation som sker inför hela eller större delen av skolklassen.    

Hur kan ni gå till väga om ni väljer video som datainsamlingsmetod, med de mer begränsade 
resurser som står till ert förfogande? Om ni har för avsikt att undersöka den skolmiljö där er 
verksamhetsförlagda utbildning är förlagd är en stor del av förberedelsearbetet redan gjort. Ni är 
bekanta med miljön och bör ha lätt att få deltagare till studien. Oavsett om ni känner deltagarna 
eller inte måste ni förstås informera dem om ert projekt – såväl muntligt som skriftligt – och 
göra klart att ni avser att följa gängse forskningsetiska regler genom hela processen. Ni gör sedan 
lämpligen några direkta observationer i de utbildningsgrupper som ni har valt ut. 

Den huvudsakliga datainsamlingen kan inledas med att ni videofilmar ett antal lektioner som 
ni inte räknar med ska ingå i det fortsatta projektet. Detta för att deltagarna ska vänja sig vid att 
bli filmade. (Det finns också en viss risk att ljud och/eller ljuskvaliteten på de första inspelningarna 
blir mindre god). Mitt resonemang utgår ju ifrån att ni vill studera social interaktion i autentiska 
situationer. Liksom andra forskare måste videobservatören beakta att det kan uppkomma olika 
slags forskningseffekter. Även om den forskningseffekt som sammanhänger med videoobservation 
inte behöver vara alls så stor som ofta befaras behöver frågan ställas och besvaras. Den kan inte 
avgöras principiellt utan måste prövas empiriskt, utifrån det konkreta fallet.6 

Hur många lektioner är det rimligt att ni dokumenterar inom ramen för ert arbete? Svaret 
är egentligen avhängigt det konkreta syfte ni har och hur grundlig analys ni avser att göra. Låt 
mig ändå ge följande förslag: efter att ni gjort ett par provfilmningar spelar ni in ytterligare fyra 
lektioner. Av det sammanlagda materialet – sex videodokumenterade lektioner – väljer ni sedan 
ut tre filmer av god audiovisuell kvalitet, som ni fördjupar er i.

Analysmetod

Den första analysen av videodata

Om ni följer mitt förslag har ni i detta skede dokumenterat flera lektioner med videokamera samt 
valt ut tre filmer för fortsatt studium. Hur går ni vidare? För det första måste ni ha tillgång till 
teknisk utrustning med hjälp av vilken videofilmerna kan bearbetas. Idag sker sådan bearbetning 
vanligtvis med datorns hjälp, men då jag gjorde min undersökning var videobandspelare och 
tevemonitorer vad som stod till buds. Jag hade använt två kameror vid inspelningen och kunde 
synkronisera filmerna, dvs. lägga dem i varsin videobandspelare och samordna dem tidsmässigt. 
Så kunde jag observera lärarens beteende i den ena monitorn och elevernas i den andra. Den 
centrala fråga som styrde min granskning var: ”vad händer egentligen här?”.7 

Jag föreslår att ni börjar med att se videofilmerna upprepade gånger: att ni lär känna dem, stäl-
ler olika frågor till dem (utifrån syfte, frågeställning, teori etc.) och resonerar kring tänkbara svar. 
Fundera även över vilka episoder som kan passa för mer närgången granskning. Då ni ställs inför 
frågan hur data ska ordnas – så att den blir möjlig att tolka och presentera för andra i en vetenskaplig 
uppsats – har ni kommit in i den mer systematiska fasen av analysarbetet. Analys handlar om att 
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bearbeta och få struktur på data. Det finns många olika slags analysmetoder. Oavsett om ni väljer 
den metod som jag beskriver nedan eller någon annan är steg nummer 1 givet: ni transkriberar 
data från videofilmerna, dvs. överför kommunikationen till skrift. En mikrosociologisk studie ska 
leda till ingående tolkningar av människors beteende. För att kunna prestera sådana tolkningar 
behövs detaljrika transkriptioner. 

Min analys inleddes med relativt ytlig transkribering av verbal kommunikation i de lektioner 
som valts ut. När jag sedan valt ut en viss episod för närgånget studium justerades den preliminära 
transkriptionen. Projektet baserades på åtta omsorgsfullt gjorda transkriptioner. Ambitionen var att 
noggrant och sanningsenligt återge verbal och ickeverbal kommunikation i de aktuella episoderna. 
Episodernas längd varierade något, men merparten var mellan en och två minuter. Här följer ett 
utdrag ur den verbala transkriptionen av en klassrumsepisod:

0.40. Läraren:  Det är riktigt va. Och hur mycket är det ungefär, 1.8 viktprocent
 alkohol? Hur mycket starköl kan det va? Nå´n som vet?

(Paus 4 sekunder)

0.51. Läraren: Ja, det är inte så mycket va?

0.52. Lasse: En xx (orden efter är ohörbara)

0.53. Läraren: To…?

0.53. Lena: Två burkar.

0.54. Läraren: Vad sa du?

0.55. Lena: Två burkar.

0.56. Läraren: Två burkar ungefär!

(Paus 5 sekunder)

1.01. Lasse: Va?

1.03. Lasse:  Va, va, va menar du?

1.05. Läraren: Förlåt?

1.06. Lasse: Ah, skit samma.

1.07. Läraren: Ja

(Paus 6 sekunder)

1.12. Läraren:  Just det. Vi fortsätter.  

I nästa skede transkriberade jag ickeverbal kommunikation i episoden och noterade sådant som 
ansiktsrörelser, blickar, gester, kroppspositioner och kroppsrörelser, hur man talade, hur man 
hanterade objekt samt hur man rörde sig i rummet. Skeendet mellan 1.05 och 1.07 i ovanstående 
utdrag framställdes så här (med vissa språkliga ändringar):

1.05. Läraren:  Förlåt?

Frågan uttalas kort och distinkt. När ordet formuleras är lärarens ansikte orörligt och 
riktat mot Lasse, halsen är spänd och munnen stram. Omedelbart efter lärarens yttrande 
sänker Lasse blicken, ser från läraren och ner mot bänken. Jons blick ändras på samma 
sätt. Tommy ser fortfarande ner i bänken. Elev 10, som ögonblicket före vänt sig upp 
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mot läraren, responderar på lärarens mening genom att se bort från honom. Hon ändrar 
samtidigt kroppsposition och börjar titta på sin armbandsklocka. 

1.06. Lasse:  Ah, skit samma.

Lasses handling följer omedelbart efter lärarens yttrande. Han ser ner i bänken. Lärarens 
position är oförändrad.

Urvalet av episoder gjordes utifrån tre kriterier, varav det första hade mer subjektiv karaktär. Jag 
utgick ifrån att episoderna skulle vara intresseväckande, sporra mig att få svar på den centrala 
frågan ”vad händer egentligen här?” (som i ovanstående exempel, där jag redan vid inspelnings-
tillfället förundrades över varför läraren och eleverna agerade som de gjorde). För det andra skulle 
episoderna innehålla verbal och ickeverbal kommunikation mellan lärare och elever, ett kriterium 
som gjorde att merparten kunde väljas bort. För det tredje skulle episoderna innehålla något slags 
normbrott, dvs. avvikelser i förhållande till de interaktionsstrukturer som i övrigt kännetecknade 
lektionerna. 

Hur ska ni göra ert urval? Kanske intresserar ni er främst för typiska fall, dvs. skeenden som 
förefaller karakteristiska för undervisning i den skolklass ni studerar och kanske för undervisning 
i vidare mening? Eller är ni tvärtom särskilt intresserade av atypiska fall, kritiska incidenter, pro-
blematiska situationer, skeenden som avviker från de gängse mönstren? Mitt förslag går ut på 
att ni väljer ”både och”. Eller rättare sagt: att ni koncentrerar er på den senare typen av fall, men 
relaterar dem till ”normala förhållanden”. Med en sådan inriktning kan ni belysa dolda meningar i 
undervisningen, ordningar och processer som vanligtvis tas för givna av deltagarna såväl som av er 
själva. Det är också den inriktning som jag tror är mest fruktbar sett till er professionsutveckling. 
Hur många episoder ska ni transkribera? Om ni, som jag antar, vill göra en relativt grundlig mik-
rosociologisk studie bör ni nöja er med ett fåtal episoder, på sin höjd tre-fyra stycken om någon 
minut vardera. Om ni väljer ett större antal kommer ni knappast att kunna uttala er initierat om 
den ickeverbala kommunikationen, och den utgör ett betydelsefullt stoff i sammanhanget. Då ni 
har valt ut de episoder som ska ingå i mikrostudien bör ni helst transkribera all offentlig, verbal 
kommunikation i de lektioner som episoderna ingår i. Det tar sin tid, men är värdefullt för det 
fortsatta arbetet. Därefter siktar ni in er specifikt på de valda episoderna, justerar era preliminära 
verbala transkriptioner och kompletterar med transkriptioner av ickeverbal kommunikation. 

Del-/helhetsanalys 

Ni har i detta läge transkriberat verbal och ickeverbal kommunikation i de klassrumsepisoder som 
valts ut. Nu infinner sig frågan hur ni ur dessa diskurser ska kunna utforska ert forskningsproblem. 
Jag redogör nedan för en användbar analysmetod. 

Scheffs analysmetod benämns del-/helhetsanalys (part/whole analysis). Den syftar till att under-
söka förhållandet mellan delar och helheter i social interaktion. Den mikrosociologiske forskaren 
pendlar mellan observationer av interaktionsprocesser och reflektioner över vad dessa processer 
innebär. I analysen växlar man mellan text (transkription av dokumenterad kommunikation) och 
kontext (det sammanhang i vilken kommunikationen är inbäddad). Utan att fördjupa oss i saken 
kan vi, med C.S. Peirces begrepp, benämna denna metod abduktion, till skillnad från ”induktion” 
och ”deduktion”.8 
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Den basala betydelsebärande enhet som forskaren har att utgå ifrån är en interaktionssekvens 
(exchange), dvs. en persons handling plus en annan persons respons. En interaktionssekvens 
innefattar mindre delar, de enskilda ord och gester som individer yttrar. För att förstå innebörden 
av lärarens handling då han säger ”förlåt” (i ovanstående exempel), måste man se handlingen i 
ljuset av dess närliggande och vidgade sociala kontext. Man kan relatera verbala och ickeverbala 
komponenter till varandra, t.ex. se till hur läraren talar och hur han rör sig när han talar. Dylika 
mikrokomponenter kan också relateras till själva interaktionssekvensen, t.ex. Lasses åtföljande 
respons. Vidare kan man beakta vad som hände före och efter interaktionssekvensen, i episo-
den som helhet samt i lektionen i stort. Det finns en mängd andra omständigheter som man 
kan ta hänsyn till. Scheff menar att forskaren optimalt sett klättrar upp och ner längs en del-/
helhetsstege (part/whole ladder), från skeendets mikroskopiska detaljer till relationella, sociala, 
kulturella och samhälleliga förhållanden sådana de upplevs av deltagarna i interaktionen. Av 
pragmatiska skäl måste man emellertid koncentrera sig på vissa av stegens fotstöd. Nedan finner 
ni en relativt avgränsad och konkret del-/helhetsstege, som den mikrosociologiske klassrums-
analytikern kan vägledas av.9 

Del-/helhetsanalys av klassrumskommunikation.

Nivå 1: Enskilda ord och gester (en deltagares handling och handlingens mindre 
komponenter)
Nivå 2: Interaktionssekvenser (förhållandet mellan en deltagares handling och en 
annan deltagares respons, t.ex. interaktion mellan en lärare och en elev)
Nivå 3. Konversationen (samspelet mellan två deltagare under ett något längre 
tidsförlopp, t.ex. mellan en lärare och en elev i en viss klassrumsepisod eller en 
hel lektion)
Nivå 4: Det interaktionella sammanhanget (övriga deltagares agerande under 
tidsförloppet, t.ex. vad som sker – under episoden eller lektionen – i utbildnings-
gruppen som helhet)
Nivå 5: Den interpersonella relationen (alla kända konversationer mellan de båda 
deltagarna, t.ex. relationen mellan läraren och eleven, så som det framgår utifrån 
forskarens totala datamängd)
Nivå 6: Beteendeordningen (det sätt på vilket samspelet mellan deltagarna organi-
seras under en viss social tillställning, t.ex. i en lektion, samt såsom samspelet van-
ligtvis organiseras i den aktuella skolklassen enligt forskarens totala datamängd)
Nivå 7: Institutionen (formella och informella förväntningar på deltagarna – t.ex. 
på lärare och elever i denna utbildningsgrupp, detta skolämne, denna skola, denna 
kommun, detta samhälle osv. – så som dessa kan utläsas ur diskursen samt ur annan 
data som forskaren har tillgänglig)

Jag föreställer mig att ni, i er analys, pendlar mellan ett antal av dessa nivåer. Tanken är att ni 
koncentrerar er på de lägre nivåerna men undersöker hur de är relaterade till de högre. Ingående 
kunskaper om de lägre nivåerna bidrar till kunskaper om de högre nivåerna, och vice versa. 
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Observera att ju högre upp på stegen man kommer, desto mer abstrakta är de förhållanden man 
har att göra med. 

Om vi vill förstå innebörden av social interaktion i en viss diskurs är det inte tillräckligt att 
studera vad människor faktiskt säger och gör tillsammans. Vi måste även dra slutsatser om sådant 
som individers intentioner, motiv och känslor. Scheff talar i det sammanhanget om att forskaren 
har att tolka interaktionens implicita budskap (the implicature), dvs. den mening som ligger i ord 
och gester utan att uttryckas öppet. Som deltagare är vi vanligtvis medvetna endast om en liten del 
av vad vi erfar och upplever. Den mikrosociologiske forskaren har i viss mening en fördel framför 
deltagarna, i det att hon/han kan studera sociala skeenden i ultrarapid, i minsta detalj, sekvens för 
sekvens – och reflektera över dess betydelse för individens handlingar. För att göra det måste hon/
han skifta ”mental växel” och gå på djupet med till synes triviala skeenden. Ju mer omsorgsfulla 
iakttagelser desto större möjlighet för forskaren att förstå de inblandade subjektens upplevelser. 

Även om det egentligen är ett ämne för en separat artikel bör nog något mer specifikt sägas 
om mikrosociologiskt studium av känslor. Känslor ses här som delar av den sociala interaktio-
nen. Studium av känslor kan vägledas av analytiska scheman vilka anger ett troligt samband 
mellan å ena sidan ”utvändig” verbal och ickeverbal kommunikation och å andra sidan ”inre” 
känslomässiga erfarenheter. Scheffs kollega Suzanne Retzinger har utvecklat ett sådant schema, 
för kodning av tecken på emotionen skam.10 När det gäller emotionen stolthet konstruerade 
jag ett analogt schema, helt enkelt genom att ändra Retzingers tecken så att de betecknade den 
motsatta känslan.11 Dylika scheman kan stödja forskaren då hon/han försöker förstå känslors 
funktion i social interaktion; hur de ständigt flödar och formges mellan och inom interagerande 
individer. Vad det sociala studiet av skam och stolthet framförallt har lärt oss är att den förra 
känslan ofta sammanhänger med ett döljande beteende, dvs. med att individen söker sig från 
sin sociala omgivning, medan den senare känslan på motsvarande vis yttrar sig i att individen 
öppnar sig, dvs. söker sig till omgivningen. Sådana samband är tankeväckande och kan vara till 
hjälp i analysen. De bör emellertid inte få oss att tro att det finns tekniska manualer med vilka 
man automatiskt kan bestämma känslomässiga innebörder av socialt beteende. Studiet av känslor 
är ett raffinerat arbete, där man utgår ifrån konkreta interaktionssekvenser och ser dem i ljuset 
av dess konkreta sociala kontext. 

Exempel på del-/helhetsanalys

Den fråga som stod i centrum av min analys var hur sociala band mellan lärare och elever formas. 
Skeendet under de två sekunder som behandlades ovan tolkades på följande sätt:

1.05. Läraren:  Förlåt?
1.06. Lasse:  Ah, skit samma.
På ett ytligt plan tycks det som om läraren kort och gott ber Lasse att upprepa sin fråga. 
Men den totala mängden meddelanden som hans uppträdande sänder ut säger något 
helt annat. Lärarens kroppsspråk under den halva sekund han yttrar sig förmedlar 
ett budskap till Lasse att denne gör bäst i att lämna scenen med omedelbar verkan. 
Läraren utsätter Lasse för en så kallad ”dubbelbindning”. På ett verbalt plan ber han 
Lasse upprepa frågan, men på ett ickeverbalt plan visar han att en sådan handling 
skulle innebära ett tydligt brott mot lärarens förväntningar. Att döma från Lasses och 
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kamraternas responser råder det ingen tvekan om vilken aspekt av lärarens handling 
som väger tyngst. De vänder sina blickar ner i bänken och Lasse säger som en omedelbar 
respons: ”Ah, skit samma”. Läraren har svarat på Lasses invändning genom att med 
manipulativa medel få honom att dra sig ur samtalet. I det ögonblick läraren säger 
”Förlåt?” hotas det sociala bandet mellan honom och Lasse. Lärarens isolering befästs 
i och med att han sätter sig själv främst och nedvärderar Lasse. När Lasse säger ”Ah, 
skit samma” vänder han sig från läraren. Detta beteende betyder inte endast att Lasse 
böjer sig för läraren och uppslukas av honom, utan också att bandet mellan honom 
och läraren klipps av. Lasse upplever lärarens agerande som kränkande och vänder 
skamset ner sin blick i bänken. Läraren framstår i detta skede som självtillräcklig. Han 
uppträder kontrollerat och verkar inte påtagligt besvärad av samspelet med Lasse eller 
av deras ömsesidiga alienationsupplevelse.  

Mina fallstudier byggde på minutiösa iakttagelser och inträngande tolkningar av det slag som 
exemplifieras ovan. Nu invänder kanske någon och menar att tolkningen är godtycklig, att den 
bygger på subjektiva intryck och att man lika väl kan uppfatta skeendet på helt andra vis. Vidare 
menar kritikern att tolkningen är för anspråksfull, att forskaren utger sig för att veta vad som 
faktiskt hände. Sådana invändningar bör tas på allvar. Mikrosociologen, liksom andra forskare, 
måste vara försiktig då hon/han påstår saker om de fenomen som studeras och göra fullkomligt 
klart för läsaren att hon/han inte tror sig kunna presentera en objektiv bild av verkligheten. En 
tolkning är alltid möjlig att omtolka, som forskare presenterar vi en version av många möjliga. 
Men tolkningar är också alltid mer eller mindre väl underbyggda, trovärdiga, sannolika, menings-
fyllda osv. I exemplet får vi ta del av vad som händer under en interaktionssekvens bestående av 
två sekunder. Min tolkning bygger långtifrån endast på iakttagelser av de noterade tecknen under 
denna specifika sekvens. Istället var det mot bakgrund av initierad kunskap om det sociala livet i 
den aktuella skolklassen – t.ex. vad som hände i lärarens och Lasses kommunikation i episoden 
som helhet (under cirka två minuter), hur övriga deltagare agerade i episoden, vad som hände just 
före och just efter episoden, vad som hände under lektionen i stort, hur läraren brukade undervisa, 
vilka beteendeordningar som brukade uppstå i klassen, vilken karaktär lärarens och Lasses relation 
föreföll ha utifrån övrigt empiriskt material osv. – som jag påstod att det sociala bandet mellan 
läraren och Lasse hotades i just detta ögonblick. Uttalandet om de minsta delarna gjordes med 
andra ord utifrån grundlig information om dess större helheter.

Varje del-/helhetsanalys av mina korta klassrumsepisoder betydde åtskilliga veckors arbete. 
Man kan inte kräva att ni, inom ramen för ett examensarbete, ska presentera dylika ingående 
studier. Vad man kan förvänta sig är att ni presenterar trovärdiga tolkningar av den interaktion 
som ni väljer att inrikta er på. Var noga med att basera ert studium på en saklig och värderingsfri 
beskrivning av händelseförloppet. När ni går vidare och analyserar relationen mellan delar och 
helheter i episoderna, var då måna om att underbygga era påståenden med uppgifter om hur 
deltagarna faktiskt beter sig. Jag har föreslagit att ni använder relevanta teoretiska begrepp. De 
kan hjälpa er att skärpa blicken, se skeenden ur nya, intressanta synvinklar, upptäcka aspekter 
av empirin som annars skulle ha passerat obemärkt förbi. Med teorins hjälp kan ni höja er över 
en vardaglig nivå och forma materialet på ett vetenskapligt vederhäftigt sätt. Därmed inte sagt 
att ni ska pressa in verkligheten i rigida mallar. Del-/helhetsanalys innebär kontinuerlig pendling 
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mellan empirisk observation och teoretisk reflektion, och inget av dessa moment bör betonas på 
det andras bekostnad.

Mikro-/makrolänkar

Med det mikrosociologiska angreppssättet kan man inte göra anspråk på generaliserbarhet i 
positivistisk mening. Scheff talar om mikrostudiet som ett forskningssteg mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod. Med eller utan inledande kvalitativ utforskning (steg 1) gör forskaren en mik-
roskopisk undersökning av enskilda fall (som ordagranna diskurser) och placerar in dem i största 
möjliga kontext (steg 2). Utifrån mikrostudiet konstruerar hon/han sedan en ”teori” (här ungefär 
i bemärkelsen ”allmän utsaga baserad på observationer av en serie enskilda fall”). Om teorin visar 
sig lovande, skulle steg 2 kunna följas av kvantitativ verifiering (steg 3). Scheff menar att gedigen 
del-/helhetsanalys kan generera en mikro-/makroteori. Undersökningen har varit framgångsrik 
om den visar på starka kopplingar mellan delar och helheter, det konkreta och det abstrakta, den 
lilla världen och den större.12 

Vad kommer ni att kunna uttala er om utifrån er mikrosociologiska studie? Ni gör en fallstu-
die, en granskning av ett antal klassrumsepisoder i en viss skolmiljö. Ni presenterar inträngande 
skildringar av enskilda fall och visar på signifikanta kopplingar mellan delar och helheter i och 
mellan fallen. I bästa fall kommer ni att kunna framställa trovärdiga tolkningar av hur de inter-
aktionssekvenser som ni skärskådar är förbundna med en större social och institutionell kontext. 
Följer ni mitt förslag använder ni en befintlig teori för att belysa dessa förbindelser och visar i den 
meningen på mikro-/makrolänkar. Däremot bör ni inte, enligt min mening, anta utmaningen att 
utveckla en ”mikro-/makroteori”, eftersom en sådan uppgift förutsätter ett större projekt än ert. 
Er resultatredovisning bör emellertid kunna bilda underlag för en intressant diskussion om de del-/
helhetskopplingar som ni har identifierat och om de kan tänkas vara utbredda eller inte. Föreställ-
ningen om relationer mellan delar och helheter implicerar att klassrummet utgör en mikrovärld. 
Detaljstudiet av den lilla världen kan leda till hypotetiska resonemang av allmänt intresse. Men 
forskaren måste vara försiktig då hon/han uttalar sig utöver sina konkreta fall. 

Resultat

Mitt projekt baserades i stor utsträckning på Scheffs teori om sociala band. Jag pendlade mellan 
att observera mindre delar och reflektera teoretiskt över större helheter. Om man på detta sätt låter 
en befintlig teori spela en central roll i sin forskning kan man behandla frågan huruvida teorin 
visat sig användbar eller inte. I presentationen av min undersökning kom jag att beskriva Scheffs 
teori som plausibel för att förstå hur lärare-elev-relationen konstrueras (vilket inte hindrade mig 
från att också framföra en del kritik mot teorin). 

Tanken med denna artikel är inte att presentera eller diskutera resultatet av min undersökning, 
men något kort kan ändå sägas om saken. De lektioner som jag studerade framträder genom del-/
helhetsanalysen som mikrovärldar. Social interaktion i denna institutionella kontext byggdes upp 
av en enorm mängd mer eller mindre reflekterade och mer eller mindre samordnade verbala och 
ickeverbala beteenden. Med hjälp av Scheffs teori kunde jag visa hur dessa beteenden i mina epi-
soder formas i enlighet med ett informellt och subtilt aktivitetskomplex, verksamt såväl mellan 
som inom deltagarna. Scheff talar om detta komplex i termer av respektsystemet (the deference-
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emotion system). Mina studier visade på vad som kan hända på det sociala och individuella planet 
om detta system sätts ur spel eller dras åt för hårt. Lärarna och eleverna i episoderna månade 
normalt sett om sitt eget och andras sociala värde, dvs. strävade efter att bemötas med respekt 
och att själva uppträda respektfullt. Med Scheffs begrepp kan man säga att de sökte samklang i 
kommunikationen, vinnlade sig om att reglera graden av närhet och distans mellan sig, att de 
undvek skamkänslor och strävade efter stolthetskänslor. Samtidigt var episoderna fyllda av tecken 
på motsatsen, dvs. på komplikationer med avseende på de sociala bandens formering. Såväl lärare 
som elever tycktes ovilliga att erkänna hot mot de sociala banden och de ackompanjerande skam-
känslorna. En föreställning som växte fram i min undersökning var att det finns två dimensioner 
i klassrumskommunikation; ett ytskikt och ett underliggande skikt. I den förra dimensionen ger 
deltagarna intryck av att respektera varandra, men under ytan förekommer mängder av indikationer 
om att denna konsensus är skenbar.13 

Avslutande kommentarer

Hur skulle en mindre mikrosociologisk studie av social interaktion i klassrummet skulle kunna 
utformas? Efter ovanstående resonemang kan det vara lämpligt att sammanställa mina förslag. 
Se nedanstående som en idé om hur en mindre mikrosociologisk studie av social interaktion i 
klassrummet kan utformas, inte som en modell för hur ni måste gå till väga.

Resonemangets utgångspunkt är att ni valt ett forskningsproblem som gör det angeläget att 
studera social interaktion i undervisningen. Den datainsamlingsmetod som är effektivast i ett 
sådant projekt är videdokumentation. Efter ett visst förberedelsearbete (t.ex. direkta observatio-
ner) spelar ni in cirka sex lektioner på video. Ur detta råmaterial väljer ni sedan ut cirka tre filmer 
som ni vill bearbeta och fördjupa er i. I nästa fas gör ni en förhållandevis enkel transkription av 
den verbala kommunikationen från de utvalda lektionerna. Därefter väljer ni ut ett mindre antal 
episoder om någon minut vardera, episoder som befinns relevanta utifrån syfte och frågeställning 
och som sporrar er att gå vidare i arbetet. I nästa skede transkriberar ni omsorgsfullt den verbala 
och ickeverbala kommunikationen i episoderna. Sedan övergår ni till del-/helhetsanalys, dvs. till 
att utforska och åskådliggöra relationer mellan episodernas minsta delar (ord och gester) och den 
sociala kontext som dessa ingår i och bygger upp. I detta arbete använder ni er med fördel av 
teoretiska begrepp och pendlar fram och tillbaka mellan olika analysnivåer (vandrar upp och ner 
längs en ”del-/helhetsstege”, se min modell ovan). Då ni har belyst väsentliga innebörder av den 
sociala interaktionen i episoderna, dvs. utvecklat kunskaper om förhållandet mellan de delar och 
helheter som ni identifierat, påbörjas själva resultatredovisningen. Frågan hur den ska läggas upp 
överlåts med varm hand åt er.
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hag: Symposion, 1999); Stolthed og skam i undervisningen (Kobenhavn: Gyldendals laerarbibliotek, 2004) 
(sv. övers. med titeln Banden mellan oss är slut på förlaget) samt ”Beneath the surface of classroom interac-
tion,” Social Psychology of Education (2006) 9:227-244. 

2 Jfr. med Thomas Scheff, Emotions, the Social Bond, and Human Reality: Part/Whole analysis (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997), s. 2. 

3 Sådan den utformas i bland annat böckerna Microsociology: Discourse, emotion and social structure (Chicago: 
University of Chicago Press, 1990), Bloody Revenge:  Emotions, nationalism and war (Boulder: Westview 
Press, 1994) samt a.a.

4 Se t.ex. Theodore D. Kemper (red.), Research Agendas in the Sociology of Emotions (New York: State univer-
sity of New York press, 1990). 

5 Detta stycke bygger på Brigitte Jordan & Austin Henderson, ”Interaction Analysis: Foundations and Prac-
tice,” The Journal of the Learning Sciences 4 (1) (1995): s. 39-103; Vesa Leppänen, Inledning till den et-
nometodologiska samtalsanalysen (Lund: Lund University, Research report 1997:3); Tove Arendt Rasmusen, 
“Video mellem samtale og observation,” i H. Alrö & L. Dirckinck-Holmfeldt (red.) Videoobservation (pp. 
51-72) (1997) samt Aspelin, 1999. 

6 Se Jordan & Henderson (a.a) och Leppänen (a.a). 
7 Se vidare Aspelin, 1999, 24 ff.
8 Se vidare Scheff (1990, 1997).
9 Exemplet är en omarbetning av en modell i Scheff (1997) s. 54.
10 Suzanne Retzinger, Violent Emotions: Shame and rage in marital quarrels (Newbury Park: Sage Publications, 

1991).
11 Aspelin, 1999, 81 f.
12 Se och jämför med Scheff (1997), 19 f, 47 ff.
13 Se vidare Aspelin, 2006. 
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matematik – Kvantitativ metod  
i forskning om föreställningar 

Peter Nyström

Forskningsproblem

För en tid sedan blev jag kontaktad av en lärarstuderande som skulle skriva en uppsats. Hon visste 
inte vad hon skulle skriva om, men hon ville absolut göra något kvantitativt, ”inga intervjuer och 
sånt”. När jag ändå undrade om hon hade några idéer eller uppslag till studiens inriktning nämnde 
hon två saker: effekter av timplanelös undervisning respektive följderna av det stora inslaget av 
enskilt arbete i matematik. Båda inriktningarna är angelägna och forskningsbara, men varför var 
det så viktigt för denna student med en kvantitativ ansats? Varför är det så vanligt att forskare 
och studenter på grund- och forskarutbildningsnivå kategoriserar sig själva som ”kvalitativa” eller 
”kvantitativa”, och att de gör det innan de analyserat det problem de är intresserade av att studera? 
Om man nu vill studera till exempel timplanelös undervisning, hur gör man det ”kvantitativt”? 
Hur gör man det ”kvalitativt”? Vari ligger egentligen skillnaden?

Jag tänker beskriva en studie som jag arbetat med och som har ganska stora inslag av det som 
många betecknar som ”kvantitativ” forskning. Utifrån den studien tänker jag sedan kortfattat 
problematisera vetenskaplig metod med utgångspunkt i det som brukar betecknas som kvalitativt 
och kvantitativt.

Åren 2002-2004 medverkade jag i ett forskningsprojekt som fick namnet GeMa (Gender and 
Mathematics).1 Målet var att undersöka om svenska elever i grundskolan och gymnasieskolan 
uppfattar matematiken som en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän. Projektet var uppdelat 
i två studier, en riktad mot grundskolans senare del (årskurs 9) och en mot gymnasieskolan. Här 
redovisas endast resultat från grundskolestudien.2 

Matematik är ett nödvändigt inslag i naturvetenskapliga och tekniska studier, men tenderar att 
bli allt viktigare också inom andra områden, till exempel ekonomi och samhällsvetenskap. Samti-
digt är matematiken fortfarande starkt mansdominerad i Sverige. Det gäller för många yrken som 
bygger på specialisering inom matematik, och i synnerhet inom industrin och på universiteten. 

En god grund i matematik från gymnasieskolan underlättar högskolestudier inom naturveten-
skap, teknik och andra områden. Redan i gymnasieskolan kan vi se en tendens att färre kvinnor 
än män väljer de program som är mer matematikintensiva, vilket kan hindra många kvinnors 
studieval längre fram. Kvinnors bortval av matematik på gymnasienivå bidrar sannolikt till en 
sned könsfördelning inom olika yrkesområden, till exempel inom ingenjörsyrket.3 Kunskap om 
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orsakerna till val och bortval av matematik är väsentlig om man vill rekrytera fler kvinnor till 
naturvetenskap, teknik och andra matematikintensiva områden. 

Vad är det då som gör att män tycks välja att läsa matematik i högre grad än kvinnor? För 
studenter som kommer till högskolan kan den manliga dominansen bland lärarna bli ett hinder 
för kvinnor att gå vidare inom ämnet. Det saknas kvinnliga förebilder och den kultur som ut-
vecklas kan marginalisera kvinnor eller få dem att känna att de inte hör hemma i den.4 En annan 
tänkbar förklaring skulle kunna vara att flickor lyckas sämre i matematik än pojkar. I Sverige finns 
dock inga påvisbara prestationsskillnader i matematik mellan flickor och pojkar i grundskolan 
eller gymnasiet. Svaren måste därför sökas på annat håll, bland annat i elevers föreställningar om 
ämnet och sina egna möjligheter att kunna lära sig matematik. En sådan föreställning är synen 
på matematik som en manlig domän. Svenska skolelevers föreställningar om könsmärkning av 
matematiken är inte speciellt väl utforskat, och det vi ville undersöka i den studie som jag deltog 
i var om svenska elever betraktar matematik som en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän. 
Vi ville även utforska eventuella samband mellan flickors bortval av matematik och en eventuell 
föreställning om matematiken som en manlig domän.

Teoretiska utgångspunkter

I våra forskningsrapporter finns en omfattande genomgång av de teoretiska utgångspunkter som 
vår studie bygger på.5 Genomgången visar bland annat att föreställningen om matematik som 
manlig domän har påvisats i andra länder och att den hänger samman med konstruktionen av 
kön. Den visar även att vi inte kan betrakta flickor respektive pojkar som enhetliga grupper. I 
forskningsprojektet ville vi utifrån denna kunskap undersöka om föreställningen om matematik 
som manlig domän också finns hos svenska elever. Avsikten var även att studera om olika grupper 
av flickor och pojkar i olika åldrar har skilda föreställningar om matematikens könsmärkning och 
om föreställningen i den mån den finns kan tänkas ha påverkan på flickors val av matematik eller 
utbildningar med ett stort mått av matematik. 

Utifrån syften och frågeställningar är det uppenbart att vår forskning studerar kön som kon-
struktioner. Vi utgår från att könskonstruktioner är kulturellt och socialt bundna, men också 
dynamiska och föränderliga över tid, vilket innebär att vi utgår ifrån att konstruktionerna av 
feminint och maskulint inte är desamma i alla grupper av flickor och pojkar, kvinnor och män. 
Det innebär även att ett yrke eller ett arbetsinnehåll kan uppfattas som manligt i en viss kultur 
och kvinnligt i ett annan och att det med tiden kan övergå från att vara manligt till att vara 
kvinnligt eller tvärtom. 

Vetenskapsteoretiskt tar studien sin utgångspunkt i en kritisk realism. I korthet innebär det att 
de fenomen som studeras inte helt och hållet är konstruerade av forskaren, utan att de motsvaras av 
en verklighet som finns där oberoende av oss.6 Denna verklighet kan endast begripas ofullständigt 
på grund av grundläggande brister i de mänskliga intellektuella mekanismerna och de studerade 
fenomenens ”fundamentalt motspänstiga natur”.7 Påståenden om verkligheten måste utsättas för 
omfattande kritiska prövningar för att verkligheten ska kunna beskrivas och förstås så utförligt och 
grundligt som möjligt, men denna förståelse kan aldrig bli fullständig eller perfekt.
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Datainsamlingsmetod 

Enkät – Who and Mathematics

Ett ofta använt instrument för att mäta attityder och andra känslomässiga (affektiva) faktorer är 
de attitydskalor som Elizabeth Fennema och Julia Sherman utvecklade i mitten av 1970-talet. De 
har fått namn efter sina upphovskvinnor och kallas därför Fennema och Sherman Mathematics 
Attitudes Scales.8 Skalorna är mätinstrument för attityder till matematik och affekter kopplade till 
matematik. Totalt ingår nio olika mätinstrument som bland annat avser att mäta självförtroende 
när det gäller att lära sig matematik, graden av matematikängslan, uppfattningar om matematikens 
användbarhet samt föreställningar om matematik som en manlig domän. Den attitydskala som 
handlade om synen på matematik som en manlig domän (MD-skalan) innehåller en rad påstå-
enden där den som svarar ska ta ställning till om olika aspekter av matematik är typiskt manliga 
eller inte. Är det till exempel mer typiskt att män ”har matematik som favoritämne”?

Den förändrade bilden av matematikämnet som växte fram under 1990-talet, där kvinnor kunde 
beskrivas som både bättre i matematik och mer villiga att arbeta hårt för att lyckas i matematik, 
utmanade två australiensiska forskare till att utveckla Fennema-Shermans MD-skala.9 Gilah Leder 
och Helen Forgasz konstruerade en ny MD-skala som innehöll möjligheten att tycka att aspekter 
av matematik och matematiklärande kan ses såväl som en manlig som en kvinnlig domän. Denna 
reviderade MD-skala, som fått namnet Who and Mathematics, blev mycket användbar för att belysa 
forskningsfrågorna inom GeMa-projektet.10 Samma instrument har även använts i andra länder, 
vilket gör det möjligt att göra internationella jämförelser.11

GeMa-studien byggde i första hand på en enkät som distribuerades bland elever i årskurs nio. 
Förutom några inledande frågor av bakgrundskaraktär innehöll vår enkät en svensk översättning 
av den reviderade MD-skalan. Den innebär att de svarande ska ta ställning till 30 påståenden 
som till exempel: ”Har matematik som favoritämne”, och till vart och ett av dem välja ett av fem 
svarsalternativ:

Flickor mer än pojkar – absolut (FA)
Flickor mer än pojkar – kanske (FK)
Ingen skillnad på flickor och pojkar (IS)
Pojkar mer än flickor – kanske (PK)
Pojkar mer än flickor – absolut (PA)

Dessutom innehåller enkäten en del med 14 påståenden om elevens eget förhållande till skol-
matematiken, till exempel ’Jag är bättre i svenska än i matematik’. Till varje påstående finns fem 
svarsalternativ från ’Instämmer absolut’ till ’Instämmer absolut inte’. Enkäten avslutas med en 
möjlighet för eleverna att fritt skriva kommentarer till sina svar och ange sina reaktioner på frågor 
som upplevs konstiga, oklara eller svåra att svara på.

Eftersom syftet var att undersöka attityder hos svenska elever, var det angeläget att försöka 
använda en metod som gjorde det möjligt att generalisera resultaten. Projektets grundskoledel 
handlade om elever i årskurs 9 och vi ville alltså designa en studie som gjorde det möjligt att säga 
något om hela den populationen. I en svensk årskull finns cirka 100 000 individer, och det är 
av förklarliga skäl omöjligt att ta med alla dessa i en studie. Det skulle innebära oerhörda svå-
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righeter och kostnader. Sannolikt skulle det också vara många som inte besvarade enkäten, och 
stora, okontrollerbara bortfall som skulle göra det svårt att dra säkra slutsatser. Därför gjorde vi 
en urvalsstudie. I forskningssammanhang är det i allmänhet inte bara nödvändigt att rikta sina 
frågor till ett urval av individer, utan även önskvärt och rationellt. Genom att göra ett slumpmäs-
sigt urval blir det möjligt att generalisera resultat, samtidigt som det går att kontrollera om det är 
sannolikt att svarsmönster i urvalet också gäller för hela populationen. 

Möjligheten att generalisera slutsatser från ett urval individer till en hel population kan studeras 
med hjälp av det som kallas statistisk inferens. Under förutsättning att urvalet är representativt för 
populationen kan vi med hjälp av statistiska tekniker avgöra hur sannolikt det är att populationen 
som helhet svarar på samma sätt som individerna i urvalet.

Representativa urval åstadkoms oftast genom att individer väljs slumpmässigt inom en popu-
lation. Ett oberoende slumpmässigt urval av alla elever som går i en viss årskurs i grundskolan 
skulle innebära att alla elever skulle ha samma sannolikhet att komma med i urvalet. Principiellt 
är det samma sak som om vi skulle skriva alla elevernas namn på lappar och lägga dem i en låda, 
för att sedan plocka ut ett antal elever som får representera de andra. Ett sådant urvalsförfarande 
är det enklaste och mest renodlade, men det medför samtidigt enorma svårigheter och kostnader 
för datainsamling. Eleverna i urvalet skulle troligen vara mycket spridda geografiskt och kostna-
derna för att distribuera till exempel en enkät skulle bli oöverstigliga. Därför är det i allmänhet 
nödvändigt med pragmatiska kompromisser för att kunna genomföra undersökningar. I vårt fall 
innebar det att vi valde tre geografiska regioner som vi kunde besöka för att genomföra enkäter 
och inom dessa gjorde vi slumpmässiga val av skolor. I analysen har vi sedan undersökt i vilken 
utsträckning som denna design påverkat generaliseringsmöjligheterna. Vi menar att studiens ut-
formning ger godtagbara generaliseringsmöjligheter. Detta grundar vi till exempel på analyser av 
hur skillnader i antalet elever i de tre regionerna påverkar resultatet. Om antalet enkätsvar viktas i 
förhållande till antalet elever i de olika regionerna har det endast marginella effekter på resultatet 
och ändrar inte resultatbilden på några väsentliga punkter.

Enkäten genomfördes med ett urval på 700 elever i årskurs 9. Som komplement till enkäten 
genomförde vi även ett mindre antal intervjuer. Syftet med intervjuerna var att fördjupa för-
ståelsen för hur elever svarat på enkätens frågor och ge nyanser till studien som enkäten inte 
kunde erbjuda. 

Analysmetod

När det gäller resultat från enkätstudien har statistisk inferens varit viktig för att undersöka om 
svarsmönster från urvalet elever som besvarat enkäten också kan anses finnas i populationen som 
helhet. Här har olika typer av metoder använts, såväl parametriska som icke-parametriska. Valet 
av metod har bland annat med egenskaper hos data att göra.12 Utgångspunkten för analysen har 
vidare varit såväl ett variabel-centrerat som en individ-centrerat angreppssätt.13

Variabel-centrerat angreppssätt

Ett variabel-centrerat angreppssätt tar sin utgångspunkt i de enskilda frågorna i enkäten och 
studerar dem var för sig eller i grupper.



155

Elevers könsmärkning av matematik
– Kvantitativ metod i forskning om föreställningar 

Det vanligaste svaret på nästan alla frågor var att eleverna inte tyckte att det var någon skillnad 
mellan män och kvinnor när det gäller påståendena om matematik. Vi kan dock konstatera att 
intressanta svarsmönster dyker upp när vi studerar de minoriteter som svarat åt det manliga eller 
kvinnliga hållet. Resultatredovisningen bygger på en gruppering av enkätens påståenden. Vi tog 
fasta på sådana påståenden som betydande minoriteter tycker är mer typiska för det ena könet 
eller det andra.

För ett antal påståenden gäller att elevsvaren som helhet inte avviker signifikant från svaret 
’Ingen skillnad’. Det är relativt få elever som överhuvudtaget anser att det finns könsskillnader i 
dessa avseenden, och det är ungefär lika många elever som svarar åt pojkhållet som åt flickhållet. 
Exempel på sådana påståenden är:

Har matematik som favoritämne
Gillar matematik 
Föräldrarna tycker det är viktigt för dem att lära sig matematik

Detta tolkade vi som att svenska elever i årskurs 9, såväl flickor som pojkar, inte uttrycker att det 
ena könet i allmänhet skulle tycka bättre om skolämnet matematik än det andra.

För en grupp påståenden visar såväl manliga som kvinnliga elevers svar en statistiskt signifikant 
förskjutning åt att de stämmer in mer på pojkar än på flickor. Det gäller till exempel

Stör andra elever på matematiklektionerna
Gillar utmanande matematikproblem 
Behöver matematik för att få jobb i framtiden
Tycker att matematik är lätt

Att sammanställa svaren i diagramform kan ge en tydligare bild av svarsfördelningen. Som ett 
exempel på hur elevernas svar fördelar sig på frågorna ovan redovisas i Figur 1 hur eleverna svarat 
på frågan om det finns någon skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller vilka som gillar 
utmanande matematikproblem. 

 PK=Pojkar mer än  
 flickor – kanske. 
 PA=Pojkar mer än 
 flickor – absolut. 

Figur 1 Elevernas svarsfördelning på frågan ’Gillar utmanande matematik- 
problem’, uppdelad på kön.
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Av diagrammet framgår att många elever har valt det svarsalternativ som säger att det inte är någon 
skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller att tycka om utmanande matematikproblem. 
Diagrammet visar också att bland de elever som har en annan uppfattning dominerar svar åt 
pojkhållet, vilket gäller såväl svarande flickor som pojkar.

Motsvarande påståenden där många elever anser att det stämmer in mer på flickor än på pojkar 
är följande:

Arbetar bra på matematiklektionerna
Uppmuntras av läraren i matematik
Matematikläraren tror att de kommer att klara sig bra i matematik

För en rad påståenden skiljer sig de kvinnliga och manliga elevernas svarsmönster åt. Följande 
tycker till exempel många kvinnliga elever gäller mer för flickor:

Oroar sig om de inte klarar sig bra i matematik
Tycker att det är viktigt att förstå matematik
Tror att de jobbar för litet med matematiken om det går dåligt för dem
Tycker matematik är tråkigt (Tycker pojkar gäller mer för pojkar)
Föräldrarna skulle bli besvikna om de inte klarar sig bra i matematik (Tycker 
pojkar gäller mer för pojkar)

Listan är ordnad efter hur starkt de kvinnliga eleverna kopplar påståendena till flickor, och mer 
än annat tycks de kvinnliga eleverna uppleva att flickor mer än pojkar oroar sig om de inte klarar 
sig bra i matematik.

Individ-centrerat angreppssätt

Med ett individ-centrerat angreppssätt är de svarande individerna utgångspunkten och vi 
försökte konstruera hur varje individs könsmärkning av matematiken ser ut. I den analys som 
redovisas i detta avsnitt kategoriseras eleverna utifrån synen på matematik som en manlig eller 
kvinnlig domän. Utgångspunkten är att en elev som till exempel väljer alternativet ”Pojkar 
mer än flickor, absolut” på frågan om vilka som gillar matematik kan anses uppfatta matema-
tikämnet som manligt laddat ur detta perspektiv. På motsvarande sätt kan svaret ”Flickor mer 
än pojkar, kanske” tolkas som en signal om att eleven uppfattar matematiken som en kvinnlig 
domän. För alla frågor som är positivt formulerade i förhållande till matematiken kommer då 
ett svar åt pojkhållet (”Pojkar mer än flickor, kanske” och ”Pojkar mer än flickor, absolut”) att 
tolkas som en uppfattning om matematikämnet som i högre grad manlig, och i motsvarande 
lägre grad kvinnlig, domän. För negativt formulerade frågor, till exempel Tycker matematik är 
svårt, gäller motsatsen. 

I enkätens Del 1 finns dock frågor som inte är relevanta för uppfattningen om matematik som 
manligt eller kvinnligt. Det handlar till exempel om vilka som stör andra på matematiklektionerna. 
Elevernas svar på denna fråga kan inte kopplas specifikt till matematik, utan gäller snarare allmänt 
för pojkar och flickor. Det är alltså för ett antal frågor svårt att tolka olika svar i förhållande till 
om matematikämnet kopplas till manligt eller kvinnligt. Av de 30 påståendena i enkätens Del 1 
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har vi bedömt att 23 kan tolkas utifrån frågeställningen om matematik betraktas som en manlig 
eller kvinnlig domän.

För varje individ har vi räknat antalet frågor där elevens svar tyder på en uppfattning om ma-
tematikämnet som en manlig domän och antalet frågor där elevens svar tyder på en uppfattning 
om matematikämnet som en kvinnlig domän. I Figur 2 återfinns varje individ i en position som 
bestäms av kombinationen av dessa variabler.14 Eleverna har sedan kategoriserats i tre grupper 
utifrån sina svar. En grupp (som representeras av cirklar i diagrammet) har förhållandevis fler 
svar åt flickhållet och en annan (som representeras av kvadrater) har förhållandevis fler svar åt 
pojkhållet. En grupp (som representeras av kryss i diagrammet) definieras utifrån att de har svarat 
åt pojk- och flickhållet på ungefär lika många enkätfrågor.

Figur 2 Uppdelning av de elever som besvarat enkäten på tre analyskategorier. 

Dessa kategorier kan användas som analyskategorier för att analysera utfallet på övriga frågor 
i enkäten. Konstruktionen av analyskategorier är naturligtvis godtycklig och gränserna mellan 
de kategorier som framgår av Figur 2 är bara ett av många sätt att kategorisera. Resultaten som 
redovisas nedan bygger på just den gränsdragning vi valt att göra. Flera andra gränsdragningar har 
prövats och resultaten påverkas inte nämnvärt av hur de kontrasterande grupperna bildas.

Totalt hamnar 198 pojkar i någon av de två analyskategorier som karakteriseras av en könsmärk-
ning av matematikämnet. Av dessa återfinns ungefär lika många i den kategori som ser matematik som 
en manlig domän som i kategorin som ser matematik som en kvinnlig domän. Motsvarande analys 
av flickorna visar att där är det vanligare med en könsmärkning åt det manliga hållet (se Tabell 1).
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Tabell 1 Antalet elever i de två analyskategorier som karakteriseras av en upp-
fattning om matematik som en kvinnlig respektive manlig domän, uppdelat på 
kön.

Kön

Analyskategori Flickor Pojkar Totalt

1 Betraktar matematik som 
   en kvinnlig domän

70 102 172

2 Betraktar matematik som 
   en manlig domän

97 96 193

Totalt 167 198 365

De flickor som hamnar i olika kategorier avseende deras syn på matematikämnet som en man-
lig eller kvinnlig domän skiljer sig åt som grupper betraktade, när det gäller att skatta sin egen 
förmåga i matematik. Den kategori flickor som betraktar matematik som en kvinnlig domän 
säger sig vara bättre i matematik än den kategori flickor som betraktar matematik som en manlig 
domän (se Figur 3).

Figur 3 Flickornas svar på frågan hur bra de är i matematik, för de flickor som 
betraktar matematikämnet som en manlig respektive kvinnlig domän.

För pojkarna gäller motsvarande. Den kategori pojkar som betraktar matematik som en manlig 
domän säger sig vara bättre i matematik än den kategori pojkar som betraktar matematik som en 
kvinnlig domän (se Figur 4).
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Figur 4 Svarsfördelning på frågan om hur bra de är i matematik för pojkar, 
uppdelade i analyskategorier utifrån om de betraktar matematik som en manlig 
eller kvinnlig domän

De pojkar som ser matematik som en manlig domän är också de som i högre grad än andra söker 
sig till de mest matematikintensiva gymnasieprogrammen (se Figur 5).

Figur 5 Svarsfördelning angående val av program i gymnasieskolan för pojkar 
uppdelade i analyskategorier utifrån om de betraktar matematik som en manlig 
eller kvinnlig domän (NV = Naturvetenskap, IB = International Baccalaureate, TE 
= Teknik, SP = Samhällsvetenskap).
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Pojkarnas val till gymnasiet skiljer sig signifikant beroende på om de tillhör kategorin som betrak-
tar matematik som en manlig domän eller kategorin som betraktar matematik som en kvinnlig 
domän (χ2 = 23,0, df = 4). 

Som framgår av Figur 6 skiljer sig däremot inte de flickor som enligt vår kategorisering betraktar 
matematik som en manlig domän från de flickor som ser matematik som en kvinnlig domän, 
när det gäller valet till gymnasieskolan (χ2 = 6,6, df = 4). Trots att synen på matematik som en 
kvinnlig eller manlig domän samvarierar med flickornas självskattning söker sig inte flickor som 
uppfattar matematik som en kvinnlig domän till de mest matematikintensiva gymnasieprogram-
men i högre grad än flickor som ser matematik som en manlig domän.

Figur 6 Svarsfördelning angående val av program i gymnasieskolan för flickor 
uppdelade i analyskategorier utifrån om de betraktar matematik som en manlig 
eller kvinnlig domän 

(NV = Naturvetenskap, IB = International Baccalaureate, TE = Teknik, SP = Samhällsveten-
skap).

En möjlig tolkning av resultatet som redovisas i figurerna ovan skulle kunna vara att synen på 
matematiken som något manligt eller kvinnligt har större betydelse för pojkar än för flickor. Det 
skulle kunna innebära att pojkar som betraktar matematik som en manlig domän får en stimulans 
att välja matematikintensiva utbildningar. Denna stimulans får inte flickorna eftersom de inte 
tycks lockas av det manliga i matematiken, och det kvinnliga inte heller tycks ge samma stimulans 
för de flickor som ändå betraktar matematik som en kvinnlig domän.

Intervjustudien

Intervjuerna, liksom elevernas skriftliga och muntliga kommentarer på enkäten, gav möjligheter 
till en fördjupning av analysen och ökade möjligheter till tolkningar och slutsatser. Grunden för 
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intervjuerna var den preliminära tolkningen av enkäten och de tolkningsresultat som forskar-
gruppen fann viktiga att följa upp. Olika aspekter på projektets huvudfråga om matematik som 
könsmärkt eller könsneutral var styrande. Intervjuerna tog fasta dels på de tolkningsresultat som 
tycktes visa en könsmärkning och på de skillnader som fanns mellan flickors och pojkars enkät-
svar, dels på motsägelser i dessa resultat. Den mer ingående analysen av enkäten motsade inte de 
preliminära resultaten, men nyanserade dem på väsentliga punkter. 

Intervjuerna har analyserats med empirinära metod (grundad teori). Som ett exempel på hur 
intervjuerna tolkades har jag valt att ta upp några uttalade föreställningar om matematiken som 
icke-könsneutral. När flickor tar ställning till frågan om matematik som pojkämne nämner de 
pojkars vilja att vara bra i matematik och att det är rester från en mindre jämställd tid:

Jag tror det kan bero på att det inte har varit så jämställt alltid och det har alltid 
varit så att tjejerna har varit underlägsna men det är nu som det börjar bli så att 
tjejer tror jag håller på att komma tillbaks, det blir mer jämställt men det är ändå 
så att tjejer tänker att det är killarna som läser matte.15 

Flickorna ger också uttryck för en föreställning om att de som arbetar med matematik huvud-
sakligen är män:

Jag tror det finns lika många tjejer som killar som tycker matte är intressant och 
tycker det är lika lätt och lika svårt. Jag har den bilden att de som sitter med svåra 
matematikjobb och forskar att det är killar.’16  

Flickorna var även medvetna om att det finns fördomar, att de inte själva går fria från dem, och 
att fördomarna även kan finnas hos föräldrarna:

Jag vet inte men jag känner igen det där. Mamma säger alltid till min lillebror ’du 
är så bra på matte’ men säger att jag är dålig ända sedan jag började ettan. … Min 
mamma har alltid sagt det, du måste träna mer på matte. Men det har visat sig att 
jag är ganska bra på matte. Så nu har hon tagit tillbaka det för hon själv var dålig 
på matte. Pappa är bra på matte och då tror hon att lillebror är bra på matte och 
jag är dålig, men det har hon fått äta upp nu.17

 

Resultat

Enkätresultat och intervjuer visar tydligt att föreställningen om matematik som pojkämne finns 
i årskurs 9. De visar också att den inte finns generellt i alla klasser, och att den kan hänga ihop 
med elevernas erfarenheter av vilket kön som dominerar bland dem som är duktigast i klassen. 
Ganska många elever i slutet av högstadiet betraktar inte matematik som könsneutral, utan som 
manligt laddad. Enkätresultaten tolkas även som att det finns en föreställning om matematik som 
en manlig domän bland svenska elever, men att det även finns en föreställning om matematik som 
en kvinnlig domän. Detta resultat bekräftar att den reviderade MD-skalan, där matematik kan ses 
såväl som en manlig som en kvinnlig domän och inte bara tillåter att den betraktas som manlig 



162

Peter Nyström

eller neutral, är relevant. Den könsmärkning som eleverna i vår studie ger uttryck för gäller i vissa 
avseenden men inte i andra. Bilden är komplex, speciellt om hänsyn tas till könsskillnaderna i 
svaren. Uppfattningen skiljer sig i flera avseenden mellan flickor och pojkar. Vi har inte kunnat 
visa att matematiken på ett genomgående sätt betraktas som vare sig manlig eller kvinnlig. Å andra 
sidan uppfattas matematiken inte heller som entydigt könsneutral. Ibland finns starka åsikter om 
att flickor eller pojkar svarar bättre mot ett visst påstående i enkäten.

Genomförandet av enkätstudien och intervjuerna gjorde att forskargruppen kom i kontakt 
med många elever. I flera av de klassrum vi besökte reagerade elever på att vi ställde frågor om 
könsskillnader. De menade att det inte fanns några sådana och att det därmed inte fanns någon 
anledning att fråga. De elever som gav uttryck för denna föreställning, som ibland uttrycktes som 
ett ideal om hur det borde vara, kan möjligen ha besvarat enkäten genom att svara ”Ingen skillnad” 
på alla frågorna. Samtidigt har förhållandevis många elever gett uttryck för andra föreställningar. 
Relativt många elever könsmärker olika aspekter av matematiken. Dessutom har intervjuerna i 
viss mån kunnat bekräfta enkätresultaten och ge bättre underlag för att säga att resultaten speglar 
elevernas föreställningar.

Avslutande kommentarer

Låt oss avslutningsvis fundera litet över vad som är ”kvantitativt” respektive ”kvalitativt” i den 
studie jag presenterat. Att intervjuerna är kvalitativa kanske vi kan ta för givet, men hur är det till 
exempel med den individ-centrerade analysen? Ska denna analys betecknas som kvalitativ eller 
kvantitativ forskning? Ett forskningsprojekt som använder både enkäter och intervjuer, i vilket 
fack ska det stoppas in?

Det finns flera olika argument för att denna uppdelning i kvalitativ och kvantitativ metod är 
missvisande. Ett viktigt skäl är att all forskning som bygger på ”kvantitativa” metoder i grund 
och botten är kvalitativ. Detta kan exemplifieras med vår enkätundersökning, som skulle kunna 
betecknas som ”kvantitativ” forskning eftersom resultaten sammanfattas i siffror. Användning av 
enkäten kräver dock bland annat att forskaren väljer lämpliga frågor i förhållande till forskningens 
syfte, väljer lämpliga svarsalternativ eller väljer att efterfråga egenproducerade svar, samt formu-
lerar frågor och svarsalternativ på lämpligt sätt. När det gäller den individ-centrerade analysen 
kan vi inte i någon absolut mening tala om vilka elever som könsmärker matematiken på det ena 
eller andra sättet. Vi kan däremot, genom flera kvalitativa ställningstaganden, konstruera elevers 
könsmärkning och använda den i analyser. Den kvantitativa analysen bygger med andra ord på 
flera mycket grundläggande kvalitativa överväganden. Dessutom tycks det som om inte bara all 
”kvantitativ” forskning i grund och botten är ”kvalitativ”, utan också att det ofta finns kvantitativa 
inslag i så kallad kvalitativ forskning. Nästan alla intervjustudier kvantifierar resultaten i någon 
mån. Intervjustudier av forskare som säger sig göra ”kvalitativa studier” innehåller ofta kvantifi-
eringar i form av antal svar, andelar informanter som svarat på ett visst sätt osv. Ibland används 
mjukare kvantitativa jämförelser som exempelvis ”fler” eller ”hälften”. 

Rodney Åsberg konstaterar att det inte finns något sådant som kvalitativ eller kvantitativ 
metod. 18 Begreppen kvantitativ och kvalitativ hänvisar till egenskaper hos de fenomen vi söker 
kunskap om. Det skulle betyda att data kan vara kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i 
form av siffror). Åsberg menar att ”frågan om vad för slags kunskap vi producerar genom vår 
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forskning behöver diskuteras befriad från det kvantitativa-kvalitativa argumentets hämmande 
och missvisande retorik”.19

Sammanfattningsvis menar jag att det inte finns någon anledning av dra gränser mellan 
olika metoder, eller att generellt förorda en metod på bekostnad av andra.20 Olika metoder har 
olika förtjänster i olika sammanhang. Vilken metod som används beror i viss mån på en studies 
syfte, men en enskild metod ger alltid en sämre bild av en komplex verklighet än en mångfald 
av metoder. Jag menar att de pedagogiska fenomen som är värda att studeras är komplexa och 
mångtydiga. De låter sig inte enkelt eller entydigt beskrivas och förstås. Detta innebär att olika 
perspektiv och metoder kan ge olika bidrag till en bild av de studerade fenomenen, och att det 
till och med krävs en mångfald för att kunskapen om fenomenen ska bli så rik som möjligt. Jag 
menar vidare att vi i vetenskapliga sammanhang kan anta att det finns en verklighet, men att vi 
inte behöver göra det. De modeller och teorier som skapas är alltid konstruktioner.  Det vill säga 
att de kan användas för att på ett mer eller mindre användbart sätt beskriva, förstå och förutsäga 
den verklighet som eventuellt finns. 

Utgångspunkten för GeMa kan betecknas som problembaserad med en grundval i kritisk 
realism men med influenser från andra vetenskapsteoretiska perspektiv. Väl genomförd forskning 
bidrar till vår kunskap om världen, nästan oavsett vilket vetenskapsteoretiskt eller metodologiskt 
perspektiv som anläggs. Denna problembaserade och perspektivrika forskning (observera att 
motsatsen till perspektivrik inte är perspektivfattig, utan snarare perspektivtrogen) förordar en 
eklekticism i såväl ansats som metod:

Rather than aligning ourselves with one or another school of thought, researchers 
would do well to focus on significant pedagogical problems that call for solution, 
drawing on the concepts, theories, and methods of whatever disciplinary sources 
give promise of helping us deal with these problems more adequately.21

Enligt mitt sätt att se är det inte bara rimligt att forskare använder sig av olika perspektiv och 
ansatser, oavsett vilken ”school of thought” de tillhör, utan det är till och med nödvändigt. En 
allsidig belysning av ett pedagogiskt problem kräver flera olika perspektiv. Det är dock viktigt att 
vara medveten om sina utgångspunkter eftersom det perspektiv man väljer möjliggör och sätter 
gränser för olika slutsatser i en empirisk studie. Oavsett vilka perspektiv som anläggs bör det ske 
så medvetet och konsekvent som möjligt. 

Förslag till vidare läsning av metodlitteratur
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ducting Educational Research, red. H. Torrance, Maidenhead: Open University Press, 2004.

Clark-Carter, David. Doing Quantitative Psychological Research: From design to report. Hove: 
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Forskningsproblem

Det finns grovt sett två synsätt på skolk, elevers olovliga skolfrånvaro. Det ena är att skolk är 
en sund reaktion på en skola som inte tillgodoser elevers behov (till exempel att elever skolkar 
för att förbereda sig inför prov).1 Det andra synsättet är att skolk är ett tecken på ett asocialt 
liv som kännetecknas av en rad andra normbrott som exempelvis mobbning, missbruk och 
kriminalitet.2 Med tanke på dessa olika synsätt är det inte överraskande att det tidvis råder en 
förvirrad debatt i Sverige om hur skolan och samhället ska förhålla sig till skolk. 

Kunskap om skolk kan fås genom att intervjua elever. Problemet med den typen av infor-
mation är dels att det finns en uppenbar risk för friserade svar, att elever anger socialt mer 
acceptabla skäl till sitt skolk än vad som är verkligt, dels att elever inte känner sina verkliga 
motiv till skolket. Dessutom är det i de flesta fall omöjligt att intervjua så många elever att 
svaren blir representativa. Ett alternativ till intervjuer är enkäter. En fördel med enkäter är att 
det med relativt små resurser går att nå många elever. Med hjälp av enkäter går det således att få 
relativt representativa data. En annan fördel är att en anonym enkät minskar risken för friserade 
svar; eleverna behöver inte frukta att deras svar ska vändas emot dem. En tredje fördel är att 
enkäter lämpar sig för att registrera svar om många frågor samtidigt. Därmed finns möjlighet att 
undersöka hur sambanden ser ut mellan olika beteenden, attityder och upplevelser. Exempelvis 
möjliggör det att undersöka hur skolk är relaterat till andra normbrott respektive till betyg. 

Det här kapitlet visar hur man med hjälp av enkäter kan undersöka elevbeteenden. Med 
utgångspunkt i de två synsätten på skolk ovan visar kapitlet hur enkäter kan användas för att 
undersöka skolk som friskhetstecken eller riskbeteende. En diskussion förs också om vikten 
av att beskriva elevbeteenden för att den vägen påverka skolan och samhället i stort. Avslut-
ningsvis diskuteras problem som kan uppstå när man försöker dra slutsatser från forskning av 
det här slaget. 

Teoretiska utgångspunkter

Riskfaktorer och skyddsfaktorer

Den undersökning som det här kapitlet beskriver tar sin utgångspunkt i hypotesen att vissa be-
teenden, föreställningar, situationer, förmågor och attityder ökar sannolikheten för normbrott. 
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Dessa faktorer karaktäriseras som riskfaktorer, medan de som föreställs minska sannolikheten för 
normbrott kallas skyddsfaktorer. Sambandet mellan risk- och skyddsfaktorer respektive normbrott 
är inte kausalt – X orsakar inte alltid Y. Risk- och skyddsfaktorer handlar istället om statistiska 
samband som innebär en ökad eller minskad sannolikhet för normbrott. Enstaka riskfaktorer 
innebär i allmänhet endast en begränsad riskökning medan flera parallella riskfaktorer ökar risken 
mer påtagligt.3 En studie visar exempelvis att risken för tobaksrökning ökar med 22 gånger för 
tonåringar med sex eller flera riskfaktorer jämfört med de utan riskfaktorer.4

Datainsamlingsmetod
Enkäter används i många sammanhang. Det är förmodligen den vanligaste datainsamlingsmetoden i 
samhällsvetenskaplig forskning. Inom den svenska skolan används enkäter bland annat regelbundet 
i drogvaneinventeringar där kommuner söker information om hur många elever i årskurs 9 som 
använder tobak, alkohol och narkotika. I princip finns inget elevbeteende som enkäter inte skulle 
kunna användas för att belysa. Exempel på frågeställningar som är dåligt undersökta i Sverige och 
som lämpar sig att undersökas med hjälp av enkäter är hur många elever som fuskar på förhör 
och prov, vilka elever som ofta är sjukfrånvarande, hur elever ser på ordningen i klassrummet och 
vad som kännetecknar ett gott skolklimat. 

En invändning mot enkätundersökningar om elevers normbrott är att ungdomar inte svarar 
sanningsenligt, till exempel att de överdriver sin brottslighet och sin drogkonsumtion. Den vanliga 
bedömningen bland forskare är dock att tillförlitligheten är god.5 Bland annat visar forskning att 
det finns god överensstämmelse mellan självdeklarerade data från enkäter och information från 
andra uppgiftslämnare. Exempelvis ger ungdomar, lärare och föräldrar oberoende av varandra 
ungefär samma bild av de ungas brottslighet.6 Upprepade undersökningar med samma individer 
ger dessutom få motsägelsefulla resultat.7 Ett exempel på det senare är Andersson, Magnusson 
och Bergmans studie av niondeklassares berusningsfrekvens. Eftersom frågorna ställdes vid flera 
tillfällen gavs möjlighet att undersöka förekomsten av motsägelsefulla svar. Om en elev vid det 
första tillfället uppgav att han eller hon använt alkohol ska samma svar ges vid senare tillfällen. 
Endast två procent av svaren var inte överrensstämmande. Undersökningen visade att även de 
elever som uppgav den högsta berusningsfrekvensen hade god överrensstämmelse mellan under-
sökningstillfällena. 

Även om metoden anses tillförlitlig innebär det inte att den information som ungdomar 
lämnar är helt korrekt. Ungdomarnas uppgifter om sina beteenden är inte detsamma som deras 
faktiska. Det finns två typer av fel: under- och överrapportering. Underrapportering innebär att 
ungdomarna inte uppger alla riskbeteenden. Det är exempelvis möjligt att de är mindre benägna 
att uppge att de använt narkotika jämfört med exempelvis tobak och alkohol eftersom narkotika 
är kriminaliserat. Uppgifter att ett normbrott förekommit är i allmänhet mer tillförlitliga än 
uppgifter om hur många gånger det skett. Det gäller i synnerhet i de fall ungdomen har utfört 
beteendet många gånger och därför kan ha svårt att minnas det exakta antalet. 

Det andra problemet i självrapporteringsstudier är överrapportering. Det finns två bakgrunder 
till överrapportering. Den första är att ungdomar överdriver sina riskbeteenden på grund av min-
nesfel eller på grund av att de gärna vill rapportera händelser som inte ryms inom det tidsintervall 
som anges i undersökningen. Om man i en enkät ställer exempelvis frågan om elever mobbats 
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under en viss period finns en risk att elever som mobbats före denna period ändå kommer att 
rapportera att hon eller han varit mobbad, eftersom det kan vara en känslomässigt viktig sak att 
påtala. Den andra bakgrunden till överrapportering är att ungdomar på skoj uppger att de har 
haft olika riskbeteenden. Ofta kan dessa ungdomar upptäckas och uteslutas ur undersöknings-
materialet eftersom det rör sig om så uppenbara överdrifter eller att svar om samma företeelse är 
motsägelsefulla. 

Även om enkäter är en adekvat datainsamlingsmetod förutsätter enkätkonstruktionen en 
teoretisk klarhet. Liksom i all forskning – oberoende av inriktning eller metodval – förutsätts att 
forskaren är inläst på området och kan fokusera på det väsentliga. Om det finns ett intresse av att 
undersöka hur risk- och skyddsfaktorer är relaterade till skolk måste forskaren veta vad en risk- 
respektive skyddsfaktor teoretiskt sett är och vad som är vanliga risk- och skyddsfaktorer. Figur 1 
ger ett exempel på en sådan ”karta” som kan vägleda konstruktionen av enskilda enkätfrågor. 

Figur 1. Beskrivning av “Stockholmsenkäten”.

Stockholmsundersökningen

Sedan 1972 låter Stockholms stad elever i grundskolans år 9 besvara en enkät om bruk av tobak, 
alkohol och narkotika. Från och med 2000 görs drogvaneinventering vartannat åt och även gym-
nasieelever i år 2 har inkluderats. Enkäten har dessutom breddats och omfattar nu även frågor 
om kriminalitet, skolanpassning och en rad risk- och skyddsfaktorer till droger, kriminalitet och 
bristande skolanpassning. Med hjälp av enkäten får Stockholms stadsdelar och skolor information 
om hur olika normbrott varierar mellan olika skolor och över åren. Den informationen underlättar 
planeringen av det förebyggande arbetet mot kriminalitet och drogbruk. 

Deltagande skolor och elever

År 2004 besvarades enkäten av 10 113 elever från 69 grundskolor och 33 gymnasieskolor i Stock-
holm. Samtliga Stockholms 59 kommunala grundskolor och 23 gymnasieskolor deltog i studien. 
Friskolorna i Stockholm deltog på frivillig basis. Av 64 tillfrågade friskolor deltog 17. Det vanligaste 
angivna skälet att inte medverka var ”tidsbrist” samt att friskolan saknade de stadier som skulle 
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genomgå undersökningen. Av de 10 113 elever som besvarat enkäten hade 10 041 besvarat frågor 
om skolk: 5 421 grundskoleelever och 4 620 gymnasieelever. Det är dessa elever som resultaten i 
det här kapitlet har hämtats från. Eleverna i grundskolans årskurs 9 var i allmänhet 15 eller 16 år 
(99 procent av den totala populationen) och de i gymnasiets år 2 var 17 eller 18 år (90 procent 
av den totala populationen). 

Det finns två typer av bortfall att ta hänsyn till: externt och internt. Det externa bortfallet 
utgörs av de individer som borde ha besvarat enkäten men som inte har gjort det, och det interna 
bortfallet avser när individen avstår från att svara på en speciell fråga. Det går inte att beräkna 
det externa bortfallet eftersom det saknas information om hur många elever som faktiskt gick i 
skolorna vid datainsamlingstillfället. Som en riktlinje kan dock anges att vid datainsamlingen år 
2000 bedömdes det bortfallet omfatta 11 procent av eleverna. Detta var efter att elever som slutat 
och inte fanns kvar i skolan hade borträknats. 

Det interna bortfallet understiger fyra procent för de flesta av enkätens frågor, vilket innebär en 
marginell betydelse för resultaten. Utöver det externa och interna bortfallet uteslöts ett mindre antal 
enkäter ur undersökningen eftersom de bedömdes vara oseriöst besvarade: (1) de som har uppgett 
att de har använt alla slag av narkotika, (2) de som har uppgett att de dagligen dricker mer än 70 
cl sprit, (3) de som har uppgett att de har begått samtliga 15 namngivna kriminella handlingar 
mer än tio gånger. Med hjälp av dessa kriterier har 140 enkäter (1,3 procent) uteslutits. 

Genomförande och enkätutformning

Datainsamlingen skedde i mitten av mars 2004. Enkäterna levererades via en kontaktperson 
på skolan, rektor eller annan, till klasslärarna. Eleverna fick fylla i enkäten anonymt under en 
lektionstimme. De fick själva lägga enkäten i ett kuvert som förslutet lämnades till klassläraren. 
Enkäterna hämtades därefter av särskilt anställd personal som ansvarade för datainkodning. 

Enkäten omfattar ungefär 200 frågor med i huvudsak fasta svarsalternativ. Frågorna handlar 
om en rad beteenden som kan karaktäriseras som normbrott: konsumtion av tobak, alkohol och 
andra droger, kriminalitet samt bristande skolanpassning. Bland annat finns en fråga om eleven 
har skolkat en hel dag från skolan det aktuella läsåret. De svarsalternativ som fanns var: ingen 
gång, 1 gång, 2–3 gånger, 4–10 gånger, 11–20 gånger samt mer än 20 gånger. Fasta svarsalternativ 
används eftersom det kan vara svårt för elever att minnas exakt hur många gånger de skolkat. 
Utöver dessa normbrott finns frågor om en rad faktorer som tidigare forskning har visat ökar eller 
minskar risken för olika problembeteenden. Enkätens disposition beskrivs i Figur 1. Var och en 
av figurens rutor är representerade av i allmänhet flera frågor. 

Hur en enkät konstrueras – hur frågor formuleras så att de blir entydiga och inte signalerar 
”önskvärda” svar, val av svarsalternativ och liknande – finns inte utrymme för i detta kapitel. 
För den intresserade finns dock särskilda metodböcker.8 Stockholmsenkäten finns tillgänglig på 
Internet: www.prevention.se.
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Analys

Förekomst av skolk

Enkätsvaren visar att många elever skolkar. Av flickorna i grundskolans år 9 uppgav 30 procent att 
de skolkat minst en hel dag under det senaste läsåret (vid datainsamlingstillfället hade den pågått 
24 veckor). Av pojkarna i åk 9 hade 23 procent skolkat. Vanligast var att eleverna (figur 2) skolkat 
en eller 2-4 dagar. Få hade skolkat mer än 20 gånger det senaste läsåret. Som framgår av resultaten 
hade flickorna skolkat något mer än pojkarna. Fler gymnasieelever hade skolkat jämfört med 
grundskoleelever. Av de kvinnliga gymnasieeleverna hade 58 procent skolkat minst en gång och 
bland gymnasiepojkarna hade 56 procent skolkat. Det var alltså vanligare att gymnasieelever hade 
skolkat jämfört med grundskoleelever, liksom att kvinnliga elever skolkat jämfört med manliga. 
En viktig reservation är att en grupp elever saknas i Stockholms drogvaneinventering: elever som 
skolkade från skolan den dagen datainsamlingen skedde. Förekomsten av skolk som den redovisas 
här ska därför betraktas som i underkant av den verkliga förekomsten. 

Figur 2. Andelen elever som skolkat minst en hel sag i grundskolan och  
gymnasiet.

Jämförelser mellan skolk och andra normbrott

För att inte belasta texten med många tabeller beskrivs sambandet mellan skolk och andra 
normbrott med hjälp av data från elever i årskurs 9. I allt väsentligt gäller dock samma resultat 
för eleverna i gymnasiets år 2. För den intresserade hänvisas till en mer fyllig rapport som finns 
tillgänglig på Internet.9 

Resultaten visar att skolkande elever utfört fler typer av kriminella handlingar än de elever som 
aldrig skolkat (Tabell 1 och 2). Det gäller för båda könen. Bland pojkarna som aldrig skolkat 
under perioden hade exempelvis fyra procent gjort ett inbrott det senaste året och två procent 
rånat någon. Bland dem som skolkat minst 21 gånger var motsvarande andelar elva respektive tolv 
gånger högre. När alla brottstyper sammanräknas visar resultaten att många elever hade begått 
något brott under den senaste tolvmånadersperioden. Bland icke-skolkande grundskolepojkar 
hade 42 procent begått något brott och bland grundskoleflickor 24 procent. I dessa siffror ingår 
då brott med lågt straffvärde, exempelvis snatteri. Bland eleverna som skolkat var andelen betydligt 
högre. När lindrigare brott som snatterier exkluderas hade fem (flickor) respektive 13 (pojkar) 
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procent begått sådana allvarligare brott (till exempel rån, misshandel, inbrott och bilstöld) bland 
dem som inte skolkat. I gruppen av frekventa skolkare var motsvarande siffror 60 respektive 73 
procent. Att skolkarna i högre utsträckning återfinns i samtliga brottskategorier säger emellertid 
inte något om hur ofta de begått brott. För att belysa det summerades det antal gånger som 
eleverna uppger att de gjort olika brott. I denna summering används det lägsta värdet i respektive 
svarsalternativ. En elev som exempelvis uppger att han eller hon stulit en cykel eller moped 1–2 
gånger och köpt något som var stulet 3–5 gånger får således summan 1 + 3 = 4 brottshandlingar. 
Det gör att resultaten handlar om en minimiskattning. Resultaten visar att skolkarna begått brott 
väsentligt fler gånger. För allvarliga brott handlar det om cirka 20 gångers högre brottsfrekvens 
mellan de som inte skolkat och de som skolkat mer än 20 gånger. 

Skolkande eleverna hade även betydligt mer erfarenhet av tobak, alkohol och narkotika. Andelen 
dagligrökare var exempelvis fem (pojkar) respektive sju gånger (flickor) högre bland de som skolkat 
21 dagar eller mer jämfört med de som inte skolkat alls. De skolkande eleverna hade också mer 
erfarenhet av alkohol och narkotika. Bland både grundskolepojkar och grundskoleflickor var det 
exempelvis åtta gånger vanligare att de som skolkat mest hade använt narkotika jämfört med de 
som aldrig skolkat under läsåret. 

De flesta elever sade sig göra sitt bästa även vid svåra uppgifter och såg skolarbetet som menings-
fullt. Eleverna som skolkade ofta upplevde dock skolan som mindre meningsfull än de som inte 
skolkade. Bland eleverna som skolkat mer än 21 dagar var det tre gånger vanligare att göra något 
annat vid tråkiga arbetsuppgifter än bland dem som inte skolkat alls. Fusk och mobbningsbeteende 
var vanligare i denna grupp. Slutligen var elever som skolkat överrepresenterade bland dem som 
hade ofullständiga betyg i kärnämnena. Av dem som skolkat mer än 20 gånger hade drygt fyra 
av tio ofullständiga betyg i minst ett av de tre ämnena svenska, engelska eller matematik. Bland 
elever som inte skolkat var andelen sju till åtta procent. 

Jämförelser mellan riskfaktorer och skolk 

Antalet riskfaktorer var relaterade till förekomsten av skolk. Totalt användes 24 variabler som 
tidigare forskning visat ökar eller minskar risken för normbrott. Exempel på individrelaterade 
riskfaktorer är tidig kriminell debut (före 13 års ålder), dålig känsla av sammanhang, och aggres-
sivitet. Exempel på familjerelaterade riskfaktorer är att en eller båda föräldrar är arbetslösa och 
att föräldrarna sällan visste var deras barn var på fredags- och lördagskvällar. Kamratrelaterade 
riskfaktorer var bland annat normbrytande kamrater och avsaknad av organiserad fritidsaktivitet. 
Skolrelaterade riskfaktorer var dåligt skolklimat och att eleven saknade betyg i minst ett av äm-
nena svenska, engelska eller matematik. Riskfaktorer för bostadsområdet var låg informell social 
kontroll samt förekomst av många sociala problem. I genomsnitt förekom 5,2 riskfaktorer hos 
både pojkar och flickor. 

Av Figur 3 framgår att ju fler riskfaktorer som fanns, desto högre förekomst av skolk. Bland 
eleverna med noll eller en riskfaktor hade fem procent av grundskoleeleverna skolkat och 22 
(pojkar) respektive 38 (flickor) procent av gymnasieeleverna. För de med 14 eller flera riskfaktorer 
var det mellan 83 och 100 procent som skolkat. Figuren visar vidare att relationen mellan antalet 
riskfaktorer och sannolikheten för skolk såg nästan exakt lika ut för både pojkar och flickor och 
både grundskolan och gymnasiet. 
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Tabell 1. Normbrott under de senaste 12 månaderna hos manliga grundskoleelever i år 9.

Antal skolktillfällen(hel dag) aktuellt läsår
0
(n=2154)

1
(n=267)

2 – 4
(n=206)

5 – 10
(n=82)

11 – 20
(n=29)

21 – 
(n=55)

Kr
im

in
al

ite
t

Begått mindre allvarligt brott (%) 41 64 76 74 66 87
Genomsnittl antal mindre allvarliga brott14 3,0 6,4 10,7 13,8 14,8 29,0
   varav snatteri (%) 19 33 50 55 45 60
   varav klotter (%) 13 27 39 33 45 64
Begått något allvarligt brott (%) 13 28 49 46 45 73
Genomsnittl antal allvarliga brott15 0,7 1,6 2,8 6,7 8,0 12,7
   varav inbrott (%) 4 11 19 28 31 44
   varav stöld (%) 15 30 48 52 35 65
   varav våldsbrott (misshandel/våldtäkt) (%) 6 12 19 24 31 46
   varav rån (%) 2 3 9 17 21 24
Begått något brott (%) 42 66 79 77 69 87

Dr
og

er

Använt tobak/snus någon gång 25 43 47 61 72 69
Dagligt bruk tobak/snus 11 22 27 28 55 56
Varit berusad på alkohol någon gång 40 64 68 72 76 69
Antal gånger totalt 3,9 8,1 9,7 13,2 18,7 20,5
Använt narkotika någon gång 6 16 21 29 32 50
Narkotika antal gånger totalt 0,6 1,0 1,9 4,9 7,3 21,2

Sk
ol

an
pa

ss
ni

ng Skolarbetet känns meningsfullt 72 64 55 47 47 43
Gör annat vid tråkiga arbetsuppgifter 27 45 52 60 59 71
Fuskat på läxförhör/prov det här läsåret 32 45 56 48 69 67
Mobbat/trakasserat elever detta läsår 24 32 49 49 52 43
Ofullständiga betyg föregående termin 8 15 15 31 14 43

Tabell 2. Normbrott under de senaste 12 månaderna hos kvinnliga grundskoleelever i år 9.

Antal skolktillfällen(hel dag) aktuellt läsår
0
(n=1842)

1
(n=309)

2 – 4
(n=262)

5 – 10
(n=121)

11 – 20
(n=47)

21 – 
(n=47)

Kr
im

in
al

ite
t

Begått mindre allvarligt brott (%) 22 39 50 61 72 81
Genomsnittl antal mindre allvarliga brott 0,9 2,2 3,3 5,1 8,8 11,4
   varav snatteri (%) 12 25 32 36 45 51
   varav klotter (%) 8 14 18 24 34 47
Begått något allvarligt brott (%) 5 14 16 29 23 60
Genomsnittl antal allvarliga brott 0,2 0,6 0,7 1,1 2,2 4,7
   varav inbrott (%) 1 3 3 4 11 13
   varav stöld (%) 7 19 23 37 26 60
   varav våldsbrott (misshandel/våldtäkt) (%) 1 5 7 10 15 28
   varav rån (%) 0 2 2 3 2 6
Begått något brott (%) 24 42 54 64 74 87

Dr
og

er

Använt tobak/snus någon gång 24 43 54 73 79 83
Dagligt bruk tobak/snus 8 17 24 41 32 60
Varit berusad på alkohol någon gång 44 63 75 80 83 92
Antal gånger totalt 3,9 7,4 11,3 17,4 19,6 20,8
Använt narkotika någon gång 5 9 17 27 40 40
Narkotika antal gånger totalt 0,2 0,9 1,0 4,1 5,6 7,7

Sk
ol

an
pa

ss
ni

ng Skolarbetet känns meningsfullt 74 63 61 50 47 52
Gör annat vid tråkiga arbetsuppgifter 24 34 48 54 72 76
Fuskat på läxförhör/prov det här läsåret 36 42 54 55 55 51
Mobbat/trakasserat elever detta läsår 10 18 24 25 24 36
Ofullständiga betyg föregående termin 7 11 13 18 34 46
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Resultat

Undersökningen ger stöd för synsättet att skolk är ett problembeteende och inte ett friskhets-
tecken. Skolkarna var betydligt mer kriminella, flera använde droger och de mobbade andra elever 
och fuskade oftare i skolan. Skolk tycks alltså utgöra en del i ett större problemsammanhang där 
normbrott är en gemensam nämnare. Skolkarna var också mindre uthålliga i skolarbetet. För 
dem kändes skolan mindre meningsfull och de hade sämre betyg. Det sista talar tydligt emot att 
skolkare ska betraktas som ambitiösa elever som skolar för att kunna förbereda sig till läxförhör 
och skrivningar. Resultaten stämmer med forskning från andra länder som visar att skolkare är 
betydligt mer problembelastade när det gäller missbruk och ungdomskriminalitet.10 Skolk är också 
en av de viktigaste prediktorerna för kriminalitet, missbruk, äktenskapsproblem och arbetslöshet 
senare i livet.11 Förekomsten av riskfaktorer ger en förklaring till skolket, som visar att skolkare 
inte utgör ett tvärsnitt av elever, utan snarare lever i en mer utsatt position. Ju fler riskfaktorer 
som fanns i den unges liv, desto större var sannolikheten för skolk.

Resultaten från Stockholmsenkäten visar därför att skolk knappast kan betraktas som en sund 
reaktion på en skola som inte tillgodoser elevers behov och att elever skolkar för att förbereda 
sig inför prov. Resultaten visar istället att det finns ett samband mellan att elever skolkar och 
bryter mot andra normer i samhället. Det kan handla om mobbning, missbruk, kriminalitet 
och generellt bristande skolanpassning. Det ger viktiga signaler till skolpersonal, föräldrar och 
myndigheter om hur skolan och samhället ska förhålla sig till skolk. Även om orsaken till skolk 
delvis ligger utanför skolan är det rimligt att skolket i sig förstärker den unges problem. Eftersom 
skolk kan vara en social aktivitet och skolkarna i större utsträckning har normbrytande kamrater, 
kan negativa normer lätt komma att dominera. Därmed blir ett aktivt arbete mot skolk även ett 
arbete mot generell normlöshet bland riskgrupper av elever. Ett annat viktigt skäl till arbete mot 
skolk är att närvaro i skolan är en förutsättning för goda skolprestationer. Elever som skolkar har 
således sämre förutsättningar att tillägna sig de kunskaper grundskolan och gymnasiet avser att ge. 
I denna studie hade drygt 40 procent av eleverna som skolkat 21 gånger eller mer under läsåret 
ofullständiga betyg i minst ett av de tre kärnämnena svenska, matematik och engelska. Det handlar 
om en överrepresentation med fem (pojkar) respektive sju gånger (flickor) jämfört med elever som 

Figur 3. Antal riskfaktorer och andel elever som skolkat minst en gång det 
gångna året.
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inte skolkat. Därmed begränsas elevens möjligheter till högskolestudier och yrkesval, vilket kan 
ha långtgående konsekvenser för ungdomarnas vuxna liv. Internationell forskning visar att skolk 
är den viktigaste riskfaktorn för förtida avhopp från gymnasieutbildningar eller motsvarande.12 
Skolk innebär även ett resursslöseri. De undersökta grundskoleeleverna hade tillsammans skolkat 
lågt räknat 6 600 dagar under de sex månader läsåret pågått och gymnasieeleverna 13 800 dagar. 
Det motsvarar drygt 30 000 frånvarodagarna under ett helt läsår, vilket motsvarar ungefär 150 
lärartjänster. 

Avslutande kommentarer

Enkätresultat som bygger på representativa eller omfattande urval har goda möjligheter att påverka 
beslutsfattare. Resultaten från Stockholmsenkäten 2004 – som för övrigt liknar resultatet i motsva-
rande enkät 200213 – har förmodligen bidragit till att skolket i Sverige idag är en viktig skolpolitisk 
fråga. Många skolor har skaffat databurna system för närvarokontroll och blivit tydligare i att skolk 
inte är tillåtet. CSN har börja kräva tillbaka studiehjälp från gymnasieelever med upprepad ogiltig 
frånvaro. Dessutom är det få idag som offentligt företräder synsättet att skolk är en sund reaktion 
på en skola som inte tillgodoser elevernas behov. Dessa förändringar hade knappast blivit fallet 
om resultaten baserats på tio djupintervjuer med slumpvis valda elever. Styrkan med Stockholm-
senkäten är att den omfattar cirka tiotusen elever och att den innehåller information om många 
elevbeteenden, vilket gör det möjligt att relatera skolket till en rad normbrott. 

Även om enkäter har fördelar finns det också begränsningar. Enkäter är exempelvis inte lämp-
liga om syftet är att förstå hur individer tänker och resonerar. I det fallet är en intervjustudie att 
föredra. Det är således frågeställningen som bör avgöra vilken datainsamlingsmetod som används! 
En kvalitativ intervjustudie kan exempelvis identifiera viktiga hypoteser (till exempel att skolkare 
är mer normbrytande än icke-skolkare). Dessa hypoteser kan sedan undersökas i en enkätstudie 
som ger möjlighet att testa samband. Innebär exempelvis ett ökat antal skolkdagar en ökad risk för 
narkotikamissbruk? Ett sådant samband skulle knappast framträda i en intervjustudie, dels eftersom 
det handlar om en olaglig verksamhet som många intervjupersoner skulle tveka att berätta om, dels 
eftersom sannolikheten är liten att bland ett fåtal intervjupersoner i grundskolan hitta någon som 
använt narkotika. Baserat på siffrorna i Tabell 1 hade åtta procent av de 2 793 grundskolepojkarna 
använt narkotika och 23 procent hade skolkat. Om tio elever väljs ut slumpvis från dessa pojkar 
för en intervjua kan vi förväntas oss att en (1) använt narkotika och två skolkat. Det ger inget 
underlag för att spekulera om sambandet mellan skolk och narkotikamissbruk. Stockholmsenkäten 
ger däremot andra möjligheter till analys av sambandet mellan skolk och narkotikamissbruk. Det 
sambandet förefaller dessutom trovärdigt eftersom det inte är sannolikt att 2 793 elever har kunnat 
samordna sina svar på ett sådant sätt att ett ökat antal skolkdagar åtföljs av en ökad andel elever 
som använt narkotika respektive antal tillfällen som narkotika använts, ett samband som för övrigt 
är så gott som identiskt för grundskoleflickorna och för pojkar och flickor i gymnasiets år 2. Vidare 
överensstämmer resultatet med tidigare drogvaneinventeringar i Stockholmsskolor. 

Begränsningarna med Stockholmsenkäten handlar mer om valet av vetenskaplig design och 
inte att enkäter är en dålig datainsamlingsmetod. Stockholmsenkäten omfattar exempelvis endast 
Stockholmselever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. Resultaten säger således ingenting 
om hur skolket ser ut utanför Stockholm respektive hur vanligt skolk är bland yngre och äldre 
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elever. Dessa begränsningar är enkla att åtgärda med en annan typ av enkätundersökning. Hur 
förekomsten av skolk ser ut i lägre årskurser kan till exempel undersökas genom att låta yngre 
elever besvara Stockholmsenkäten. En longitudinell studie där samma identifierbara elever besva-
rar enkätfrågor vid flera tillfällen är ett annat upplägg som skulle göra det möjligt att undersöka 
relationen mellan sen ankomst till lektioner, skolk från enskilda lektioner och skolk hela dagar. 
Om eleverna anger vid ett första tillfälle att de kommit för sent till lektioner men inte skolkat, vid 
ett andra tillfälle att de även skolkat enstaka timmar men inte hela dagar och vid ett tredje att de 
skolkat hela dagar visar det på en successiv utvidgning av olovlig frånvaro, en slags ”skolktrappa”. 
Om för sen ankomst, skolk enstaka timmar respektive hela dagar förekommer slumpvis antyder 
det att det inte finns någon ”skolktrappa”. 

Stockholmsenkätens resultat kan inte användas för att avgöra om riskfaktorer orsakar normbrott 
eller om det endast handlar om statistiska samband. Det ideala för att bedöma om samband är 
kausala är en experimentell studie. När det gäller relationen mellan riskfaktorer och skolk är det 
svårt att manipulera genom ett experimentellt upplägg; det är oetiskt att ”tillföra” riskfaktorer 
till elever (till exempel att förflytta elever till en socialt utsatt bostadsmiljö) för att se om det ökar 
förekomsten av för skolk. Däremot skulle introduktionen av skyddsfaktorer kunna ske i en experi-
mentell studie (till exempel att vissa skolor omedelbart kontaktar föräldrar när elever är frånvarande 
medan andra skolor inte gör det). Fördelen med den typen av systematiskt utvecklingsarbete är 
att det skulle öka kunskapen om hur skolpersonal kan motverka skolk. Forskningslitteraturen 
innehåller få beskrivna insatser mot skolk, och av dem har inte många utvärderats på ett tillfreds-
ställande sätt. 

En longitudinell studie som följer identifierade individer över tid ger också visst utrymme för 
kausala tolkningar. Om en riskfaktor föregår ett riskbeteende i tiden medan frånvaron av riskfaktorn 
inte gör det ökar sannolikheten om att det handlar om ett kausalt samband. 

Noter
1 Skolverket (1999; 2000). 
2 Baker, Sigmon & Nugent (2001).
3 Tex Bond, Toumbourou, Thomas, Catalano & Patton (2005); Gerard & Buehler (2004); Stattin, Romelsjö 

& Stenbacka (1997).
4 Soldz & Ciu (2001).
5 T ex Brottsförebyggande rådet (2000b). 
6 T ex Huizinga & Elliott (1986). 
7 T ex Johnson & Mott (2001); Siddiqui, Mott, Anderson & Flay (1999).
8 T ex Bergman & Wärneryd (1982); Wärneryd (1990); Trost (2001). 
9 Sundell, El-Khouri & Månsson (2005) – www.stockholm.se/fou
10 Reid (2000).
11 Cullingford (1999) ; Reid (2000).
12 T ex Newcomb, Abbott, Catalano, Hawkins, Battin-Pearson & Hill (2002). 
13 Karlberg & Sundell (2004).
14 Snattat, klottrat, stulit något som inte direkt efterfrågats i enkäten, gjort sig skyldig till häleri, burit vapen, 

annan brottslig handling
15 Stulit cykel, moped, bil, motorcykel eller ur någons ficka, tvingat till sig pengar eller mobiltelefon, tvingat 

till sig sex, gjort inbrott i bil, affär, kiosk, eller annan byggnad, med avsikt slagit någon så att förövaren tror 
eller vet att offret behövde sjukvård
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Föräldrars föreställningar  
om förskolan – Grounded Theory  

som metodansats
Sven Persson

Forskningsproblem

Ambitionen med detta kapitel är att visa hur Grounded Theory kan användas som en metodansats 
genom att ur ett intervjumaterial utveckla begrepp som dels kan spegla variationen och kom-
plexiteten i materialet, dels kan fördjupa tolkningen av det intervjupersonerna uttalar sig om. Jag 
kommer att använda mig av ett exempel från forskning som handlar om föräldrars föreställningar 
om barn och barnomsorg. Tanken är att beskriva analys- och tolkningsprocessen så att de studenter 
som vill analysera intervjuer kan ha konkret hjälp i sitt arbete. Först en kort bakgrund. 

Den snabba utbyggnaden av offentlig barnomsorg och en stigande andel av förvärvsarbetande 
småbarnsmödrar under de senaste decennierna är faktorer som i grunden förändrat föräldrars och 
barns levnadsvillkor. Allt fler barn tillbringar sin mesta tid under dagen i den offentliga barnom-
sorgen och socialiseras i större utsträckning utanför familjens och föräldrarnas kontroll. Vi kan 
säga att förändringar i samhället på ett eller annat sätt ingriper i föräldrars vardagsverklighet och 
påverkar deras sätt att tänka om olika företeelser som berör barn och barnomsorg. En övergripande 
fråga är om dessa samhällsförändringar också påverkar och förändrar föräldrars tänkande om det 
som de har allra kärast, sina barn. 

På en existentiell och individuell nivå är vi i vårt sätt att tänka om barn kanske inte särskilt 
förändringsbenägna. Forskning har visat att föreställningar om att barn har grundläggande behov 
av kärlek, närhet, näring och fostran kan kännas igen i olika kulturer.1 Det är speciellt tydligt un-
der barnets första år. Det är ändå svårt att frigöra sig från tanken att föräldrars föreställningar, till 
exempel om vad barn kan göra, vad de får göra, är bundna till och uppkomna ur den kultur och 
den tid som föräldrar lever i.2 Föreställningar om barn och uppfostran har därför satts i samband 
med olika samhällsklassers kultur och levnadsvillkor.3 Föräldrars positioner i arbetslivet har av 
vissa forskare setts som viktiga för att förklara varför föräldrar från olika samhällsklasser uppvisar 
skilda uppfostransmönster. 

Utbyggnaden av förskolan i Sverige är och har varit ett viktigt samhälleligt projekt och de flesta 
småbarnsföräldrar är beroende av en offentlig barnomsorg för att vardagslivet ska fungera. Hur ska 
de annars kunna kombinera föräldraskap med ett aktivt yrkesliv? Föräldrar kommer därmed i en 
beroendesituation till den offentliga barnomsorgen genom att de överlåter en stor del av barnets 
fostran till personal på förskolan. Det kan skapa ett osäkert maktförhållande mellan föräldrar och 
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förskolepersonal. Det reser en mängd intressanta frågor. Vem har egentligen ansvar för barnens 
uppfostran? Var slutar föräldrars ansvar och var börjar personalens? Vissa barn vistas 30-40 timmar i 
veckan i förskolan, och föräldrar tänker naturligtvis mycket på hur barnen har det. Hur trivs Emma 
i förskolan? Har hon lekkamrater? Äter hon ordentligt? Om föräldrarna föreställer sig Emma som 
ett ängsligt barn är de kanske mer benägna att oroa sig för vad som händer på förskolan. I det sam-
manhanget blir personalen på förskolan viktig. Föräldrar får ofta en speciell relation till den personal 
som har hand om de egna barnen på förskolan. Det är ju personalen som ser barnen under flest 
timmar på vardagarna och det är de som får berätta för föräldrarna vad som hänt under dagen. 

Teoretiska utgångspunkter 

Föreställningar och vardagsverklighet

De teoretiska utgångspunkterna för min tolkning av föräldrars föreställning om barn och förskola 
är hämtade från kunskapssociologin och sociologiska analyser av vardagen. Speciellt har Berger och 
Luckmans inriktning mot en socialkonstruktivistisk och fenomenologisk syn på vardagskunskap 
varit en viktig inspirationskälla.4 

Föreställning definieras i denna undersökning som ett tankeinnehåll och en gestaltning vilket 
utgör en ideologisk länk mellan samhälle och individ. Föreställningar är de aspekter ur vilka om-
världen förstås och konstrueras. De består av olika antaganden om verkligheten och kan ibland 
fungera som ett filter för hur omvärlden tolkas och värderas. Föreställningar är det nav kring 
vilka värderingar, uppfattningar och handlingar kretsar. De är emellertid något mer än enskilda 
uppfattningar och värderingar, och utgör snarare ett system av tankar och värderingar om hur 
verkligheten är beskaffad. 

Begreppet föreställningar ska förstås dialektiskt. De fungerar både som tolkningsbas för nya 
erfarenheter samtidigt som de i sin gestaltning konstruerar barnet i förskolan. Denna dubbelhet, 
att föreställningar ska förstås som något som föräldrar är bärare av och som något som de skapar, 
är en central tankegång i analysen av föräldrars föreställningar. En individs föreställningar om 
sin omvärld kan emellertid inte ses som isolerad från det sammanhang i vilken den konstrueras.5 
Sättet att tänka om vissa fenomen har formats i det förflutna, men är aktivt och verksamt i det 
närvarande. För den undersökning som jag kommer att beskriva här innebär ovanstående reso-
nemang att tolkningen och analysen av föräldrars föreställningar relateras till en samhällelig och 
historisk kontext. 

Ett antagande är att föräldrars föreställningar är relaterade till deras vardagsverklighet och de 
rutiniserade handlingar som präglar denna. Rutiniseringen av sociala handlingar gör att vissa hand-
lingar och tankegångar tas som givna. Om de ska förändras krävs att vardagen förändrar karaktär. 
Berger och Luckman beskriver vardagslivet som den ”dominerande” verkligheten och de händelser 
som rubbar vardagslivets normala cirklar kommer inom sinom tid att integreras i vardagslivet.6 
När det vardagliga livet förändras, exempelvis när barn får plats i den offentliga barnomsorgen, 
kommer tidigare föreställningarna om vardagens mening att utsättas för ”påtryckningar”. Gamla 
föreställningar kan konkurreras ut av nya tankemönster som är mer i linje med det nya sättet att 
leva, eller så kan ambivalenta känslor inför den nya situationen vara dominerande i förälderns 
tankevärld.
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En viktig aspekt i tolkningen av föräldrars föreställningar är att föreställningarna ofta förändras i 
långsammare takt än de omgivande strukturerna. Vi kan då tala om föreställningars eftersläpning. 
Om vårt sätt att tänka om saker som är väsentliga för våra liv, som till exempel hur vi vill att barnen 
ska växa upp, har grundlagts under vår tidiga socialisation och våra tidigare relationer, finns det 
alltid en tröghet i förändringarna. Då kan det uppstå konflikter mellan våra föreställningar om 
hur barn ska växa upp och de krav som strukturen ställer på föräldraskapet. 

Olika tolkningar

Varför kan det vara intressant för studenter som skriver examensarbete att ta del av en undersökning 
om föräldrars föreställningar om förskolan (det skulle naturligtvis också kunna vara skolan)? Ett svar 
på den frågan är att en sådan kan bidra till att blivande lärare bättre kan förstå hur situationer och 
miljöer tolkas ur olika perspektiv. Det kan även hjälpa den blivande pedagogen att reflektera över 
sina egna föreställningar och hur föräldrar uppfattar olika situationer i förskola och skola. För att 
återgå till exemplet förskolan: föräldrar skapar sina föreställningar om förskolan som miljö för deras 
egna barn utifrån möten med sina barns förskola. I mötet med förskolan strävar föräldrar efter att 
tolka och förstå den miljö som barnet vistas i. Den tolkning som en förälder gör sker emellertid alltid 
utifrån hennes egen förståelse av situationen och den miljö som barnet vistas i. I samtal och diskus-
sioner med personal innebär det att föräldrar gör tolkningar utifrån den egna förståelsehorisonten. 
Jag ska ge ett typiskt exempel på hur olika tolkningar av samma situation kan vara:

Sonja hämtar sin dotter Kristina på daghemmet. Det har varit en lång dag för 
Kristina, och när Sonja kommer till daghemmet ser hon att Kristina bråkar med 
en annan flicka om en barnvagn. Ingen av dem vill släppa barnvagnen. När Kris-
tina ser sin mamma börjar hon gråta och skriker att hon vill ha barnvagnen. En 
förskollärare på avdelningen ser situationen och säger till Kristina att hon ju inte 
behöver barnvagnen eftersom hennes mamma har kommit. Till mamman säger 
hon att Kristina har varit lugn och glad under hela dagen. 

Hur kan man tolka budskapet i ovanstående exempel? Förskollärarens avsikt kan vara att lugna 
Sonja så att hon inte ska tro att Kristina uppfört sig på det viset hela dagen, men Sonja kan uppfatta 
det som att hon bara vill vilseleda henne. Istället tänker hon att detta är vardagen för Kristina, en 
ständig kamp för att få leka. Det var ju likadant igår när hon hämtade Kristina. Förskolläraren, 
som sett detta åtskilliga gånger, tänker att flickorna hade klarat upp denna situation själva, utan 
hennes inblandning, men nu kom ju mamman och då kände hon att hon behövde lösa konflikten. 
Det är tydligt att förskollärarens budskap inte tolkades av Sonja på det sätt som hon avsåg. Sonja 
tolkar förskollärarens budskap utifrån vad daghemmet betyder för hennes del, hur hon uppfat-
tar förskollärarens roll och om Sonja känner sig hemma eller främmande i daghemsmiljön. Det 
är emellertid en miljö som förskolläraren hjälpt till att skapa och vi kan anta att förskolläraren 
därmed och i kraft av sin profession känner sig hemma i förskolemiljön. Sonja har inte varit med 
om att skapa den här miljön. Hon är inte införstådd med den speciella kultur som finns där och 
hon känner sig därför lite främmande inför den. Vad tänker hon då om förskolemiljön efter att 
ha upplevt dessa situationer? Vilka föreställningar har hon om hur Kristina passar i denna miljö? 
Det är sådana frågor som vi kan undersöka med hjälp av Grounded Theory.
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Grounded Theory som metodansats

I examensarbeten och uppsatser som med hjälp av intervjuer försöker fånga intervjupersoners 
uppfattningar, föreställningar och upplevelser av ett fenomen är det vanligt att resultatet presenteras 
som en form av centraltendens, det vill säga att författaren redovisar de centrala mönster som 
går att utläsa ur intervjuerna. Ibland redovisas intervjuerna som fråga – svar, där läsaren får göra 
det mesta av analysarbetet själv, ibland sker redovisningen i form av kategoriseringar där läsaren 
kan undra om det inte finns fler kategorier som är viktiga för att fånga variationen. En kvalitativ 
ansats som Grounded Theory har som avsikt att redogöra för och analysera variationer snarare 
än centrala tendenser, till det senare finns andra kvantitativa ansatser som är bättre lämpade. Det 
är därför som jag här vill redovisa Grounded Theory som en metodansats. Jag hoppas kunna visa 
på ett systematiskt analysarbete och därmed också ett sätt att redovisa ett intervjumaterial, även 
sådant som är relativt omfattande. 

Grounded Theory, eller på svenska teorigenerering på empirisk grund, syftar till att skapa 
teorier, eller ge ett bidrag till existerande teorier, som är direkt härledda ur empiriska data.7 När 
man använder sig av Grounded Theory startar man med andra ord inte i en teori, tanken är istället 
att intervjuerna ska vara utgångspunkten för en analys som kan ge ett bidrag till teorier. Det sker 
genom ett ständigt växelspel mellan empiri och teoretiska begrepp. I Grounded Theory behöver 
man inte upptäcka alla nya begrepp eller ignorera de redan existerande begrepp som är beskrivna i 
litteratur och tidigare forskning. Snarare är uppgiften att utveckla och söka efter begrepp från olika 
källor som passar till empiriska data. Det innebär att sökandet efter innehållsmässiga likheter och 
skillnader (indikatorer), begrepp och teorier inkluderar en analytisk känslighet inför den litteratur 
som tar upp närbesläktade idéer som kan användas.

Grounded Theory utvecklades som en kritik mot en hypotes- och teoriprövande vetenskaplig 
norm och dess företrädare ville utveckla en ansats som istället tog sin utgångspunkt i empirin. 
De tydligaste metodiska anvisningarna för hur ett sådant analysarbete kan gå till finns i Glasers 
bok Theoretical Sensitivity.8 I denna artikel kommer jag att använda Grounded Theory som en 
tolkande ansats med konstruktivistisk inriktning.9 

Analysmetod

Kodning av intervjuer

I det här avsnittet ges exempel på hur de intervjuade föräldrarna jämförts med varandra i syfte 
att ur intervjumaterialet tolka deras föreställningar om förskolan. Genomgående bland föräldrar 
används daghem och dagis som begrepp för det som idag betecknas som förskola. I undersökningen 
ingick även föräldrar med barn i familjedaghem. Därför är också mina begrepp anpassade till detta. 
Intervjuerna har kodats efter indikator-begreppmodellen i vad som i Grounded Theory kallas för 
en öppen kodning. Indikatorerna är de olika innebörder som tillsammans kan sammanfattas i ett 
begrepp – man kan uttrycka det som att indikatorerna är olika sidor av samma mynt. 

Jag kommer här att skilja på arbetsprocessen och presentationen av materialet för att göra 
det tydligare för dig som skriver examensarbete eller uppsats och vill använda dig av Grounded 
Theory. I processen med att få fram indikatorer (likheter och skillnader, mönster) ur ett inter-
vjumaterial är det viktigt att tänka på att analysen och tolkningen inte bara sker när du gjort alla 
intervjuer. Istället ska du börja analysera och reflektera över vad intervjupersonerna säger under 
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tiden som intervjuerna görs. Därmed kan man säga att insamlings- och analysfas flyter samman. 
Tiden direkt efter intervjuerna blir därför viktig. Jag vill rekommendera dig att alltid avsätta en 
tid (minst 30 minuter) för dig själv omedelbart efter att du gjort en intervju. Du är intresserad av 
den intervjuades livsvärld, de erfarenheter, upplevelser, uppfattningar, ställningstaganden etc. som 
intervjupersonen ger uttryck för. Ställ dig frågor som: Vad var det viktigaste som sades i intervjun? 
Vad betyder det? Vad skilde A:s sätt att resonera från tidigare intervjupersoners? Vilka likheter 
finns mellan det som olika intervjupersoner sagt? Vad var nytt i denna intervju? Anteckna det du 
tyckte var viktigt medan du har det aktuellt. Dessa anteckningar kommer du att ha stor nytta av 
när du sedan ska analysera hela ditt intervjumaterial. 

Det är även viktigt att ha samtliga intervjuer med när du ska formulera dina indikatorer. Det 
bästa är att ha intervjuerna utskrivna så att du kan anteckna i marginalerna. Tänk på att du vill 
ha med variation istället för vad de flesta säger om det fenomen som du undersöker. Ett vanligt 
fel är att utgå från intervjufrågorna i analysen av ett intervjumaterial. Intervjupersonen uttalar 
sig kanske om det du är intresserad av under en annan del av intervjun än den du tänkt dig från 
början. Därför är det viktigt att utgå från helheten och därefter söka delarna i arbetsprocessen. 
Läs först igenom intervjuerna som helhet för att skapa dig en bild av hela ditt intervjumaterial. 
Därefter kan du börja med jämförelserna. 

Tolkningsprocessen utgår från upprepad läsning och sökande efter underliggande mönster 
i intervjumaterialet. I mitt eget arbete med föräldraintervjuer var jag intresserad av deras före-
ställningar om barn och barnomsorg.10 Under de första intervjuerna använde några föräldrar 
uttrycket ”dagisbarn” i samband med att de beskrev sitt eget barn. ”Hon är ett dagisbarn” eller 
”Han är ju inte ett dagisbarn” var uttryck som användes. Vad betyder det att föräldrar pratar 
om att det finns ”dagisbarn” och barn som inte är dagisbarn? Vilka är det som är ”dagisbarn”? 
Har det någon relation till att föräldrar pratar om förskolemiljön som tuff och stökig? I den här 
delen av tolkningsarbetet måste jag läsa om intervjuerna flera gånger för att söka efter samband 
och mönster utifrån dessa frågor. Jag förstod att dessa uttalanden innehöll tankar såväl om 
barnets egenskaper som om daghemmet (förskolan) som miljö för barnen. Det innebar att jag 
i de utskrivna intervjuerna markerar i marginalen. Exempelvis skrev jag ”dagisbarn” då föräld-
rar berättade om vad de uppfattade vara ett dagisbarn. Jag klippte ut alla dessa berättelser och 
samlade dem i ett nytt dokument för att få överblick. Frågor jag ställde mig var: Vilka likheter 
och skillnader fanns mellan olika föräldrars uttalanden? I vilka sammanhang sade föräldrarna 
detta? Vilka adjektiv används för att beskriva barns ”passform” till daghemsmiljön? Hur ska jag 
tolka och förstå detta? Hur beskriver föräldrarna andra omsorgsformer, som t.ex. familjedaghem? 
Vilka barn passar där? 

Som framgår av ovan får jag fram indikatorer likheter och skillnader, mönster och begrepp ge-
nom att ställa en rad frågor till intervjumaterialet. Dessa frågor uppkommer då jag läser intervjuerna 
och de hjälper mig i mitt sökande efter variation. I det första skedet tyckte jag att daghemsmiljön 
beskrevs som en kampens arena, och jag började leta i materialet för att få indikationer på att 
föräldrar föreställde sig daghemmen som denna arena. Vad som sker då är en pendling mellan att 
upptäcka ett begrepp och att pröva om det finns indikatorer som ger begreppet innehåll. Under 
denna pendling mellan att upptäcka och pröva blir det uppenbart att det finns flera arenor som 
föräldrarna beskriver. Samma föräldrar kan dessutom beskriva olika arenor (och då får vi föreställa 
oss att en fysisk plats kan vara flera arenor) som deras barn vistas i på samma gång. 
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Jag har ovan kortfattat försökt beskriva en arbets- och analysprocess utifrån den forskning jag 
bedrivit om föräldrars föreställningar. I ett examensarbete eller en liknande uppsats ska du också 
beskriva hur du gått tillväga för att strukturera och analysera ett intervjumaterial. Försök då att 
vara så konkret som möjligt när du beskriver din analysprocess.11 

Nu ska analysen presenteras. I detta exempel inleder jag med att presentera begreppet och 
därefter de indikatorer som lett fram till begreppet. Indikatorerna exemplifieras med citat. Ni 
kan då gärna också försöka föreställa er andra centrala studieobjekt i det pedagogiska arbetet som 
skulle kunna undersökas och analyseras på ett liknande sätt.

Daghemmet är en kampens arena

Begrepp 
Att daghemmet i föräldrarnas ögon förföll vara en arena för kamp, ledde till att ”kamparena” 
blev till ett centralt begrepp för att tolka och förstå intervjuerna. När föräldrarna berättade om 
skillnader mellan barn som varit på förskola, i familjedaghem eller hemma användes ofta utryck 
som: ”han är ett typiskt dagisbarn” eller ”han är inget dagisbarn”. Dessa uttalanden innehåller 
två aspekter, dels föräldrarnas syn på förskolemiljön, dels deras uppfattning av de egenskaper 
som barnet har. Det är egenskaperna som avgör om barnet är ett ”dagisbarn” eller inte. Vissa 
barn passar på förskolan, andra gör det inte. Att vara ett typiskt dagisbarn innebar för de flesta 
intervjuade föräldrarna att barnet besitter, eller förvärvar vissa egenskaper. Dagisbarn är aktiva, 
trivs där det är liv och rörelse och tål att det är stimmigt och stökigt. De är också öppna för nya 
kontakter med barn och vuxna och svarar mot de krav som miljön ställer på dem. Det betyder 
att de kan dra nytta av fördelarna med att vara på förskolan. De som inte är dagisbarn beskrevs 
som mer blyga och tillbakadragna. Blyga barn har svårt att göra sig gällande i en miljö där flera 
vill ha uppmärksamhet. De blir, enligt föräldrarna, lätt åsidosatta och kan inte dra nytta av den 
stimulans och de aktiviteter som sker på daghemmet. 

Barnens passform till daghemmet var förknippad med hur föräldrarna uppfattade daghemsmil-
jön. De framhöll att daghemmet kan vara en ”tuff miljö”. Den är stimmig och stökig på samma 
gång som den är aktiv och kreativ. För att klara av miljön krävs att barnet tål påfrestningar, och 
om barnet är ett dagisbarn får det också del av den kreativa och socialt utvecklade miljö som 
daghemmet utgör. Föräldrar som hade sina barn i familjedaghem och som kunde tänka sig en 
daghemsplats menade att barnen behövde bli lite äldre för att klara av daghemsmiljön. Treårsåldern 
tycks vara den gräns som dessa föräldrar ser som lämplig.

Föräldrar med plats i familjedaghem framhöll ofta den stökiga daghemsmiljön i jämförelse 
med den lugnare och mer hemlika miljön i familjedaghemmet. Det fanns en tendens till att 
dessa föräldrar ville spegla sitt eget val av lugn och trygg omsorgsform genom att framhålla den 
stimmiga daghemsmiljön. 

Indikatorer
I det följande vill jag visa hur olika indikatorer (exemplifierade med citat) pekar på att föräldrar 
ser daghemmet som kampens arena. 



181

Föräldrars föreställningar om förskolan – Grounded Theory som metodansats

Indikator 1
Föräldrar definierade sina barn som ”dagisbarn”. Det innebär att barnen är aktiva och trivs där 
det är liv och rörelse. Vissa barn ”klarar av” daghemsmiljön bättre än andra på grund av vissa 
egenskaper. De ”tål” att det är stimmigt, rörigt och mycket folk. 

Anita: 12 Det är ju tur att han är ett typiskt dagisbarn. Annars vet jag inte vad 
jag skulle ha gjort. 
Sven: Vad är ett typiskt dagisbarn?
Anita: Att han trivs där det är mycket folk, liv och rörelse. Han är ju inte det 
barnet som gillar att sitta still och pyssla. Han tål att det är stimmigt, rörigt och 
mycket folk.

Indikator 2 
De som inte är dagisbarn är de barn som är tysta, blyga och som inte ”kan ta för sig”. 

Sven: Du visste en hel del om daghem genom din utbildning? Du gjorde din 
praktik och bestämde då att du inte ville jobba där. 
Johanna: Ja, jag var mycket negativt inställd, så egentligen förstår jag inte att jag nu 
upplever det så positivt som jag gör. Det måste vara skillnad från dagis till dagis. 
Det bör väl sägas att det inte är alla barn som passar på dagis, det är jag nästan 
hundra på. I den gruppen stod ett barn och hängde i fönstret när mamman hade 
gått. Det var fasansfullt, han stod där hela dagen. Vi försökte ha med honom 
i gruppen, men han stod utanför hela tiden. Det var inte bara han. Det fanns 
några barn i gruppen som var lite utanför. Det gäller ju att vara tuff och råbarkad 
egentligen, Stark psykiskt för att klara av det. Det är många törnar de får ta emot. 
Det upplevde jag under praktiken, och då tänkte jag - aldrig.

Indikator 3
Daghemsmiljön definierades genom att den jämfördes och polariserades gentemot den lugnare 
och mer hemlika familjedaghemsmiljön. 

Sven: Du sade innan du inbillade dig att det var lugnare hos en dagmamma. Hur 
menade du med att du inbillade dig? 
Berit: När jag gick min grundutbildning var jag ett par veckor på ett dagis. När 
jag kom därifrån så surrade det i huvudet. Det var mycket stim och stoj. Då tänkte 
jag att om jag tycker att det är jobbigt att vara på ett sånt ställe, så måste det vara 
jobbigt för barnen och att barnen blir lite lugnare i ett familjedaghem. Men jag 
vet inte om det stämmer, det är bara som man själv tycker. Det är ju så många 
som är negativa till dagmamma.  
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Indikator 4
Föräldrar karakteriserade daghemsmiljön som tuff och stökig. 

Sven: Tror du själv att är det skillnad på barn som har varit hemma och barn som 
har varit på dagis?
Disa: Ja det är det nog. Du måste vara rätt mycket tuffare för att klara dig på dagis, 
jag tror det. Du måste vara rätt mycket mer råbarkad än om du är hemma. Det 
blir nog bara så för då går du hemma med mamma och kanske något syskon. Det 
blir lite lugnare miljö. Dagis är rätt tufft ändå.
Sven: På vilket sätt är det tufft menar du? 
Disa: Du måste ju kunna hävda dig så att inte dom andra trampar på dig. När du 
har tagit en sak måste du hålla fast vid den. Om någon annan kommer och drar i 
den, måste du veta vad du vill och stå på dig. Så det är rätt tufft.

Ovanstående visar på ett sätt att presentera ett material som analyserats genom att använda Groun-
ded Theory som metodansats. Vad har jag gjort för att få fram detta resultat? Genom kodningen, 
som är en tolkningsprocess, söker jag efter underliggande mönster hos de empiriska indikatorerna 
i datamaterialet. Som figuren nedan visar uppkommer ett begrepp (i det här fallet ”Kamparena”) 
genom att man kontinuerligt jämför indikatorer med varandra. När begreppet börjar framträda 
tolkas indikatorernas giltighet för det uppkomna begreppet. Jag kan då söka efter uttalanden 
från föräldrar som pekar i samma riktning för att se om det finns en konsistens i begreppet. 
Begrepp-indikator modellen baseras då på kontinuerliga jämförelser mellan indikatorerna, där 
likheter, skillnader och grader av konsistens analyseras. Begreppet blir helt enkelt ett namn på ett 
underliggande mönster i det empiriska materialet. 

Men jag kan inte nöja mig med detta om jag vill göra föräldrarna rättvisa. I det här skedet av 
tolkningsprocessen är det viktigt att söka efter variation i intervjumaterialet. Föräldrarna pratade 
ju inte bara om daghem som en kampens arena; det tycks snarare vara så att det finns flera arenor. 
Därför måste också dessa presenteras.
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Daghemmet är en social arena

Begrepp 
Samtidigt som föräldrarna menade att daghemsmiljön kunde vara tuff och att barnen måste ut-
veckla eller ha vissa egenskaper för att klara sig där, framhöll de att daghemsvistelsen ger barnen 
en social kompetens. Barnen lär sig att fungera tillsammans. Man poängterade det nyttiga med att 
barnen får vara tillsammans i grupp. Barnen förvärvar en säkerhet i barngruppen som de kommer 
att ha nytta av i framtiden. Några föräldrar menade att deras barn blivit av med sin blyghet. En 
förälder (Berit) uttryckte det som att barnet tack vare daghemsvistelsen blivit en ”öppen och pigg 
unge”. Barnen blir frimodigare i umgänget med barn och vuxna. Det begrepp som är kärnan i 
dessa uppfattningar om daghemsmiljön definieras här som den sociala arenan.

Uppfattningen att barnen skaffar sig en social kompetens ses som ett resultat av att själva 
verksamheten är en träning i umgänge tillsammans med andra. Barnen får lära sig att prata inför 
andra barn och gör aktiviteter tillsammans med barn utanför den egna avdelningen i de ålders-
homogena tvärgrupperna. Föräldrarna ser det också som ett resultat av samhällsutvecklingen i 
stort. I bostadsområdet finns inga barn under dagtid och daghemmet fyller en social funktion 
bara genom att vara den plats där barnen kan träffas och leka tillsammans. 

Indikatorer
Indikator 1
Eftersom det inte finns några barn i bostadsområdet under dagtid är daghemmet en av de få 
platser där barn är tillsammans. 

Eva: Jag hade hjälp av personalen på daghemmet. De stöttade mig: ”Jadå, han 
behöver vara här.” Det finns ju inga barn hemma i bostadsområdet på dagarna. 
Då skulle han gå här och vänta och längta och sakna sitt dagis. 

Indikator 2
Barnen skaffar sig social kompetens genom den verksamhet som bedrivs på daghemmet. 

Sven: Hur tycker du att det fungerade på daghemmet?
Christina: Jag tycker väl i stort sett att det har fungerat bra. Det är ju alltid vissa 
småsaker, men jag är nöjd med det och de har trivts bra på dagis. Och pojken, jag 
tyckte att hans självkänsla behövde stärkas lite grann, i och för sig vet man inte hur 
han hade utvecklats om han inte var på dagis. Han var ganska rädd av sig när han 
var i stora grupper, till exempel när vi gick på gymnastik med honom. När det var 
en stor grupp kunde han inte ta till sig vad ledaren sa. Han tittade på allt annat. Så 
det var mycket därför jag tyckte det var viktigt med dagis. Nu är han väldigt öppen 
och framåt, men det är ju klart en utvecklingsfas det också. Han var väldigt tidig 
med allting annat och det är ju klart att någonting halkar ju alltid efter.
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Indikator 3
Det är främst barnets anpassning till andra barn och vuxna som ger den sociala kompetensen. Det 
sker framför allt som ett undertryckande av de egna behoven i jämförelse med den omedelbara 
behovstillfredsställelse som sker i hemmet. 

Frida: Om man bara har barnen hemma och inte på lekis eller dagis, så kan man 
ju tillfredsställa barnens behov med detsamma. När barnen säger att de vill ha 
någonting att dricka sätter man fram någonting till dem. De får först. Men på 
dagis måste man ju alltid vänta på sin tur. Man måste lära sig sådana enkla grejor 
som man inte behöver göra hemma och som man inte tänker på. 

Daghemmet är en pedagogisk arena 

Begrepp 
Att beteckna daghemmet som en pedagogisk arena innebär att föräldrarna såg de aktiviteter som 
gjordes på daghemmet som utvecklande av barnets skapande och kreativa förmåga. På det kreativa 
daghemmet låter personalen barnen utveckla sina egna färdigheter, samtidigt som de stimulerar 
barnen genom att låta dem pröva nya saker. Föräldrar nämnde ofta kreativitet i samband med 
barnets utveckling. Den pedagogiska arenan innebär också att barnen lär sig olika saker och att 
daghemmens verksamhet ses som intellektuellt utvecklande för barnen. 

Indikatorer
Indikator 1
Daghemmet är en kreativ miljö.

Disa: De flesta dagis är ju väldigt kreativa. De håller på med en massa saker som 
kan utveckla barnen. De gör mycket, planerar och har samlingar. Allt det här tycker 
jag är rätt viktigt. Även om barnen är små kan de ha nytta av det. 

Indikator 2
Barnen tillåts att utveckla sin egen kreativa förmåga.

Sven: Vad tycker du att Mikael har lärt sig under den här tiden på dagis?
Eva: Han har sig att sitta och pyssla med saker, och det har de låtit honom göra, 
för det har han tyckt om. Det är väl hans läggning. Han tycker om att väva, sy och 
sitta och bygga till exempel. Det är ingen som har hindrat honom från det. 

Indikator 3
Barnen lär sig saker på daghemmet.

Sven: Spelade det någon roll när du bytte från familjedaghem till daghem att det 
fanns pedagogiskt utbildad personal på daghemmet?” 
Karin: Det vet jag inte. 
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Sven: Det var ingenting du tänkte på i alla fall? 
Karin: Nej, det var det inte då. Men nu tänker jag mer på det, nu de sista åren. 
Med sexårsträning och allt detta. 
Sven: På vilket sätt?
Karin: De får ju lära sig hemskt mycket. Under de sista åren på dagis kom hon 
hem och berättade om allt hon hade ritat och lärt sig. Så mot slutet fick man ju 
se allt resultat. 

Daghemmet är kompetensens arena 

Begrepp
Gemensamt för de intervjuade föräldrarna var att de framhöll daghemmets möjligheter att tillföra 
barnen egenskaper som de kommer att få nytta av i framtiden. Daghemsvistelsen ger barnen en 
kompetens som de inte kan få i hemmet eller tillsammans med sina vårdnadshavare. Några föräldrar 
som inte hade sina barn på daghem uttryckte en osäkerhet inför att deras egna barn kanske missade 
något av den sociala kompetens som de uppfattade att daghemsbarnen fick. Trots (eller tack vare) 
att daghemmet uppfattades som en kamparena sågs den ändå som en gynnsam miljö för barnets 
sociala kompetens. Den sammanhållande tanken är att daghemsvistelsen ger barnet en kompetens 
som man inte kan få någon annanstans i dagens samhälle. Om barnet har rätt passform, det vill 
säga besitter eller har förvärvat egenskaper som gör att det ”klarar av” att vara på daghem, kom-
mer det också att kunna dra nytta av den kompetens det ger i framtiden. I några föräldrars ögon 
är blyga och tillbakadragna barn de som förlorar på att vistas i daghemsmiljön. Andra föräldrar 
uppmärksammar att de blyga barnen får möjlighet att komma ur sin blyghet i daghemsmiljön. Den 
kompetens som barnen får i daghemmet ses i ett framtidsperspektiv. Barnen kommer att ha nytta 
av den erfarenheten längre fram i livet, i skolan och i umgänget med andra barn och vuxna. 

Indikatorer
Indikator 1
Barn som inte varit på daghem missar något av den sociala kompetens som är viktig för framti-
den

Frida: Ibland känner man kanske… Som när de började i förskolan. Då kände jag att 
jag kanske inte hade gjort rätt ändå som inte haft dem på dagis. Men sedan tröstade 
jag mig med att jag hade haft Kalle på lekis och där får de ju också lära sig det här 
som är viktigt att de har med sig när de kommer ut i livet: att de är sociala.

Indikator 2
Barn som varit på daghem utvecklar tidigt en kompetens som gör att de klarar sig bättre i fram-
tiden, speciellt i skolan. 

Pia: Det är ju på henne jag tänker på. Från början när jag själv ville vara hemma 
så tänkte man ju att hemmiljön måste vara den bästa miljön. När man då hör folk 
som har barn på dagis säga att barn kanske blir lite före när de blir större, tack 
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vare allt de har lärt sig tidigare. Så det är lite sånt jag tänker nu. De får kanske lära 
sig mer saker som de sedan har nytta av när de börjar skolan. Så det är lite klurigt 
alltihopa tycker jag. 

Indikator 3
Att daghemmet är en kamparena är en förberedelse inför en framtid där man måste hävda sin 
rätt. 

Malin: Egentligen skulle man inte behöva vara så. Man hade önskat att ingen män-
niska kulle behöva vara så, men i dagens samhälle tror jag att det är lite positivt om 
man är lite tuff. Jag tror det, för att klara sig när man börjar i skolan. Det är ju så 
mycket mobbing. Då kanske de klarar av alla törnar lite lättare sedan.

Indikator 4
Daghemsvistelsen kan komplettera föräldrarollen. 

Sven: Du menar barn som bara är hemma hos mamman? 
Christina: Ja, jag tror allt det är stor skillnad. Jag tror att de barnen blir lite 
barnsligare, jag tror det. De blir lite, inte efter, men de mognar lite långsammare. 
Det är ju svårt för en mamma hemma att stimulera dem på samma sätt. Sedan 
beror det ju klart på hur barnet är och det kan nog vara skönt på många sätt att 
ha mamma hemma. Men som samhället är idag då alla jobbar, går barnen ganska 
mycket ensamma hemma med mamma. Det hade varit skillnad om det hade fun-
nits många hemma, om det hade varit barn runt om på lekplatser och man kunde 
gå hem till varandra. 

Resultat

Min tolkning av föräldrars föreställningar om förskolan är att den ur föräldrars perspektiv består 
av olika arenor: kampens, kompetensens, den sociala och den pedagogiska. Begreppet arena är 
kopplat till att förskolan är en offentlig institution vars verksamhet ska vara och är öppen för 
beskådande och deltagande. Föreställningarna om förskolans olika arenor innebär att förskolan 
framstår som en komplex offentlig institution med en mängd olika ansikten, och vilket ansikte 
som föräldrarna ser är beroende på perspektiv och föreställningar om barns passform till de olika 
arenorna. Det kan innebära att föräldrar ger uttryck för föreställningar om att: 

•	 Barnen	har	egenskaper	som	gör	att	de	passar	på	daghemmet.	De	är	dagisbarn.	
•	 Barnen	har	inte	de	egenskaper	som	gör	att	de	passar	på	daghemmet,	men	föräldrarna	hoppas	

att de ska förvärva dessa egenskaper på daghemmet. 
•	 Barnen	har	inte	de	egenskaperna	som	gör	att	de	passar	på	daghemmet	och	därför	är	det	bättre	

att de får en annan barnomsorg, t ex familjedaghem. I annat fall kommer de att få svårigheter 
att hävda sig gentemot andra barn. 



187

Föräldrars föreställningar om förskolan – Grounded Theory som metodansats

Avslutande kommentarer

Grounded Theory, som den har beskrivits i detta kapitel, kan med fördel användas när studenter har 
ett relativt omfattande intervjumaterial att bearbeta. Jag kan tänka mig att två studenter som väljer 
att skriva examensarbete (eller andra uppsatser) tillsammans kan ha ett omfattande intervjumaterial 
som de behöver hjälp med att strukturera och analysera. En anledning till att det passar bra att vara 
två personer är att själva analysarbetet är lämpligt att göra tillsammans med andra. Analys kräver 
ett kreativt sinnelag och det är fördelaktigt om man har någon att kommunicera med.

I denna text har jag försökt visa hur Grounded Theory kan användas som en metodansats för 
att tolka de komplexa och variationsrika föreställningar om barn och förskola som föräldrar kan 
ha. Följande steg kan tjänstgöra som en kort beskrivning av hur arbetsgången kan se ut om man 
vill använda sig av ansatsen i en undersökning liknande den jag beskrivit ovan: 

•	 Starta	tolkningen	och	analysen	av	ett	intervjumaterial	under	tiden	som	intervjun	pågår.
•	 Använd	alltid	tid	efter	intervjun	till	att	sammanfatta	och	reflektera	över	vad	som	sagts	i	in-

tervjusituationen och hur du själv agerat som intervjuare.
•	 Skriv	helst	ut	alla	intervjuer	och	läs	igenom	intervjuerna	i	dess	helhet	för	att	få	ett	grepp	om	

hela intervjumaterialet.
•	 Utgå	 från	de	 frågor	 som	du	 formulerat	 i	 syfte	 och	problemprecisering	och	 låt	 dessa	 frågor	

kompletteras med nya under tiden som du läser intervjuerna.
•	 Anteckna	i	marginalen	av	intervjuutskriften	där	intervjupersonen	berättar	om	det	fenomen	som	

du är intresserad av.
•	 Tänk	på	att	intervjupersonen	inte	bara	berättar	utifrån	dina	frågor	utan	också	utifrån	sin	egen	

tankegång.
•	 Samla	alla	utsagor	från	samtliga	intervjuer	om	det	fenomen	som	intresserar	dig	i	ett	eget	doku-

ment.
•	 Börja	analysera	intervjuerna	i	dokumentet	utifrån	vilka	skillnader	och	likheter	det	finns	mellan	

vad intervjupersonerna säger.
•	 Formulera	en	beskrivning	av	de	indikatorer	som	ger	innehåll	åt	ett	begrepp.	Det	uppkomna	

begreppet ska sammanfatta indikatorerna.
•	 Ta	ut	citat	som	belyser	indikatorerna	på	bästa	sätt.
•	 Pröva	om	begreppet	kan	göras	mer	innehållsrikt	genom	nya	indikatorer.
•	 Gör	om	processen	för	att	få	fram	nya	begrepp.

Avslutningsvis vill jag peka på några av de problem och förtjänster som metodansatsen har. Den kritik 
som framförts har tagit fasta på att Grounded Theory är alltför empirisk och att den aldrig lyfter till 
några teoretiska höjder. Mot detta kan invändas att de tolkade begreppen kan förstås och sätts in i ett 
större teoretiskt sammanhang (vad Glaser benämner som teoretiska koder) för att berika, komplettera 
eller ersätta andra teoretiska begrepp. En stor fördel är att den tvingar forskaren (vilket även inkluderar 
studenter som skriver examensarbete eller andra uppsatser) att belysa sina tolkade begrepp utifrån vad 
intervjupersonerna faktiskt säger. Varje indikator bör ha en förklarande text och citat som exemplifierar 
indikatorn. Det i sin tur innebär att tolkningen blir klarare och framför allt blir den synliggjord för 
läsaren. Den kritiske läsaren har då möjlighet att göra egna tolkningar av hur indikatorer hänger 
samman och de begrepp som används för att benämna indikatorernas samband. 
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Mobbning – Kartläggning  
och analys av en debatt

Anna Larsson

Forskningsproblem

Detta kapitel utgår från ett forskningsprojekt som handlar om hur det gick till när mobbning från 
slutet av 1960-talet kom att uppmärksammas och alltmer uppfattas som ett samhällsproblem. I 
projektet vill jag undersöka hur en svensk mobbningsdebatt uppstod, vad som kom på tal i debat-
ten samt analysera varför. Det handlar alltså om att kartlägga och analysera en debatt. I skrivande 
stund är projektet tämligen nystartat, men då några första utgångspunkter är formulerade och 
ett preliminärt upplägg är utarbetat är det möjligt för mig att beskriva mitt tillvägagångssätt vid 
kartläggning och analys.

Skolan har alltid varit ett omdiskuterat område i den allmänna offentliga debatten. Inte sällan 
är denna starkt polariserad och skolverkligheten beskrivs ofta på ett överförenklat sätt. Inte minst 
gäller detta diskussionerna kring mobbning. Oavsett riktighet eller relevans inverkar de bilder 
som förmedlas i den allmänna debatten på den vardagliga verksamheten för elever och lärare i 
skolan. Attityder formas och verklighetsuppfattningar påverkas. Det kan därför vara synnerligen 
intressant och relevant för uppsatsstudenter och forskare att följa och analysera debatter kring 
olika skolanknutna frågor. 

Men vilka analytiska eller teoretiska utgångspunkter och verktyg kan man välja? Hur finner 
jag min debatt? Var ska jag söka och hur avgränsar jag materialet? Hur gör jag när jag analyserar? 
Genom att använda utvalda konkreta exempel från min studie av svensk mobbningsdebatt ska 
vi i denna text diskutera hur man kan gå tillväga när man ämnar analyserar en debatt. Det är en 
mängd val som måste göras och ett beslut hänger ofta samman med de övriga besluten. Det absolut 
mest grundläggande vid dessa val är ”frågan”, det vill säga vad det är man vill ta reda på. 

Teoretiska utgångspunkter

En hermeneutisk ansats

Om man vill undersöka en debatt har man förstås oftast en uppfattning om den redan inlednings-
vis. Denna förförståelse bidrar till ett första urval och avgränsning. När man som jag vill följa och 
undersöka debatten om mobbning handlar det om att försöka förstå vad som sägs och ge tolkningar 
till varför. Ju större förtrogenhet man får med vad som sägs desto bättre förstår man debatten som 
helhet. Då får man ofta anledning att ifrågasätta och revidera sina inledande uppfattningar.
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Termer som tolkning, förståelse och förförståelse är centrala inom vad som brukar kallas en herme-
neutisk vetenskapstradition.1 Här förekommer också som ett centralt begrepp ”den hermeneutiska 
spiralen” (eller cirkeln). Med detta begrepp menas att tolkning innebär att man pendlar mellan 
att studera enskilda delar och att försöka förstå helheten. Utifrån sin förförståelse av helheten kan 
man börja lokalisera delarna, i detta fall de enskilda uttalanden som ingår i debatten. Genom 
att studera dessa enskilda uttalanden får man en mer fördjupad kännedom om och förståelse för 
debatten som helhet, vilket gör att man därmed reviderar den uppfattning man hade från början. 
Utifrån denna nya helhetsbild kan man se nya aspekter i de enskilda delarna och kanske finna 
nytt relevant material att undersöka som i sin tur fördjupar helhetsförståelsen. Detta blir en slags 
pendling mellan del och helhet som hela tiden ökar kunskapen. 

Denna bild stämmer väl med hur jag uppfattar att min forskning går till och man kan därför 
säga att jag i denna studie arbetar utifrån en hermeneutisk ansats. Detta handlar emellertid om 
hur forskning går till i en väldigt allmän mening. För att kunna analysera en företeelse eller ett 
problem är det bra att finna ett teoretiskt angreppssätt som ligger närmare det konkreta forsknings-
problemet. Formuleringen av problemet – uttryckt mer precist i syftesformuleringen – är således 
oerhört central och det gäller vare sig den studie man ska göra är en doktorsavhandling eller en 
uppsats på grundnivå. Samtidigt kan teorin hjälpa en att formulera syftet. Man kan alltså se att 
också problem och teori hänger samman som del och helhet i en hermeneutisk mening. 

Ett konstruktionistiskt perspektiv

Det jag främst vill undersöka i min studie är hur mobbningsproblem kom att få uppmärksamhet 
och hur de började betraktas som viktiga skol- och samhällsproblem. Min fokusering ligger alltså 
på hur mobbning kom att konstrueras som ett socialt problem. Med andra ord utgår jag från ett 
konstruktionistiskt (eller konstruktivistiskt om man så vill) perspektiv på sociala problem. Ett 
sådant perspektiv innebär att man skiljer på vad som kan uppfattas empiriskt – sociala fenomen 
eller sociala förhållanden – och huruvida dessa betraktas som problematiska.2 Det betyder inte att 
jag anser att mobbningsproblem inte skulle vara reellt existerande missförhållanden. Men studien 
undersöker inte (i första hand) det reella sociala problemet utan själva debatten om problemet. 
Om man gör en debattanalys är det viktigt att hålla isär debatten om något och detta något i sig, 
vilket inte alltid är helt lätt! 

Att betrakta sociala problem ur ett konstruktionistiskt perspektiv utgör en forskningstradition 
främst bland sociologer.3 Det finns många likheter mellan denna teoribildning och statsvetenskapliga 
teorier om policyanalys, medievetenskapliga teorier om ”agendasetting” samt diskursanalys, som 
använts inom många humanvetenskapliga discipliner.4 Alla dessa teoribildningar uppmärksammar 
hur en företeelse får uppmärksamhet, vilka aktörer som driver processen och vilka retoriska grepp 
som används i problemformuleringen. Denna process kan kallas anspråksformering.5 I analysen 
uppmärksammas vilka publiker anspråksformeringen riktar sig mot, vilka argument som anförs som 
skäl att uppmärksamma problemen och vilka lösningar som förs fram som möjliga och önskvärda. 
Det kan finnas konkurrerande uppfattningar om dessa frågor, och olika aktörer kan presentera 
olika ”kausalberättelser”, det vill säga ge olika beskrivningar av hur de faktiska problemen och deras 
orsaker.6 Introduktionen av nya begrepp är viktiga moment i problemformuleringsprocessen.7

Skillnaden mellan teorierna är huvudsakligen vilken begreppsapparat som används och i någon 
mån vad som ställs i fokus: det sociala problemet, policyn/agendan eller debatten som helhet. På 
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det sätt mitt problem har formulerats kan kanske vilken som helst av dessa teorier väljas. Genom 
att mobbning som socialt problem ställs i fokus förefaller det lämpligt att välja begreppsapparat 
från det sociologiska fältet. Samtidigt finns vissa begrepp utarbetade inom de andra disciplinerna 
som i nuläget tycks mig användbara. Således kommer det fortsatta arbetet med empirin att inverka 
på detaljerna i den teoretiska utformningen. Man kan säga att det är en ömsesidig process där 
teori och empiri påverkar varandra – återigen hermeneutiskt!   

Perspektiv och teori styr vad det är man tittar efter när man går igenom materialet. Genom 
att använda begrepp som jag hämtat ur de valda teorierna kan jag analysera den svenska debatten 
om mobbning. Jag försöker alltså finna hur argumenten för att mobbning ska betraktas som ett 
allmänt problem är formulerade i texterna och vilka aktörer som driver olika uppfattningar om 
orsaker och lösningar och försöker förstå vilka läsare (publiker) som texterna riktar sig till. Vidare 
hjälper perspektiv och teori till att förstå och förklara det man ser. 

Ofta är det en poäng att redan i syftet ange vilket perspektiv eller vilken teoretisk utgångspunkt 
man har. Mitt grundläggande forskningsproblem kan på så sätt konkretiseras till en syftesfor-
mulering som exempelvis: ”Studiens syfte är att kartlägga svensk mobbningsdebatt och ur ett 
konstruktionistiskt perspektiv analysera hur mobbning kom att formas till ett socialt problem.” 
För att ytterligare precisera vad studien berör kan man bryta ner syftet i några ännu mer konkreta 
forskningsfrågor, något som jag emellertid inte gör i denna text. 

Datainsamlingsmetod

Att tidsavgränsa en debatt

I min studie av mobbningsdebatten har jag än så länge bara en vag tidsavgränsning där det är 1960- 
och 1970-talen som ställs i fokus. Det jag vill komma åt är debattens formerande period, det vill 
säga den tidsperiod då debatten uppstod och då en del grundläggande föreställningar etablerades. 
Att jag preliminärt tror att 1960- och 1970-talen utgör en rimlig tidsavgränsning har sin grund 
i teori och tidigare forskning. År 1969 introducerades termen mobbning i svenska språket. Med 
utgångspunkt i de teoribildningar som jag redogjort för ovan, antar jag att termen inte dök upp 
ur tomma intet utan att det fanns någon slags jordmån för detta, en diskussion som främjade att 
en ny term kunde presenteras och uppmärksammas. Därför vill jag börja undersökningen några 
år innan själva begreppsintroduktionen. 

Vad gäller den tidsmässiga slutpunkten på studien är den lika oklar. Det har i tidigare 
forskning hävdats att mobbningsforskning inleddes i Skandinavien under 1970-talet följd av 
internationell forskning under 1980-talet.8 Eftersom jag vill se hur den svenska mobbnings-
forskningen formades måste 1970-talet ingå och kanske även 1980-talet. Tidsavgränsningen 
är preliminär och det kan så småningom visa sig att det är motiverat att utöka eller minska 
studiens tidsomfång. 

Ska man göra en mer begränsad studie, som till exempel ett examensarbete, är det inte att 
rekommendera att ha en så oklar eller vag avgränsning. Då får man fundera på om man redan 
inledningsvis kan fastställa någon avgränsning som kan motiveras. Ibland vill man följa en lång-
varig fråga och se hur den förändras över tid. Då kan man välja några tidsmässiga nedslag, som 
till exempel: ”Hur diskuteras handikappade barn i skolan 1968 jämfört med 1998 i föräldrafören-
ingarnas tidskrift Barn i hem, skola, samhälle?” Kanske vill man studera en långvarig debatt under 
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någon särskilt livlig period. Frågan om betyg i skolan har till exempel varit omdiskuterad länge, 
men debatten har varit mer eller mindre livlig under åren. 

Det kan vara svårt att i förväg avgöra när debatten varit livlig och därför blir det svårt att 
avgränsa sin studie utifrån ett sådant kriterium. Då kan det ibland vara bättre att presentera de-
battens livlighet och hur den förändrats över tid som ett resultat av studien i stället för att låta det 
utgöra en inledande avgränsning. I stället kan debatten få avgränsas tidsmässigt av sådant som man 
kan förmoda är centrala händelser för debatten: ett nytt betygssystems införande, grundskolans 
införande, nya kursplaner, någon persons inträde eller utträde ur debatten osv. Ibland ger mate-
rialet en naturlig tidsavgränsning, till exempel om syftet är ”…att undersöka debatten om betyg i 
tidskriften Skola och samhälle: Tidskrift för lärarutbildning och lärarfortbildning”, en tidskrift som 
endast utkom under åren 1964–1967. 

Jag vill avsluta detta avsnitt med att ställa frågan: Hur vet man att man funnit det relevanta i 
en debatt om man själv väljer var studien börjar och slutar och i vilket material man söker den? 
Vad är då egentligen en debatt? Detta är en svår problematik. Vill man fördjupa sig i den får man 
ta hjälp av tidigare teoretisk forskning inom området. Ofta kan man dock lämna problematiken 
därhän genom att noggrant och pragmatiskt motivera sitt syfte och sina avgränsningar. Det kan 
då bli tillräckligt att exempelvis hävda att man undersöker ”hur svensk skolpolitik diskuterades i 
Dagens Nyheters ledare under år 2006”. 

Att söka material

Därmed har vi kommit över på frågan om att välja och söka material. För min mobbningsstudie 
undersöker jag främst skriftligt publicerat material i form av böcker och artiklar från tidningar och 
tidskrifter. En debatt kan man förstås söka även på andra håll, allt beroende på hur man formulerat 
sitt problem och sitt syfte. Ramen för den debatt man söker skulle kunna vara lärare och elever på 
någon viss skola, någon diskussionssida på Internet eller en TV-kanals nyhetsrapportering kring 
någon särskild fråga under en vecka. Man kan också fastställa ramen, till exempel lärarfackens 
tidskrifter under en månad, och mer öppet undersöka vad som diskuteras. 

Oavsett hur man avgränsat materialet är det ofta fråga om att börja med de ledtrådar man har och 
så nysta vidare.9 Tidigare studier om debatten eller om näraliggande frågor är förstås till god hjälp. 
Ofta kan också uppslagsverk ge en bra ingång till sökningar. Exempelvis är Nationalencyklopedins 
artiklar faktagranskade och de litteraturtips som ges är utvalda av sakkunniga personer med god 
överblick över hela forskningsfält. Nationalencyklopedin finns både på Internet (www.ne.se) och i 
form av uppslagsböcker. Om du tittar i uppslagsböckerna, bör du kontrollera när bandet är publicerat. 
Det kan ju ha tillkommit viktigt material senare. Även om det kan förekomma viss information som 
kan ifrågasättas även i uppslagsverk är dessa generellt sett mycket mer pålitliga än majoriteten av de 
Internetkällor som kommer upp när man sökt i en sökmotor. Man kan även använda uppslagsverken 
för att kontrollera tillförlitligheten i Internetkällor som man vill använda. 

För min studie sökte jag material på flera vägar. Jag började med ordböcker som Nationalencyklo-
pedins ordbok och Svenska akademiens ordbok (SAOB). I dessa berättas om begrepps ursprung och 
deras användning i svenska språket. Mobbning användes 1969 för första gången, medan exempelvis 
pennalism förekommer i skrift åtminstone sedan 1700-talet. För min mobbningsstudie fanns här 
värdefulla källhänvisningar. Har man ett längre tidsperspektiv och en begreppshistorisk infallsvinkel 
kan det vara fruktbart att följa hur ett fenomen beskrivs i olika uppslagsverk från olika tid. 
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Med mobbning som sökord kunde jag söka i bibliotekskataloger och databaser och begränsa ti-
den till den undersökningsperiod jag valt. Nya databaser upprättas hela tiden och det bästa är att 
be bibliotekspersonalen om hjälp. Utgå inte från att alla vet allt utan fråga olika personer! I den 
djungel som informationssökning utgör kan man hamna på helt olika spår beroende på vilken 
ingång man råkat bli hänvisad till. 

De flesta databaser som förtecknar tidnings- och tidskriftsartiklar omfattar senare år. Därför 
fick jag gå till de tryckta katalogerna Svenskt tidningsindex/Svenska tidningsartiklar (tidningsartiklar 
från ett antal svenska dagstidningar från 1953), Svensk tidskriftsindex/Svenska tidskriftsartiklar (tid-
skriftsartiklar från ett antal svenska tidskrifter från 1952) och Svensk bokkatalog (all bokutgivning i 
Sverige från 1878). I dessa skrifter finns uppgifterna katalogiserade efter ämnesord, författarnamn 
och enligt bibliotekens systematiska indelning. 

Att följa bokutgivningen över tid inom ett visst fält, till exempel i pedagogik eller skolböcker 
i historia, är alltså lätt. Jag kunde se när mobbning dök upp som ämnesord, hur antalet artiklar 
och böcker ökade efterhand och vilka författare som var aktiva. Att förlita sig till ett ämnesord kan 
emellertid vara vanskligt när man söker en företeelse; oftast måste man söka även på andra sätt. 
Men för en snävt avgränsad uppsats kan det vara en fungerande insamlingsmetod: ”Det empiriska 
materialet i denna uppsats utgörs av de artiklar som Svenska tidskriftsartiklar förtecknat under 
sökordet skolbibliotek under perioden 1960-65.”

Vidare har jag undersökt hur mobbningsproblematiken kom upp i riksdagsdebatten. Här får 
man gå till riksdagstrycket där propositioner, motioner, interpellationer och beslut finns samlade. 
Även här kan man utgå från särskilda ämnesord men man kan också behöva söka igenom vidare 
områden, i mitt fall sådant som gäller ”ungdomsproblem” eller ”skolans miljö” och liknande. 
Riksdagstrycket är inte helt enkelt att orientera sig i men bibliotekspersonalen kan i viss mån 
vara till hjälp. 

Nu har vi sett exempel på hur man kan avgränsa och formulera ett forskningsproblem så att 
materialet blir avgränsat och det blir möjligt att finna svar. Vi har också nämnt något om hur man 
kan söka material. En annan aspekt i problemformuleringen gäller frågan om hur man tänker 
sig analysera materialet. Detta handlar om vad man väljer att plocka ut i materialet och vad man 
relaterar sin empiri till.

Analysmetod

Hur gör man då när man analyserar innehållet i sitt insamlade textmaterial? Texternas innehåll 
måste ju läsas och förstås mot bakgrund av de sammanhang, de kontexter, som man väljer att 
studera.10 Det kan vara fråga om att relatera till samhällsutvecklingen, till en tradition som 
texten kan vara en del av, till andra samtida debatter inom exempelvis utbildningsområdet, 
till textförfattarens övriga texter eller något annat. Denna fråga om bakgrund, kontext eller 
sammanhang tänkte jag emellertid för tillfället lämna. Istället vill jag fokusera på att analysera 
texternas innehåll med utgångspunkt i den teori man valt. I mitt fall, liksom i många andra fall 
av textanalys, ligger analysmetoden mycket nära teorin. Analysen innebär att tolka och försöka 
förstå innehållet i texterna med hjälp av den valda teorins begreppsvärld, alltså i någon mån 
att söka efter det som teorin anger. Det är alltså inte självklart var gränsen går mellan teori och 
analysmetod. 
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Men frågan kvarstår: hur gör man, eller snarare vad innebär det, att analysera en text utifrån en 
teori? För att kunna ge konkreta exempel har jag valt en artikel som utgångspunkt, nämligen den 
från 1969 där begreppet mobbning introducerades. Denna artikel, som publicerades i tidskriften 
Liberal debatt, hade rubriken ”Apartheid” och var skriven av Peter-Paul Heinemann. Som tidi-
gare framkommit är centrala begrepp i den teoribildning som jag utgår ifrån bland annat aktör, 
argument, orsak och publik och frågan blir då vad som står om dessa i artikeln. 

Författaren, Heinemann, måste betraktas som en viktig aktör i sammanhanget. Vem var då 
han? Här får man gå utanför texten och söka information om honom på andra vägar. Biografiska 
uppgifter kan finnas på en mängd olika ställen. Är det en historisk person kan återigen uppslagsverk 
ge information. Det finns också mer eller mindre specialiserade personlexikon som exempelvis 
Vem är det, Svensk biografiskt lexikon eller Svenskt författarlexikon att tillgå.11 Be om hjälp på 
biblioteket! Vad det gäller nu levande personer kan Internet vara en god källa genom att personer 
kan ha hemsidor eller andra presentationer kopplade till sina yrkesverksamheter. Personer som 
har skrivit böcker kan finnas presenterade i sina böcker eller hos förlaget. Denna typ av källor 
visar att Heinemann var läkare och en relativt känd person genom ett aktivt engagemang i olika 
frågor i den allmänna debatten. Han hade själv adopterade barn från Afrika.

Vilka skäl anför Heinemann till att mobbning ska uppmärksammas? Han skriver: ”Vi vet att 
sådant mobbande i inte så få fall har ödelagt hela livet för de mer permanenta offren i sådana 
sammanhang” 12. Mobbning framställs alltså som ett för den drabbade individen mycket allvar-
ligt, ja livsavgörande, problem. Vidare sägs mobbning vara en form av, eller ett slags förstadium, 
till apartheid och folkmord: ”Jag ser mobbing, mobbvåld, isolering, apartheid, folkmord som en 
logisk räcka skeenden efter samma koordinat” 13. Här säger Heinemann att om vi inte hejdar 
mobbning främjar vi en utveckling mot apartheid och folkmord i vårt samhälle. Att barn får lära 
sig att mobbning är tillåtet är, hävdar Heinemann, ”en förutsättning för att individen som vuxen 
skall kunna inordna sig under en apartheidsituation och finna detta naturligt och förenbart med 
trivsel” 14. Mobbning kopplas alltså samman med företeelser som är oönskade i samhället. Det är 
således både individuella och samhälleliga skäl som anförs. 

Vilka orsaker till mobbning ser då Heinemann? Han anför en teori som grundar sig i etologen 
Konrad Lorentz tankar om aggressionens natur. Aggression och entusiasm har samma ursprung i 
människans natur, den ena destruktivt inriktad och den andra konstruktivt. Mobbning är en form 
av aggression/entusiasm som uppkommer i grupper som befinner sig i situationer där känslan inte 
får utlopp på något alternativt sätt. Sådana situationer uppkommer oftare i stora grupper än i små 
och oftare i storstäder än på landsbygd. I stadssamhällen finns färre konstruktiva lekmöjligheter 
som skulle kanalisera entusiasmen. För ett potentiellt drabbat barn finns det dessutom i staden 
färre möjligheter att komma undan. Som Heinemann ser det ligger alltså inte mobbningens or-
saker i de inblandades personligheter och varken mobbare eller mobbningsoffer står i centrum i 
hans analys. I stället anser han mobbning vara ett gruppbeteende som kan uppkomma i specifika 
situationer.

Vilken publik riktar sig texten till? Heinemann använder sig av ord som ”vi”, ”vårt samhälle” och 
”vi i Sverige” och det är vuxenvärlden generellt som adresseras. Texten riktar sig således inte särskilt 
till exempelvis lärare, eller skolans ansvariga eller andra professionella grupper som har att hantera 
barn. Texten riktar sig inte heller till drabbade eller mobbande barn. Det är föräldrar och alla andra 
vuxna som samhällsmedborgare som är den tänkta målgruppen för Heinemanns artikel.  
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I artikeln hävdar Heinemann att mobbning visserligen inte uppskattas av vuxenvärlden, men att 
den ofta betraktas som oundviklig och att den inte räknas till ”de verkligt svåra, förkastliga och 
vedervärdiga synderna” 15. Bland helt otillåtna beteenden finns, skriver Heinemann, yttringar 
av sexualitet (även om detta börjat uppluckrats i samtiden), uppstudsighet mot auktoriteter och 
brist på respekt för andras egendom. I Heinemanns ögon är emellertid dessa beteenden lindriga 
i sina skadeverkningar i jämförelse med mobbning. Därför kräver han att ”mobbning, gruppvåld 
eller liknande och likvärdiga beteenden förs upp som nummer ett på listan” 16 över otillåtna 
beteenden. Den lösning på problemet som Heinemann för fram, eller snarare det som han ser 
som nödvändigt att åstadkomma, är alltså en attitydförändring. Högsta prioritet måste ges åt vad 
Heinemann kallar human fostran: ”en fostran eller indoktrinering mot mobbtendenserna och 
apartheidbeteendena” 17.

Här har vi alltså läst Heinemanns artikel med ”teorins glasögon”. Teoribildningen talar om aktörer, 
argument, orsaker och publiker – begrepp som kunnat tillämpas i denna läsning. Men teorierna 
diskuterar också vidare implikationer som inte nödvändigtvis syns i en enskild artikel utan som kräver 
en omfattande förtrogenhet med debattens olika sidor. Precis som hermeneutiken lyfter fram pågår 
alltså analysen inte bara när man tolkar enskilda texter utan även när man vill förstå textens roll i 
debatten som helhet eller försöker tolka debattens innebörd i ett vidare sammanhang. 

Här är det centralt att skaffa sig så bred kännedom som möjligt om det sammanhang där 
debatten försiggår och den enskilda texten ingår. Vilka andra frågor diskuterades i samhället när 
mobbningsdebatten uppstod och vilka ideologiska motsättningar var aktuella? Vilka gränser fanns 
för hur man kunde uttrycka sig och vad man kunde säga? Sådana frågor handlar om att ta reda på 
debattens kontext och ramar.18 Ju fler texter ur debattmaterialet man läser och ju mer man läser 
annan forskning om samtidens samhälle desto fler sidor och aspekter ser man, och desto djupare 
förståelse skaffar man sig. I denna process får man – i en hermeneutisk spiral – återkomma till 
de enskilda texterna flera gånger och göra förnyade tolkningar i ljuset av den djupare förståelse 
man skaffar sig allt eftersom. 

Resultat

Vilka resultat kan man då få fram genom en debattanalys? Generellt sett är ambitionen att förstå 
varför en debatt uppkommer eller drivs och varför olika utsagor görs och hur aktörer och ramar 
hänger samman och inverkar på varandra. 

Eftersom min studie av mobbningsdebatten inte är avslutad är det förstås svårt att redovisa 
särskilt många eller välgrundade slutsatser, men några preliminära iakttagelser kan jag berätta om 
redan nu. Heinemann som begreppsintroduktör och de första beteendevetenskapliga forskarna 
som intresserade sig för mobbningsproblematiken hade olika uppfattningar om problemets orsaker 
och grundläggande karaktär. Där Heinemann hävdade att mobbning föddes i gruppsituationer 
under särskilda betingelser sökte vissa beteendevetare i stället orsakerna i personlighetsanknutna 
faktorer hos mobbaren och mobbningsoffret.19 Jag kan alltså kanske hävda att det förekom skilda 
kausalberättelser, eller åtminstone skilda uppfattningar om var orsakerna till mobbning ligger.     

En fråga som jag ställt mig är hur man talade om fenomenet mobbning under decennierna 
närmast före 1969, det vill säga innan termen mobbning introducerats. Detta är en knepig 
problematik. Sökordet mobbning är ju uteslutet och näraliggande termer har inte exakt samma 
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innebörder. Vilka innebörder ska jag då anse vara de viktiga som ska undersökas och som jag 
därmed ska söka efter? Tänkbart material som kan innehålla ledtrådar till hur man tänkte är skön-
litterära skildringar av skolan, skolanknutna tidskrifter och forskningslitteratur inom psykologi 
och pedagogik. Preliminärt sagt tycks begreppsläggningen av fenomenet mobbning, att någon 
satte ord på det, ha inneburit att tänkandet kring fenomenet utvecklades. En slutsats kommer 
säkerligen att bli, och detta ligger i linje med vad vissa teorier hävdar, att med det nya begreppet 
startade en debatt om företeelsen mobbning, en debatt som blev livlig och gav mobbningsproblem 
stor uppmärksamhet. 

Avslutande kommentarer

Det är inte omöjligt att somligt som jag i nuläget tror och som jag angivit i denna text kommer 
att förändras i och med att mitt arbete med undersökningen fortskrider. Vad det gäller innehållet 
i min studie om mobbningsdebatten vill jag därför rekommendera den intresserade att söka sig 
till andra senare texter. Förhoppningsvis kan ändå denna uppsats om en ännu inte färdig studie 
bidra till tänkande och samtal om hur man kan gå tillväga när man bedriver forskning i allmänhet 
och debattanalys i synnerhet. Kanske du som läsare kan se andra och mer fruktbara sätt att närma 
sig mobbningsdebattens utveckling? 

Jag hoppas jag också med denna text har kunnat ge en bild av hur preliminär och ständigt 
prövande hermeneutisk – och även annan – forskning hela tiden måste vara. Forskningsproblem, 
empiri, teori och metod kan inte utmejslas och fastslås i tur och ordning enligt någon given tåg-
ordning, eller på sätt som är rätt eller fel. Forskningens resultat växer istället fram i ett ständigt 
inbördes utbyte och under ständig omprövning. Eftersom vi inte vet vart studierna leder oss måste 
vi hela tiden förhålla oss öppna för att förändra vårt tänkande och handlande. Häri ligger en av 
forskarens stora utmaningar och kanske också den största glädjen. 

Förslag till vidare läsning av metodlitteratur

Bergström, Göran & Kristina Boréus (red). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsveten-
skaplig text- och diskursanalys. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005.

Börjesson, Mats. Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur, 2003.

För mer läsning om informationssökning hänvisas till universitetsbibliotekens hemsidor, till ex-
empel Umeå universitetsbiblioteks ämnesguider och Biblioteksguiden: http://www.ub.umu.
se/amnesguider/guide/
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Critical moments – Reflexivitet  
i forskning i egen praktik

Eva Leffler

Forskningsproblem

I en forskningsprocess ställs man inför olika problem som man kanske inte från början var förbe-
redd på skulle uppkomma. Ibland blir dessa tydliga och jag har valt att i den här texten lyfta fram 
några problem som blev uppenbara för mig när jag gjorde min empiriska studie i grundskolan. 
Avsikten med föreliggande text är att göra dig som student medveten om olika situationer som 
kan uppstå när du gör en kvalitativ studie. Om du under processens gång kan försöka förutse 
eventuella problem som kan uppstå kan du förhoppningsvis göra mer välgrundade val.  

För att medvetandegöra mig själv och inta en prövande hållning till både mig själv som forskare 
och det ämne jag valt att studera har jag försökt att vara reflexiv. Ordet reflexivitet har enligt et-
nologerna Billy Ehn och Barbro Klein med återsken och spegling att göra, om ”tänkandet om sitt 
tänkande”.1 Ett sätt för mig har varit att stanna upp vid några olika hållplatser, som jag i den här 
texten valt att kalla ”critical moments”. Begreppet ”critical moments” har jag lånat av genusfors-
karen Jude Clark, som använder sig av begreppet när hon reflekterar över bland annat situationer 
som inträffat under intervjuer som kunde vara av betydelse för resultaten.2 Hon har funderat på 
vad exempelvis den tystnad som uppstår under en intervju kan betyda och vad maktpositionen 
mellan intervjuaren och informanten kan ha för betydelse.

Jag har vidgat begreppet till att också innefatta situationer som på olika sätt påverkat mitt sätt 
att skriva och behandla det forskningsämne jag valt och de problem jag stött på när jag samlade 
in mitt empiriska material och sedan skulle analysera detta. ”Critical moments” för mig innebär 
således en samling olika situationer som illustrerar problem som jag kommit i kontakt med under 
mitt avhandlingsarbete. I föreliggande text kommer jag att redovisa några av dessa och hur jag 
försökt lösa dem. Dessa ”critical moments” har jag kategoriserat under följande fem rubriker: 
”Forskningsämne och forskarrollen”, ”Det professionella mötet”, ”Intervjusamspel”, ”Observa-
tionsfokus”, samt ”Analys av materialet”. 

Critical moment 1 – Forskningsämne och forskarrollen

Min avhandling har rubriken Företagsamma elever och behandlar diskurser kring entreprenörskap och 
företagsamhet i skolan med fokus på projekt i grundskolans lägre åldrar, årskurserna 4 – 6. Projektens 
mål var att utveckla elevers kreativitet, ansvar, initiativ- och samarbetsförmåga för att de på sikt skulle 
utvecklas till företagsamma individer. I min studie gjorde jag klassrumsobservationer, intervjuade 
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lärare, elever och rektorer vid fyra skolor vilka samtliga hade arbetat med eller arbetade med någon 
form av ”entreprenörskap och företagsamhet i skolan”. Jag analyserade också dokument av olika slag, 
såsom skolornas enskilda projektansökningar, utvärderingar och kvalitetsredovisningar. 

Det jag inte insåg när jag påbörjade min studie var att mitt forskningsämne var kontroversiellt 
och att det skulle komma att betraktas med både misstroende och misstänksamhet. Ämnet har 
mötts med varierande känslor. Inom akademin har forskningsämnet oftast gett upphov till negativa 
reaktioner, men även ute i de kommunala skolorna har det funnits tveksamheter och osäkerhet 
kring vad entreprenörskap och företagsamhet i skolan egentligen är för något och om det har sin 
plats i grundskolans lägre åldrar. 

När jag först kom i kontakt med entreprenörskap och företagsamhet i skolan vände jag mig 
starkt mot begreppet ”entreprenörskap”. Det gav associationer till pengar och privata företag, och 
jag kunde inte se några positiva kopplingar till grundskolan. Detta bidrog till att jag till att börja 
med hade en ambivalent inställning till forskningsämnet. Det visade sig också att själva begreppet 
”entreprenörskap” väckte både funderingar och upprörda känslor hos människor i min omgivning. 
Frågor jag fick kunde vara av typen: ”Så du kommer från företagsekonomin?” eller ”Ska du arbeta 
för att företagen ska in i skolan också?”. Detta bidrog till att förstärka min tvetydiga inställning 
och medförde att jag i början av mina forskarstudier hade svårt att veta hur jag skulle förhålla 
mig till mitt forskningsämne. 

Så småningom kom jag i kontakt med en företagsekonom som forskat kring entreprenörskap, 
kön och identitet i friskolor.3 Hennes slutsatser om entreprenören visade på en person som var 
initiativrik, handlingskraftig, risktagande och nyskapande. Genom dessa slutsatser kunde mina 
tidigare föreställningar mjukas upp. Begreppet ”entreprenörskap” fick en bredare innebörd som 
handlade om förändring, utmaning och mod i största allmänhet. I och med det blev jag också 
mer positiv och såg på entreprenörskap som något som definitivt kunde ha sin plats i skolan. Jag 
övergick alltså från en kritisk bild av ämnet till en klart positiv. Entreprenörskap och forsknings-
inriktningen pedagogiskt arbete kunde sammanföras genom att jag själv betraktade mig och de 
andra doktorandkollegorna som entreprenörer. Nyskapande, risktagande, utmaning och mod – allt 
gick att sammankoppla och jag kände mig tillfreds med att ha funnit denna förbindelselänk. De 
texter jag producerade under den här perioden blev klart normativa till sin karaktär.4 Man kan 
säga att jag okritiskt och oreflekterat tog till mig det positiva med konceptet. 

Men begreppet ”entreprenörskap” visade sig inte vara fullt så enkelt och min bild förändrades 
återigen. Entreprenörskap kunde väl inte vara allt som hade med utveckling att göra, inte betyda 
allt, och varför skulle det in i grundskolan? Ytterligare ett problem var att det verkade som om 
själva begreppet betydde olika för olika människor och definitionerna var mångskiftande. Ju längre 
tiden gick och ju mer jag satte mig in i forskningsämnet desto mer förvirrad blev jag. Jag insåg 
att entreprenörskap inte kunde vara allt. Men vad var det då?  För min del blev det som Ehn och 
Klein uttryckt det, att jag påbörjade en tankeprocess där jag försökte förstå min egen förståelse.5 
Jag återgick till de texter jag skrivit men även till andra texter som behandlade ämnet. Jag insåg 
att jag var tvungen att distansera mig till ämnet och börja skriva på ett annat sätt. Det var nu dags 
att inta en prövande hållning och granska vad det hela handlade om. 

Det räckte emellertid inte att enbart studera texter av olika slag utan jag behövde också studera 
hur entreprenörskap och företagsamhet tog sig uttryck i den praktiska skolverksamheten. Den 
praktik jag valde att studera och som jag fick tillträde till var samtliga skolor som deltagit i PRIO 
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1, Prioritet företagsamhet i Västerbottens län.6 Detta var en länsövergripande EU-medfinansierad 
satsning som syftade till att öka intresset för entreprenörskap och företagsamhet bland barn och 
ungdomar i länet. De skolor som deltog i projektet hade som mål att utveckla elevers företagsam-
het. Jag valde ut fyra olika F-6-skolor av varierande storlek och belägna på olika platser i länet för 
min studie. Den genomfördes under höstterminen 2002 och vårterminen 2003 och totalt ingick 
147 elever, tolv lärare och fyra rektorer. De lärare och elever jag mötte i skolan när jag var ute 
och informerade om min studie var alla mycket positiva till att arbeta med entreprenörskap och 
företagsamhet i skolan och det var med stolthet och glädje som de berättade om vad de gjorde. 
Jag mottogs med stor öppenhet och skolorna uttryckte att de kände sig privilegierade över att jag 
valt att studera just deras skola. Detta var dock inte helt oproblematiskt. Även om mitt tillträde 
till skolan underlättades av jag blev positiv bemött fick det inte påverka min undersökning. Som 
forskare var jag tvungen att hålla en distans till mitt forskningsobjekt.  

Critical moment 2 – Det professionella mötet

Skolan är något vi alla har erfarenheter av. Alla har vi varit elever och från den tiden bär vi med 
oss både goda och mindre goda erfarenheter. Det professionella mötet handlar om hur man när-
mar sig ett ämne som man själv står mycket nära och har bestämda åsikter om. Jag har dessutom 
erfarenheten av att ha varit mellanstadielärare i mer än 20 år.7 I och med att jag valde att studera 
en skolpraktik blev det nödvändigt att reflektera kring mina föreställningar om god respektive 
mindre god undervisning och problematisera min syn på lärarrollen. Jag kunde inte vara helt säker 
på att jag tolkade det som hände i klassrummet på ett objektivt sätt. Själva min närvaro kunde 
också påverka verksamheten.8 

Skolpraktiken i allmänhet var dock välbekant och jag antog att jag skulle känna mig helt trygg 
när jag gick ut i den. Men det visade sig inte vara helt enkelt. Ett antal frågor uppenbarade sig: 
Vad skulle jag egentligen studera? Tänk om jag inte såg någonting? Hur skulle jag förhålla mig 
till lärarna på skolan? Hur skulle eleverna motta mig? Skulle jag svika mitt skrå genom att kritiskt 
granska en praktik som jag trivts i och levt med i mer än 20 år? Skulle jag klara av att byta per-
spektiv och gå ifrån lärarroll till forskarroll? Var det säkert att jag som lärare och med bakgrund 
som mellanstadielärare var bäst lämpad att göra denna forskning? Frågorna var många och jag 
insåg att jag var tvungen att ta itu med dem innan jag gick ut på fältet. Jag upplevde också en 
outtalad förväntan från personal och skolledare att deras skolor nu äntligen skulle lyftas fram och 
få erkännande som verkligt företagsamma skolor och att jag som lärare och forskare skulle se till 
att deras önskemål uppfylldes. ”Har du träffat på skolor som arbetar så bra som vi gör?”, var en 
fråga bland andra som jag fick. Förhoppningen var alltså att jag på något sätt skulle producera en 
avhandling om fördelarna med entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 

Genom att göra mig själv uppmärksam på de problem som möjligen kunde uppstå, kunde jag 
förbereda mig på hur jag skulle förhålla mig som forskare och bemöta de frågor som eventuellt 
skulle komma att ställas. Ett sätt var att tydligt markera att jag inte skulle medverka som ”hjälplä-
rare” under lektionerna och att jag inte var där för att hjälpa dem att bli mer företagsamma. Här 
behövde jag som forskare tydliggöra vad forskning egentligen innebär och informera om att jag 
skulle studera fenomenet utifrån flera olika perspektiv. Jag skulle ställa frågor men inte komma 
med svar.9 Samtidigt var jag mån om att upprätta en så god relation som möjligt med både elever 
och lärare för att underlätta kommande intervjuer. 
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Critical moment 3 – Intervjusamspel

I min studie ingick intervjuer med elever, lärare och rektorer. Jag hade i stort sett ingen erfaren-
het av intervjuer och var därför osäker på hur jag skulle agera under dessa intervjutillfällen. En 
fundering var hur jag skulle gå tillväga för att exempelvis få mina informanter att prata obesvärat. 
En annan fundering var hur jag skulle göra om eleverna berättade utlämnande om exempelvis 
mobbning eller andra händelser.10 

Den första intervjun genomfördes med en rektor på en av skolorna. Jag valde vid detta inter-
vjutillfälle att ta med mig en kollega som hade till uppgift att observera mig under själva intervjun. 
Informanten var tillfrågad om det skulle gå bra och hade gett sitt samtycke. När intervjun var 
avslutad gick jag och min kollega igenom intervjun. Vi diskuterade bland annat mitt sätt att ställa 
frågor, ställa kompletterande följdfrågor, utnyttja tystnaden, hur jag använde mitt kroppsspråk 
och hur jag lyckades mer eller mindre väl med att få informanten att prata relativt fritt. Detta 
stöd hjälpte mig att utveckla min teknik när jag intervjuade vuxna personer.  

Tyvärr räckte inte dessa erfarenheter till när det gällde att intervjua elever. I en tidigare C-
uppsats hade jag gjort intervjuer med elever i årskurs 5 och trodde att den erfarenheten skulle vara 
tillräcklig.11 Detta visade sig dock vara en missbedömning och jag hamnade i flera situationer där 
intervjuerna gick trögt. Eleverna verkade känna sig besvärade och det var svårt att få dem att tala 
fritt. Jag upplevde också ett tyst antagande från elevernas sida att de skulle leverera de rätta svaren 
till mig, att jag var ute efter något som de trodde att jag redan hade svar på själv. Flera gånger blev 
det korthuggna svar med ”jag vet inte”. Vid andra intervjuer lät de unga informanterna meddela 
att allting var bra och de var nöjda med det mesta.  Den intervju som presenteras här nedan fick 
jag verkligen kämpa mig igenom. Här framkommer tydligt mitt eget tillkortakommande som 
intervjuare. Utdraget är hämtat från den första delen av en intervju med en flicka i årskurs 5:12 

Eva: Tänk dig in att du har fått i uppdrag att ta emot de nya eleverna som kommer 
hit och så kommer det en ny tjej till eran klass och så ska du ta emot henne, vad 
skulle du berätta om den här skolan då?
Elev: Jag vet inte… typ (fnissar)…
Eva: Hon skulle säga så här, vad är det här för skola?
Elev: … Jag vet inte (fnissar)…
Eva: Du kanske skulle säga någonting som är bra på den här skolan.
Elev: Ja typ… (fnissar) det är typ (fnissar) jag vet inte.
Eva: Är det någonting du tycker är bra här?
Elev: Jaa. 
(Elevintervju, Skola 3, årskurs 5)

Intervjun fortsatte i stort sett på samma sätt. I mina reflektioner efter intervjun har jag skrivit:

Intervjun med Karin13 upplevde jag som mycket svår. Hon pratade väldigt tyst 
hela tiden och det var svårt att få någonting ur henne. Det kändes som om jag 
fick dra allting ur henne och att jag ibland lotsade henne fram till svaren bara för 
att få gå vidare.
(Reflektion efter avslutad intervju med elev, Skola 3, årskurs 5)
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Det blev alltså mer en kamp för mig att genomföra intervjun än att få ut något av den. Den här 
eleven fick mig helt ur balans och jag satt och längtade efter att mina frågor skulle ta slut och att 
intervjun därmed kunde avslutas. Jag kände hur min desperation växte. Hur kom det sig att det 
blev så fel? Jag som trodde att jag kunde prata med barn. Jag upplevde även att eleverna var lojala 
mot sitt system och svarade som de trodde att de skulle svara.14 

Jag var alltså tvungen att stanna upp och tänka om. En lösning på problemet blev att jag istället 
försökte göra situationsbetonade samtal som ”om du var lärare och jag var elev vad skulle du då 
säga till dina elever om…?”. Ett exempel på en sådan intervju kunde se ut så här: 

Eva: Om du skulle tänka dig in i att du var lärare på en skola och så hade du en 
grupp elever framför dig och så skulle du tala om för dom vad som var viktigt att 
lära sig i skolan vad skulle du säga till dom då?
Elev: Jag vet inte… jag skulle, det mesta är väl viktigt att lära sig.
Eva: Jaha kan du säga någonting som du tycker är viktigt då?
Elev: Sv… matte, engelska och svenska, det tycker jag är det viktigaste.
Eva: Och då sitter en elev längs ner och så räcker den upp handen och så säger 
den: Du majen, vad ska jag ha det till?
Elev: Nää, då säger jag att man inte ska… då räcker dom upp handen så här och 
säger rakt ut men då skulle jag säga att man inte ska räcka upp… att man räcker 
upp handen och bara talar rätt ut när man räckt upp handen utan väntar tills 
man får ordet. 
(Elevintervju, skola 2, årskurs 6)

Den här eleven kunde byta perspektiv och intervjun blev nu plötsligt levande. Vårt samtal 
ändrade karaktär och förändrades från hans tidigare lojala sätt att prata om skolan till att re-
flektera över vad som också kunde vara rimligt eller inte rimligt för elever i skolan. Genom att 
han kunde göra detta perspektivbyte framkom också den kultur som rådde på skolan. Elevens 
svar speglade den verklighet som existerade. Fortfarande fanns det dock elever som förblev 
tysta och fåordiga och som trots alla mina försök inte bytte perspektiv. Jag insåg att hur jag 
än betedde mig var jag faktiskt vuxen och de var barn. I och med detta fanns det också ett 
hierarkiskt förhållande mellan oss.15 Som vuxen i skolan, i ett enskilt samtal med barn, finns 
alltid ett maktförhållande. Följande utdrag är hämtat från mina fältanteckningar efter en dag 
av intervjuer med elever:

Det kom lite hopplöshet över mig idag. Hur ska jag hitta något företagsamt lärande 
eller någon företagsam tanke på denna skola? Jag tycker att det varit jättesvårt att 
nå eleverna under intervjuerna. Flickorna är så tillknäppta och jag tycker att jag fått 
dra ur dom någonting att säga alls. Hur ska jag kunna använda det här materialet 
på ett rättvist och bra sätt?
(Reflektion från fältanteckningar skola 3)

Det här var emellertid något jag till slut insåg att jag måste leva med. Vissa intervjuer gick lätt 
att genomföra och eleverna var avslappnade och pratade på för fullt. Andra intervjuer blev riktigt 
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dåliga. Tack vare mitt rika material, totalt 68 elevintervjuer, ansåg jag mig ändå få en uppfattning 
om elevers upplevelser av att arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan. 

Critical moment 4 – Observationsfokus

Observationer kräver liksom intervjuer träning.16 Observationer kan ibland bli tröttsamma och 
det kan därför vara svårt att fokusera på det som observationen egentligen är avsedd till. Ibland 
kan också ens förutfattade meningar om själva undervisningen göra att uppmärksamheten riktas 
fel. Det hände vid flera tillfällen när jag satt i klassrummet eller gick omkring bland eleverna att 
jag upplevde att lektionen var mördande tråkig eller att läraren till och med gav eleverna felaktiga 
svar på de uppgifter de arbetade med. Vid dessa tillfällen förlorade jag fokus på observationen 
och blev istället kritisk till lektionerna. Känslan tog överhand. Jag blev nedslagen över hur dessa 
lektioner bedrevs och började sympatisera med eleverna och deras situation. Nedanstående utdrag 
från mina fältanteckningar är ett exempel på en sådan situation: 

Känslan av ogreppbarhet ökar för mig och jag blir mer och mer kluven till vad 
det är för skolkultur som råder här. Att det är styrt av läromedel är klart och jag 
tycker att de lektioner jag sett hittills är urtråkiga. Barnen sitter och fyller i böcker 
och vet inte alltid vad de gör. De sitter snällt på sina platser och det är tyst och 
lugnt. Läraren säger att det här är hans strategi, att strama åt från början för att 
sedan börja lätta på det, men lite roligt kan väl eleverna få ha under tiden. Måste 
det vara tråkigt för att det ska vara tydligt?
(Reflektion från fältanteckningar skola 4)

Jag hamnade alltså i ett tillstånd när jag blev så kritisk till de lektioner jag observerade att jag missade 
det jag egentligen var där för att studera. Jag tappade helt min forskarroll och blev elev istället. Efter 
en sådan lektion hände det att jag fick lust att gripa in och prata med läraren om min upplevelse 
av lektionen. Lärarna försökte också ibland efter en lektion få respons av mig och då gällde det 
hålla distansen och undvika att gå i fällan att inta en lärarroll och komma med förslag. 

När det inträffade mycket under en lektion som inte hade med själva lektionsinnehållet att göra 
var det svårt att hålla koncentrationen. Följande tankar hade jag efter en sådan observation: 

Det är svårt att vara i 5:an eftersom det är så rörigt där. Jag har svårt att fokusera 
under observationerna. Det är många tillrättavisningar och klassen är splittrad på 
många sätt.
(Reflektion från fältanteckningar skola 3.)

För att kunna rikta observationen tydligare blev jag därför tvungen att sätta mig ner och verkligen 
bestämma mig för vad jag skulle studera och fokusera på det. Jag gick då igenom mina fältanteck-
ningar och markerade vad jag hittills observerat och noterade vad jag fortsättningsvis behövde 
rikta min uppmärksamhet mot, vilket följande utdrag visar: 

Nu ska jag i morgon försöka koncentrera mig på arbetssätt och arbetsformer och 
se hur elevernas initiativ tas till vara.
(Reflektion från fältanteckningar skola 3.)
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De reflektioner jag skrev ner efter varje dags observationer hjälpte mig också att kritiskt granska 
mig själv som forskare. 

Critical moment 5 – Analys av materialet

När så allt material var insamlat och transkriberat kom nästa fas i forskningsprocessen, analys av 
materialet. Jag hade ett stort material att gå igenom och nya frågor väcktes hos mig. Några av 
frågorna var: Var skulle jag börja? Hur skulle jag kunna hitta något i mitt material värt att skriva 
om? Trots att jag läste mitt transkriberade material om och om igen tycktes det inte finnas något 
som var speciellt värt att uppmärksamma som jag kunde bygga någon analys på. Jag insåg även att 
min intervjuteknik inte alltid varit den bästa, som exempelvis när jag ställt onödiga frågor, glömt 
att gå vidare på ett intressant spår, och bitvis helt tappat fokus i intervjuerna. Fältanteckningarna 
från observationerna var ibland tvetydiga och fyllda av mina förutfattade meningar. Hade jag 
verkligen sett allt som var värt att se? Borde jag ha stannat längre på varje skola? Hur hade min 
närvaro påverkat resultaten? Trots alla mina frågor var det bara att inse att detta var mitt material 
och det var det som min analys skulle utgå ifrån. 

Valet av teori blev därför mycket betydelsefull för mig. Jag valde att använda mig av den franske 
filosofen Michel Foucaults diskursbegrepp.17 Med diskurs avser Foucault en regelstyrd framställning 
av begrepp, utsagor och teorier som utgör en serie artikulerade föreställningar om något. Diskurs 
är alltså språkliga uttryck som bidrar till att forma en verklighet och avgör vad som får sägas och 
inte sägas inom en viss verksamhet. Språket är ett redskap som formulerar diskurser. Diskurser 
existerar genom diskursiva praktiker och ska förstås i den situation de existerar. 

Med hjälp av diskursbegreppet kunde jag lyfta fram hur diskussionerna sett ut på skolan och 
vilka uttalade föreställningar som fanns, det vill säga vad lärare och rektorer ansåg att de gjorde 
när de sade sig arbeta med entreprenörskap och företagsamhet i skolan. På så sätt kunde jag också 
hålla en viss distans till mitt forskningsområde genom att koncentrera mig på vad som sagts och 
vad som gjordes. Det var lärares, elevers och rektorers bild som var det intressanta och inte mina 
egna föreställningar. Min uppgift var inte att bedöma om den undervisning som bedrevs var 
bra eller dålig. Min uppgift var istället att analysera hur skolan, det vill säga. lärarna, utifrån de 
förutsättningar som rådde, valt att definiera och arbeta med entreprenörskap och företagsamhet 
i skolan. 

Med hjälp av diskursbegreppet kunde jag också få hjälp att analysera vilka begrepp som betrak-
tades ”sanna”, vad som fick sägas och vad som inte fick sägas i framställningen av entreprenörskap 
och företagsamhet i skolan. Jag gick från att fundera på vad företagsamhet i skolan kunde vara, till 
att i stället studera hur företagsamhet i skolan var framställt och vilka konsekvenser det fått eller 
kunde få för den praktiska verksamheten. Tidsaspekten under forskningsprocessen har också varit 
viktig. Ju längre tiden gått och ju mer jag skrivit, förkastat det jag skrivit, skrivit om igen, desto 
mer har jag kontinuerligt försökt granska och utvärdera mitt eget arbete.18 

Avslutande kommentarer

Det är en utmaning att studera en för mig redan känd praktik ”ovanifrån”. Nya frågor väcks under 
processens gång och det kan vara en svårighet att begränsa sig. För mig har ett tydligt syfte och 
avgränsande frågeställningar varit en stor hjälp för att inte lockas in på villospår.
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De ”critical moments” jag tagit upp i denna text kan verka många och i flera fall banala. Men 
för min del har själva avhandlingsarbetet just bestått i ett antal ”critical moments” och de som är 
presenterade i denna text är bara ett axplock. De blev i själva verket fler och fler ju längre jag höll 
på. Men genom att försöka inta ett reflexivt förhållningssätt och försöka hitta lösningar lyckades 
jag ta mig förbi problemen. 

På samma sätt har mitt förhållningssätt till mina observationer och intervjuer förändrats. Jag 
har utvecklats som forskare under processens gång och upptäckt saker i mina observationer och 
intervjuer som jag inte sett tidigare. Genom att betrakta mina transkriberade intervjuer och fält-
anteckningar på ett reflexivt sätt insåg jag att de frågor jag ställt och framför allt, hur jag ställt dem 
fått svar som mer berodde på mig som frågeställare än vad elever och lärare egentligen ansåg om en 
viss fråga. Jag ställde frågor och förväntade mig att elever och lärare skulle reflektera över begrepp 
och situationer som de tidigare inte satt ord på och det skulle ske just när intervjun genomfördes. 
Under studiens gång blev jag också successivt bättre på att både intervjua och observera. Att 
reflektera över mitt sätt att arbeta och skriva har krävt tid. Genom att fortlöpande konkretisera 
mina tankar i skrift har också min förmåga till reflektion utvecklats.  

Genom att vara reflexiv har jag också kunnat rikta min uppmärksamhet mot sådant som till 
en början inte tycktes intressant. Därmed förändrades min syn på de textmaterial jag analyserade.  
På samma sätt gav mig Foucaults diskursteori redskap att läsa texterna på ett annorlunda sätt, 
med en annan eftertanke och med andra ögon, och jag kunde se mönster och sammanhang som 
jag inte upptäckt tidigare. Under hela forskningsprocessen har jag fått nya insikter som gjort att 
jag kunnat betrakta mitt material utifrån nya perspektiv. 

Att vara reflexiv har även handlat om att förhålla mig till mitt eget skrivande och min egen del 
i det insamlade materialet. En hjälp i skrivandet har varit att först skriva utan krav på att det ska 
vara vetenskapligt korrekt. Dessa texter har fungerat som underlag för reflektion kring hur min 
egen person påverkat det jag skrivit om eleverna och lärarna på skolorna19 På så sätt har jag lättare 
upptäckt mina förutfattade meningar och subjektiva tolkningar i texterna. När jag exempelvis 
har varit på en skola som jag trivts på och som jag tyckt varit en ganska bra skola har det lyst 
igenom i mina texter, lika väl som det blivit uppenbart i texten när jag varit på en skola som jag 
varit kritisk till. Den fortlöpande och ganska opretentiösa dokumentationen av observationer och 
intervjuer har fungerat som ett stöd för mig i det ständiga dilemmat att synliggöra och övervinna 
egna värderingar och förutfattade meningar.

Mitt reflekterande i forskningsprocessen handlade delvis om att beskriva det jag läst, observerat 
och frågat mig fram till. Olika ”critical moments” har dessutom hjälpt mig att reflektera kring min 
egen process, på samma sätt som det påverkat mitt förhållningssätt till empirin. Förhoppningsvis 
har jag i kampen med mitt material och med hjälp av mina ”critical moments” utvecklat ett re-
flexivt förhållningssätt, ett förhållningssätt som jag betraktar som en oundgänglig förutsättning 
för att kunna skapa ny kunskap.    

Min förhoppning är att ovan presenterade exempel på olika ”critical moments” också ska vara 
en hjälp till dig som student när du går ut och gör empiriska studier i en skolpraktik. Avsikten är 
att du ska bli medveten om att dina val i forskningen och ditt förhållningssätt till det du studerar 
kan få konsekvenser för dina resultat. Tanken är att du ska utveckla redskap som ska kunna bidra 
till att ditt arbete ska få en så hög kvalitet som möjligt. 
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Kajsa Borg (f 1943) är FD i pedagogik, slöjdforskare och universitetslektor vid Umeå universi-
tet. Hon disputerade 2001 på avhandlingen Slöjdämnet – intryck, uttryck, avtryck och deltar nu i 
forskningsprojektet “Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker”. 

Carin Jonsson (f 1950) är FD i pedagogiskt arbete. Hennes speciella kompetensområde berör läs- 
och skrivfältet och hon disputerade under hösten 2006 på avhandlingen Läsningens och skrivandets 
bilder – En analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling. Jonsson är anställd 
som lärare vid Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, lärarutbildningen 
vid Umeå universitet, där hon har mångårig erfarenhet av kurser som hanterar undervisningens 
”literacies” med betoning på kommunikation, dialogicitet och lärande. 

Edmund Knutas (f 1952) är doktorand inom Nationella forskarskolan i Pedagogiskt arbete och 
adjunkt i litteraturvetenskap vid Högskolan Dalarna. Knutas har en bakgrund som gymnasielä-
rare i svenska och religionskunskap. I sitt avhandlingsarbete studerar han svenskämnets roll och 
funktion i gymnasieskolan efter gymnasiereformen 1994. 

Eva Leffler (f 1956) är FD i pedagogiskt arbete och verksam inom lärarutbildningen vid Umeå 
universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, där hon ingår i Forsk-
ningscentrum Företagsamt Lärande. I sitt avhandlingsarbete studerade hon entreprenörskap och 
företagsamhet i skolan. Leffler har en bakgrund som mellanstadielärare och en FK i pedagogik 
och psykologi. 

Eva Lindgren (f 1964) är FD i engelska. I sitt avhandlingsarbete har hon i huvudsak ägnat sig åt 
skrivutveckling och språkinlärning. Lindgren har mångårig bakgrund som grundskollärare i musik 
och engelska men arbetar nu som forskningssekreterare vid Fakultetsnämnden för lärarutbildning 
vid Umeå universitet.

Berit Lundgren (f 1951) är FD i pedagogiskt arbete och lektor vid Umeå universitet, Institutionen 
för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. I sin avhandling har hon beskrivit hur några vuxna 
kvinnliga invandrare, som är analfabeter, lär sig tala, läsa och skriva på sitt andraspråk, svenska. 
Lundgren har en yrkesbakgrund som lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och kommunal 
vuxenundervisning med inriktning mot svenska som andraspråk. I dag undervisar Lundgren på 
lärarutbildningen, handleder i skolprojekt och forskar.

Nils-Erik Nilsson (f 1950) är FD i svenska med didaktisk inriktning och var tidigare verksam 
som universitetslektor i svenska språket inom lärarutbildningen vid Karlstads universitet, men 
är numera rektor i Luleå kommun. Nilsson är i sin forskning inriktad mot elevers skrivande 
samt ämnesdidaktiska problemområden främst inom det språkvetenskapliga området av svensk-
ämnet.
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Peter Nyström (f 1959) är FD i pedagogik och arbetar som universitetslektor vid Institutionen 
för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet. Han har en bakgrund som gymnasielä-
rare. Nyströms arbete innebär bland annat att vara projektledare för institutionens arbete med 
nationella prov och provbanker, ett projekt som genomförs på uppdrag av Skolverket. Bedömning 
av kunskap och kompetens är forskningsområden Nyström intresserat sig för. Han arbetar med 
internationella komparativa studier och har särskilt intresserat sig för differentieringsfrågan, köns-
skillnader samt språklig utformning av provfrågor.

Sven Persson (f 1954) är docent i pedagogik och verksam som universitetslektor vid Malmö hög-
skola. Hans forskningsintresse är professioners utveckling med speciell inriktning mot förskola. 
Han har bedrivit utvecklingsprojekt och handledning av arbetslag i förskola och grundskolans 
tidigare år. Han har också skrivit ett flertal böcker efter sin avhandling Föräldrars föreställningar 
om barn och barnomsorg.

Kirk Sullivan (f 1965) är lektor i lingvistik och docent i fonetik vid institutionen för språkstudier 
vid Umeå universitet. Han är också verksam vid institutionen för BUSV. Han disputerade vid 
The University of Southampton, Storbritannien 1991 och var post doc vid Otago University, Nya 
Zeeland innan han kom till Sverige 1994. Hans intresseområden kretsar kring tillämpad lingvistik 
och inkluderar skrivforskning, språkdidaktik, rättslingvistik och talutveckling.

Knut Sundell (f 1954) är docent i psykologi och arbetar sedan 2007 som chef vid Institutet för 
utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid socialstyrelsen. Mellan 1990 och 2006 var KS 
forskningsledare vid Stockholms stads Forsknings- och Utvecklingsenhet. Där forskade han bland 
annat om hur olika beteendeproblem samvarierar bland barn och unga, risk- och skyddsfaktorer 
som föregår problemen samt utvärdering av interventioner för att förebygga uppkomsten av 
problem eller att förhindra fortsatta problem.

Carina Rönnqvist (f 1963) är FD i historia och lektor i pedagogiskt arbete vid Fakulteten för 
lärarutbildning, Umeå universitet. Rönnqvists forskningsintressen kretsar framförallt kring frågor 
som rör invandring, etnicitet och nationalism, men hon har också ett intresse för historiedidaktik 
och har bland annat varit delaktig i ett projekt som utrett historielärarutbildning i Europa. Hon 
har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia.

Monika Vinterek (f 1956) är FD i pedagogiskt arbete och forskarassistent vid Fakulteten för 
lärarutbildning, Umeå universitet. Vintereks avhandling Åldersblandning i skolan ger en historisk 
förståelse av åldersblandade klasser i Sverige och belyser elevers erfarenheter i förhållande till lärares 
föreställningar om pedagogiska effekter av klassformen. Vinterek arbetar idag med ett allmän-
didaktiskt projekt om individualisering i skolan men frågor med historie- och svenskdidaktisk 
inriktning belyses även. 

Anna Wernberg (f 1971) är doktorand i pedagogiskt arbete. I sitt avhandlingsarbete har hon i 
huvudsak ägnat sig åt att titta på elevers lärande utifrån ett ämnesinnehåll, matematik, men hon har 
även titta på lärares lärande. Forskningen är av grundforskningskaraktär och syftar framförallt till 
att utveckla den teori om lärande, variationsteorin, som utgör den teoretiska grunden för projektet. 
Wernberg har en bakgrund som grundskollärare men arbetar nu vid Högskolan Kristianstad.
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Se skolan är en metodbok för skolrelaterade undersökningar. En rad forskare 
delar här med sig av erfarenheter från egen forskning med anknytning till 
pedagogiskt arbete, för att ge en levande bild av hur olika forskningsmetoder kan 
tillämpas. Med utgångspunkt i själva undersökningsproblemet, ger de ingående 
beskrivningar av hur de tänkt och gått tillväga i konkreta forskningssituationer. 
Både insamlings- och analysmetoder behandlas. Framställningen uppmanar 
till ett prövade förhållningssätt i alla lärprocesser såväl som i en kommande 
yrkesutövning. 

Den forskning som beskrivs är förankrad i flera traditioner, vilket också 
avspeglas i bokens olika kapitel. Samtidigt visar de forskningsproblem som 
tas upp på en spännvidd av situationer och förhållanden vad gäller skolämne, 
åldersgrupp och skolform – från förskola till gymnasium. Forskningsexemplen 
i sig bidrar dessutom med kunskap om undervisning och lärande som kan ge 
uppslag till frågor att problematisera och belysa inom ramen för undersökningar 
inom pedagogiskt arbete. Med sin konkreta yrkesanknytning och prövande 
hållning till hela forskningsprocessen kan Se skolan tjäna som en brygga 
mellan kunskapskonsumtion och kunskapsproduktion och därigenom mellan 
grundutbildning och forskning.

Redaktörer: 
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