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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares kollektiva lärande. Genom 
fenomenografiska grundidéer kring lärandeapsekter och kvalitativa skillnader i lärandet 
analyseras lärares interaktiva samtal. Uppsatsens frågeställningar är: Vilka lärandeaspekter 
synliggörs i respondenternas interaktiva samtal? Vilka kvalitativa variatiaoner att närma sig 
lärandet synliggörs i samtalen. Vilka möjliga relationella förhållanden synliggörs i det 
kollektiva lärandet mellan lärandeaspekter, kvalitativa variationer och teorin om 
meningsskapande? 

I uppsatsens används en fenomenografisk ansats där lärandeapsekter och kvalitativa skillnader 
i lärande fördjupas med hjälp av teorier om meningsskapande. 

Resultatanalysen visar och beskriver lärandeaspekterna ’vad’ och ’hur’. Sammanställningen 
visar att lärandeaspekterna i det interaktiva samtalet kan betraktas utifrån perspektivet inom 
och bortom innehållet. Respondenternas fyra kvalitativt varierande sätt att erfara lärandet 
prövas mot hållpunkter sprunga ur teorin om meningsskapande. Sammanställningen visar då 
att begrepp från teorin som ongoing, retrospective sense och plausiblity skulle kunna tänkas 
sammanfalla med den fenomenografiska analysen och synliggörandet av den. Begreppen 
förenklar och skapar medvetenhet om det fenomen som studeras och underlättar på så sätt 
praktisk och teoretisk tillämpning. Teoretiska hållpunkter inom meningsskapande som the 
change poet, sharebility constraints och engagemangshållning och förmågan att tolka stärker 
och argumenterar för det faktum att de kvalitativa variationerna som studien synliggör 
stämmer överens med metodansats och resultatanalys. Genom att studera den kollektiva 
sammanställningen gällande lärandeaspekter och kvalitativa variationer kontra den indivuella 
förändringsagenten, the change poet, konstateras att förändringspoeten stimulerar förändring 
mellan kvalitativa skilda sätt att erfara. Detta innebär, utifrån fenomenografins utgångspunkt, 
ett lärande. Slutsatsen kan därför dras att förändringspoeten också kan benämnas 
’lärandepoet’ eftersom de innehar samma förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och 
komponenter.  

Lärandets poesi uppstår när multipla lärandepoeter med varierande förändringsmotiverande 
förmågor, egenskaper och komponenter, som med varierande dominanta ställningstaganden 
tillsammans skapar ett samtalsflöde i rörelse, ett flöde som innefattar samtliga delar i den 
meningsskapande processen men också innefattas av varierande kvalitativa sätt att närma sig 
lärandet. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to investigate how teachers are learning collectively in interactive 
communication. Through analysis of learning aspects and qualitative differences, grounded in 
phenomeografic method, and through the theory of sensemaking, learning processes are made 
visible. The key questions are: What learning aspects are made visible in the interactive 
communication? Which qualitative differences in learning are made visible? What possible 
relationship between sensemaking, learning aspects and qualitative differences is made 
visible?  

The analysis is based on a theoretical starting point where thoughts of sensemaking are mixed 
with a phenomenographic research approach. Through theory and choice of method important 
learning issues are made visible. 
 
The interactive communication between teachers in the study, reflects conception in learning 
aspects regarding ‘what’ and ‘how’, a thought originated from the phenomenographic 
research approach and method. The analysed conceptions show different focus concerning 
dimensions which are explained in the thesis as a focus of being within och beyond injunctive 
content. In the continuing analysis four qualitative differences of learning are made visible. 
These differences are analysed against theoretic basis of sensemaking. The expression and 
meaning of the change poet deepens the understanding and the relationship between 
sensemaking, learning aspects and qualitative differences of learning. The merging of 
theoretic standpoints of sensemaking and the phenomenografic research approach visualize 
therefore the poetry of learning. The poetry of learning is when members, in an interactive 
learning situation, have different skills and components, with different standpoints.  
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1.Inledning 
Det kollektiva lärandet är ingenting nytt. Wenger (1998) menar att människor som delar ett 
specifikt intresse på en arbetsplats alltid har försökt lära av varandra. Inte heller forskning 
som fokuserar på lärares kollektiva lärande, samarbete och utveckling är något nytt. Sjöberg 
(2014) anser att det numera finns en dominerande idé att lärare ska lära av varandra och att 
detta också innefattas i de politiska förväntningarna. Dessa visar sig bland annat i de senaste 
årens olika ’lyft’, där Skolverket satsat nationellt på att få svenska lärare att mötas i kollektiva 
kompetensutvecklingsinsatser (Skolverket 2016b). 

Uppsatsen fokuserar på kollektiv lärande hos lärare. I det kollektiva lärandet ingår begreppet 
TLC (Teacher Learning Communities). En forskningsöversikt över lärares lärande och 
professionella utveckling av Opfer & Pedder (2011) belyser att forskningsresultaten ofta styrs 
av process-produktlogik, d.v.s att processen visar sig leda till något handfast, en effekt. 
Forskningens fokus ligger alltså på att undersöka effektiva aktiviter i lärares undervisning och 
dess effekter. De menar, vidare, att det saknas forskning om hur komplexa processer sätts 
igång i lärares lärande. Frågor som inte är lika beforskade är t.ex:  Under vilka omständigheter 
lär sig lärare? Hur och varför lär sig lärare i kollegiala samtal? Också McLaughlin & Talbert 
(2006) är inne på samma tankar och menar att det saknas forskning kring hur själva 
utvecklingen inom TLC (Teacher Learning Communities) går till. Opfer & Pedders (2011) 
och MacLaughlin & Talberts (2006) upplysning om det ’saknas’ något i forskningen kring 
lärares lärande väcker personlig nyfikenhet och speglar, i mångt och mycket, drivet i den här 
uppsatsen.  

Förståelsen och synliggörandet över vad som ’händer’ i det kollektiva lärandet och TLC tar 
sin början i den kommunikationen som förmedlas mellan lärare, anser jag. I uppsatsen 
observeras därför det kollektiva, kollegiala interaktiva samtalet. Respondenterna i studien 
ingår i Skolverkets nationella kompetensutvecklingsinsats Läslyftet.  

I uppsatsen är det den fenomenografiska definitionen av lärande som gör sig gällande.  
Marton & Booth (2000) menar att lärande äger rum genom att en förändring av någonting 
sker i individens livsrum och att individen erfar denna förändring:  

”Den lärande har fått förmågan att urskilja aspekter av fenomenet som hon inte kunde urskilja tidigare, 
och hon har blivit förmögen att vara samtidigt och fokuserat medveten om andra eller fler aspekter än vad 
som tidigare var fallet […] en förändring av de ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss.” (s. 
184) 

Lärandet betyder alltså att den lärande har utvecklat en förmåga att erfara ett visst fenomen 
och att någonting har ändrats, relationen mellan person och fenomen har förändrats: ”Lärandet 
är en form av lärande som kan beskrivas som en förändring mellan kvalitativa skilda sätt att 
erfara någonting…” (s. 184)  

Eftersom Marton och Booth (2000) hävdar att fenomenografi, snarare än att vara en teori, är 
en ansats (min kursivering) med vilken man kan uppmärksamma frågor ”relevanta för lärande 
och förståelse i pedagogisk miljö.” (s. 147), studeras det kollektiva lärandet hos lärare i 
uppsatsen utifrån det som Marton och Booth (2000) benämner som lärandeaspekter och 
kvalitativa variationer. Lärandeaspekter innefattas av en ’hur-aspekt’ och en ’vad-aspekt’, 
vilka beskriver skilda sätt att närma sig lärandet (se metodavsnitt). När begreppet 
lärandeaspekter nämns i frågeställning och uppsats är det dessa som avses. Vidare studeras 
också kvalitativa variationer att närma sig lärandet något som grundar sig i det 
fenomenografiska antagandet: ”Generellt kan vi säga att människor i allmänhet har distinkt 
skilda sätt att förstå (uppfatta eller erfara) lärande, och att de agerar därefter när de ställs inför 
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en uppgift.” (Marton & Booth, s. 71). Fortsättningsvis menar författarna att: ”…vad än 
människor gör, så finns det en del som gör det bättre och en del som gör det sämre… (s. 15). 
När uttrycket kvalitativa variationer nämns i frågeställning och uppsats är det detta som avses. 

I en lärandeprocess finns också en dimension av mening (Marton & Booth 2000). För att få 
fördjupat perspektiv på ’lärande’ i uppsatsens resultatanlays ställs därför Marton & Booth 
(2000) definition av lärande, lärandeaspekter och kvalitativa variationer mot teorin om 
meningsskapande (mer om detta i teoriavsnittet).  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att studera kollektivt lärande. Genom att analysera kollegiala interaktiva 
samtal med en fenomenografisk metodansats och sedan ställa resultatet i relation till 
meningsskapande önskas lärandeprocesser synliggöras och förstås.  

Studien avser att besvara följande frågeställningar: 
1. Vilka lärandeaspekter synliggörs i respondenternas interaktiva samtal? 
2. Vilka kvalitativa variationer att närma sig lärandet synliggörs i samtalen? 
3. Vilka möjliga relationella förhållanden synliggörs i det kollektiva lärandet mellan 

lärandeaspekter, kvalitativa variationer och teorin om meningskapande? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras exempel på kollektivt lärande och det kollektiva lärandets 
relevans exemplifieras. Därefter visas sammanställningar av nordisk och internationell 
forskning, vilka sedan redovisas i en sammanfattande slutsats. 

2.1 Exempel på kollektivt lärande  

Nedan följer exempel på kollektivt lärande där begrepp som continuing professional 
development (CPD), continuing professional development and learning (CPDL), professional 
learning communities (PLC), kollegialt lärande och teacher learning communities (TLC) 
förklaras. 

Internationellt används t.ex. begrepp som continuing professional development (CPD), 
continuing professional development and learning (CPDL) för att beskriva lärande i 
pedagogiska miljöer. Dessa begrepp används bland annat då yrkesverksamma lärare 
tillsammans i grupper lär och utvecklar sin praktik. CPD och CPDL är de engelspråkiga 
begreppen för det som kan översättas till svenskans kompetensutveckling (Langelotz 2013). 
Kompetensutveckling kan definieras som ”de formella och informella aktiviter som lärare 
engagerar sig i under sin karriär för att förbättra den pedagogiska förmågan…” (Langelotz 
2014, s. 28). Vidare menar Langelotz (2014) att en kompetensutvecklingsinsats som sker i 
formellt sammanhang är; ”organiserat och har ett i förväg formulerat syfte, till skillnad från 
informella sammanhang...” (s. 28) Den kompetensutveckling som studeras i uppsatsen kan 
anses vara av formell art. När denna sker kollektivt anses i uppsatsen vara en form av 
kollektivt lärande. Begreppen CPD och CPDL kan därför betraktas som övergripande och 
innefatta exemplen nedan. 

PLC (professional learning communities) är en metod där samarbetsvilligt lärande 
(collaborative learning) mellan kollegor är central:  

”In a professional learning community educators create an enviroment that foster mutual cooporation, 
emotional support, personal growth as they work togetheter to achieve what they cannot accomplish 
alone.” (Dofour & Eaker 1998, s. 11-12)  

Också inom PLC är samarbete och mellan kollegor en avgörande faktor, därmed kan också 
PLC innefattas inom definitionen av kollektivt lärande.  

’Kollegialt lärande’ definieras av Skolverket (2017) som en metod som sammanfattar olika 
former av systematisk utveckling av undervisning. Det är genom ett strukturerat samarbete 
som lärare tillägnar sig färdigheter men också kunskap. Vidare förklarar Skolverket att 
kollegialt lärande fokuserar på vägen fram när det gäller problemformulering, lösa uppgifter 
och granska kritiskt. Det egna men också andras arbeten är i centrum. Det kollegiala lärandet 
stärks när kunskapinhämtning sker ’utifrån’ men också från den egna verksamheten. 
Förstärkning sker också när samtalet leds av en samtalsledare. I en positiv och tillåtande miljö 
måste det finnas tid för lärarna att kunna prata med varandra om sin undervisning samt att 
känna sig trygga att ge och ta emot kritik (Skolverket 2017). Slutsatsen kan dras att 
definitionen av kollegialt lärande innefattas av ett kollektivt lärande eftersom det är i 
samarbete med varandra som lärare tillägnar sig färdigheter och kunskap. 

Inom ramen för kollektivt lärande finns också begreppet TLC (Teacher Learning 
Communities). TLC-begreppet används när kollegiala grupper lär och utvecklar sin praktik 
(Fischer 2013, McLaughlin & Talbert 2006, Opfer & Pedder 2011). Langelotz (2014) 
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beskriver TLC: ”I en TLC delar en grupp yrkessamma med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper och ett ömsesidigt lärande förväntas ske.” (s. 17). Langelotz (2014) fortsätter: ”I en 
TLC […] delas kunskaper och erfarenheter genom samarbete och diskussioner.” (s. 22)  

Uppsatsens internationella litteratursökning utgår från just TLC eftersom begreppet och dess 
användningsområde (med särskilt fokus på lärare – teachers) går hand i hand med det 
kollektiva lärandet, något som uppsatsen har till syfte att undersöka. Vissa forskare menar att 
det saknas kritisk reflektion i beskrivingar av TLC och att det alltjämt saknas forskning kring 
hur utveckling av TLC uppstår (Fischer 2013, McLaughlin & Talbert 2006). Detta gör det 
särskilt intressant att undersöka just detta. TLC kan också betraktas som en form av kollegialt 
lärande. Det som skiljer TLC med skolverkets definition av kollegialt lärande är dock att i 
TLC är rollen som mentor/specialist inte fast utan kan cirkulera. Det nämns inget heller, i 
definitionen av TLC, att kunskapsinhämtning stärks när den sker ’utifrån’ (Langelotz 2014).  

I kommande stycke presenteras tidigare forskning utifrån det kollektiva lärandets relevans. 
Sedan presenteras två perspektiv där det ena fokuserar på den nordiska forskningen på ett mer 
ämnesövergripande sätt och det andra fokuserar på TLC, lärande och utveckling i det 
interaktiva mötet i ett internationellt perspektiv. 

2.2 Exemplifiering av det kollektiva lärandets relevans  

John Hattie (2008) menar, i en sammanställning av 800 metanalyser, att lärarens 
professionella kompetens är en av de främsta framgångsfaktorerna för att nå skolframgång. 
Om så är fallet, är utvecklandet av lärarens professionella kompetens av oerhörd vikt för 
skolors fortsatta utveckling. I åtskilliga referenser återkommer det kollektiva lärandet som en 
betydande ingrediens i denna utveckling (t. ex Cordingley 2015, Timperley, Wilson, Barrar & 
Fung 2007, Hattie 2008, Åman 2011 m.fl.). Därför anses kollektivt lärande vara av intresse 
och vikt. 

Vid en sökning på ’kollegialt lärande’ på skolverkets hemsida hittas citatet: ”Kollegialt 
lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling.” Citatet pekar på en tydlig och säker 
uppfattning om att det lärande som sker kollektivt i kollegiet är av yttersta vikt för 
professionell pedagogisk utveckling. Skolverket stöder sig på resultat från EPPI1, det brittiska 
insitutet, som av skolverket betraktas som världsledande när det gäller systematiska 
forskningsöversikter på utbildningsområdet. EPPI har undersökt om kollektiv eller individuell 
fortbildning ger mest effekt. Resultaten visar att den kollegiala kompetensutvecklingen 
påverkar mer än den individella (Skolverket 2015). 

Vidare antydan om det kollektiva lärandets relevans är t.ex Cordingley (2015) som menar att 
stöd från kollegor är överallt närvarande i effektiv kompetensutveckling: ”Peer support is also 
omnipresent in the studie…” (s. 242) I den systematiska översikt där Cordingley (2015) själv 
analyserar och syntesiserar ett flertal andra systematiska litteraturstudier inom ämnet CPDL 
(continuing professional development and learning) är det interaktiva mötet och möjligheten 
att ”offer each other an ear and moral support” (s.242) en viktig katalysator för lärarens insikt 
av ägandeskap i det egna professionella lärandet. Resultatet i Cordingleys (2015) studie är, 
enligt henne själv, konsekvent och sammanhängande; ”The resulting evidence is surprisingly 
consistent and coherent.” (s. 236) De fördelar och förbättringar som nämns hos elever gäller 
färdigheter, uppförande, attityder och samarbete (s. 236). De fördelar och förbättringar som 
nämns för lärare inkluderar ökade ämneskunskaper, kunskap om lärandestrategier, ökad vilja 

                                                
1 EPPI står för Evidence for Policy and Practice Information and Co-ordinating Centre och är en del av; Social 
Science Research Unit at the Institute of Education, i London.  
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att införa nyheter, ökad vilja till fortsatt lärande, ökat självförtroende o.s.v (s. 236) I 
utvecklandet av dessa förbättringar nämns kollegialt lärande som en nyckelfaktor. ”…giving 
and receiving structured peer support using collaboration…as core learning strategies…” 
(Cordingley 2015, s. 240). 

Timperley, Wilson, Barrar & Fung (2007) har i en metastudie identifierat ett antal faktorer 
som är viktiga för professionell kompetensutveckling (CPDL). Dessa är: 
Kompetensutvecklingen ska vara under en längre tid; ”They must have extended time to do 
this” (s. 12), extern expertis ger bättre resultat; ”… they need acess to external expertise.” (s. 
12), fortbildningen bör ha stöd av ledning; ”…their leader need to provide the right conditions 
för the learning.” (s. 12) Lärarna bör också bli utmanade i tidigare föreställningar om lärande 
och undervisning; ”They need their thinking challanged.” (s. 12), lärarna bör få möjligheter 
och tid att diskutera med kollegor; ”The need to learn alongside colleagues.” (s.12) I och med 
den sista faktorn kan därmed också fastslås att det kollegiala, kollektiva, interaktiva samtalet 
är av stor vikt också utifrån Timperleys m.fl. (2007) metastudie. 

I ytterligare en storskalig studie från USA undersöks över 1000 pedagogers, främst lärares, 
upplevelser av kompetensutveckling. Slutsatsen av den undersökningen är att 
kompetensutvecklingen upplevs som mest verksam när den sker i kollektiv, när de sker över 
lång tid och när den genomförs tillsammans med lärare från samma skola (Garet, Porter, 
Desimone, Birman & Suk Yoon 2001). Det är alltså inte bara elevers resultat som påverkas 
utan också lärares upplevelser. Eftersom Timperley m.fl. (2007) synliggjort att en viktig 
nyckelkomponent i forbildning bör vara lärarens eget engagemang i lärprocessserna bör 
lärares upplevelser i just nämnda studien tas på allvar. Man kan anta att om läraren upplever 
att utvecklingen är verksam ökas också det personliga engagemanget (och vice versa). 

Ytterligare forskning kring kollektivt lärande är viktigt ur ett annat perspektiv. Det finns 
indicier kring kollektiv kompetensutveckling som inte visar enbart positiva resultat, d.v.s det 
finns studier som visar på större komplexitet än så. Opfer & Pedder (2011) menar, bland 
annat, att för lite samarbete hämmar utveckling men, å andra sidan, för mycket samarbete och 
lärande i professionen är kvävande. Langelotz (2013) påpekar att den litteratur som tar upp 
lärares kollektiva utveckling tar ofta för givet att det råder goda relationer mellan lärare vilket 
inte alltid är fallet och detta ger ytterligare ett perspektiv som inte diskuteras så mycket i de 
stora studier som nämns ovan. Dessutom, menar Langelotz (2013), kan ett vågspel uppträda 
mellan ”kollektivets utveckling visavi risken för stigmatisering av individen.”(s. 275).  Det 
bör också poängteras att samarbete inte går att tvinga fram (McLaughlin & Talbert 2006) och 
att i de fall där goda kollegiala relationer inte är naturliga kan detta frammana ytterligare 
komplexitet (och intresse) i beforskandet av lärande i det interaktiva mötet.  

2.3 Kollektivt lärande och nordiska teman 

I följande avsnitt presenteras de teman som synliggörs i den nordiska forskningen under 
2000-talet gällande kollektivt lärande.  

2.3.1 Positiva resultat 

Ett tema som visar sig i samtliga vetenskapliga texter som analyserats i det nordiska 
perspektivet är att det kollektiva lärandet visar positiva resultat i lärares lärande och 
utveckling. Genom kollegialt samtal och interaktion (Junge 2011, Mårtensson 2014), genom 
kollegialt samarbete och sammanhang (Granberg & Ohlsson 2005, Liljenberg 2013, Stedt 
2013, Nilsson 2014, Nilsson 2015) och genom kollegial grupphandledning (Langelotz 2014) 
har pedagoger utvecklat lärande. 
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Trots den positiva tonen ovan finns vissa aspekter att belysa. I Langelotz (2013) finns 
indikationer att kollegial handledning, förutom lärande, också kan leda till ett slags 
disciplinering mellan pedagoger men också av stigmatisering av subjektet. Också Granberg 
(2005) diskuterar kring både möjligheter och begränsningar i samband med ’mötet’ och hur 
det organiseras. En kritisk aspekt finns också hos Junge (2011) som menar att effektivt 
lärande inte ’kommer av sig självt’. Studien visar att det är en krävande process att förhålla 
sig till vanemässiga handlingar. I undersökningen når lärandet endast nivå 22. Junge redovisar 
också forskning där studier om kollegialt berättande inte visar utveckling i någon hög grad, en 
kritisk öppenhet han är ensam om i litteraturöversikten. 

2.3.2 Aktivt ledarskap 

Ytterligare ett tema som synliggörs i sammanställningen av det nordiska perspektivet är det 
faktum som nämns ovan; effektivt lärande verkar inte komma av sig självt, inte ens i 
kollektiva, kollegiala sammanhang. Junge (2011) påpekar att de studier som visar att lärares 
berättande bidrar till utveckling är baserade på mentorstyrda kollegasamtal och att den aktiva 
rollen mentorn besitter spelar stor roll:  

”De studiene som viser at narrativer kan bidra til laerers faglig utvikling er basert på mentorstyrte 
kollegasamtaler, og viser at learningspotensialet i disse samtelene forst og framst knyttes till mentors 
aktive tillstedevaerelse.” (s. 127)  

Om man skall granska den egna praktiken krävs att relevanta frågor ställs. I 
litteraturgenomgången återkommer vikten av olika former av ’aktivt’ ledarskap. Både Stedt 
(2013) och Nilsson (2015) använder uttrycket ”the zone of proximal development” som 
innefattar möjligheten att diskutera och reflektera med likasinnade eller någon mer kunnig 
person. Jakobsson (2012) förtydligar uttryckets ursprung: ”…för att betona den avgörande 
betydelsen av mellanmänskliga relation och deltagande utveckling uppfann Vygotskij (1978) 
begreppet The Zone of Proximal Development…” (s. 159) Jakobsson (2012) förklarar också 
begreppet:  

”…begreppet fokuserar framförallt situationer där barn och vuxna samarbetar eller interagerar med 
varandra i specifika aktiviteter. I denna typ av situationer kan man säga att någon eller några av 
deltagarna vanligtvis är mer insocialiserade i samhällets intellektuella eller praktiska praktiker än 
andra…” (s. 159)  

 Nilsson (2015) använder uttrycket ’more knowledgeable’ vilket indikerar att någon form av 
aktivt ledarskap är med och påverkar utvecklingen: 

“In the line with the ideas of ‘The zone of proximal development’… the reasoning with a more 
knowledgeable person (e.g a peer or a teacher) makes an important contribution to the individual´s 
learning process.” (s. 5) 

I Nilssons (2015) studie hade lärarna stöd från det lokala universitetet. Även i Nilssons andra 
studie (2014) finns en ’mer kunnig’ person, eftersom pedagogerna genomförde s.k learning 
studies3 tillsammans med en forskare. Vidare påpekar Liljenberg (2013) att en stark 
utvecklingsledare med stark förankring i lärargruppen leder till fördjupat lärande (s. 238) och 

                                                
2 Junge (2011) utgår från Batesons teori om lärandet. Enlig Bateson sker lärandet i tre nivåer: Nivå 1 visar ett 
instrumentellt lärande (kunskaper och färdigheter tillägnas inom en känd kontext). Nivå 2 visar ett 
vidareutveckling av Nivå 1 (inslag där lärandeprocessen relateras till reflektion). Nivå 3 är den högsta nivån för 
indivuellt lärande (här finns förmåga att definiera problem och ’tänka nytt’). 
 
3 Learning studies är en form av professionell utveckling där lärarna kommer överrens om, planerar, genomför 
och utvärderar lektioner (www. skolverket.se; sökord learning studies, 2017-05-15 kl. 17:17) 
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Mårtensson (2014) avhandling visar att ett lokalt ledarskap i mikrokulturerna bidrar till 
pedagogisk utveckling: ”Avhandlingen visar därför slutligen att lokalt ledarskap i 
mikrokulturerna kan bidra till att understödja pedagogisk utveckling… ” (s. 13) 

Det verkar alltså som om någon form av aktivt ledarskap påverkar det kollektiva lärandet 
positivt.  

2.3.3 Sociokultuell utgångspunkt 

Ett annat tema in den nordiska forskningen är utgångspunkten där författarna utgår från att 
kunskap skapas i ett socialt sammanhang. Enligt Claesson (2008) betonas språket, handlingar 
och kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. Dessa är viktiga komponenter i försöket 
att förstå sambandet mellan individ och sammanhang. Jakobsson (2012) påpekar dock faran in 
att använda begreppet ’sociokultuella teori’ som om den endast innefattar en gemensam och 
enhetlig teori. Flertal av författarna uttrycker dock ett sociokulturellt utgångsläge: 

“Theoretical framework for coteaching i embedded mainly within sociocultural approaches providing 
an ideal context for learning through a ‘zone of proximal development’ in which the collective 
achieved more than any individual alone.” (Nisson 2015, s. 299) 

Återigen har vi uttrycket ”the zone of proximal development” som används av två av 
författarna (Stedt 2013, Nilsson 2015), ett uttryck som härstammar från Vygotsky. Stedt 
(2013) menar att: 

”Utifrån en konstruktivistiskt ansats kan man relatera till det sociokulturella perspektivet genom att 
fastställa relationen mellan Piagets utvecklingspsykologiska perspektiv (1968) och Vygotskijs teori 
om de proximala utvecklingszonen…” (s. 27) 

Mårtensson (2014) visar också explicit I forskningstexten den sociokulturella inriktningen: 
”In this article sociocultural theory is used together with network theory…” (s. 46) 

Sammanfattningsvis har det nordiska perspektivet synliggjort ett antal teman inom nordisk 
forskning. Dessa tendenser är positiva resultat, aktivt ledarskap och sociokultuell 
utgångspunkt. 

2.4 Kollektivt lärande i det interaktiva samtalet - internationella teman   
Eftersom forskningen av det kollektiva lärandet är mycket riklig och har ett brett 
internationellt omfång presenteras inledningsvis hur urval, analys och kodning gått till. Först 
därefter följer en presentation av de teman som syns i forskningslitteraturen. 

2.4.1 Urval och litteratursökning 
Det första steget i litteratursökningen var en manuell sökning utifrån referenslistor från studier 
i den nordiska forskningen. Detta resulterade framförallt i namn som Timperley m.fl. (2007) 
och Hattie (2008). Eftersom deras metastudier anses äga hög dignitet kändes dessa studier 
viktiga att ta upp och forskningen presenteras i stycket som exemplifierar det kollektiva 
lärandets relevans. Barajas, Forsberg & Wengström (2013) menar att resultat från 
metaanalyser har starkt bevisvärde. I Sverige har vi bland annat Skolverket som stödjer sig 
mot deras resultat. 

Den forskning som synliggörs i kommande kapitel är internationell och är genomförd mellan 
åren 2000 - 2015. Årtalen har valts eftersom intresset och forskningen kring det kollektiva 
lärandet har stadigvarande ökat efter tvåtusentalets början. De artiklar och avhandlingar som 
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valts ut innefattar inslag av lärarens lärande i samexistens med kollegor med särskilt fokus på 
det interaktiva mötet. I urvalet har därför artikelförfattarnas metod varit avgörande då 
observationer av möten, samtal och dialog varit ett kriterium för urval. 

Valet som gjorts är att använda Teacher learning communities (TLC) som huvudsökord. De 
kompletterande sökorden har som syfte att avgränsa och söka fokus på interaktion och samtal. 
De vetenskapliga texterna som valts ut handlar om forskning som utförts inom 
utbildningsväsendet och utbildningsinstitutioner. Dessutom har de artiklar som valts ut endast 
synliggjort västerländska utbildningsmiljöer då dessa anses kunna vara överförbara till 
svenska förhållanden. 

I uppsatsen används begreppet kollektivt lärande för att beskriva interaktion och samtal 
mellan lärare, denna samlingsbenämning används eftersom författarna i de analyserade 
artiklarna använder många olika begrepp i sina studiebeskrivningar. Exempel på sådan 
begrepp är: work meeting, study group, professional learning community, lesson study och 
teacher community. De anspelar allihop på ett kollektivt lärande. Tilläggas kan att de flesta 
studier studerar interaktion med inrikting på vissa ämnen, t.ex. naturkunskap eller läs och 
skrivsvårigheter. Specifika utökande ämneskunskaper el. dyl. kommer inte att ges något 
utrymme i uppsatsen. Bra att veta är samtliga artiklar förutom Havnes (2009) innefattar 
studier där forskaren är aktiv i processen. Forskaren (och forskningsprojektet) ligger oftast 
bakom både upplägg och diskussioner. Det eventuella kollegiala lärandet är således en aktiv 
process med hjälp från universitet. Cordingley (2015) menar att ta in en ’expert’ eller att 
använda forskningsunderlag är en nyckelkomponent för effektiv kollektivt lärande.  

Nedan följer en sammanfattning av urval och inkluderingskriterier: 

- Artiklarna är författade mellan åren 2000 - 2015 
- Artiklarna innehåller lärares lärande i samexistens med kollegor med fokus på det 

interaktiva mötet. 
- Artiklarna innefattar observationer av möten, samtal och dialog. 
- Artiklarna har sin utgångspunkt inom utbildningsväsendet. 
- Artiklarna innefattar västerländska utbildningsmiljöer. 
- Artiklarna är sakkunniggranskade (peer reviewed).  
- Huvudsökord är; Teacher learning communities (TLC), Kompletterande sökord är; 

cooperative learning, collaboration, interaction, collegiality 

2.4.2 Analys och kodning 
Analys och syntes av kvalitativa studier kallas metasyntes. Denna metasyntes utförs på ett 
bestämt urval artiklar (kvalitativa) som behandlar liknande ämnesområden. Dessutom ska de 
vara gjorda med samma datainsamlings- och analysmetod (Barajas, Forsberg & Wengström 
2013).  

För att bekantas med materialet lästes de valda artiklarna ett flertal gånger. De utvalda 
studierna kodades sedan, något som är vanligt inom kvalitativ forskning (Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013) . Genom ett rutsystem sammanfattades varje artikel under rubrikerna teori, 
metod, syfte, resultat och intressanta aspekter. Metoden var alltså att dela upp artiklarnas 
innehåll i mindre enheter. Utgångspunkten tog sin början i empirin och de kategorier som 
skapades framträdde ur materialet. Det fanns alltså inga ’färdiga’, önskvärda kategorier före 
analysarbetets början. Kategoriseringen förenklades och visualiserade genom att användandet 
av olikfärgade överstrykningspennor. Det som letades efter var mönster i likheter, skillnader, 
åtkommande begrepp o.s.v.  Genom att noggrant studera och läsa textdelarna med likartade 
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färger kunde snart olika teman sammanfattas och syntesiseras. Dessa teman presenteras 
nedan. 

2.4.3 Synliggjorda teman i internationell forskning 
I följande stycke presenteras de teman som synliggörs genom analys, kodning och 
kategorisering av den internationella forskningen gällande det kollektiva lärandet i det 
interaktiva mötet. Dessa teman är: status quo, lärarroll och klassrumspraktik, samarbete och 
kollegiala relationer, ansvarsskyldighet och ifrågasättande och motstånd. 

2.4.3.1 Status quo 
I lärande och utveckling finns också en dimension där deltagarna gör motstånd mot 
förändringsprocesser. Exempel på det synliggörs bland annat i Havnes (2009) som konstaterar 
att observationer visar hur vissa kollegiala grupper försöker bevara individualismen. Det som 
förmedlas i samtalen är det indivuella självstyret och varje individs egenansvar. Gruppen 
upprätthåller på så sätt status quo: ”This maintaining of status quo … could be interpreted ... 
as a passive process…” (Havnes 2009, s. 165)  Ingenting ska förändras. Också Calderón 
(2009) nämner gruppers uttalade regler för status quo och att en enda individ kan skifta hela 
gruppens fokus från transformation till envist upprätthållande av individuellt självstyre:  

” Teams could collectivity negotiate to water down the content or to set unspoken rules for 
maintaining status quo. One induvidual could sway the focus and end-result of a year´s worth of 
work.” (Calderón 2009, s. 95)  

Andra kollegiala grupper lägger större kraft på att säkerställa den sociala organisationen 
genom försök till koordination. I dessa grupper läggs mycket tid och kraft att koordinera 
arbetet och liten tid ägnas åt att tala om undervisning eller lärandeprocesser. I dessa samtal 
tystas olikheter ner (Havnes 2009). I ytterligare studier ser deltagarna i vissa grupper det 
kollegiala mötet som en mötesplats för information, driva kortsiktiga mål och socialisation 
med kollegor. Inga transformerande tankar eller reflektioner utbytes i början av studien; ”… 
participants saw the community mainly as a veneu för pursuing short-term goals, such as 
receivning new resources or socializing with colleagues.” (Piazza & McNeill 2013, s. 1158). 
Havnes (2009) och Piazza & McNeill (2013) har en organisatorisk dimension i 
teorianknytningen4 där det anses att den existerande insitutionen talar genom den kollegiala 
gruppen och att det finns ett lärandesystem som är gruppens. ”The institution ’speaks’ through 
the team-talk … (Havnes 2009, s. 170) Tolkningsvis kommer inte motståndet i de senast 
nämnda grupperna från individerna själva utan från den organsation som omger situationen.  

Ovan ges forskningsexempel som påvisar att det finns grupper som gör motstånd mot 
förändringsprocesser och det lärande som är möjlig genom det kollektiva mötet. Detta kan 
också tolkas som om deltagare väljer att bevara den redan existerande kollektiva 
konstruktionen.  

 2.4.3.2 Lärarroll och klassrumspraktik 
I flera studier visas lärande, utveckling och förändring genom regelbunda kollektiva möten, 
detta i lärarroll och klassrumspraktik. Kollektiva grupper och deltagande individer uttrycker 
en upplevelse att man omprövar och reflekterar kring sin egen lärarroll: ” … had a chance to 
rethink … practice” (Riley 2015, s. 422). Deltagare finner sig ställa högre krav på elever, 
reflekterar kring ökad själveffektivitet där målsättningar och målbilder tydligare formuleras: 
”Transformed perspectives: Higher expectations of students.” (Pella 2011, s. 120) 

                                                
4 Piazza & McNeill (2013) – Organizational trust ,  Havnes (2009) – Activity theory  
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I samband med lärarrollen uttrycks också en uppelvelse av ökat självförtroende både när det 
gäller kunskaper i egna ämnet, pedagogisk kunskap och kunskap om läroplaner. 
Självförtroendet upplevs också leda till förbättrade resultat hos studieobjektens elever 
(Richmund & Manokore 2010, Pella 2011).  

”All teachers interviewed remarked a significant increase in their confidence […] They also felt that 
they were making a different in students´ achievement as a result…” (Richmund & Manokore 2010, s. 
561)  

Självförtroende i lärarrollen visar sig också i interaktion med kollegor, då de visar större tillit 
till varandra och att frågor som är obekväma diskuteras, försökspersoner ’vågar’ t. ex visa 
exempellektioner för varandra (Calderón 2009).  

2.4.3.3 Samarbete och kollegiala relationer 
Havnes (2009) studie visar inre strukturer och social betydelse i olika kollegiala grupper. 
Hens forskning visar att det finns grupper som bevarar indivdualismen och grupper där 
koordination fokuserats redovisats (se avsnitt ’status quo’). Studierna visar också grupper där 
samarbete sker genom skapandet av ett projekt och där kunskapssynen är tvärvetenskaplig 
(olika ämneslärare samarbetar). De grupper som dock anses, av Havnes, innefatta högst 
’kvalitet’ är grupper där samtalen övervägande är relaterade till lärande och utveckling och 
där undervisning planeras i interaktion: ”Cooperation and sharing perspectives … were 
predominantly related to teching and learing, both in general an concrete terms.” (s. 170) 
Havnes (2009) nämner det horisontella lärandet, där samtalsinteraktionen upplevs som en 
kedja av händelser som hänger ihop med föregående interaktion: ”The team meetings were 
clearly integral to a change of events: then were closely chained to previous meeting and to 
previous and upcoming classroom activities.” (s. 170)  

Pellas (2011) studie som bland annat fokuserar på att undersöka hur engagemanget i den 
kollegiala gruppen bidrar till förändring och utveckling av lärarens perspektiv och pedagogik 
upptäcker att det så småningom uppstår en s.k ’teoretisk balans’ i gruppen. Med detta menas 
att deltagarnas tidigare erfarenheter, kunskaper och resurser sammanställs med varandra. 
Genom att behandla spänningar mellan olika inneboende värderingar förmedlar och 
förhandlar deltagarna till slut fram en teoretisk balans:  

”Participants synthesized their own and each others´ prior knowledge, experiences, and resources 
from divergent theoretical frameworks in teaching and learning writing. They negotiatied theoreticle 
equilibrium…” (Pella 2011, s. 113)  

En liknande iakttagelse framskrivs i Rileys (2015) studie som framhåller att den observerade 
kollegiala gruppen utvecklar multipla perspektiv: ”[multiple perspective] create space for 
questioning assumptions and seeing new possibilities.” (s. 424) 

Piazzas & McNeills (2013) studie och dess teoretiska utgångspunkt är organisatorisk tillit (s. 
1159-1161) som antyds vara grundläggande för äkta samarbete mellan lärare. I och med tillit 
öppnas villigheten att ta risker både i det egna beteendet och i kommentarer. Tillit är 
nödvändigt i kollektivt lärande anser Piazzas & McNeills (2013): ”… organizational trust is 
essentional for genuine collaboration among educators.” (s. 1160) I studien ser gruppen först 
träffarna som en mötesplats att driva kortsiktiga mål men observationerna antyder att den 
kollegiala gruppen tar steg mot att bygga upp en miljö som tillät mer kritiska diskussioner. 
Resultatet visar att endast när studieobjekten tror på idéen om gruppsamarbete och känner sig 
säkra i gruppen kan mer långsiktiga mål och behov diskuteras.  
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Även andra studier nämner tillitsbegreppet och betonar trygghet. Caldrón (2011) menar att 
långsiktighet behövs eftersom trygghet mellan individer måste byggas upp; ”creating bonds 
and relationships with other teachers, administrators and parents was the most important first 
step…” (s. 98) Vidare visar observationer ökad tillit i form av förändringar i 
delaktighetsmönster i samtalen något som Richmund & Manokore (2010) härleder till 
uttrycket social capital: ”… social capital as relations among indiviuals in a group that result 
form driving norms such as trust, collaboration, an a sense om obligation.” (s. 546) Allmänt 
kan tilläggas att det sker en förändrad och fördjupad kontakt i kollegiala sammanhang (Riley 
2015) Samarbete visar sig stärka kollegiala relationer; ”…they began to care about their 
peers.” (Calderón 2011, s. 98) och att en viktig aspekt i de fördjupande kollegiala samarbeten 
och relationer är just tillit.  

En sista aspekt gällande samarbete och kollegiala relationer som nämns i ett par studier 
innefattar möjliggörandet av ett framgångsrikt samarbete. Lättnader och ledarskap spelar en 
nyckelroll i etablerandet och upprätthållandet av kollegiala grupper; ”Facilitation and 
leadership also play key roles…” (Richmund & Manokore 2010, s. 543) och ledare och 
organisatörer måste arbeta aktivt med att utveckla strategier som bygger upp tillit i 
organisationen för att stödja nytänkande och oliktänkande: ”…organizers of collaborative 
learning enviroments should work to actively develop structures for buildig the organizational 
trust necessary…” (Piazza & McNeill 2013, s. 1157). 

2.4.3.4 Ansvarsskyldighet 
I synliggörandet av kollektiva konstruktioner5 används bland annat ramanalys, frame 
analysis6 (Bannister 2015). I ramanalysen uppmärksammas lärarens ’ramar’ där denne 
kommunicerar och förhoppningen är att hitta kommunikationsmönster. Bannister (2015) 
fokuserar på lärares kommunikation med varandra kring elever med ’svårigheter’ i 
matematikundervisning. Studien visar att, till en början talar den kollegiala gruppen om elever 
genom s.k diagnostic framing (s. 350), d.v.s att eleven själv hålls ansvarig för de egna 
svårigheterna; ”…identification of a problem and the attribution of blame.” (s. 350) I det 
kollegiala mötet var alltså lösningen till elevers svårigheter diagnostic framing. ’Diagnosen’ 
av barnet och elevens skuld är ett allmängiltligt synsätt inom den studerade gruppen och den 
har konstituerats av den (eller institutionen el dyl):  

”The process of framing, for example, refers to how existing meaning are shaped and structured in a 
group, including conceptualizations of prblematic scianarios and potential solutions for them.” 
(Bannister 2015, s. 350) 

Ett liknande exempel ges av Calderón (2009) i observationer av en grupp lärare som har som 
mål att förbättra likvärdigheten för det stora antal utlandsfödda elever på skolan, i detta fall i 
läs- och skrivutveckling. I lärargruppen kommunikationsmönster synliggörs hopplöshet och 
motstånd mot flerspråkighet och författaren anser explicit att synen på eleverna är konstrueras 
av lärarna. ”…equal status among student groups [and] situations must be constructed by 
teachers, rather than assumed.” (s. 96) I min tolkning visar dessa exempel på att i detta skede 
lägger lärarna ansvarsskyldigheten hos eleverna. 

I båda fallen ovan ingår lärargrupperna sedan i diverse forskningsprojekt och genom 
långvarigt samarbete med forskare sker en förändring i det sätt de inblandade ser på 

                                                
5 Begreppet konstruktion härleds till tanken att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade 
(www.ne.se: sökord konstruktion). 
6 “Frame analysis comes out of a similar theoretical tradition as the communities of practice literature and can be 
traced to Goffman´s (1974) work of understanding how interaction are socially organized.” (Bannister 2015, s. 
350 
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ansvarsskyldigheten gentemot sina elever (Bannister 2015, Calderón 2009). Det framkommer 
tankar om förändringar i miljöer och i tillvägagångsätt och det teoretiska begreppet diagonstic 
framing ersätts med prognostic framing; ”… a proposed solution to the diagnosed problem 
thas specifies what needs to be done.” (s. 350) Det uppkommer reflektioner och beslut kring 
åtgärder som kan hjälpa till att lösa problemen utan att skuldbelägga (Bannister 2015). I min 
tolkning lägger lärarna nu ansvarsskyldigheten hos lärarna själva. Calderón (2009) menar att 
nya normer för hur man talar om vissa elever måste byggas upp (s. 96). 

I ytterligare studier nämns begreppet ansvarskyldighet som en del av det forskningsresultat 
som redovisas. Richmund & Manokore (2010) presenterar fem element som präglar lärares 
samtal i den kollegiala gruppen. Ett av de elementen är det ökade intresset och den ökade 
känsla av ansvarsskyldighet gentemot elever, föräldrar, kollegor, läroplaner och ledning (s. 
568). Också Riley (2015) konstaterar att den kollegiala gruppens interaktiva möten visar sig 
utöka en känsla av ansvar inför elever, föräldrar och kollegor.  

2.4.3.5 Ifrågasättande och motstånd 
I vissa studier använder studieobjekten den kollegiala gruppen för att förmedla och diskutera 
det nuvarande skolklimatet och att reagera på ledningens syn på ’god undervisning’ (Riley 
2015). Vidare ifrågasätter deltagarna vissa situationer och gällande skolpolicy. De gör också 
synbart motstånd mot rådande syn. Det visar sig att gruppmedlemmarna, i en kollegial 
samvaro, hjälper varandra att vinna klarhet i implikationer och hinder och att man därefter 
hjälper varandra att förändras inom dessa, man utvecklar helt enkelt strategier för att hantera 
externa hinder (Riley 2015, Richmund & Manokore 2010, Pella 2011). I Pellas (2011) studie 
synliggörs motståndet i gruppmedlemmars utökande risktagande när de börjar undervisa ’mot 
strömmen’ och mot ’traditionen’. Studierna visar studieobjektens svårigheter att stå upp mot 
andra kollegor och ledning. Viktiga inslag i samtalen blir förmågan och möjligheten att hitta 
alternativ och kompromisser gentemot rådande syn på undervisning och pedagogik.  

I stycket om Status quo, kan konstateras ett visst motstånd mot den förändring en kollektiv, 
kollegial interaktion kan innebära. I detta stycke ligger motståndet på ett annat plan. Här 
protesterar studieobjekten mot svårigheten att transformeras inom de givna ramar som tycks 
förekomma. Det kan tolkas som om de kollektiva konstruktionerna (skolpolicy, ledning, 
tradition, kollegor) uppfattas som ett hinder i lärarens lärande och utveckling.  

2.4.4 Slutsats, internationella teman - Transformation inom kollektiv konstruktion 
I sammanställningen av artiklarna i den internationella forskningen framtolkas två 
övergripande begrepp som, mer eller mindre, synliggörs i kollektivt lärande och i det 
kollegiala mötet. Dessa begrepp är kollektiv konstruktion och transformation. Dessa två 
begrepp kan dock inte tolkas var och en för sig, det är snarare diskussionen kring 
transformation inom kollektiv konstruktion som gör sig gällande i analysen av kollektivt 
lärande och tidigare forskning. Denna formulering kan således betraktas som ett huvudtema i 
tolkningen av litteraturstudien. Detta huvudtema kommer sedan att diskuteras och reflekteras 
kring i uppsatsens resultatdiskussion.  

Vad menas då med att transformation inom kolllektiv konstruktion? Betydelsen av begreppet 
konstruktion, härleds i denna uppsats, till följande definition: 

”Konstruktivism: Samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av 
verkligheter är socialt konstruerade, d.v.s att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och 
kollektivt handlande.” (Nationalencyklopedin 2017, sökord konstruktion, 2017-05-17, kl 17.40).  
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I mångt och mycket, handlar det kollektiva lärandet om att bryta de kollektiva 
konstruktioner, d.v.s de aspekter av verkligheten som är socialt konstuerade, som finns ute 
på skolorna, i ledarskap, med kollegor och i klassrummen men också i det egna subjektet. 
Uppsatsens fenomenografiska utgångspunkt där Marton & Booth (2000) menar att lärande 
äger rum genom att en förändring av någonting sker i individens livsrum och att individen 
erfar denna förändring går hand i hand med detta: ”Den lärande har fått förmågan att 
urskilja aspekter av fenomenet som hon inte kunde urskilja tidigare…” (s. 184) 

Kollektiv konstruktion och transformation är egentligen begreppsligen självklara när man 
talar om ett lärande som sker i ett kollektiv. Varför anses ändå denna slutsats vara viktig att 
betona trots denna självklarhet? Jo, helt enkelt för att det kollektiva lärandet inte är självklart: 

“…simply placing students in teams does not necessarily generate quality learning and team result. 
The same applies to teachers´collegial teams” (Calderón 2009, s. 94) 

För att bättre förstå det kollektiva lärandet synliggörs alltså denna kärnpunkt. Det som 
egentligen gjorts i litteraturstudien ovan är en kateogorisering av denna kärnpunkt. Till 
exempel; rubriken ’positiva resultat’ visar att transformation sker, rubriken ’aktivt ledarskap’ 
visar vad som krävs för att transformation skall ske, rubriken ’status quo’ visar att 
transformationen inte är självklar, rubrikerna ’lärarroll och klassrumspraktik’, ’samarbete och 
kollegiala relationer’ och ’ifrågasättande och risktagande’ visar på vilket sätt transformation 
visar sig och i vilket sammanhang och så vidare. Dessa rubriker betraktas därför som 
underteman som vilar under huvudtemat. 
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3.Teori 
I uppsatsens syfte finns en önskan om att fördjupa kunskapen om och förstå det kollektiva 
lärandet hos lärare. Valet av teori är behjälplig i detta syfte. Teorin placerar in uppsatsens 
studie i ett större vetenskapligt sammanhang och utifrån den beskrivs, förklaras, tolkas och 
generaliseras resultatet (Hartman 2011). Teorin riktar fokus mot vissa saker i studien och 
sållar bort andra vilket gör att struktur är lättare att upprätthålla. Genom samexistensen mellan 
teori, metodansats och analys fördjupas kunskapen och förståelsen för det empiriska 
materialet. I följande stycken presenteras de teoretiska hållpunkter och begrepp som är 
relevanta för uppsatens resultatanalys. 

3.1 Meningsskapande 

I uppsatsen riktas fokus mot lärandeaspekter och kvalitativa variationer i det kollegiala 
lärandet. I en lärandeprocess finns också en dimension av mening (Marton & Booth 2000). 
Begreppet ’meningsskapande’ handlar, i uppsatsens studie, om hur lärare organiserar intryck 
från ett ålagt innehåll under en kompetensutvecklingssituation. Det handlar också om hur 
lärarna begreppsliggör detta och vilka ’ledtrådar’ från den meningsskapande processen som 
synliggörs i och med detta.  

Den forskare som starkast kopplas samman med begreppet och teorin om meningsskapande är 
organisationspsykologen Karl E. Weick. Weicks The Social Psychology of Organizing 
publicerades år 1969 och hans teorier har haft en stor inverkan på utvecklingen inom den 
västerländska organisationsforskningen. Forskarens namn och verk är ofta och flitigt referade 
och citerade i litteratur om kommunikation i organisationer (von Platen 2006). Weick 
myntade begreppet enact, ett begrepp som behandlas frekvent i organisationsforskning 
(Stannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). Med enactment menar Weick (1969) att en del 
fenomen uppstår genom att vi samtalar, att organisationen uppstår, genom s.k prat-handling. 
Weick (1995) vidareutvecklade sedan detta begrepp och ordet sensemaking myntades 
(Stannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). I Weicks studier belyses individen, dennes prat 
och handlingar. Fokus riktas mot organisationens medarbetare när förändringsprocesser 
studeras (Ibid).  

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen har Weicks teorier och artiklar som huvudsaklig 
grund. Tanken på att förändringsprocesser kan studeras och analyseras utifrån medarbetarna 
och deras kommunikation anses lockande och relevant med tanke på uppsatsens metodansats 
(fenomenografi) och forskningsprocess (observation och transkribering av samtal). I 
metodavsnittet förklaras detta närmare. I resultatanalysen kopplas Weicks fokus på förändring 
och meningsskapande ihop med fenomenografins fokus på lärande. Det tänkbara relationella 
förhållande som efterlyses i frågeställning nummer tre diskuteras utifrån detta. 

Begreppet mening är ett omdebatterad begrepp inom ett flertal ämnen (t.ex filosofi, 
socialpsykologi, pedagogik, lingvistik, kognitionsforskning och vetenskapssociologi). 
Forskare har i många decennier försökt komma underfund hur mening skapas och vad mening 
är (von Platen 2006). Kommunikationsforskaren Rosengren (2000) anser att begreppet bäst 
definieras som; det sammantagna sätt på vilket vi förstår, känner, förklarar och agerar i 
relation till ett visst fenomen. En definition som följer Weicks teori.  

Meningsskapande har studerats i olika sammanhang t.ex  i samband med kognitiva strukturer 
och schema inom ramen för kognitiv organisationsteori (Hellgren & Löwstedt, 1997). 
Meningsskapande har också studerats i den tvärvetenskapliga narrativa teorin som har som sin 
utgångspunkt i tanken att världen och verkligheten blir begriplig när individen ordnar sina 
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erfarenheter i form av berättelser (Riessman, 1993). Ur det senare perspektivet är berättandet 
en viktig process i vilken vi skapar mening, det vill säga, talet blir ett viktigt redskap med 
vilket vi sorterar och ordnar intryck till helheter samt, med vilket vi ger världen olika 
betydelser och innebörder. Detta synsätt ligger nära Weicks definition av meningsskapande 
och mening (von Platen 2006) och nära det faktum att det är just samtal som observeras och 
analyseras i uppsatsen. 

I stort handlar meningsskapande om att mening skapas när vi uppmärksammar eller 
förnimmer aspekter i vår omgivning och kopplar dessa till en tolkningsram (Weick 1995). 
Beroende på vem vi är, vad vi gör och vilka erfarenheter vi har ser vi olika saker och uppfattar 
dem på varierande vis. Meningsskapande handlar, på så sätt, om att skapa associationer 
mellan nya erfarenheter och existerande kunskap (von Platen 2006). Individen är således en 
aktiv medskapare av världen och verkligheten, något som Weick kallar för enactment (svensk 
översättning; enact: att handla, utföra eller agera). Enactment, handling, kan vara verbal eller 
fysisk och kan leda till en förändring av en situation och (Weick, 1979). I uppsatsens studie är 
det lärandeaspekter som uppmärksammas (se metodavsnitt) och i och med observationer av 
samtalsinnehåll hoppas analysen synliggöra vilka aspekter som respondenterna främst 
uppmärksammar och/ eller förminner.  

3.1.1 Den meningsskapande processen 
Meningsskapande börjar med kaos menar Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005). ”Sensemaking 
starts with chaos.” (s. 411) En aldrig sinande ström av händelser, fall och perceptionella 
flöden omringar individen. I detta kaos startar en process av upptäckter och grupperingar 
(något urskiljs), styrda av mentala modeller individen samlat på sig genom yrkes- och 
livserfarenhet m.m. Dessa upptäckter och förminnelser är meningsskapandets begynnande 
tillstånd.   

Meningsskapande och struktur konstituerar varandra. Struktur är ett försök att organisera den 
inre verklighetens flöde, att kanalisera den mot specifika mål och syften, att ge det detaljerade 
form (Tsaoukas & Chia 2002). Ett centralt tema i meningsskapande är att individer 
strukturerar för att förstå och sortera tvetydig information. När dessa sorterat och fått ordning 
på informationen statueras denna ’mening’ tillbaka in i världen (enact) för att få världen att 
upplevas mer begriplig (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Genom att, som i uppsatsen, 
studera och observera kollektiva, interaktiva samtal och det sätt respondenterna närmar sig ett 
ålagt innehåll kan ledtrådar om på vilket sätt respondenterna strukturerar och organiserar 
informationen noteras.   

Generellt kan sägas att i detta tidiga stadie av meningsskapande måste aspekter sorteras ut 
från ett odifferentierat flöde av erfarenheter och därefter etiketteras, dvs. ges benämningar. 
När respondenterna i studien samtalar med varandra händer detta. Begrepp och ord behövs för 
att fenomenet ska kunna kommuniceras i en vanlig, allmän och gemensam kommunikation 
(Chia 2000). Meningsskapande handlar alltså också om etikettering och benämning men 
också om kategorisering. ”Sensemaking is about labeling and categorizing to stabilize the 
streaming of experiences.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 411) Detta behövs för att 
stabilisera flödet av erfarenheter och på så sätt göra fenomenet begripligt och försåeligt.  

Meningsskapande intar också ett retrospektivt perspektiv, d.v.s man minns tidigare 
observationer och mönster (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Respondenterna i uppsatsens 
studie skapar alltså förståelsemässiga kategoriseringar där begrepp, argument, innehåll, 
handlingar m.m får mening sedda gentemot historien. En process som särskilt stimuleras av 
nyheter och förändringar (Liljenberg 2013). 
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”To talk about sensemaking is to talk about reality as an ongoing accomplishment that takes 
form when people make retrospective sense of situations in which they find themselves and 
their creations” (Weick 1995, s. 15)  

Vidare menar Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) att meningsskapande handlar om att göra 
antaganden och om att förena det abstrakta med det konkreta. I föreningen övergår därför 
meningsskapandet från tanke till handling. Man får en föraning om något och individen testar, 
ventilerar, omprövar och värderar för att sedan sätta ord på föraningen, d.v.s namnge den. 
Dessutom placeras föraningen inom en kategori som anses trovärdig och igenkänningsbar, 
Den placeras i en kontext i gemenskap med andra. Meningsskapande är därför också social 
och systematisk (Liljenberg 2013). Att skapa mening är i hög grad influerad av sociala 
faktorer. Till exempel påverkar samhälleliga strukturer, lokala organisationer, kollegor, 
utbildning, tidigare diskussioner m.m (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). I uppsatens 
resultatanalys synliggörs detta genom lärandeaspekternas kategoriseringar. Dock har inte 
någon djupare analys gjort gällande externa och samhälleliga krafter såsom makt, kultur, 
sociala och organisatoriska förhållanden m.m. 

Den första frågan vid studerandet av meningsskapande är: ’Vad händer?’ Frågan riktar sig 
mot nuet, det pågående (ongoing): 

“To focus on sensemaking is to portray organizing as the experience of being thrown into an ongoing 
[…] streaming of experience in search of anserws to the question. ‘What´s the story?’” (Weick, 
Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 410). 

 Den andra viktiga frågan är: ’Vad gör vi nu?’ Frågan riktar sig framåt och i besvarandet av 
den används retrospektivitet (retrospecitive sense) samt framtida rimlighet (plausibility). 
Dessutom synliggörs en direkt riktning mot handling.  

”Genom efterföljande frågor – ’vad betyder händelsen?, vad skall jag göra?’ –skapas förståelse och 
mening genom att uppfattade signaler i det nya tolkas med hjälp av tidigare erfarenheter och 
förståelseramar och anknyter till tänkbara handlingar i framtiden.” (Liljenberg 2013, s. 240) 

Talet är centralt. Talet leder till upprepad, utvecklad och delad förståelse mellan människor. 
Dessutom är talet en avgörande faktor vid övertalning och argumentation, d.v.s en viktig 
ingrediens i presumtivt handlingsförfarande (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). 
Kommunikation är därför en central ingrediens i diskussionen kring meningsskapande:  

”We see communication as an ongoing process of making sense of the circumstances in which people, 
collectively find ourselves and of the event that affect them. The sensemaking, to the extent that it 
involves communication, takes place in interactive talk […] a situation is talked into existence and the 
basis is laid for action to deal with it.” (Taylor & Van Every 2000, s. 58)  

Kommunikation är alltså en process som gör ett innehåll verkligt men den gör också det 
perception mer explicit och användbar. När respondenterna i uppsatsens studie samtalar med 
varandra i det interaktiva samtalet visas alltså hur percpetionen blivit mer explicit. Det är detta 
som observeras och analyseras. 

Sammanfattningsvis kan sägas att huvudlinjer som är viktiga att repetera gällande teorier om 
meningsskapande (och som också används som analysredskap i uppsatsens resultatanalys) är:  

a) Meningsskapande startar i kaos; ”Sensemaking starts with chaos.” (Weick, Sutcliffe & 
Obstfeld 2005, s. 411.) och fortsätter med att något urskiljs; ”…noticing and bracketing is an 
incipient state of sensemaking.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 411). Därefter 
kategoriseras och struktureras de perceptuella inrycken: ”Sensemaking is about labeling and 
categorizing to stabilize the streaming of experiences.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 
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411). Detta speglar en pågående process (ongoing) detta genom att ”…man kan fråga ’vad 
händer här?’” (Liljenberg 2013 s. 240).   

b) Detta sätts i retrospektivt perspektiv eftersom nuet förstås genom tidigare erfarenheter och 
kunskaper: ”Sensmaking is retrospective.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 411). Detta 
speglar en retrospektiv process (retrospective sense) genom att d.v.s man minns tidigare 
observationer och mönster.7  

c) Framtidsperspektiv och/eller tolkning uppstår från antaganden om vad som är rimligt: 
”Sensemaking is about presumtion” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 412). Ett 
ställningstagande om rimlighet speglas (plausibility) genom att frågan; ’vad skall jag göra?’ 
och ”anknyter till tänkbara händelser i framtiden.” (Liljenberg 2013, s.240). Detta 
ställningstagande anses också vara av vikt: 

”The important message is that if plausible stories keep things moving, they are salutary. Action-taking 
generates new data and creates opportunities for dialogue, bargaining, negotioation and persuasion that 
enriches the sense of what is going on.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 416). 

 d)  Meningsskapande handlar om kommunikation, om att etikettera och benämna och att göra 
kunskap explicit genom talet:  

”Att sätta ord på händelsen, att namnge den, innebär också att man söker placera den inom 
igenkännbara och trovärdiga kategorier […] meningsskapande är i hög grad socialt…” (Liljenberg 
2013, s. 240).  

3.1.2 Den meningsskapande förändringsagenten - the change poet  

Weick (2011) menar att en lyckad förändring uppstår i den huvudpersonen Weick 
kallar för the change poet, förändringspoeten (min översättning):  

”…change management is about reciprocal connecting of flux and hunches. The protagonist of the 
effort is the change poet. The activities of the poet are especially salient when the topic is 
organizational sensemaking.” (Weick 2011, s. 8) 

Förändringspoetens roll är att skapa mening. Redan i artikeln The role of imagination in the 
organizing of knowledge några år innan uttrycket the change poet uppkommer diskuterar 
Weick (2006) fantasins roll och menar att den ger form åt ’okända’ saker. I artikeln citeras 
Shakespeares En midsommarnatts dröm där poeten i stycket ser saker andra inte kan se och 
där han gör ’någonting’ av ’airy nothing’ (Weick 2006, s. 447).  

Weick (2006) menar att likheter kan dras mellan beskrivningen av poeten i Shakespears 
utdrag och de individer som är inolverade i meningsskapande förändringsprocesser:  

”Imagination gives form to unknown things. And words turn those forms into shapes […] Intrestingly, 
what Shakespeare describes as the working of a poet, are quite similar to the workings of people in 
general when they engage in sensemaking.” (Weick 2006, s.447) 

The change poet uppfattar alltså subtila signaler och har en intuition som lockar folk vidare i 
förändringsprocessen, hen frammanar sinnesbilder och ser bortom ytliga kategorier. 
Liljenberg (2013) uttrycker det så här:  

                                                
7 Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005 (s. 412) exemplifierar detta genom en sjuksköterskas arbetssituation och hur 
denne, bland annat, förstår en patiens belägenhet genom ’looking back över earlier observations and seeing a 
pattern.” 
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”Weick (2011) har myntat uttrycket ’change poets’ för att visa vad som behövs i förändring för att locka 
folk vidare i processen […] Poeten visar på nya signaler och intuitiva möjligheter som kan ha 
trovärdighet, vilket ger tolkningsalternativ som kan ta processen vidare.” (s. 241)  

Genom att the change poet blir mottaglig för mer flöde och genom att hen omvandlar detta till 
ord, tal och kommunikation skapar denne ’existens’ av diffusa ’ingenting’. Genom språket 
blir perceptionen verklig: 

”What is crucial for change is that ordinary words are recombined to lend substance to absent things.” 
(Weick 2011, s. 8)  

Tankarna påminner om en poetisk diskurs som återuppbygger och reflekterar kring 
frånvarande händelser: “Poets talk airy nothing into existence.” (Weick 2011, s. 9). I 
uppsatsens resultatanays appliceras tankarna om the change poet i det analyserade 
samtalsmaterialet. Om närvaron av en meningskapande förändringspoet anses viktig i en 
förändringsprocess och om en förändringsprocess också innebär utveckling och lärande, på 
vilket sätt kan förändrinspoeten synliggöras och vilken roll kan då the change poet ha i de 
interaktiva, kollegiala samtalen? Detta är något som diskuteras i resulatanalysen. 

Weick (2011) använder William James metafor där begreppsmässiga scheman liknas vid en 
sil där det perceptionella flödet sorteras. Med silen försöker vi fånga upp världens innehåll 
och innebörder. Det insignifikanta och det subtila åker genom silens nätverk medan den 
fysiska verkligheten fastnar och identifieras (s. 10). Weick (2011) menar dock att signifikans 
är kulturellt och ligger i betraktarens öga vilket betyder att vad som faller genom silens nät 
skiftar i olika kontexter: 

”Significance i s cultural and in the eye of the beholder which means that what falls through as seemingly 
insignificant, may be significant in a different context.” (Weick 2011, s. 11) 

 The change poet har kvaliteter i vilka hen upptäcker det subtila och det, till synes, 
insignifikanta och inte låter det lika lättvindigt falla genom silens rutmönster:  

”…a change poet’s job is to change the mesh of the sieve, catch facts and relations that previously fell 
through, remain sensitive to the subtle…” (Weick 2011, s. 11).  

I anlaysen av uppsatsens empiri kommer respondenters kommentarer i det interaktiva samtalet 
att analyseras utifrån uttrycket ’the change poet’. 

Baron & Misovich’s (1999) har myntat begreppet shareability constraint vilket förklarar 
begränsningar i möjligheter i ’dela med sig’ (av perceptionellt flöde). I uppsatsens 
resultatanalys kopplas begreppet samman med de kvalitativa variationer som efterfrågas i 
uppsatsens frågeställningar. Baron & Misovichs´s (1999) menar att meningsskapande börjar 
med knowledge-by-acqaintance och Weick (2011) förtydligar detta genom följande 
ord;”…sensemaking starts with knowledge-by-acquaintance…” (s. 11). Drivkraft kommer 
från stimulans, den är alltså stimulus driven. ’Luftigt ingenting’ (airy nothing), perceptionella 
flöden och skepnader utforskas i denna drivkraft: ”This involves exposure to airy nothing, 
perceptual flux and forms.” (Weick 2011, s.11) När individen börjar urskilja upplevelser mer 
tydligt byts benämningar och begrepp ut mot saker individen sett, varit med om, upplevt och 
det utvecklas ett knowledge-by-description. Den kognitiva processen får i stället sin drivkraft 
från scheman;  

”…they develop knowledge-by-description rather than knowledge-by acquaintance, their cognitive 
processing is now shema-driven rather then stimulus-driven…” (Weick 2011, s. 11) 
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Uttrycket, shareability constraint, förtydligar att individer som vill dela kognitiva strukturer 
måste omforma dessa och i det skedet måste de göras möjliga att mottaga (eller ge). Vad som 
händer då är att distansen ökar mellan de noterade och utvalda detaljerna och det som sedan 
förmedlas till mottagaren. En förenkling sker.  Därav uppstår den begränsning som Baron & 
Mosovich (1999) menar finns i möjligheten att ’dela med sig’ av flödets subtila och tillsynes 
insignifikanta detaljer: 

”…people shift from perceptually based knowing to categorically based knowing in the interest of 
coordination. The potential cost of doing so is greater intellectual and emotional distance from the details 
picked up by direct perception.” (Weick 2006, s. 450) 

Alltså; allteftersom den sociala komplexiteten ökar skiftar individen från perceptionsbaserad 
kunskap till mer kategoriserad kunskap och i och med detta ökar intresset för koordination. 
Om individens fokus hamnar på koordination av flödet och inte på subtila detaljer tenderar 
denne att guidas genom etikettbestämd benämning, knowlegde-by-description (Weick 2006, 
Weick 2011).  

Weick (2011) menar att rörelser från det abstrakta till det konkreta (d.v.s från perceptionellt 
flöde till begrepp) oftast uppfattas som naturliga i reflektioner kring förändring. Men att 
rörelser från det konkreta till det abstrakta (d.v.s från begrepp till perceptionellt flöde) likväl 
är en viktig praktik i förändringsprocessen. Ibland upplever individer i en sådan process att de 
kommit allt för långt från den ursprungliga upplevelsen, att relevans är borta och att man har 
svårt att finna mening. Förändringspoeten förstår då att det krävs att man går ’tillbaka’ i 
fortlöpande perceptionsflödet och hittar subtila och oetiketterade detaljer. Detta gör att det 
finns chans att omarbeta och tolka annorlunda. The change poet återgår helt enkelt från det 
schemadrivna knowledge-by-descprition till ursprungsupplevelser knowledge-by-acqaintance 
där skepnader, perception och känsla uppmärksammas (Weick 2011). Genom att studera 
samtalsflödet mellan respondenterna i uppsatsens studie utifrån rörelser mellan schemadrivna 
(knowledge-by-descprition) och stimulusdrivna (knowledge-by-acqaintance) kommentarer 
kan ge ledtrådar gällande kvalitativa variationer.  

Tidigare har nämnts att förändringspoetens roll är att skapa mening. Vidare har den process, i 
vilken the change poet ingår, fyra komponenter som hjälper att locka medarbetare vidare: 

”The change process assumed to underlie the poetics of change has four components […] (1) animate 
people […] (2) provide a direction; (3) engourage updating through improved situational awareness and 
closer attention to what is actually happening; and (4) facilitate respectful interaction…” (Weick 2011, s. 
16) 

Weick (2011) menar vidare att dessa fyra aktiviteter; ”animation, direction, attention and 
respecful interaction” (s. 17) gör det lättare eller svårare för individer att skapa mening i en 
grupp och att the change poet har del i den processen. I uppsatsens resultatanalys studeras 
dessa fyra komponenter utifrån studiens empiri i samband med vilken roll individer spelar i en 
förändrings/lärandeprocess. För att förtydliga har jag gjort följande översättning: A) 
Animering: Förändringspoeten är del i den process som ’ger liv’ och sporrar individer och får 
dem att ’prova nytt’ som visar nya möjligheter. B) Riktning: Förändringspoeten är del i den 
process som tillhandahåller riktning. C) Uppmärksamhet: Förändringspoeten är del i den 
process som aktualiserar situationer genom ökad medvetenhet och uppmärksamhet i vad som 
verkligen händer. D) Dialog: Förändringspoeten är del i den process som underlättar 
respektfull interaktion, i vilken tillit, trovärdighet och självrespekt utvecklas (Weick 2011).  

Citatet nedan från John Dewey får avsluta stycket om the change poet då orden sammanfattar 
texten om förändringspoeten. Citatet ger en poetisk bild över att tankar och reflektioner måste 
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få utrymme att röra sig både inom och bortom ålagt innehåll. I uppsatsens resultatanalys 
synliggörs och analyseras hur lärarnas samtalskommentarer ‘rör sig’ och att dessa i mångt och 
mycket kan kopplas till uttrycket och innebörden av the change poet. 

 “It does not pay to tether one’s thought to the post of use with too short a rope.” (Dewey, 
1910/1997 s. 139)  

3.1.3 Förmågan att tolka och engagemangshållning  
I uppsatsen efterfrågas kvalitativa variationer på vilket sätt respondenterna närmar sig ett 
lärande. För att få fördjupad förståelse för det kollektiva lärandet sätts denna frågeställning, 
uppsatsens studie och teorin om meningskapande samman. I stycket nedan, som behandlar 
känslan av överbelastning (eng: overload), förmågan att tolka och engagemangshållning, 
finns ytterligare teoretiska hållpunkter inom teorin om meningsskapande som kan anknytas 
till kvalitativa variationer i det kollegiala, interaktiva samtalet. Sutcliffe & Weick (2012) 
menar att begreppet overload kan anknytas till lärandeprocesser då lärandeorganisationer är 
en organisation av ständig overload.  

Traditionellt tänker man sig överbelastning (overload) av perceptionellt flöde som för mycket 
data: 

“Overload is not necessarily a case of too much data, rather it is an inability to make sense of demands, 
capabilities and conext as well as data. In fact, some have argued that the issues of significance is at heart 
of the information overload problem.” (Sutcliffe & Weick 2012, s. 72) 

 Sutcliffe & Weick (2012) menar att känslan av overload uppkommer när individen inte kan 
skapa mening i krav, kapacitet och kontext. Det handlar alltså inte om perceptionell kvantitet 
utan att information man tillhandahåller inte anses signifikant. Sutcliffe & Weick (2012) anser 
att överbelastning som fenomen är ett problem som måste kopplas till begreppet tolkning. När 
individen vill bringa klarhet i perceptionellt flöde gensvara denne med tolkning. Därför sätts 
olika uppsättningar av antaganden i förgrunden. När individer får ökad känsla av mening 
tydliggörs riktning. En känsla av ökad signifikans uppstår. Negativa känslor av överbelastning 
avtar därmed. När signifikans och mening, tvärtom, avtar uppstår istället komplexitet och 
förvirring (Sutcliffe & Weick 2012).  

Sutcliffe & Weick (2012) använder Heidegger (1962) begrepp ready-to-hand som beskriver 
en engagemangshållning. När människor agerar med detta ready-to-hand-engagemang är de 
medvetna om världen i ett mer holistiskt sätt. Världen är ett nätverk av sammansatta projekt i 
stället för enstaka, separata, fysiska objekt: 

”Heidegger (1962) refers to […] a ready-to-hand mode of engagement. When people act in this 
engaged mode, they are aware of the world holistically…” (Sutcliffe & Weick 2012, s. 73) 

 När individen, i stället, intar engagemangshållningen present-at-hand-engagemanget blir 
användandet av allmänna, abstrakta och kontextfria begrepp vanligare. Därtill uppfattas 
artefakter och objekt som självständiga enheter, bortkopplade från den ursprungliga holistiska 
uppgiften. Flödet blir ’isärplockat’ till självständiga enheter: 

”In a present-in-hand mode, tools, artifacts, and objects appear as independent entities, removed from 
tasks…” (Sutcliffe & Weick 2012, s. 74) 

Författarna (Sutcliffe & Weick 2012) menar att förmågan att tolka och vilken 
engagemangshållning individen intar visar skillnader mellan novisen och experten, d.v.s visar 
på kvalitiativa variationer, något som knyter an till uppsatsens syfte och frågeställningar: 
”Inventing a new meaning (interpretation) for something that has already occurred during the 
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organizing process, but does not yet have a name…” (Magala 1997, s. 324) Experten befinner 
sig mer tid än novisen i ready-to-hand-engagemanget och det holistiska synsättet. Experten 
hittar signifikans och mening i present-in-hand mer lättvindigt. En slutsats som kan dras från 
detta är att färdigheten att tolka anses vara viktigt. Färdigheten att tolka ger individen 
möjlighet att hitta signifikans och mening. Meningsskapande underlättar i sin tur handling. En 
god cirkel uppnås och meningsskapandet blir ett medel att hantera överbelastning. Alltså; att 
fokusera på tolkning och mening mildrar känslan av overload. Att diskutera rimlighet i stället 
för exakthet likaså (Sutcliffe & Weick 2012). Med tanke på vilken roll förmågan att tolka 
verkar spela i den meningsskapande förändringsprocessen är detta något som hålls i åtanke i 
uppsatsens resultatanalys.  
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4. Metod 
Uppsatsens studie avser att besvara frågeställningar om lärandeaspekter, kvalitativa 
variationer i det kollektiva, kollegiala, interaktiva samtalet. I följande stycken presenteras de 
’redskap’ som används i besvarandet av frågeställningarna. Presentationen av uppsatsens 
vetenskapliga förhållningssätt, metodansats, forskningsprocess, kvalitet och tillförlitlighet 
m.m ger struktur och transparens.  

4.1 Vetenskapliga förhållningssätt  

En metod och en metodansats innefattar mer än datainsamlingsmetoder. Övergripande frågor 
att fundera kring är också: Från vilket perspektiv skall fenomenet tolkas? Vilka frågor är 
möjliga att ställa? Vilken datainsamling lämpar sig? och På vilka sätt kan datan analyseras? 
(Fejes & Thornberg 2012) Dessa frågor kopplas till de vetenskapsfilosofiska begreppen 
ontologi och epistemologi och får konsekvenser för forskningsprocessen. Vilket vetenskapligt 
förhållningssätt forskaren intar får alltså betydelse.  

Egentligen kan sägas att det finns två huvudinriktningar i vetenskapsteorin, den positivistiska 
och den hermeneutiska. Den förstnämnda har sitt ursprung i naturvetenskapen och utgår från 
sökandet efter den absoluta kunskapen och kunskapens mätbarhet. Den sistnämnda, 
hermeneutiken, har sin begreppsliga utgångspunkt från grekiskans ’hermeneia’ som betyder 
’tolkning (Lindholm 2007). I hermeneutiken öppnas möjligheten till relativa tankegångar upp. 
Man är alltså inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas (Hartman 2011). 
Eftersom uppsatsens metodansats är fenomenografin och eftersom grundantagandet i den 
ansatsen är förekomsten av människors olika uppfattningar, sammanfaller metoden med 
hermeneutiken.  

Uppsatsens studie kan alltså härledas till den kvalitativa undersökningen och det 
hermeneutiska vetenskapliga förhållningssättet. Kvalitativa undersökningar inom 
samhällsvetenskap karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 
individ eller en grupp individer (Hartman 2011). Synen på världen (ontologi) är därmed 
subjektivistisk och denna syn härstammar från konstruktivismen som menar att 
konstruktionen av världen är en kognitiv process och därför finns ett intresse för just 
människans tänkande (Cleasson 2008). I uppsatsens analysarbete sammanfogas empirin med 
teorin om meningsskapande, vilken innefattas av kognitiva inslag. Eftersom den kognitiva 
processen, enligt Claesson (2008), härstammar från den subjektivistiska synen på världen, 
precis som fenomenografin finner jag koherens i uppsatsens olika huvudavsnitt kontra 
vetenskapliga förhållningssätt. Både Hartman (2011) och Fejes & Thornberg (2012) 
poängterar att benämningen ’kvalitativ undersökning’ är ett uttryck som betecknar 
undersökningar av mycket olika karaktär och att det inte är helt enkelt att beskriva vad 
kvalitativ forskning är eftersom det går att urskilja många olika traditioner inom fältet.  

4.2 Metodansats och grundantagande - fenomenografi 
Fenomenografin skapades på 1970-talet under ledning av Ference Marton. I fenomenografin 
finns ett grundantagande om att hos människor finns olika uppfattningar av samma fenomen 
och att lärande innebär att en människa ändrar uppfattning av ett fenomen. I den tidiga 
fenomenografiska forskningen var den i hög grad inriktad på det mänskliga lärandet och dess 
beskaffenhet (Fejes & Thornberg (red.) 2012).  

Marton & Booth (2000) menar att fenomenografin, snararare än att vara en teori, är en ansats 
(min kursivering) som har till syfte att:  
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”… identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför 
allt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i pedagogisk miljö.” (s. 147)  

I uppsatsen används också fenomenografin just som en ansats, det ’redskap’ med vilket ett 
forskningsobjekt konstitueras, med vilken frågeställning ett och två besvaras. Dessutom är det 
fenomenografins definition av lärande som gör sig gällande i uppsatsen. 

Marton och Booth (2000) menar att den enda väg som leder in den lärandes erfarande är just 
hur dennes ord och handlingar visar sig bland annat genom frågor och observationer. ”Vill 
man förstå hur och varför människor hanterar problem, situationer eller världen, så måste vi 
förstå ur de erfar problemen, situationen eller världen…” (s. 146). Erfarandet och agerandet 
är sammanflätade med varandra och Marton & Booth (2000) menar att man bara kan agera i 
relation till världen såsom man erfar den.  

Fenomenet som observeras i uppsatsen är en ’inlärningssituation’ där samtalet kring ett ålagt 
innehåll ligger till grund för kollegial interaktion. Marton och Booth (2000) skiljer på 
situation och fenomen. En situation erfars ”alltid…utifrån en social rumslig och tidsbestämd 
position” (s. 112) medan ”ett fenomen erfars som om den vore en abstraktion…” (s. 112). 
Situation och fenomen är dock sammanflätade: 

”… här och nu erfars på ett sätt som skapar koppling till det förflutna, liknande eller andra erfaranden 
reflekteras, eller både och. Den helhet vi erfar som samtidigt närvarande kallar vi en situation medan 
de enheter som överskrider situationen, som förbinder den med andra situationer och som ger den 
mening, dem kallar vi fenomen.” (s. 113)8 

I uppsatsen väljs alltså att framförallt fokusera på en specifik inlärningssituation och hur 
respondenterna närmar sig ett ålagt innehåll. Dessutom innefattas också studien av det som 
kallas fenomen eftersom, bland annat retrospektivitet och ställningstaganden om rimlighet 
förbinder inlärningssituationen med andra situationer (se citat ovan). I termer av 
lärandeaspekter och lärandeinriktningar (se nedan för begreppsförklaring) analyseras detta.  

Vidare menar Marton och Booth (2000) att den enda vägen ”in till den lärandes eget 
erfaranden är just detta erfarande såsom det tar sig uttryck i ord och handling.” (s. 33)9. Bland 
annat kan man ”…se på vad de gör, observera vad de lär sig…” (s. 33) något som tagits fasta 
på i forskningsprocessens samtalsobservationer (se nedan). 

4.2.1 Att erfara, att lära 
Marton & Booth (2000) hävdar ’att erfara någonting’ är det samma som att urskilja aspekter 
från ett sammanhang.10 ’Att erfara’ är också att relatera aspekter till ett sammanhang. Dessa 
aspekter urskiljs i medvetandet. Samtidigt kan vi aldrig beskriva erfarandet i sin helhet utan 
får söka efter och beskriva skillnader i människors förmåga att erfara fenomenen, situationer 
och uppgifter. Vad som erfars och hur detta erfars är alltså det viktigaste samt vilka 
variationer som uppdagas i dessa erfaranden.  

                                                
8 Observa likheterna i citatets innehåll med teorin om meningsskapande där också Weick belyser hur den 
pågående (ongoing) situationen intar ett retrospectivt perspektiv: ”To talk about sensemaking is to talk about 
reality as an ongoing accompishment that takes form when people make retrospective sense of situations in 
which the find themselves and their crations.” (Weick 1995, s. 15) 
9 Observera liheterna i citatets innehåll till teorin om meningsskapande där talet och kommunikation är centralt 
och där etikettering och benämning gör kunskap explicit (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). 
10 Observa likheterna med teorin om meningsskapande där; ”Sensemaking starts with chaos.” (Weick, Sutcliffe 
& Obstfeld 2005, s. 411.) och fortsätter med att något urskiljs:”…noticing and bracketing is an incipient state of 
sensemaking.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 411). 
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Enligt Marton & Booth (2000) äger lärande rum genom att en förändring av någonting sker i 
individens livsrum och att individen erfar denna förändring.  

”Den lärande har fått förmågan att urskilja aspekter av fenomenet som hon inte kunde urskilja tidigare, 
och hon har blivit förmögen att vara samtidigt och fokuserat medveten om andra eller fler aspekter än vad 
som tidigare var fallet […] en förändring av de ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss.” (s. 
184) 

Lärandet betyder alltså att den lärande har utvecklat en förmåga att erfara ett visst fenomen 
och att någonting har ändrats, relationen mellan person och fenomen har förändrats: ”Lärandet 
är en form av lärande som kan beskrivas som en förändring mellan kvalitativa skilda sätt att 
erfara någonting…” (s. 184)  

4.2.2 Kvalitativa variationer - lärandeinriktningar  
Marton & Booth (2000) presenterar sex olika uppfattningar om lärande och dessa kan delas i 
in i två inriktningar (s. 61). Den ena gruppen inriktar sig på lärandet inom ramen för 
uppgifterna och den andra gruppen inriktar sig på lärandets mening, d.v.s att finna mening 
genom och bortom uppgifterna. 

I den första inriktningen, ytinriktningen, handlar lärande i första hand om att återge. Lärandet 
handlar också om att utöka sin kunskap och denna kunskap är något man tar in, fylls av eller 
tillägnar sig. Lärande betraktas ur kvantitativ synvinkel och det gäller att memorera och återge 
så mycket som möjligt (Marton & Booth 2000). Den lärande inriktar sig på uppgiften och 
dess innehåll. 

I den andra inriktning, djupinriktningen, handlar lärande i första hand om att söka mening 
bortom uppgiften. Lärandet handlar om att förstå och integrera kunskapen till den egna 
individens värld. Förutom detta uppfattas lärandet som att se på saker i ett nytt ljus, få 
insikter, kritiskt granska och begrunda argument m.m. Lärandet blir, på så sätt, ett sätt att se 
något på ett nytt vis men också ett sätt att förändras som människa. Gemensamt för denna 
inriktning är att lärandet nu är fokuserat på den lärande och att denne ser bortom uppgiften. 
Den lärande är inte längre bara mottagare eller tillämpare av kunskapen. Marton & Booth 
(2000) kallar detta för lärandeakten.  

”I det första fallet ser man på lärande som om det var strikt begränsat till de uppgifter som 
studiesituationen fodrar, medan man i det andra fallet ser bortom själva uppgifterna, och i stället ser den 
värld som uppgifterna öppnar för en själv. Det här är direkt jämförbart med skillnaderna mellan yt- och 
djupinriktning till läranden: de förra fokuserar på själva uppgifterna och den senare ser bortom 
uppgifterna, på det som uppgifterna betecknar.” (s. 60) 

I uppsatsen efterfrågas kvalitativa variationer och uttrycket grundar sig i det 
fenomenografiska antagandet: ”Generellt kan vi säga att människor i allmänhet har distinkt 
skilda sätt att förstå (uppfatta eller erfara) lärande, och att de agerar därefter när de ställs inför 
en uppgift.” (Marton & Booth, s. 71). Fortsättningsvis menar författarna att: ”…vad än 
människor gör, så finns det en del som gör det bättre och en del som gör det sämre… (s. 15) 
Lärandeinriktningarna presenterade ovan är exempel på att individer närmar sig ett lärande på 
varierande sätt. Marton & Booth (2000) menar att det finns ”ett hierarkiskt förhållande mellan 
de två inrikningarna…” (s. 40). Uppsatsens empiri analyseras utifrån dessa antaganden. Att 
upptäcka och synliggöra människors olika kvalitativa skillnader av lärande kan vara viktigt 
eftersom innebörden påverkar hur hen tar sig an en uppgift. I uppsatsen studeras och 
analyseras kvalitativa variationer i relation till teorin om meningsskapande. 
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4.2.3 Lärandeaspekter  

Ovan har beskrivits att lärande är förmågan att erfara världen på ett nytt sätt. Vi har också 
nämnt att det finns två olika inriktningar, yt- och djupinriktning. Man kan också studera 
lärandet, genom att titta på lärandets aspekter (Marton och Booth 2000).  Påminnelsevis är ’att 
erfara någonting’ att urskilja aspekter från ett sammanhang. Dess aspekter urskiljs i 
medvetandet. När lärarna reflekterar och kommunicerar i det kollegiala samtalet urskiljs alltså 
vissa aspekter i deras medvetna, det är dessa aspekter som får en benämning och förmedlas. 
Genom att studera dessa aspekter kan vissa slutsatser om lärande dras. Enligt Marton & Booth 
(2000) finns det en’hur-aspekt’ och en ’vad-aspekt’. När begreppet lärandeaspekter nämns i 
uppsatsen är det dessa (hur och vad) som avses. 

”… erfarandet av inlärningssituationen har två sammanflätade aspekter: ’hur’- och ’vad’-aspekten. ’Hur’ 
refererar till erfarandet av handlingen att läsa en text eller att lösa ett problem medan ’vad’ syftar 
erfarandet av själva texten eller problemet…” (s. 81) 

Hur-aspekten beskriver skilda sätt att närma sig lärandet, d.v.s den beskriver hur man erfar 
uppgifter och hur man tar itu med dem. I uppsatsen används formuleringen ’att närma sig 
lärandet’ och då avses den förklaring som just noterats. Hur-aspekten har också att göra med 
den övergripande förståelsen för lärande och problemlösning, den beskriver inte bara innehåll 
utan också hur den lärande uppfattar ’att erhålla kunskap’. Marton & Booth (2000) anser att 
det finns kvalitativa skilda sätt att att erfara, förstå, uppfatta och begripa saker och ting. En del 
erfar bättre än andra, helt enkelt (se ovan). Viktigt att påpeka, är att den lärandes idéer kring 
lärande och kunskap inte är felaktiga, endast ofullständiga. 

Vad-aspekten innefattar skilda sätt att förstå lärandets innehåll och hur man erfar själva 
uppgiften; ”…lärandets ’vad’-aspekt syftar på vilket sätt lärandets direkta objekt erfars eller 
förstås…” (s. 124) I en vad-aspekt är det akten som fokuseras. Med akten menas ett stort 
fokus på innehållet i den mening att den lärande tar emot och fylls på med kunskap. Hur-
aspekten och vad-aspekten är två aspekter av lärande som har ett funktionellt samband och val 
av tillvägagångsätt leder till olika förståelser (Marton & Booth 2000).                       

                                               

 

 
I figuren ovan visas att hur-aspekten är indelad i två underrubriker. Akten förklarar vad som 
eftersträvas med lärandeakten det indirekta objektet förklara den typ av förmåga som 
individen försöker utveckla. 

Figur 1: Figuren är tagen från Marton & Booth 2000, s. 115 och förtydligar metodansatsens 
utgångspunkter och hur empirin sedan struktureras i resultatanalysen. 
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4.3 Metodansats kontra teori 
Metodansatsens grundantaganden har vissa likheter med teorin om meningsskapande och på 
grund av detta anses intressant att (teoretiskt) ställa dessa två i relation till varandra utifrån 
lärandeaspekter (vad-och hur) och lärandeinriktningar (kvalitativa variationer):  

• Att urskilja apekter ur ett medvetande: Teorin om meningsskapande belyser att: 
”Sensemaking starts with chaos.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 411.) och 
fortsätter med att något urskiljs:”…noticing and bracketing is an incipient state of 
sensemaking.” (Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005, s. 411). Fenomenografin, I sin tur, 
belyser att erfara något är att urskilja aspekter ur ett sammanhang (Marton & Booth 
2000, s. 184). 

• Retroperspektivitet: Teorin om meningsskapande belyser hur den pågående (ongoing) 
situationen intar ett retrospektivt perspektiv: ”To talk about sensemaking is to talk 
about reality as an ongoing accompishment that takes form when people make 
retrospective sense of situations in which the find themselves and their crations.” 
(Weick 1995, s. 15). Marton & Booth (2000) menar att: ”… här och nu erfars på ett sätt som 
skapar koppling till det förflutna, liknande eller andra erfaranden reflekteras, eller både och.” 
(s. 113).  

• Kommunikation/tal: Teorin om meningsskapande belyser att talet och kommunikation 
är centralt och där etikettering och benämning gör kunskap explicit (Weick, Sutcliffe 
& Obstfeld 2005). Marton & Booth (2000) menar att den enda vägen ”in till den 
lärandes eget erfaranden är just detta erfarande såsom det tar sig uttryck i ord och 
handling.” (s. 33). 

 
Teorin om meningsskapande är en organisationsteori och har huvudsaklig grund i 
organisationspsykologen Karl E. Weick. Teorin är alltså förankrad i kognition och psykologi. 
Marton och Booth (2000) hävdar att; ”Fenomenografi är inte psykologi […] vad som erfars 
och hur detta erfars står i centrum…” (s.150). Psykologin, däremot, menar Marton & Booth 
(2000) bildar klassificieringssystem där t.ex. minne, lärande, problemlösning och tänkande 
kan ingå. Man studerar därför forskningsobjekt på olika sätt: 

”…ett sätt att erfara någonting är ett internt förhållande mellan den som erfar och det som erfars, 
återspeglas det erfarna i lika hög grad som den erfarande; inom psykologin intresserar man sig bara för 
den som erfar.” (s. 151) 

Denna skillnad blir viktig att vara medveten om eftersom uppsatsen metodansats 
koncentrerar sig på förhållandet mellan respondenterna och det ålagda innehållet, d.v.s det 
fenomenografiska forskningssättet. Det är först i uppsatsen resultatanalys som teorin 
infogas. Där analyseras det som synliggörs i de interaktiva samtalen mot den 
meningsskapande teorins idéer och begrepp. Detta för att söka nya vägar att undersöka och 
studera det kollektiva lärandet.  

4.4 Forskningsprocess  

I uppsatsen utgår forskningen och undersökningen utifrån ett arbetssätt där 
forskningsprocessen delas in i tre faser; planerings-, insamlings – och analysfasen (Hartman, 
2011).  

4.4.1 Planeringsfasen – planering och genomförande 
Det första steget i forskningsprocessen var att definiera och visa vilket problemområde som 
skulle studeras (Fejes & Thornberg 2012, Hartman, 2011). Sedan bedömdes förhållandet 
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mellan frågeställning och metod, detta för att uppnå ett önskvärt, kunskapsmässigt resultat 
men också i forskningsetiskt hänseende; undersökningen krävde respondenternas tid och de 
medverkande utsattes för exponering. I bedömningen valdes en metod som gjorde minst 
tänkbar skada eller minsta tänkbara negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet 2011). Med 
hänseende till detta valdes, i uppsatsen, observation av kollegiala samtal samt inslag av 
konversationsanalys av transkriberat material som insamlingsmetoder.  

I planeringsfasen reflekterades också kring vilka intressenter som var relevanta, möjligheter 
till tillgång till forskningsfältet o.s.v. Med tanke på uppsatsens syfte och frågeställning söktes 
efter en utgångspunkt där det fanns möjlighet att observera gruppsamtal mellan lärare i någon 
form av kompetensutvecklingssituation.  

Under februri 2016 gjordes kontaktförsök, via mejl, till tjugotal rektorer i ett försök till 
närmanden av lärarkåren som intressenter, varav ett nekande svar replikerades. Inga andra 
svar sändes tillbaka. Därefter gjordes ytterligare förfrågningar, denna gången via personliga 
kontakter och i och med detta knöts kontakt med en rektor, i en kommun i sydvästra Sverige. 
Denna rektor förmedlade i sin tur en kontaktperson i ett lärarlag med vilken mejlkonversation 
startade. Tid och plats bestämdes för observation av kollegiala samtal. Enligt Hartman (2011) 
finns tre faktorer som forskare skall tänka på i planeringsfasen och i val av källor: De ska ge 
den information som är intressant och relevant, vara praktiskt tillgängliga och vara etiskt 
tillåtet. Dessa tre faktorer uppnåddes i urvalet trots att gruppens medverkan förmedlades, i ett 
första skede, genom personlig kontakt. Den personliga kontakt är inte bekant med lärarna i 
observationsgruppen, endast med den rektor som den primära förfrågan skickades till.  

Information om forskningens syfte, samtycke, frivilligt deltagande samt anonymitet lämnades 
via lärarkontakten, vilken vidarebefodrades till övriga medlemmar i observationsgruppen via 
mejl. Via mejl informerades att gruppen var involverad i Skolverkets internationella satsning 
Läslyftet och att det var inslag av det projektet som diskuterades under mötena.  

4.4.2 Insamlingsfas – urval och dataproduktion 

Undersökningen genomfördes i en mellanstor kommun i sydvästra Sverige. 
Observationstillfällena genomfördes i autentisk miljö, i en autentisk grupp och i en autentisk 
arbetssituation. Gruppen bestod av verksamma lärare i skolåren 6-9. Medlemmarna var 
mestadels kvinnor, endast en man tillhörde gruppen. Samtliga lärare undervisade i skolämnet 
svenska. Som nämns ovan, var deltagarna informerade om forskningsetiska principer enligt 
vetenskaprådet. Inför varje observationstillfälle tillfrågades ändå respondenterna om det 
kändes bra att samtalens spelades in. Observationerna var s.k öppna, vilket betyder att 
deltagarna visste att forskning pågick (Vetenskapsrådet 2011). 

Observationstillfällena innefattade samtal inom Skolverkets nationella insats Läslyftet. 
Läslyftet är en fortbildning inom språk, läs- och skrivdidaktik som bygger på kollektivt, 
kollegialt lärande där lärare lär med och av varandra med stöd av en handledare (Skolverket 
2016). Material till Läslyftet finns på www.läs-och skrivportalen.se. Läslyftets syfte är att 
förbättra elevers läs- och skrivförmåga. På läs- och skrivportalen finns moduler för förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och 
gymnsiesärskola. I uppsatsens studie diskuterade respondenterna innehåll ur modulen 
’Lässtrategier för skönlitteratur’ vilken är anpassad för grundskolans år 4-9. Modulen ger 
vägledning om hur pedagoger kan utveckla sin undervisning med syfte att fördjupa elevernas 
förmåga att läsa och analysera skönlitteratur. Målgruppen för innehållet är lärare i svenska 
och svenska som andraspråk, åk 4-9. De ämnesområden som diskuterades under studiens 
observationstillfällen var a) Budskap och tolkning – dystopier,  b) Att läsa och förstå fiktiva 
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och faktiva texter och c) Att läsa de obekanta. Varje ämnesområde innefattades av en text, en 
uppgift och en film.11 När uppsatsens text referar till ’det ålagda innehållet’ är det detta som 
avses.  

I tabell 1 nedan redovisas information gällande de mötestillfällen som ligger till grund för 
insamlad empiri. 

Tabell 1. Information om mötestillfällen 

Dag Datum År Antal minuter Antal närvarande 
Onsdag 6/4 2016 60 min 53 sek 5 
Onsdag 13/4 2016 60 min 47 sek 5 
Onsdag 27/4 2016 60 min 41 sek 4 
Onsdag 11/5 2016 60 min 38 sek 6 

 

Under de kollegiala samtalen genomfördes s.k deltagande observationer. Jag satt med i 
gruppen men deltog inte eftersom jag inte ville inte störa det naturliga samtalsflödet. Fangen 
(2005) menar att: ”Ett överordnat syfte med deltagande observation är att kunna beskriva vad 
människor säger och gör i kontexter som inte konstruerats av forskaren.” (s. 33) Ordet 
deltagande innebär alltså inte att forskaren gör samma saker som intressenterna. Det innebär 
endast att man rör sig i den dagliga verksamheten. Det finns dock olika grader av deltagande 
och forskaren kan pendla mellan dessa, i denna studie hölls ett lågt deltagande, vilket betyder 
att jag inte beblandade mig över huvudtaget (Fangen 2005). Ruane (2006) använder uttrycket 
’fullständig observatör’ vilket, enligt författaren, innefattar minimalt social deltagande och att 
forskarrollen iakktar och noterar utan att dras in i eller kommentera det som pågår i miljön. 
Ruanes uttryck stämmer också in på den roll jag spelade under de kollegiala samtalen.  

Inspelningen gjordes med I-pad genom en nedladdad app med namn Recorder. Den data som 
samlades in via inspelningen kallas källdata. Den är inte privat egendom utan tillhör det 
universitet forskaren tillhör, i mitt fall tillhör alltså materialet Högskolan i Borås. Därför 
måste materialet bevaras och arkiveras. Resultatet måste kunna kontrolleras och insyn kan 
ibland vara nödvändigt. Dessutom kan det vara aktuellt att använda materialet i annan 
forskning (Vetenskapsrådet 2011).  

4.4.3 Analysfas 

Det är relativt få fenomenografiska studier som baseras på gruppsamtal, vanligen används 
intervjuer för att få fram ett empiriskt underlag (Marton & Booth 2000). Den etablerade 
fenomenografiska metoden måste därför kombineras med en metod som har samtalet som 
utgångspunkt. Kombinationen ger möjlighet att beskriva lärarnas erfaranden i relation till ett 
sammanhang (Jonsson 2007). I studien är sammanhanget/situationen det kollegiala samtalet.  
Fenomenet som studeras är erfarandet kring ett ålagdt innehåll som behandlar ’lässtrategier 
för skönlitteratur’.  

Konversationsanalys (CA) är en metod som kännetecknas av studier kring själva 
samalsinteraktionen. Genom empiriskt material, upptagna på ljud-eller videoinspelningar, 
riktar sig metoden mot interaktiva verksamheter. CA:s huvudsakliga intresse är alltså 
människors språkliga aktiviteter (Tholander & Thunqvist Cekaite 2012). 
                                                
11  Dessa finns att hämta eller ladda ner på skolverkets hemsida.  
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/3-Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/ 
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Som metod utmärker sig konversationsanlaysen genom att studera naturligt förekommande 
interaktion, det vill säga en interaktion som är fri från forskarens skapande. Enkelt kan man 
säga att om forskaren varit död skulle det studerande samtalet fortfarande ägt rum, något som 
stämmer överrens med de empiriska samtalen i uppsatsen. Potter (2004) nämner detta som 
”den döda forskarens test” och att detta skulle vara ett bevis för att interaktionen är naturlig. 
Det finns fördelar med att studera naturligt förekommande samtal eftersom den ger tillgång 
till förstahandskällor (Tholander & Thunqvist Cekaite 2012). Ytterligare fördelar kan vara att 
interaktionen studeras på deltagarnas egna premisser och forskaren inte styr med frågor eller 
förutfattade meningar. Dessutom tvingas inte deltagarna in i någon ’expertroll’ där överdrivna 
normativa berättelser eller beskrivningar lockas fram (Hepburn & Potter 2007).   

CA:s härstammar från tanken att språket är med och skapar världen, något som stämmer med 
Weicks teoribildning om meningsskandet där kommunikation är en process som gör 
situationer ’verkliga’ och som gör den undermedvetna kunskapen mer explicit och användbar 
(Obstfeld 2004). CA spelade roll endast i den inledande fasen av analysarbetet eftersom den 
gav riktlinjer för vald datainsamlingsmetod, kunskap om samtalsinteraktioner samt riktlinjer 
för trankriberingsförfaranden. Efter det hade den fyllt sin primära funktion. 

De samtal som observerades och spelades transkriberades genom dataskrift i vanligt 
worddokument som sparades allt eftersom texten fylldes på. Under transkriberingen gjordes 
talspråksanpassning och skiljetecken användes för att göra texten mer läsbar. Pauser 
markerades med punkt eller med trippelpunkt. Respondenternas val av ord användes i så stor 
utsträckning som möjligt. Transkriberingen gav möjlighet att återuppleva samtalet och texten 
undersöktes och systematiserades. Först koncentrerades den stora textmassan till kortare 
omformuleringar där väsentliga citat plockades fram, styrda av rapportens syfte och 
frågeställning (Hartman, 2011). Kvale (1997) kallar denna metod för kvalitativ analys för 
koncentrering. Därefter kodades datamaterialet i kategorier. Eftersom fenomenografin och 
Marton & Booths (2000) tankar om lärandeaspekter och lärandeinriktningar finns med i 
metodansatsen koncentrerades och kategoriserades det empiriska materialet utifrån detta (se 
figur 1). En uppdelning av vad- och huraspekter gjordes därför i ett tidigt skede med hjälp av 
tabeller där viktiga och väsentliga citat dokumenterades (se bilaga 1 och 2).   

Att bygga metodval och tillvägagångssätt utifrån redan befintliga kunskaper och tidigare 
insatser (som jag gör i och med redan föreskrivna lärandeaspekter) förekommer enligt 
Vetenskapsrådet (2011). Genom en fenomenografisk ansats med inslag av CA identifierades 
lärarnas inlägg. Kvales (1997) kallar denna metod för kvalitativ analys för kategorisering. 
Likheter och skillnader synliggjordes och strukturerades i de olika kategorierna. Det handlade 
alltså om att identifiera och synliggöra lärandeaspekter. Tolkningen av materialet gjordes 
genom att sätta de olika kategoriernas likheter och skillnader mot varandra och i dessa 
konstraster synliggjordes de olika uppfattningarna än mer. Respondenterna enskilda inlägg 
speglar inte alltid en statisk uppfattning hos dem, en och samma individ kan uttrycka sig på 
olika kvalitativa skilda sätt, vid olika tillfällen. Analysen är därmed, i mångt och mycket, en 
kollektiv sammanställning. 

4.4.4 Etiska kodexar i forskningsprocessen 
Efter andra världskriget införs etiska kodexar eftersom diskussioner kring forskningsetiska 
frågor har uppkommit. Dessa kodexar är en samling regler som vill klargöra hur forskare ska 
handla gentemot forskningsdeltagare och försökspersoner. Man anser det vara viktigt är att 
skydda de individer som deltar i forskningen samtidigt som god kvalitativ forskning bedrivs. 
Hur dessa etiska kodexar tolkas och avvägs beror, i mångt och mycket, på syfte, 
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frågeställning, metod och deltagargrupper som är inblandade. Kodexarna utalar sig om 
information och samtycke (innan genomförandet), om undvikande av risker och designfrågor 
(under genomförandet), om publicering och förvaring av material (efter genomförandet).  
Efterkrigsdiskussionerna skapar praxis och ökad medvetenhet om etiska problemställningar i 
forskningsprocessen. Kodexarna är inte juridiskt bindande men har påverkat lagstiftning och 
anses allmänt gällande (Vetenskapsrådet 2011).  

När det gäller etiska aspekter i analysen och redovisningen av uppsatsmaterialet gäller 
sekretess, tystnadsplikt, anonymisering och avidentifiering samt konfidentialitet 
(Vetenskapsrådet 2011). I texten behandlas inte ämnen som är högkänsliga för respondenterna 
så det är i huvudsak anonymitet och konfidentialitet som kan diskuteras. Anonymitet ges 
genom att namn, skola och kommun o.s.v inte nämns i texten. Dessutom anses dessa uppgifter 
ovidkommande. De enskilda individerna har getts kodnamn vid transkribering. Endast 
myndiga personer deltog. Krypterande beteckningar som A, B, C skiljer dem åt i det skriftliga 
datamaterialet. Konfidentialitet behandlar försökspersoners intregritet och insyn i privatliv 
vilket inte heller utgör någon risk i kommande text. Personliga bakgrunder och åsikter är helt 
enkelt ovidkommande för uppsatsens resultat. Eftersom studien handlar om kollektivt lärande, 
TLC och meningsskapande kan relativ trygg anonymitet och konfidentialitet ges 
(Vetenskapsrådet 2011). Etikprövning har inte genomförts.  

4.5. Kvalitet och tillförlitlighet 

Ett begrepp som ofta används för att beskriva kvalitet i forskning är validitet. Begreppet 
kommer från början från den kvantitativa traditionen men har senare också överförts till 
kvalitativ forskning. Begreppet knyter an till forskningens metoder och hurvida det som avses 
att undersökas verkligen undersöks. En del forskare menar att det bör finnas en tveksamhet i 
att använda begreppet överhuvudtaget i kvalitativ forskning. De menar att andra begrepp 
istället bör användas. Rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet är exempel på sådana 
begrepp och handlar om hur noggrann och systematisk forskaren varit och hur trovärdigt 
resultatets utkomst blir (Fejes &Thornberg 2012). Enligt Kvale (1989) finns alltid problemet 
med validitet vid användning av kvalitativa data. Allt handlar om forskarens tolkning av 
responsen och om denna är gjord på ett riktigt sätt. Frågan kvarstår; korrelerar tolkningen med 
verkligheten? Tolkar lärarna frågan lika? Tolkar forskaren svaren korrekt? Fejes & Thornberg 
(2012) använder begreppet kvalitet i stället för reliabilitet när en kvalitativ studie påvisar en 
noggrann och systematisk genomgång. 

Vetenskapsrådet (2011) menar att kvalititet och tillförlitlighet kan klargöras med att antal 
allmänna principer. Dessa anses vara erkända inom forskarsamhället. Principerna är: a) 
Utgångspunkter och förutsättningar bör vara tydliga och motiverade. b) Syftet bör vara tydligt 
och besvara intressanta frågor. Detta bör redovisas klart formulerade. c) Den använda 
metoden ska motiveras och förklaras samt användas korrekt. d) Empiriskt material skall 
behandlas systematiskt. Materialet skall sedan analyseras kritiskt. Felkällor skall diskuteras 
och identifieras. e) Argument skall formuleras klart och ha relevans. Sammantaget för 
punkterna ovan kan sägas att projektet och den vetenskapliga texten skall präglas av ordning, 
klarhet och struktur. Vetenskapsrådets principer är något som eftersträvas i uppsatsen. Viktigt 
är ändå att tilläga, enligt Vetenskapsrådet (2011) att det finns ytterligare aspekter som 
vetenskaplig fantasi och orginalitet, nyskapande och innovativitet också bidrar till ökad 
kvalitet utförd på rätt sätt, något som knyter an till Weicks (2011) teori om the change poet.  

Hartman (2004) påpekar att det, i vetenskapliga sammanhang, är viktigt att undersökningen 
uppfyller kraven på pålitlighet, dvs reliabilitet. En definition av begreppet är: ”pålitlighet hos 
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uppmätta värden i ett experiment, vilket bekräftas genom att detta kan upprepas med likartat 
resultat.”12 I definitionen kan utläsas att, precis som begreppet validitet, kopplas ordet främst 
till den kvantitativa forskningen.  

  

                                                
12 www.nationalencyklopedin.se, sökord; reliabilitiet 
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5. Resulatanalys 
I uppsatsens frågeställningar efterfrågas vilka lärandeaspekter och kvalitativa variationer som 
synliggörs i det kollektiva, interaktiva samtalet. Dessutom efterfrågas vilka möjliga 
relationella förhållanden som synliggörs i det kollektiva lärandet mellan lärandeaspekter, 
kvalitativa variatoner och teorin om meningsskapande. I resultatanalysen besvaras dessa 
frågor. 

5.1 Studiens lärandeaspekter (vad och hur-aspekter) 

I studien observeras interaktiva samtal kring ett ålagt innehåll från Skolverkets läs-och 
skrivportal bestående av texter, filmer och uppgifter ur Läslyftets modul ’Lässtrategier för 
skönlitteratur’. Texterna, filmerna och uppgifterna i sig är inte intressanta för studiens resultat 
utan det är vilka kategorier av lärandeaspekter (vad och hur) respondenterna väljer att samtala 
kring samt på vilket sätt dessa lärandeaspekter synliggör på vilket sätt de närmar sig det 
ålagda innehållet som är av intresse. Nedan redovisas detta. 

Resultatredovisningen/analysen utgår från Marton & Booth 2000, (s. 115) uppdelning av 
lärandeaspekter, vad och hur-aspekter (se även figur 1). Dessa lärandeaspekter innefattar olika 
sätt att närma sig lärandet (Marton & Booth 2000). 

                                           

  

 

I bilaga 1 synliggörs den analys som genomförst av studiens transkriberingsmaterial gällande 
vad-aspekter. En sammanställning av den redovisas i stycke 5.1.1 med rubriken Vad-aspekter. 
I bilaga 2 synliggörs den analys som genomförts av studiens transkriberingsmaterial gällande 
hur-aspekter. En sammanställning av den redovisas i stycke 5.1.2 under rubriken Hur-
aspekter. 

5.1.1 Vad-aspekter 

Vad-aspekten är själva objektet till verbet ’att lära’ (Se figur 1). Lärandets vad-aspekt 
innefattar alltså ett fokus på det innehåll man lär sig. I analysen och kategoriseringen av 
samtalsmaterialet synliggörs följande vad-aspekter, här indelade i huvudområden13:  

- Begrepp, uttryck 
- (Den ålagda) texten; inklusive uppgift och film 
- Personer, grupper 
- Verk; litteratur, film eller liknande och/eller exempel ur dessa 

                                                
13 Se bilagor 1 och 2 för citatexempel. 

Figur 2: ”En analys av lärande kan delas upp i en hur-aspekt och en vad-aspekt […] Lärandets hur-
aspekt kan också delas up i hur och vad aspekter: lärandeakten och lärandets indirekta objekt.” (s. 115) 
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- Exempel från samhälle, omvärld och historia 
- Hjälpmedel 

Vad som noteras, vid ytterligare analys av samtalsmaterialet och de huvudområden som 
presenteras ovan, är att det finns relativt få hänvisningar i empirin gällande vad-aspekter inom 
det ålagda innehållet14 (d.v.s innehåll från Skolverkets läs-och skrivportal och de texter, filmer 
och uppgifter ur Läslyftets modul ’Lässtrategier för skönlitteratur’ som här menas med ålagt 
innehåll). Vad som däremot synliggörs är desto fler antal exempel och kommentarer 
identifieras kring vad-aspekter bortom ålagt innehåll. Respondenterna i studien samtalar om, 
hänvisar till och diskuterar alltså innehåll (lärandets direkta objekt, se figur 1) som inte finns i 
det ålagda innehållet. Samtalsmedlemmarna befinner sig allså till större delen bortom det 
ålagda innehållet. Kartläggningen av vad-aspekter måste därmed utvidgas med en ytterligare 
en dimension.  

 

 

 

 

I en mer traditionell fenomenografisk ansats hade forskaren kunnat styra respondenten 
tillbaka mot det ålagda innehållet men i det kollegiala samtalet, där forskarens inblandning är 
obefintlig finns inte den möjligheten. En kartläggning och kategorisering av vad-aspekter 
bortom innehållet blir därför nödvändig. Den visar sig, i stort, överensstämma med punkterna 
ovan. Endast den punkt som hänvisar till den ålagda texten, uppgift och film försvinner av 
förklarliga skäl. Resultatredovisningen visar alltså att respondenterna samtalar alltså kring 
begrepp, uttryck, personer, grupper, litteratur, film, samhälle, omvärld, historia och 
hjälpmedel som ligger bortom ålagt innehållet. 

I studierna om meningsskapande ställs först frågan; vad händer? Frågan riktar sig mot nuet, 
det pågående (Liljenberg 2013). I relation till vad-aspekterna i figur 3 sker detta när 
respondenterna befinner sig inom innehållet. Texten finns här och nu. Innehållet likaså. 
Vidare förstår respondenterna ’det som pågår nu’ genom tidigare erfarenheter och kunskap 
(Weick, Sutcliffe & Obstfeld 2005). Frågan ’vad händer?’ kopplas därför till individens 
historia eftersom meningskapande handlar, bland annat, om att skapa associationer mellan nya 
erfarenheter och redan existerande kunskap (von Platen 2006). I relation till vad-aspekterna 
ovan (se figur 3) finns, förutom det pågående perspektivet (ongoing), alltså ett retrospektivt 
perspektiv, ett perspektiv bortom nuet i förfluten tid (retrospective sense). Respondenterna 
stannar inte i det ålagda innehållet utan samtalar om vad-aspekter som ligger bortom ålagt 
innehåll, dessa måste rimligtvis ’hämtas’ genom minnen och retorspektiva erfarenheter. 
Begrepp, uttryck, personer, grupper, litterära verk, film, samhälle, omvärld och historia 
medvetandegörs ur respondenternas minnen, etiketteras och benämns; för att sedan 
kommuniceras. Det är dessa som uttrycks i vad-aspekterna bortom innehållet. 

Genom att synliggöra samtalets vad-aspekter och notera att dessa både kretsar inom innehållet 
i pågående tid och bortom innehållet, genom respondenternas minnen och efarenheter i 
förfluten tid, skulle alltså den meningsskapande processen kunna identifieras och teorins 
begrepp appliceras. Här visar sig dock ’meningsskapandet’ på kommunikativ nivå, istället för 

                                                
14 Se bilaga 1 och 2  

Vad-aspekt 

inom 

innehållet 

Vad -aspekt 

bortom 

innehållet 

Figur 3: I det fria kollegiala samtalet kan vad-aspekter delas upp i dimensionen 
inom och bortom innehållet. 
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kognitiv. I och med detta synliggörs ett relationellt förhållande mellan studiens vad-aspekter 
och meningsskapande. 

 

 

 

 

 

 

Vad som händer i den meningsskapandeprocessen är att individen blir en aktiv medskapare av 
världen och verkligheten, något som Weick (1979) kallar enactment. Vi uppmärksammar och 
förnimmer aspekter i vår omgivning och kopplar dessa till en tolkningsram (Weick 1995) 
något som stämmer med studiens lärandeaspekterna såsom de redovisas ovan.   

Men Marton & Booth (2000) menar att lärandet inte är begränsad till enbart ett innehåll:  

”Lärande…är en ständigt pågående utforskning av världen såsom den erfars. Den är aldrig 
begränsad till själva inlärningsuppgiften som den definieras av lärare och forskare..,” 
(Marton & Booth 2000, s.201) 

I stycket nedan beskrivs och analyseras därför vidare studiens identifikation av lärandets hur-
aspekter. 

5.1.2 Hur-aspekter 
Hur-aspekterna i studien beskriver lärarnas sätt att närma sig lärandet i det interaktiva 
samtalet. I studien samtalas kring en text, film och uppgift lärarna blivit ålagda att läsa, 
reflektera kring och arbeta utefter. Enligt Marton & Booth (2000) delas hur-aspekten upp i a) 
erfarandet av lärandeakten och dels i b) lärandets indirekta objekt och eftersom uppsatsens 
metodologiska ansats är den fenomenografiska blir det därför naturligt att analysera och 
reflektera kring samtalsmaterialet utifrån denna uppdelning (se figur 1). 

Marton & Booth (2000) menar att genom att fråga om hur individer erfar en uppgift eller 
lärandesituation återspeglas hur de tar itu med den. Resultatanalysen ovan gör det omvända: 
Genom att analysera hur lärarna närmar sig lärandet måste rimligtvis det också visa hur 
individer erfar en uppgift eller lärandesituation. 

Alltså: Genom att studera, analysera och kategorisera lärandeaspekter som i samtalet 
ettiketteras, benäms och uttalas noteras hur respondenterna närmar sig lärandet d.v.s hur de 
utför uppgiften eller tar itu med den. Resultatredovisningen (se bilaga 2) och analysen av 
samtalsmaterialet uppmärksammas att respondenterna närmar sig lärandet genom att hänvisa 
till och samtala kring:  

- Begrepp och uttryck 
- Text, film och uppgiftshänvisningar 
- Personer, grupper, litterära verk, film, samhälle, omvärld och historia 
- Tillämpningshandlingar 
- Känslor och värderingar 
- Frågor 

Vad-aspekt inom 

innehållet. (Vad 

händer? Pågående 
(ongoing) 

 

Vad -aspekt bortom 

innehållet. Retrospektivitet 

(retrospective sense) 

Figur 4: I det fria kollegiala samtalet kan vad-aspekter delas upp i dimensionerna inom 
och bortom innehållet. Därmed kan meningsskapande processer också identifieras och 
begreppsliggöras (på kommunikativ nivå).  
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- Tolkning; genom antaganden, slutsatser, konstateranden, motstånd, friktion och 
önskemål 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att skillnaderna mellan vad- och huraspekter är 
analytiska, de presenteras åtskilda men de är i realitetet en odelbar helhet (Marton & Booth, s. 
116). Detta syns bland annat i punktuppställningen ovan. Respondenterna närmar sig lärandet 
genom att hänvisa till begrepp, uttryck, personer, grupper, litterära verk, filmer, samhälle och 
historia m.m; kateogoriseringar vi känner igen från stycke 5.1.1 som behandlar studiens vad-
aspekter. Vad-aspekten går alltså igen i något av en’underavdelning’ av hur-aspekten 
eftersom det beskriver att individer närmar sig lärandet genom att fokusera på ett vad. 

Punkterna; ’Känslor och värderingar’ och ’Frågor och tolkning’ är dock nya i 
resultatredovisningen. I dessa kategoriseringar syns tydligare hur den lärande är i fokus. 
Respondenten känner och värderar (t. ex ”…jag känner att…”, eller ”det frustrerade mig…”), 
läraren ställer frågor (t.ex ”…varför skriver författaren…” eller ”…vad är det för element han 
(författaren) tänker på?”), respondenten tolkar ( t.ex ”…det är hela poängen med texten…”  
eller …”metaperspektiv kan man väl ha på många olika saker…”).  

I sammanställningen av materialet (se bilaga 1 och 2 för citatexempel) synliggörs punkterna 
ovan i fyra övergripande dimensioner, där a) erfarandet av lärandeakten och b) lärandets 
indirekta objekt tagits med i beaktande (se metodavsnitt för begreppförklaringar). Dessutom 
har upptäckten att respondenterna befinner sig både inom och bortom det ålagda innehållet 
också ansetts viktig. Analysen visar därför följande uppdelning av studiens hur-aspekter:  

- Hur-aspekter med fokus inom innehållet; kunskap tas in, fylls eller tillägnas. 
- Hur-aspekter med fokus bortom innehållet. Fokuserar på den lärande, inkorporerar 

kunskap och erfarenheter från individens egen värld. 
- Hur-aspekter med fokus inom innehållet. Fokuserar på den lärande; se saker i nytt 

ljus, få insikter, kritiskt granska och utveckling av nya förmågor. 
- Hur-aspekter med fokus bortom innehållet. Fokuserar på den lärande; se saker i 

nytt ljus, få insikter, kritiskt granska och utveckling av nya förmågor. 
 
Nedan redovisas en schematisk kartläggning, i form av en matris, av kategoriserade hur-
aspekter och det sätt respondenterna närmar sig lärande i de interaktiva samtalen utifrån 
samtalsmaterialet. 
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Matris 1: Kartläggning av studiens hur-aspekter och det sätt respondenterna närmar sig 
lärandet. 

 

5.1.2.1 Förtydligande - Kolumn 1 
I kolumn 1 beskrivs hur den lärande närmar sig det ålagda innehållet. Begrepp och uttryck 
som tas upp och förklaras i den ålagda texten benämns av lärarna (t. ex begrepp som fiktion, 
faktion, lässtrategier, läsarter, presentism, paratexter, peritext, kritisk läsning m.m). 
Hänvisningar till de verk som nämns i texterna ventileras också i samtalen (t. ex 
Hungerspelen, Kallocain, Farenheit m.m). Samhällelliga exempel som uttrycks i den ålagda 
texten tas också upp (t. ex kvinnoroller, traditioner, språk m.m) o.s.v. Lärarna i studien 
hänvisar till dessa innehållets vad-aspekter genom ’hur’-verb (t.ex.  …”de nämner…”,  ”…de 
pratar om…”, ”…de tar upp…”, ”…det handlar om…”) o.s.v.  

Respondenterna uttrycker också känslor och värderingar när de närmar sig det ålagda 
innehållet, ofta genom verbet ’att känna’ som uttrycks i olika kombinationer (”det kändes 
som…”, ”det känns…”, ”jag känner att…”) och genom verben ’att tycka’ (”jag tycker…”) 
samt ’att tänka’ (”jag tänker att…”). Vissa värdekommentarer har negativ klang”…jag spyr på 
Hungerspelen…”  medan andra har positiv klang och ord som; informativ, spännande, bra 
skriven, genialiska m.m nämns i samband med innehållet. Kolumn nr 1 innefattas också av 
respondenternas redovisning av den praktiska uppgiften eftersom både uppgiften och hur den 
skall redovisas ligger inom det ålagda innehållet.  

Kolumn1. 
Hur-aspekter, fokus inom 
innehållet. Kunskap tas in 
fylls på eller tillägnas. 
 

Kolumn 2. 
Hur-aspekter, fokus bortom 
innehållet. Fokuserar på 
den lärande; inkorporerar 
kunskap och erfarenheter 
från individens egen värld. 

Kolumn 3. 
Hur aspekter, fokus inom 
innehållet. Fokuserar på 
den lärande; se saker i 
nytt ljus, få insikter, 
kritiskt granska och 
utveckling av nya 
förmågor. 

Kolumn 4. 
Hur-aspekter, fokus bortom 
innehållet. Fokuserar på den 
lärande; se saker i nytt ljus, få 
insikter, kritiskt granska och 
utveckling av nya förmågor. 

Begrepp och uttryck Begrepp och uttryck   
Genom (den ålagda) texten och 
filmhänvisningar  

   

Genom hänvisningar till 
personer, text, litterära verk, 
film, samhällsfenomen och 
omvärld, historia och dylikt 

Genom hänvisningar till 
personer, text, litterära verk, 
film, samhällsfenomen och 
omvärld, historia och dylikt 

Genom diskussion om 
möjliga användingsidéer 

Genom diskussion om möjliga 
användningsidéer och hjälpmedel. 
Genom tips om annat innehåll 

Genom exempel på 
tillämpningshandlingar i ålagd 
text 

Genom exempel på 
tillämpninghandlingar från 
egna erfarenheter 

Genom diskussion om 
tillämpningshandlingar 

Genom tips och diskussion kring 
tillämpningshandlingar  

Genom känslor och värderingar Genom känslor och 
värderingar 

Genom känslor och 
värderingar 

Genom känslor och värderingar 

Frågor Frågor Tolka; genom motstånd, 
friktion och att kritiskt 
granska (samt ordväxling 
och debatt) 

Tolka; genom motstånd, friktion 
och att kritiskt granska 

  Tolka; genom antaganden, 
slutsater och konstateranden 

Tolka; genom antaganden, 
slutsater och konstateranden 

  Tolka; Genom att ange 
önskemål om textens 
innehåll och upplägg, vilket 
visar metalärande 

Tolka; Genom att ange önskemål  
 

Speglar en pågående process 
och kommunikation 
(ongoing) 

Speglar retrospektiv process 
och kommunikation 
(retrospective sense) 

Speglar ställningstagande 
om rimlighet i 
kommunikationen 
(plausibility) 

Speglar ställningstagande om 
rimlighet i kommunikationen 
(plausibility). 
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Hur-aspekter med fokus på innehållet, där kunskap tas in och fylls på, speglar en pågående 
process som Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) kallar ongoing och besvara frågan ’vad 
händer?’ (Liljenberg 2013). Längst ner i kolumn nr 1 har synliggjorts, med fetstil, det begrepp 
och därmed den meningsskapandeprocess som kan kopplas till uppsatsen teoriavsnitt och som 
också synliggör det tänkbara relationella förhållandet som finns mellan lärandeaspekter och 
meningskapande.  

5.1.2.2 Förtydligande - Kolumn 2 
I kolumn 2 noteras hur de lärandes fokus ligger bortom innehållet. Den lärande inkorporerar 
kunskaper och erfarenheter från individens egen värld. Vad-aspekter redan beskrivna i stycke 
5.2.1 innefattas här. Respondenterna hämtar upp minnen och händelser ur det förflutna och 
hänvisar bland annat till olika grupper av människor (elever, elevgrupper, söner, föräldrar, 
kollegor m.m), till samhälle och omvärld (”…i England så..”), till verk (”Harry Potter var en 
dörröppnare…”), till känslor (”…slutet är väldigt starkt i filmen…”).  

I kolumn nr 2 är det jaget som hänvisar till vad-aspekter genom ’hur-verb’, t. ex genom verbet 
’att göra’ (”jag har gjort…”, ”jag gjorde…”), genom verbet ’att prata’ (vi har pratat om…”), 
genom verbet ’att hålla på’ (vi håller på med…), genom verbet ’att läsa’ (vi läser, vi läste…) 
o.s.v.  

I studierna om meningsskapande ställs först frågan; vad händer? Frågan rikar sig mot nuet, det 
som pågår nu (ongoing), detta visas i kolumn 1. Frågan ’vad händer?’ kopplas därefter till 
individens historia eftersom meningskapande handlar, bland annat, om att skapa associationer 
mellan nya erfarenheter och redan existerande kunskap (von Platen 2006). Respondenterna 
inkorporerar här egna kunskaper, minnen och erfarenheter in i samtalet. Begrepp, uttryck, 
personer, grupper, litterära verk, film, samhälle, omvärld och historia medvetandegörs ur 
respondenternas minnen, etiketteras och benämns; för att sedan kommuniceras. 

Längst ner i kolumn 2 tydliggörs, med fetstil, det begrepp och den dominanta del av 
meningskapandeprocessen som direkt kan kopplas till uppsatsens teoriavsnitt och som också 
synliggör det tänkbara relationella förhållandet som finns mellan lärandeaspekter och 
meningskapande. När fokus ligger på den lärande (bortom innehållet) och den lärande 
inkorporerar kunskap och erfarenheter från det egna jaget speglas en retrospektiv process i 
kommunikationen, respondenterna skapar förståelsemässiga kategoriseringar där begrepp, 
argument, handling får mening sedda gentemot historien: ”…people make retrospective sense 
of situations in which they find themselves and their creations.” (Weick 1995, s. 15) Detta 
visar sig i kommunikationen. 

5.1.2.3 Förtydligande - Kolumn 3 
I kolumn 3 finns en önskan om att synliggöra hur-aspektens ’lärandets indirekta objekt’, även 
om den varit svår att renodla. Istället för att enbart titta på förmågor som individien själv vill 
utveckla har jag utgått från Marton & Booths (2000) tankar om lärandeinriktningar där 
lärandets s.k djupinriktning handlar om att se (och vilja se) saker i nytt ljus, få insikter, 
kritiskt granska o.s.v. Lärandet blir, på så sätt, ett sätt att se något på ett nytt vis men också 
förändras som människa.  I kolumn 3 befinner sig respondenten forftarande inom innehållet 
men istället för att enbart inta en position av pågående; här-och-nu (se kolumn 1) (ongoing) 
finns ett respondentfokus som speglar ett ställningstagande om rimlighet (plausibility). Vad är 
rimligt? Vad är rimligt i förhållande till texten? Vad är rimligt i förhållande till den verklighet 
jag lever i? Vad är rimligt att ta med sig in i framtiden? o.s.v.  

Ett citatxempel :  
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”Jag kan se detta framför mig, om jag skulle göra detta i nian.”  

Innan citatet uttalas tar respondenten in textens ålagda innehåll (ongoing), kopplar in de 
erfarenheter hon haft innan om klassen (retrospective sense) för att ta sedan ställning om 
framtida rimlighet (plausibility), orden formas och kommuniceras.  

Kommentarerna i kolumn nr 3 kan också spegla känslor och/eller värderingar, även om den 
sortens kommentarerna inte är särskilt många just här. Känslorna kan både ha positiv och 
negativ klang, de syftar framåt och speglar rimlighet i innehållets användbarhet: 

X: …ska bli spännande… 

Y: … kan bli spretigt…  

I kolumn 3, görs försöket att studera ’lärandets indirekta objekt’ kopplat till lärandets 
djupinriktning (Marton & Booth 2000). Viktigt i det sammanhanget blir Suthcliffe & Weicks 
(2012) text om att tolkning som förmåga. Enligt Sutcliffe & Weick (2012) börjar individen 
tolka när hen vill bringa klarhet i det perceptionsflöde som flödar kring denne. I förgrunden 
skapas därför olika uppsättningar av antaganden. Då ökas individens känsla av mening och 
komplexitet, förvirring avtar. De menar att förmågan att tolka ger individer möjlighet att hitta 
signifikans i ett projekt. Detta underlättar i sin tur handling. En god cirkel skapas. Det finns 
kvalitativa skillnader mellan novisen och experten när det gäller färdigheten att tolka 
(Sutcliffe och Weick 2012). Följande uppmärksammades vid studiet av respondenternas 
förmåga till tolkning: a) respondenternas förmåga till tolkning visar sig genom antagandet, 
slutsatser och konstateranden, b) respondenternas förmåga till tolkning visar sig genom 
motstånd och friktion c) respondenternas tolkningar visar sig genom ordväxling d) 
respondenternas förmåga till tolkning visar sig genom önskemål.  

a) Respondenterna tolkar genom antaganden, slutsatser och konstateranden. Exempel:  

”Jag fick en knäpp på näsan när jag började fundera på hur mycket jag själv 
begriper av kontexten för att möta ungdomars funderingar.”  

Citatet visar hur lärarens tolkning av den ålagda texten gett nya insikter och hur denne ser 
saker i nytt ljus efter att ha läst den. Hon uttrycker dem i ett konstaterande. Tolkningen görs 
utifrån ett ställningstagande om rimlighet.  

b) Respondenterna tolkar genom motstånd och friktion. Exempelvis genom att kritiskt 
granska och ifrågasätta. Exempel: 

X: ”Det är något som saknas i dom här. Förklaring!”  

Y: ”Vad då strategier? För mig är det mer en teknik än en föreställning.”  

Respondenten granskar texten med kritiska ögon och upptäcker brister. Hen söker rimlighet 
men hittar den inte. Läraren gör därmed motstånd mot texten. Friktion mellan individ och 
innehåll uppstår. Respondentens försök att utveckla nya förmågor grumlas; ”det är något som 
saknas…”. Kommentaren utgår från den lärande själv. Hen söker en förklaring. En tolkning 
om rimlighet görs. Den famlar. Också författarnas språkval i frågasätts. Lärarna tolkar 
begreppen annorlunda; ”…för mig…” och gör därmed motstånd; ”…vad då strategier?”. 
Friktion mellan individ och innehåll uppstår.  

c) Respondenterna tolkar genom ordväxling.  
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Här sker friktionen mellan respondenterna, de tolkar texten på olika sätt och måste då 
argumentera för sin sak.  

d) Respondenterna tolkar genom önskemål. Exempel:  

”Jag skulle vilja ha en lathund med alla modellerna.”  

Respondenternas önskemål om förändringar i textens innehåll och upplägg visar metalärande. 
Hen tolkar texten, tolkar bristerna i den, detta utifrån den egen förståelsen och det egna 
lärandet. Sedan formuleras en önskan som skulle vara till hjälp i den egna utvecklingen. 
Rörelsen är framåtdrivande, önskan formuleras utifrån rimlighet. 

Längst ner i kolumn 3 tydliggörs, med fetstil, det begrepp som direkt kan kopplas till 
uppsatsen teoriavsnitt om meningsskapande och som också synliggör det tänkbara relationella 
förhållandet som finns mellan lärandeaspekter och meningskapande. När fokus ligger på den 
lärande (inom innehållet) och den lärande försöker se saker i nytt ljus, få insikter, kritiskt 
granska och utveckla nya förmågor speglas ett ställningstagande om rimlighet, detta visar sig i 
kommunikationen. Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) internationella begrepp för detta är 
plausibility. 

5.1.2.4 Förtydligande - Kolumn 4 
I kolumn 4 finns, precis som i kolumn 3, en önskan om att synliggöra hur-aspektens 
’lärandets indirekta objekt’, också här har jag tittat Marton & Booths (2000) tankar om 
lärandeinriktningar där lärandets s.k djupinriktning handlar om att se (och vilja se) saker i nytt 
ljus, få insikter, kritiskt granska o.s.v. Lärandet blir, på så sätt, ett sätt att se något på ett nytt 
vis men också förändras som människa.  I kolumn 4 befinner sig respondenten bortom 
innehållet och speglar ett ställningstagande om rimlighet (plausibility). Vad är rimligt och på 
vilket sätt passar detta in i min verklighet?  

 I kartläggningschemat ovan syns en liknande uppdelning som för kolumn 3. Respondenterna 
samtalar bland annat om möjliga användningsidéer, hjälpmedel och tillämpning: 

X: ”Texten om Rosa Park är bra att använda.”  

Y: ”Kan man inte ta filmen Titanic?”.  

Z: ”Man kan köra glasspinnemodellen…”  

Q: ”(Vi kan) kroka arm med SO-läraren…utifrån SO:ns paraply kroka i svenska 
eller engelska eller franska…”. 

Ett fåtal kommentarer som speglar känslor och värderingar syns i kolumn 4. Ett exempel är 
när en respondent får tips om en modell och reagerar med kommentaren:  

”Just det, så kan man göra […] det är ju smart.” 

Citatet visar hur respondenten får en insikt; ” just det, så kan man göra…” för att sedan 
uttrycka en värderande kommentar;  ”…det är ju smart.”  

I försöket att studera hur-aspektens ’lärandets indirekta objekt’ kopplat till lärandets 
djupinrikningar i det fria kollegiala samtalet har det redan fastställts att förmågan att tolka är 
viktig (Sutcliffe och Weick 2012). Liknande uppdelning, vilken också syns i 
kartläggningsschemat (se bilaga 1 och 2 för ytterligare citatexempel) som beskrivits ovan 
gäller även i dimensionen bortom innehållet: 
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a) Respondenten tolkar genom antaganden, slutsatser och konstateranden. Exempel:  

”Det demokratiska perspektivet mycket bygger på att vi förstår saker och ting från 
olika håll och kunna diskuera och vända och vrida på saker och tings tillstånd.”  

Citatet visar hur lärarens tolkning expanderar diskussionen om lässtrategier till reflektioner till 
demokratibegreppet, långt bortom den ålagda textens innehåll. Respondenten uttrycker en 
vilja att göra det möjligt för eleverna att få tillgång till de förmågor som gör demokratin 
möjlig. Hen uttrycker dem i en slutsats. 

b) Respondenten tolkar genom motstånd och friktion. Exempel:  

”En känsloupplevelse, är den egentligen mindre sann?”  

Resondenten ifrågasätter sanningsbegreppet. Läraren vill få insikt i vad sanning egentligen är 
och begreppet diskuteras i gruppen. Frågan ställs lika mycket till individen själv som till 
kollegiet. Tolkningen få inte riktigt fäste och individen återkommer vid ett flertal tillfällen till 
begreppet sanning. Friktionen sker inom individen när denne ifrågasätter sin egen forna 
definition av begreppet.   

c) Respondenten tolkar genom önskemål. Exempel:  

X: ”Jag skulle vilja få bort det, det fula i att prata kultur.”  

Y: ”Jag skulle vilja ha en bank… där någon...plockar fram […] hela planeringar 
kring teman, områden, alltihop”.  

Läraren i det första exemplet tolkar en samhällelig aspekt och hävdar en ståndpunkt. Genom 
att uttala ett önskemål vill denne förändra och utveckla något. Läraren i det andra exemplet 
tolkar den egna arbetssituationen och önskar lättnader. Genom att kritiska granska önskas 
utveckling och förändring. Rörelsen i citatet är framåtdrivande, önskan formuleras utifrån 
framtida rimlighet. Är önskan möjlig att uppnå? Är den inte? Att uttala och formulera ett 
önskemål kräver självkännedom och ger riktlinjer i vad individen tycker denne behöver för att 
utveckla egna förmågor.  

Längst ner i kolumn 4 tydliggörs med fetstil det begrepp som direkt kan kopplas till uppsatsen 
teoriavsnitt och som också synliggör det tänkbara relationella förhållandet som finns mellan 
lärandeaspekter och meningskapande. När fokus ligger på den lärande (bortom innehållet) och 
den lärande försöker se saker i nytt ljus, få insikter, kritiskt granska och utveckla nya 
förmågor speglas ett ställningstagande om rimlighet. Weick, Sutcliffe & Obstfeld (2005) 
internationella begrepp för detta är plausibility. För att respondenten ska få den egna 
tolkningen att passa in världen prövas dess rimlighet. Detta genom att pröva den utifrån den 
pågående processen (ongoing) och den retropektiva processen (retrospective sense). Att tolka 
handlar alltid om att söka rimlighet (Sutcliffe & Weick 2012). Detta visar sig i 
kommunikationen. 

5.1.3 Sammanfattande kommentar om studiens lärandeaspekter 

Ovan beskrivs de lärandeaspekter som synligörs i empirin. Analysen visar att de vad-aspekter 
som kommuniceras har dimensioner både inom och bortom innehållet och analysen visar att 
hur-aspekterna a) erfarandet av lärandeakten och b) lärandets indirekta objekt (Marton & 
Booth 2000) kan delas in på liknande sätt. Kartläggningsschemat visar fyra övergripande hur-
aspekter som vuxit fram under analysarbetet. Teorin om meningskapande och begreppen 
pågående (ongoing), retrospektivitet (retrospective sense) och rimlighet (plausibility) kan 
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tänkas sammanfalla med dessa fyra dimensioner och skulle därför visa ett relationella 
förhållandet som finns mellan lärandeaspekter och meningskapande, detta på kommunikativ 
nivå. Samtliga citatexempel (se bilaga 1 och 2) belyser därför, i varierande grad och på olika 
sätt, den meningsskapandeprocess som Weick (1979, 1995) kallar enactment. Respondenterna 
uppmärksammar och/eller förnimmer aspekter, kopplar dessa till en tolkningsram, tolkar och 
frågar sig sedan ”vad händer nu?”. Lärarna i det interaktiva, kollegiala samtalet blir således, 
aktiva medskapare av världen och verkligheten (Weick 1979, 1995).  

5.2 Studiens kvalitativa variationer 

En grundläggande idé i metodansatsen (fenomenografin) är att det är genom att förstå hur 
människor erfar problem, situation och världen som vi också förstår hur individer hanterar 
problem, situationer och världen: ”Generellt kan vi säga att människor i allmänhet har distinkt 
skilda sätt att förstå (uppfatta eller erfara) lärande, och att de agerar därefter när de ställs inför 
en uppgift.” (Marton & Booth 2000, s. 71) Genom att studera detta konstateras att det finns 
variationer i sätt att erfara och ofta kan dessa variationer ordnas hierarkiskt. En del förmågor 
kan alltså anses vara mer avancerade och komplexa än andra. ”…vad än människor gör, så 
finns de en del som gör det bättre, och en del som gör det sämre.” (s. 15) Genom att titta på 
dessa variationer kan vi få ökad förståelse för lärande enligt Marton och Booth (2000).  

Resultatredovisningen (se bilaga 1 och 2) och analysen utifrån den (se hur-aspekter) visar att 
de variationer i sätt att närma sig lärandet är: 

1. Den lärandes fokus ligger inom innehållet; kunskap tas in, fylls på eller tillägnas. 
2. Den lärandes fokus ligger bortom innehållet i ett retrospektivt perspektiv. Den lärande, 

inkorporerar kunskap och erfarenheter från individens egen värld. 
3. Den lärandes fokus ligger inom innehållet. Den lärande ser saker i nytt ljus, får 

insikter, granskar kritiskt och utvecklar nya förmågor, ofta genom ställningstagande 
om rimlighet. 

4. Den lärandes fokus ligger bortom innehållet. Den lärande ser saker i nytt ljus, får 
insikter, granskar kritisk och utvecklar nya förmågor, ofta genom ställningstagande 
om rimlighet. 

Marton & Booth (2000) presenterar två inriktningar, lärandeinriktningar som också i viss mån 
beskriver hierarkiska skillnader. Den ena (ytinriktning) innebär ett lärande inom ramen för 
uppgiften och handlar om att utöka kunskap och kunskapen fylls på eller tillägnas. Den andra 
inriktningen (djupinriktning) handlar om ett lärande som innebär att finna mening bortom 
uppgifterna, att förstå och integrera till den egna världen, att se saker i nytt ljus, få insikter och 
kritiskt granska. Lärandet blir ett sätt att förändras som människa (Marton & Booth 2000).  
Om en hierarkisk gradering av studiens empiri görs utifrån Marton och Booth (2000) ansats 
om kvalitativa variationer i sättet att närma sig lärande visar graderingen att punkt nr 1 är det 
fokus som omfattar lägst kvalitativt värde och punkt nr 4 är den punkt med högst kvalitativt 
värde. Samtliga punkter ovan, förutom punkt nr. 3, passar in i tankarna kring yt- och 
djupinriktning enligt den fenomenografiska metodansatsen. Punkt nr. 3 avviker eftersom den 
håller sig inom ramen för uppgiften (ytinriktning) men handlar samtidigt om att se saker i nytt 
ljus m.m (djupinriktning). Att göra en hierarkisk kvalitativ trappa blir därför omöjligt utifrån 
uppsatsens analytiska kartläggning. Istället måste studiens varierande kvalitativa sätt att erfara 
och närma sig lärandet visas, i ett axelsystem:  
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Axelsystemet visar en horisontal axel som symboliserar det perspektiv på innehåll som 
studien visar samt en vertikal axel som visar hur-aspekternas grundindelning. Vad som händer 
när de båda axlarna korsas är att det bildas fält (F), numrerade i figuren 1-4. När det gäller F1 
och F2 samverkar fältets ’golv’ med fältets ’vägg’ och när det gäller F3 och F4 samverkar 
fältets ’tak’ med fältets ’vägg’. Dessa fält visar de fyra olika kvalitativa sätt av erfarande som 
beskrivs ovan. Eftersom det tidigare i resultatanalysen visat och beskrivit hur dessa fyra också 
kan tänkas kopplas till begrepp och innebörd ur den meningsskapandeteorin kan, om än i  
förenklat och teoretiskt perspektiv, därför konstateras att: Fält 1 (F1) speglar en pågående 
kommunikativ process inom innehållet (ongoing), fält 2 (F2) speglar en retrospektiv 
kommunikativ process bortom innehållet (retrospective sense), fält 3 (F3) och 4 (F4) speglar 
någon form av ställningstagande om rimlighet (plausibility) där F3 representerar hur-aspekter 
inom innehållet och F4 representerar hur-aspekter bortom innehållet. Alltså synliggör figur 5 
ett tänkbart relationellt förhållande mellan kvalitativa variationer och meningskapande. 
Utifrån fenomenografins grundtanke om att det finns kvalitativa variationer i sätten att erfara 
och att detta, i sin tur, visar olika kvalitativa variationer i sätt att närma sig lärandet betyder 
detta att ställningstagandet om rimlighet skulle innebära hög kvalitativ uppfattningsförmåga.15  

5.2.1 Förändring är lärande, lärande är förändring – The change poet 
Uppsatsens syfte är att studera lärares kollektiva lärande och meningsskapande i det 
interaktiva samtalet. Genom att analysera kollegiala samtal med fokus på lärandeaspekter, 
kvalitativa variation och meningsskapande önskas lärandeprocesser synliggöras och förstås. 
Ovan har resultatanalysen visat hur den meningsskapande processen kan tänkas gå hand i 
hand med lärandeaspekterna vad och hur samt hur dessa samverkar med fenomengrafins 
metodansats och tanke om kvalitativa variationer. I detta kapitel fördjupas kopplingen mellan 
teorin om meningsskapande och lärandeaspekters kvalitativa värde i syfte att erhålla 
fördjupad förståelse för det kollektiva lärandet i lärares interaktiva samtal.  

                                                
15 Se Marton & Booth (2000) s. 31-53, där kapitlet ”Kvalitativa skillnader i att lära sig” fördjupar och redovisar  
vad som anses vara ytinriktning och djupinrikting. Se också s. 61 där en ’hierarkisk trappa/stege redovisas och 
som kan kopplas till uppsatsens analys av hur-aspekter och dess kvalitativa variationer. 

Det indirekta lärandet 

Inom 

innehållet  
Bortom 

innehållet 

1 

3 

2 

4 

Lärandeakten 

Figur 5 : Kvalitativa skilda sätt att närma sig lärandet i det kollegiala samtalet kan 
synliggöras i ett axelsystem. Fyra fält bildas därmed. 
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Uppsatsens definition av lärande har, som sagt, sitt ursprung i fenomenografin. Antagandet 
utgår från att lärande äger rum genom att en förändring av någonting sker i individens livsrum 
och att individen erfar denna förändring. Alltså; den lärande utvecklar en förmåga att erfara 
ett visst fenomen och någonting ändras, relationen mellan person och fenomen förändras. 
Eftersom det relationella förhållandet mellan förändring och lärande är centralt, enligt Marton 
& Booth (2000) antas att genom att studera förändringsprocesser och aspekter om förändring 
kan ytterligare fördjupning och ökad förståelse om det kollektiva lärandet i lärares interaktiva 
samtal, synliggöras. Därför anses att Weicks (2011) meningsskapande förändringsagent the 
change poet (förändringpoeten, min översättning) är av intresse i resultatanalysen.  

The change poet (förändringspoeten) är en huvudpersonerna som krävs för ett framgångsrikt 
kollektivt, kollegialt förändringarbete. Förändringspoeten är en aktiv agent och dennes roll är 
att skapa mening. Det som utmärkar förändringspoeten är att hen uppfattar subtila signaler, 
har en intution som lockar folk vidare, frammanar sinnesbilder och ser bortom ytliga 
kategorier. Vidare reflekterar förändringspoeten kring frånvarande händelser och kring ’airy 
nothing´(luftigt ingenting), detta eftersom poetens uppgift är att inte fastna i begrepp, 
benämningar och i fasta kollektiva konstruktioner. I teoriavsnittet beskrivs William James 
metafor där begreppsmässiga scheman liknas vid en sil där perceptionella flöden sorteras 
(Weick 2011). Förändringspoeten har kvaliteter i vilka hen upptäcker det subtila, det till synes 
insignifikanta och fångar upp fakta, relationer som tidigare skulle fallit igenom silens nät. 
Vidare finns fyra ytterligare komponenter hos The change poet som hjälper medarbetare att 
lockas vidare i en förändringsprocess:  

- Animering. Poeten ger liv och sporrar individer att prova nytt vilket ger nya 
möjligheter.  

- Riktning. Poeten tillahandahåller riktning.  
- Uppmärksamhet. Poeten aktualiserar situationer genom ökad medvetenhet och 

uppmärksamhet i vad som verkligen händer.  
- Dialog. Poeten underlättar respektfull dialog, i vilken tillit, trovärdighet och 

självrespekt utvecklas.    

Dessa egenskaper, förmågor och komponenter anses alltså, av Weick (2011), som viktiga i en 
förändringsprocess. Om förändring främjar lärande (Marton & Booth 2000) och dessutom i 
själva verket är lärande, borde rimligvis dessa egenskaper och förmågor också anses viktiga i 
lärandeprocesser. 

5.2.1.1 The change poet kontra F1 
I uppsatsen redovisas ett axelsystem där fyra fält synliggörs (F1-F4), se figur 5. Fälten visar 
lärandeaspekter och kvalitiativa variationer uttolkade från studiens empiri. Eftersom 
förändringspoeten är en person, ett subjekt, måste respondenteras kommentarer studeras mer 
individuellt men ändå utgå från den kollektiva sammanställningen. På vilket sätt kan de 
teoretiska tankarna kring the change poet (Weick 2011) ytterligare belysa kvalitiativa 
variationer? 

Något som framgår vid analys av respondenternas kommentarer i studien är att de lärandes 
samtalskommentarer förflyttar sig mellan fälten i figuren genom samtalen. Det finns dock 
gemensamma faktorer som visar att individernas kommentarer kretsar i s.k dominanta fält.  Vi 
har, till exempel, A som ofta för tillbaka respondenterna till innehållet. Det dominanta fältet är 
F1 (se axelsystem, figur 5). A visar att hon vill närma sig lärandet genom att stanna inom 
innehållet. När vi kopplar A till tankarna om förändringspoeten noteras att respondent A 
tillhandahåller riktning, en viktig förmåga och komponent (Weick 2011). Hen låter påpeka för 
kollegiet när samtalsflödet rör sig alltmer bort från det konkreta. Exempel: 
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 A: ”…tillbaka till ämnet…” 

A aktualiserar därmed situationen (uppmärksamhet) och ökar medvetenheten om den initiala 
frågan inom meningskapande ’vad händer?’, den process som speglar pågende (ongoing). 
Exempel:  

A: ”När du läst texten är det något särskilt som du fastnat vid…”  

A: ”…var det någon annan aspekt som du funderade över…”.  

Dessutom underlättar A respektfull dialog (dialog) genom att fördela ordet och låta samtliga 
medlemmar komma till tals. Exempel:  

A: ”X…nu kan du få börja…”  

A är en förändringspoet som lockar medarbetarna vidare i förändringsprocessen genom att ta 
dem tillbaka till den pågåenden processen. Hen ’hämtar’ kollegorna om de förlorat sig i 
abstraktion eller i ämnen alltför långt bort från innehållet. I F1 finns också respondent Y vars 
samtalsflöde också stannar upp i det pågående (ongoing). Men till skillnad från respondent A 
uppstår sällan någon rörelse i samtalsflödet, d.v.s mellan fältets (F) olika gränser. Y 
kommenterar det ålagda innehållet med värdeord. Exempel: 

Y: ”…det var intressant”  

Y: ”…filmen var informativ…”  

Respondent Y försöker koordinera det ålagda innehållet. Exempel: 

 ”… jag har inget så där (att kommentera)…jag försökte ta till mig (texten)…”  

Fokus hamnar på beskrivningar, det som Weick (2006, 2011) kallar knowledge-by-
description.  

5.2.1.2 The change poet kontra F2 
Vidare noteras respondent B som ofta kopplar textens innehåll till tidigare sedda filmer och 
läst litteratur. B befinner sig ofta bortom det ålagda innehållet i ett retropektivt perspektiv. 
Exempel: 

B:  ”…har tittat på Remember the Titans..”  

B: ”…med Mari Jungstedt på Gotland… och Åke Edvarsson i Göteborg….”   

Samma retrospektiva perspektiv visar respondent C som till övervägande del samtalar om 
tidigare klasser och arbetsområden. Exempel:  

C: ”…vi jobbade ganska mycket med analys av skönlitterär text i höstas…”.  

Respondent C går också ofta in i de retrospektiva vad-aspekter handlingar för att sedan 
upphålla sig där under en tid. Exempel:  

C: ”…den handlade om…” 

Det dominanta fältet, i en förenklad och teoretiska analys, är F2. I F2 går respondenten 
bortom det ålagda innehållet till ett annat innehåll i historisk tid. På så sätt sker rörelsen i 
samtalsflödets från konkret till konkret. Någon rörelse mot det abstrakta finns inte. Kopplar vi 
detta till Weicks (2011) uttryck the change poet noteras hur möjligheten att skapa någonting 
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av airy nothing (luftligt ingenting) inte får utrymme i en avstannad, retrospektiv koppling. 
Weick (2011) menar att förändringspoetens uppgift är att låta bli att fastna i begrepp, 
benämningar och fasta kollektiva konstruktioner. Om de lärande befinner sig alltför mycket i 
F2 sker detta. Om individen dessutom alltför ofta fastnar vid minnen och associationer får den 
kognitiva processen sin drivkraft från scheman, den blir schema driven (Baron & Misovich’s 
1999). En förenkling sker. Detta leder till begränsningar i utveckling och förändring. Weick 
(2006) menar att dessa individer hamnar i knowlegde-by-description, d.v.s. i en beskrivande 
hållning i stället för en tolkande hållning. Därmed kan påstås att de individer som uppehåller 
sig alltför mycket och länge i F2 inte får möjlighet att använda de egenskaper, förmågor och 
komponenter som Weick (2011) menar är viktiga i en förändringsprocess. För att uppnå 
förändringspoesi utifrån det retrospektiva perspektivet måste individen återgå från den 
schemadrivna beskrivande hållningen till den mer stimulansdrivna (stimulus driven) 
hållningen där perceptionella flöden, skepnader, subtila signaler, intution, känsla, värdering 
och fantasi m.m ingår (Weick 2011).  

5.2.1.3 The change poet kontra F3 
F3 representeras av respondent D. Hen vill se saker i nytt ljus, få insikter och utvecka nya 
förmågor inom det ålagda innehållet.  Genom motstånd och friktion försöker respondent C 
verkligen förstå innehållet:  Hen granskar kritiskt och ifrågasätter. Exempel:  

D: ”…jag hakar upp mig på…”  

D: ”…varför skriver han …”  

D: ”…de pratar om metatänkandet men ger inget perspektiv på detta…”.  

Respondent D söker efter rimlighet (plausibility) i det ålagda innehållet och när det krockar 
med den egna förförståelsen uppstår friktion. Vad D egentligen gör, genom att ventilera detta 
i samtalet, är att hen ’ger liv’ åt innehållet, något Weick (2011) kallar animering, en viktig 
komponent i förändringsprocessen. Genom D:s ifrågasättande och kritiskt granskande sporrar 
hen både sig själv och andra att ompröva sin förståelse och att visa på nya möjligheter, en 
viktig egenskap hos the change poet enligt Weick (2011). Dessutom anger D riktning, detta 
eftersom hen pekar direkt mot det ålagda innehållet när något är oklart. Exempel:  

D: ”…jag skulle vilja återvända till stycket om…”.  

Dessutom aktualiserar D situationer genom ökad medvetenhet och uppmärksamhet i vad som 
verkligen händer. Exempel:  

D: ”…jag tycker mig utläsa…”.  

Eftersom D famlar efter rimlighet i sina tolkningar och visar detta, underlättas också 
respekfull interaktion, detta eftersom respondenten visar den egna ofullkomligheten. 
Exempel: 

 D: ”… jag vet fortfarande inte vad kombination är…” 

Tillit, trovärdighet och självrespekt utvecklas. Respondent D har därmed de fyra komponenter 
(Weick 2011) (animering, riktning, uppmärksamhet och dialog) som lockar medarbetare 
vidare i förändringsprocessen och som skapar mening och utveckling i kollektiva 
sammanhang. D:s ifrågasättande visar också att hen inte fastnar i begrepp och benämningar 
utan försöker komma förbi dem. Hen upptäcker det subtila och det till synes signifikanta i 
innehållet, hen ser motsägelser och begrepp som inte förklaras o.s.v. Därmed kan påstås att 
individer som verkar uppehålla sig i F3 och närmar sig lärandet genom att försöka se saker i 
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nytt ljus, få insikter, kritiskt granska och utveckla nya förmågor samt speglar 
ställningstagande om rimlighet (plausibility) innehar många av förändringspoetens förmågor, 
egenskaper och komponenter. 

5.2.1.4 The change poet kontra F4 
I  F4 reflekteras kring att den lärande ser saker i nytt ljus, får insikter och utveckar nya 
förmågor bortom det ålagda innehållet. Ställningstagande om rimlighet (plausibility) måste då 
tas. Tidigare nämnda respondent D får ytterligare uppmärksamhet i samband med denna 
lärandeaspekt eftersom hens ifrågasättande spiller över till F4. Exempel:  

D: ”Då kommer jag till min sluttanke som är mer filosofisk och det är; vad är 
egentligen verklighet? […] det känns som om verklighetsbegreppet håller på att 
urholkas […] Vad är verklighet liksom?”  

Citatet visar hur ifrågasättande och den kritiska blicken av det ålagda innehållet övergår i mer 
filosofiska tankar bortom innehållet. Nu handlar det om att förstå världen, den egna 
existensen. Vad är verklighet? Respondent D tolkar textens kärna och tar med sig det som 
krävs reflektera kring och försöka förstå livet självt. Fortfarande famlar D efter vad som är 
rimligt och ser, i sitt sökande, relationella förhållanden som andra inte ser. Citatet visar också 
hur rörelsen i D:s samtalsflöde går från det konkreta (ålagt innehållet) till det abstrakta (vad är 
verklighet?) något som Weick (2011) menar är bra för förändringprocessen och är en förmåga 
och egenskap som finns hos förändringspoeten. I F4 noteras också respondent E som, 
tillsammans med D, är den som oftast befinner sig i F4. Också respondent E:s samtalsflöde 
går från det konkreta (ålagt innehåll) till det abstrakta, detta bl.a genom begrepp som 
demokrati. Exempel: 

E:  ”Det demokratiska perspektivet bygger mycket på att vi kan förstå saker och 
ting från olika håll och kunna diskutera och vända och vrida på saker och tings 
tillstånd.” 

Begrepp som tänkande. Exempel:  

E: ”Om du har ett begränsat tänkande där du snöat in på någon smal linje då 
använder du inte din fantasi och du breddar inte dig själv och då blir det tråkigt och 
smalt stället för brett och knasigt och glatt.”  

Det sistnämnda citatet är talande, inte bara för att det visar E:s förmåga att gå från det 
konkreta till det abstrakta, utan för att det också sammanfattar delar av Weicks teori om the 
change poet. Respondent E förmedlar att det begränsade och det smala skapar hinder för 
utveckling. Det är först när du kan använda fantasi d.v.s när du ser bortom det invanda, som 
tänkandet kan bli brett, knasigt och glatt. Förändring och utveckling sker då, man ’breddas’. 
Respondent E är, i citet, förändringspoeten som reflekterar kring förändringspoetens förmågor 
och egenskaper. En slags metapoesi uppstår.  

Både respondent D och E:s samtalsflöde visar nya möjligheter (animering) och tillhandahåller 
riktning (riktning). Därmed kan påstås att individer som verkar uppehålla sig i F4 och närmar 
sig lärandet genom att försöka se saker i nytt ljus, få insikter, kritiskt granska och utveckla 
nya förmågor samt speglar ställningstagande om rimlighet (plausibility) innehar många av 
förändringspoetens motiverande förmågor, egenskaper och komponenter. 

5.2.1.5 The change poet kontra engagemangshållning och förmågan att tolka 
Syftet med styckena ovan är att öka förståelsen för det kollegiala lärandet i det interaktiva 
samtalet genom att analysera studiens lärandeaspekter och kvalitativa variationer kontra den 
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meningskapande förändringsagenten – the change poet (Weick 2011). Eftersom det finns ett 
relationellt förhållande mellan lärande och förändring (Marton & Booth 2000) anses analysen 
vara legitim. Studien har redan visat fyra sätt på vilket sätt de lärande närmar sig lärandet 
(hur-aspekter) och dessa redovisas i figur 5. Vad som, ytterligare, synliggörs i stycket ovan är 
att inom och mellan hur-aspekterna finns det individuella skillnader på vilket sätt 
respondenterna visar meningskapandeförmågor och egenskaper. Vi kan alltså se och utifrån 
detta få ökad förståelse för att det sätt som individen närmar sig lärandet har betydelse för 
vilken roll individen spelar i en förändringsprocess. Och i förenklad, teoretisk form, kan 
också påstås att det går att upptäcka olika förändringspoetiska ’personlighetskategorier’ och 
att dessa speglar förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och komponenter.  

Suthcliffe & Weick (2012) menar att lärande och lärandeorganisationer och situationer 
ständigt upplever overload, d.v.s överbelastning av perceptionsflöde. Deras tankar är 
intressanta i uppsatsen eftersom de diskuterar kvalitativa skillnader i hanteringen av 
perceptionellt flöde samt på vilket sätt de skapar mening. De menar, vidare, att det finns 
skillnader hos, vad de kallar, ’novisen’ och ’experten’, något som också går att koppla till 
förändringspoetens egenskaper, förmågor och komponenter (se ovan). Suthcliffe och Weick 
(2012) använder Heideggers (1962) begrepp ready-to-hand och present-at-hand. När en 
individ intar ready-to-hand är de medvetna om världen på ett mer holistiskt sätt. Världen är 
ett nätverk av sammansatta projekt i stället för enstaka, separata, fysiska objekt, och det är 
förmågan att tolka som hjälper individen med detta. Experten befinner sig mer tid än novisen i 
denna engagemangshållning och har därmed god förmåga att tolka (Sutcliffe & Weick 2012). 
När paralleller dras till, figur 5, kan konstateras att the change poet som kretsar kring F3 och 
F4 stämmer med denna engagemangshållning eftersom den speglar ställningstagande om 
rimlighet (plausibility) och att detta innefattas av god förmåga till tolkning. När en individ 
istället, intar hållningen present-at-hand verkar verktyg, artefakter och objekt uppfattas som 
självständiga enheter, bortkopplade från den holistiska bilden. Om en individ då inte har 
förändringspoetens förmåga att tolka, uppstår svårigheter att få ihop intrycken till en helhet, 
det blir svårt att hitta mening (Sutcliffe & Weick 2012). Om vi kopplar detta till uppsatsens 
studie kan det konstateras att individer som upphåller sig, alltför mycket och länge, vid F1 
och F2 innefattas av denna engagemangshållning.  

5.2.2 Sammanfattande kommentar om kvalitiativa variationer 

Marton & Booth (2000) menar att det finns variationer i sätt att erfara och ofta kan dessa 
variationer ordnas hierarkiskt. En del förmågor kan alltså anses vara mer avancerade och 
komplexa än andra. Detta antagande har använts som en ansats att studera i empirin. Genom 
att pröva studiens fyra varierade sätt av erfarande, figur 5, mot Weicks meningsskapande 
förändringsagent, the change poet samt Sutcliffe & Weicks (2012) tankar om 
engagemangshållningarna present-in-hand och ready-to-hand och om att förmågan att tolka 
hindrar peceptionell överbelastning, kan konstateras att också denna studies resultat visar på 
mer eller mindre avancerade sätt att erfara. Nedan presenteras en övergripande 
sammanställning över hur huvudsakliga teoretiska begrepp och studiens resultatanalys visar 
detta och hur de hänger ihop. 
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Matris 2: Kartläggning av kvalitativa variationer kontra teoretiska hållpunkter. 
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Trots slutsatsen, att vissa förmågor är mer avancerade och komplexa än andra, finns ändå 
viktiga skillnader i uppsatsens studie där den hierarkiska, fenomenografiska strukturen som 
Marton & Booth (2000) framställer visar sig vara annorlunda. Att observera och studera 
lärandeaspekter i det interaktiva samtalet samt att ställa dessa mot teorin om 
meningsskapande ger en något annan hierarkisk bild än den som metodansatsens förespråkar. 
Mer om detta i nästföljande stycke. 

5.3 Lärandets poesi 

Det sätt som individen närmar sig lärandet har betydelse för vilken roll individen spelar i en 
förändringsprocess. I uppsatsen visas detta genom att analysera lärandeaspekter och 
kvalitativa variationer och koppla den analytiska sammanställningen till tankarna om the 
change poet. I den kopplingen framkommer att det finns individer med olika kvalitativa 
förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och komponenter. Dessa förändringpoeter kan, 
i en teoretisk förenklad sammanställning, kopplas samman med olika dominanta 
ställningstaganden inom meningsskapandeprocessen, med olika sätt att närma sig lärandet 
samt olika kvalitativa variationer. 

Genom att titta på den kollektiva sammanställningen kontra den individuella 
förändringsagenten framkommer att förändringspoeterna stimulerar och motiverar förändring 
eftersom de innehar vissa förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och komponenter 
(Weick 2011). Men vad är det för förändring som stimuleras? Jo, förändringspoeterna 
stimulerar förändring mellan kvalitativa skilda sätt att erfara någonting. De är experterna som 
leder noviserna från F1 och F2, över de kvalitativa gränserna mot F3 och F4. De är holisterna 
som leder sig själva och fragmentarikerna från F1 och F3 (inom innehållet) till F2 och F4 
(bortom innehållet).  De är agenterna som ger sig själva och andra nya sätt att se på saker. De 
fångar airy nothing och delar med sig av det, från konkret till abstrakt, från abstrakt till 
konkret. De hittar subtila detaljer i innehåll eller samtalsflödet och sprider den egna 
upptäckten genom kommunikationen i gruppen. Gränserna i fälten F1-F4 i figur 5 korsas, hit 
och dit, fram och tillbaka, vertikalt, horisontalt, diagonalt. Det finns alltså ett samtalsflöde i 
rörelse, detta mellan fälten. Låt mig visa ett citatexempel från empirin för att ge tydligare 
förståelse:  

”…allt jag skriver ner som fakta (F1) kommer vara subjektiv (F3) om du inte kan någon 
kemisk formel då (F4). Jag menar Einstein (F2) har ju någon formel som verkar stå sig […] för 
mig verkar sanningshalten gå omlott (F4).” 
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För att göra respondentens samtalskommentar mer visuell kan den appliceras i figur 5, det 
axelsystem som visar kvalitativa skilda sätt att närma sig lärandet. Den streckade linjen i 
figuren visar citatet ovan och dess förflyttning mellan olika fält. Den visar också den 
meningsskapande processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenten kommentar startar i F1, ongoing, genom det ålagda innehållet. Hen gör sedan 
ett antagande, d.v.s en tolkning utifrån detta innehåll, F3, plausibility (”…att jag skriver ner 
som fakta kommer att vara subjektiv…”) Respondentens flöde rör sig sedan bortom 
innehållet, F4, plausibilty (…”om du inte kan någon kemisk formel då…”). Därefter dyker ett 
retrospektivt minne upp, F2 retrospective sense, (”…jag menar Einstein har ju…”) för att 
avslutas i, plausibilty, där respondenten söker rimlighet bortom innehållet i sanningsbegreppet 
(”…för mig verkar sanningshalten gå omlott…). 

Själva kärnan i citatet: ”Lärandet är en form av lärande som kan beskrivas som en förändring 
mellan kvalitativa skilda sätt att erfara någonting.” (s. 184, Marton och Booth 2000) finner sin 
verkliga mening just i detta. Det är här som uppsatsens koppling mellan lärandeaspekter, 
kvalitativa variationer och meningsskapande får sin verkliga betydelse. The change poet är 
därför inte endast en förändringspoet. Hen är också lärandets poet. Lärandepoeten har 
förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och komponenter som stimulerar förändring 
mellan kvalitativa skilda sätt att erfara någonting, precis som förändringpoeten, de är systrar i 
en odelbar helhet. Tillsammans, i den kollegiala gruppen, skapar de lärandets poesi. 

Lärandets poesi uppstår, helt enkelt, när multipla lärandepoeter, med varierande 
förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och komponenter och med varierande 
dominanta ställningstaganden tillsammans skapar ett samtalsflöde i rörelse där 
kommunikationen inte stannar för länge i ett och samma fält. Med ett samtalsflöde i rörelse 
menas det som förklaras ovan, att samtliga fält i figur 5 representeras, dels för att den 
innefattas av alla delar i den meningsskapande processen och dels för att den innefattas av 
varierande och högkvalitativa sätt att närma sig lärandet.  

Det indirekta lärandet 

Inom 

innehållet  
Bortom 

innehållet 

1 

3 

2 

4 

Lärandeakten 

Figur 6: Kvalitativa skilda sätt att närma sig lärandet i det kollegiala samtalet kan 
synliggöras i ett axelsystem. I och med detta kan samtalsrörelser mellan de kvalitativa 
gränserna synliggöras. Därmed kan meningsksapande processer också tänkas identifieras.  
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5.4 Sammanfattning  

Resultatanalysen visar och beskriver lärandeaspekterna ’vad’ och ’hur’. Sammanställningen 
visar att lärandeaspekterna i det interaktiva samtalet kan betraktas utifrån perspektivet inom 
och bortom innehållet. Genom att upptäcka och förstå vad- och huraspekter kan kvalitativa 
variationer synliggöras: 1) Hur-aspekter med fokus inom innehållet; kunskap tas in, fylls eller 
tillägnas. 2) Hur-aspekter med fokus bortom innehållet. Fokuserar på den lärande, 
inkorporerar kunskap och erfarenheter från individens egen värld. 3) Hur-aspekter med fokus 
inom innehållet. Fokuserar på den lärande; se saker i nytt ljus, få insikter, kritiskt granska och 
utveckling av nya förmågor. 4) Hur-aspekter med fokus bortom innehållet. Fokuserar på den 
lärande; se saker i nytt ljus, få insikter, kritiskt granska och utveckling av nya förmågor. 

Respondenternas fyra kvalitativt varierande sätt att erfara lärandet prövas mot hållpunkter 
sprunga ur teorin om meningsskapande. Sammanställningen visar då att begrepp från teorin 
som ongoing, retrospective sense och plausiblity skulle kunna tänkas sammanfalla med den 
fenomenografiska analysen och synliggörandet av den. Begreppen förenklar och skapar 
medvetenhet om det fenomen som studeras och underlättar på så sätt praktisk och teoretisk 
tillämpning, därtill visas tänkbara relationella förhållanden mellan meningsskapande, 
lärandeaspekter och kvalitativa variationer (se figur 5). Teoretiska hållpunkter inom 
meningsskapande som the change poet (Weick 2011), sharebility constraints (Baron & 
Mosovich 1999) och engagemangshållning och förmågan att tolka (Sutcliffe & Weick 2012) 
stärker och argumenterar för det faktum att de kvalitativa variationerna som studien synliggör 
stämmer överens med metodansats och resultatanalys och ytterligare tänkbara relationella 
förhållanden tydliggörs därmed (se matris 2).  

Genom att studera den kollektiva sammanställningen gällande lärandeaspekter och kvalitativa 
variationer kontra den indivuella förändringsagenten, the change poet, konstateras att 
förändringspoeten stimulerar förändring mellan kvalitativa skilda sätt att erfara. Detta innebär, 
utifrån fenomenografins utgångspunkt, ett lärande. Slutsatsen kan därför dras att 
förändringspoeten också kan benämnas ’lärandepoet’ eftersom de innehar samma 
förändringsmotiverande förmågor, egenskaper och komponenter. De är systrar i en odelbar 
helhet. Ytterligare ett förhållande mellan meningsskapande och hur individen närmar sig 
lärandet visas därmed. Eftersom den kollegiala gruppen består av ett flertal lärandepoeter 
uppstår lärandets poesi när kommunikation mellan dessa förmedlas.  

Lärandets poesi uppstår när multipla lärandepoeter med varierande förändringsmotiverande- 
förmågor, egenskaper och komponenter, som med varierande dominanta ställningstaganden 
tillsammans skapar ett samtalsflöde i rörelse, ett flöde som innefattar samtliga delar i den 
meningsskapande processen men också innefattas av varierande kvalitativa sätt att närma sig 
lärandet. 
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6. Resultatdiskussion 
Den slutsats som redovisas i samband med den tidigare forskningen är att två begrepp, mer 
eller mindre, synliggörs i studierna kring det kollektiva lärandet och TLC. Dessa begrepp är 
kollektiv konstruktion och transformation. På varierande sätt och grad samt i metodavsnitt, 
syftesformuleringar och i resultat kan olika tolkningar oc aspekter av dessa begrepp uttolkas, 
detta i samtliga artiklar. Dessa två begrepp, som presenteras i den tidigare forskningen, kan 
dock inte tolkas var och en för sig utan det är diskussionen kring transformation inom 
kollektiv konstruktion som gör sig gällande.  

6.1 Reflektion kring temat positiva resultat  
Både i stycket om det kollektiva lärandets relevans och tidigare forskning finns genomgående 
det faktum att kollegialt lärande ger positiva resultat (Cordingley 2015, Timperley 2007, 
Hattie 2008, Åberg 2011, Junge 2011, Mårtensson 2014, Granberg 2005, Liljenberg 2013, 
Stedt 2013, Nilsson 2014, Nilsson 2015 m.fl.). I uppsatsens studie kan inte något sådant 
’positivt’ resultat fastställas i konkret, praktisk mening eftersom studien inte är någon 
effektstudie. Fördelar och förbättringar som ökade ämneskunskaper och kunskap om 
lärandestrategier har inte undersökts. Ökade färdigheter hos elever gällande kunskap, 
uppförande, attityder och samarbete har inte heller undersökts eftersom någon sådan 
kartläggning inte har förekommit. Så att framskriva några verkliga konkreta, praktiska 
resultat, vare sig negativa eller positiva, blir en omöjlighet. Vad studien, däremot, visar är 
olika grader av erfaranden av kvalitativt lärande, d.v.s subjektiva resultat. Studien visar att 
respondenterna närmar sig lärande på varierande sätt och att dessa hur-aspekter påverkar 
vilken roll individen spelar i en förändringsprocess. Studien visar också det poetiska lärandet 
och hur multipla lärandepoeter med varierande förändringsmotiverande förmågor, egenskaper 
och komponenter skapar ett samtalsflöde i rörelse och att det är denna rörelse som påverkar 
förändring i sätt att erfara. På så sätt kan fastställas att ett lärande utvecklas. I 
skolutvecklingssynpunkt skulle detta kunna leda till positiva resultat i ute på skolorna också i 
mer praktisk mening men vad som verkligen händer efter samtalen kan inte, genom denna 
studien, med säkerhet sägas. Däremot kan en bättre förståelse för varför EPPI:s 
undersökningar visar att den kollektiva kompetensutvecklingen påverkar mer än den 
individuella (Skolverket 2015) och den kan också utifrån detta antas att det kommer leda till 
några slags konkreta, praktiska positiva resultat.  

6.2 Reflektion kring temat aktivt ledarskap 

Både i kapitlet om det kollektiva lärandets relevans och i tidigare forskning finns aspekten att 
något slags aktivt ledarskap visar sig vara verksamt i det kollektiva kollegiala lärandet. 
Timperley, Wilson, Barrar & Fung (2007) visar i en metastudie bland annat att extern expertis 
ger bättre resultat. Cordingley (2015) menar att ta in en expert eller använda 
forskningsunderlag är en nyckelkomponent för effektiv kollektivt, kollegialt lärande. Den 
aktiva rollen som mentor (Junge 2011), en ’more knowledgeble’ person (Nilsson 2015), stöd 
från lokala universitet (Nilsson 2015, Nilsson 2014), en stark utvecklingsledare (Liljenberg 
2013) är punkter visar att något slags aktivt ledarskap är viktigt.  

I den internationella forskningen har samtliga artiklar, förutom Havnes (2009) en aktiv 
forskare i processen. De ligger bakom både upplägg och diskussioner, på så sätt kan de anses 
inta ett aktivt ledarskap. I uppsatsens studie finns ett upplägg där det ålagda innehållet 
innefattas i en nationell kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik från 
Skolverket. På så sätt finns stöd, via texter, uppgifter och filmer från universitet och dylikt 
utvalda av Skolverkets avdelning för skolutveckling (Skolverket 2016a). Till skillnad från den 
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internationella forskningen, där forskaren är aktiv i processen, är forskaren (jag) inte delaktig i 
det ålagda innehållet, vare sig det gäller upplägg eller diskussioner. Studien innehåller endast 
s.k deltagande observationer, där forskaren iakttar och granskar.  

Det intressanta blir därför är att reflektera kring aktivt ledarskap men bortse från det ålagda 
innehållet från Skolverket som aktiv ’agent’. Finns det ytterligare aktiva ledarskap, förutom 
de från vetenskapliga institutioner, som bör uppmärksammas? Reflektionerna går till den 
förändrings - tillika lärandepoeten som presenterats i resultatanaysen. Stedt (2013) och 
Nilsson (2015) använder uttrycket ’the zone of proximal development’ och efter uppsatsens 
resultatanalys kan uttrycket synliggöras i lärandepoetens olika kvalitativa sätt att närma sig 
lärandet och den betydelse individen därför får i en förändrings- och lärandeprocess. De 
respondenter som lockar medarbetare vidare i processen genom att ta dem tillbaka till 
innehållet, genom att försöka behålla kollegorna i den pågående processen (ongoing) är ett 
exempel på detta. Ytterligare exempel är de respondenter som innefattas av 
förändringspoetens komponenter; animering, riktning, uppmärksamet och tillitsfull dialog 
(Weick 2011) och som gör detta inom innehållet men som vill se saker i nytt ljus, få insikter 
och utveckla nya förmågor och därför måste ställningstagande om rimlighet ständig tas. 
Därtill exemplifierar respondent E ytterligare ’aktivt ledarskap’ genom att visa kollegiet 
bortom ålagt innehåll till t.e x demokrati och tänkande, vilket både visar riktning och ger liv åt 
innehållet. På olika sätt är dessa respondenter ’aktiva ledare’ och genom att skapa en rörelse i 
samtalsflödet över kvalitativa gränser och genom förmågan att tolka och spegla ett 
ställningstagande om rimlighet (plausibility) skapar de det poetiska lärandet. Det aktiva 
ledarskapet är således av stor vikt också utifrån uppsatsens resultatanalys, dock i en annan 
form.  

När Nilsson (2015) använder uttrycker ’more knowledgeble’ behöver det alltså inte enbart 
betyda institutionell påverkan utifrån. Att extern expertis ger bättre resultat och är en 
nyckelkomponent för kollegialt lärande (Timperley, Wilson, Barrar & Fungs 2007, 
Cordingley 2015) går inte att bestrida, men den måste kombineras med någon slags ’aktivt 
ledarskap’ inom den kollegiala gruppen. Det lokala ledarskapet i mikrokulturerna 
(Mårtensson 2014), mentorns viktiga roll och förmågan att ställa relevanta frågor (Junge 
2011), en stark utvecklingsledare med förankring i lärargruppen (Liljenberg 2013) är alla 
påpekanden som kan hänvisas till förändrings- och lärandepoeten. 

6.3 Reflektion kring temat status quo 
I den tidigare forskningen finns temat status quo, en dimension av motstånd mot 
transformationsprocesser. I uppsatsens resultatanalys syns inte något sådant motstånd. Något 
försök att bevara individualismen (Havnes 2009) eller någon individs försök till 
upprätthållande av individuellt självstyre (Calderón 2009) noteras inte i studien. Att olikheter 
tystas ner (Havnes 2009) eller att det samtalet skulle vara en mötesplats för information 
(Piazza & McNeill 2013) stämmer inte heller i studien. Vad som däremot är intressant är att 
studera uppsatsens figur 5 i och tankarna om the change poet och lärandets poesi i 
kombination med de faktorer som försvårar en kollektiv, kollegial förändringprocess enligt 
tidigare forskning. Kan dessa på något sätt sammanfalla med hur individerna i gruppen 
närmar sig lärandet? Kan dessa faktorer kopplas till den meningsskapande processen?  

Piazza & McNeill (2013) beskriver, till exempel, hur det kollektiva kollegiala mötet blir en 
mötesplats för information och kortsiktiga mål. Vidare ger Havnes (2009) exempel där den 
kollegiala gruppen lägger stor kraft på att behålla den sociala ordningen genom försök till 
koordination. Just begreppen information och koordination kan härledas till uppsatsens 
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resultatanalys. I kartläggningen av övergripande kvalitativa variationer där uppsatsens 
teoretiska hållpunkter, uppsatsens resultatanalys ställs mot varandra (se matris 2), kan 
konstateras att den beskrivande hållningen, knowledge-by-description (Baron & Mosovich 
1999) och det fragmentariska synsättet där flödet måste koordineras (Sutcliffe & Weick 2012) 
kopplas samman med ytinriktning (Marton & Booth 2000) och ett lärande som ger lågt 
kvalitativt värde. Gupperna som beskrivs i den tidigare forskningen och som kopplas 
begreppet Status Quo kan antas hakat upp sig i F1 och F2, någon kvalitativ gräns korsas 
aldrig. 

6.4 Reflektion kring temat samarbete och kollegiala relationer 
Ytterligare ett tema som framkommer genom sammanställningen av studierna i uppsatsens 
tidigare forskning är samarbete och kollegiala relationer. Pellas (2011) studie visar hur 
engagemanget i den kollegiala gruppen bidrar till förändring och utveckling av lärarens 
perspektiv. Pellas studie visar att så småningom uppstår teoretisk balans i gruppen. Också i 
uppsatsens resultatanalys visas och framskrivs en form av engagemangshållning. Heideggers 
(1962) begrepp ready-to-hand och present-in-hand kopplas till the change poet. Kopplingen 
synliggör kvalitativa skillnader. Det Pellas (2011) upptäcker, d.v.s att det uppstår s.k teoretisk 
balans efter ett tag, finnes intressant. Den teoretiska balansen skulle kunna betyda att de 
kvalitativa skillnaderna jämnats ut. Att skillnaderna mellan novisen och experten planats ut. 
Att de blir mer lika i det sätt de visar engagemangshållning. Tolkat utifrån uppsatsens 
resultatanalys skulle det kunna betyda att lärandets poesi verkligen fungerar, att 
förändringspoeterna verkligen stimulerar och motiverar förändring, leder novisen över från F1 
och F2 till F3 och F4, och att detta är det som hänt i Pellas (2011) studie. Notera också att det 
skulle likväl kunna betyda att novisen bromsar experten, att den teoretiska balansen dras ner 
mot ett  lägre kvalitativt lärande. 

Vidare menar Rileys (2015) att grupper utvecklar multipla perspektiv efter långvarig kollegial 
samverkan, att man börjar titta på situationer ur fler perspektiv. I uppsatsens resultatanalys 
synliggörs hur förändrings- tillika lärandepoeten stimulerar och motiverar förändring. Hur 
denne, genom ständig rörelse över kvalitativa gränser, visar väg genom samtliga 
meningsskapande ställningstaganden och genom samtliga kvalitativa variationer. Fler 
perspektiv presenteras. Fler perspektiv diskuteras. Individer får därmed tillgång till multipla 
perspektiv. Havnes (2009) nämner det horisontella lärandet, där samtalsinteraktionen upplevs 
som en kedja av händelser som hänger ihop. Utifrån uppsatsens resultatanalys synliggörs 
hellre samtalsinteraktionen i det poetiska lärandet som ett nätverk i vilket fina trådar vävs 
mellan F1, F2, F3 och F4, d.v.s det axelsystem som presenteras på sidan. Dessa trådar bildar 
det nätverk som tillsammans skapar den sil William James använder som metafor och som 
framskrivs i Weicks (2011) artikel om the change poet. I silen fångas perceptionella flöden 
upp. Eftersom den försöker fånga världens innehåll och innebörder och eftersom det 
insignifikanta och subtila åker genom silens nätverk är ett tätt, jämnt nätverk av nytta för en 
meningskapande och utvecklande interaktion. Ju tätare och finmaskigare nätverk, desto högre 
kvalitativt lärande. Lärandets poesi uppstår. 

Allmänt kan sägas att det sker en förändrad och fördjupad kontakt i kollektiva, kollegiala 
sammanhang (Riley 2015) och att samarbete visar sig stärka kollegiala relationer (Calderón 
2011) och att en viktig aspekt i detta är tillit.  Piazza & McNeill (2013) menar att, när tillit 
finns, riktas inte spänningar mot individen själv utan mot pedagogiska frågor. Det skapar 
trygghet. I uppsatsens teori och resultatanalys beskrivs hur en komponent i vilken the change 
poet hjälper medarbetare att lockas vidare i förändringsprocessen är just att underlätta 
respektfull diaolog, i vilken tillit, trovärdighet och självrespekt utvecklas (Weick 2011). I 
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uppsaten ges också ett flertal citatexempel på detta. Något som uppmärksammas är att Piazza 
och McNeills (2013) kopplar samman närvaron av tillit med ett fokus på pedagogiska frågor. 
Detta, i min tolkning, visar att det finns en betydande anledning att inte förledas att det endast 
är tolkningar bortom innehållet som är det enda sanna, höga kvaliativa lärandet. Men också; 
att ett innehåll med substans är av vikt. I Langelotz (2013) ges exempel på vad som händer 
när de epistemologiska utgångspunkterna inte problematiseras utan fokus läggs på en individ, 
genom s.k kollegial korrigering. Exemplet i Langelotz avhandling utvecklas till ett förhör där 
den skyldige skall avge bekännelse. Stigmatisering av och kritik mot enskilda individer är ett 
bra exempel, enligt mig, på hur Piazza och McNeills (2013) koppling mellan tillit och det 
pedagogiska innehållet hänger ihop. Men också ett exempel på att, också inom kollektivt 
lärande, finns aspekter som inte enbart är positiva.  

Eftersom tillitbegreppet är återkommande i tidigare forskning och något som anses vara en 
viktig ingrediens i kollegiala samarbeten (Piazza & McNeills 2013, Calderón 2011, 
Richmund & Manokore 2010, Bannister 2015, Riley 2015) måste alltså också 
samtalsinriktning tas med i beaktande. Att spänningar riktas mot pedagogiska frågor och inte 
mot individen själv (Piazza & McNeill 2013, Langelotz 2013) är en av the change poets´ 
utmaningar. I uppsatsens resultatanalys synliggörs att en förändrings-tillika lärandepoet har 
god förmåga att ge innehållet liv riktning, uppmärksamhet och respektfull dialog. Tillit 
behövs för att transformation inom kollektiv konstruktion skall få möjlighet utvecklas. 

I samband med tillitsbegreppet uppmärksammas också det som nämns om att, i ett mer 
långsiktigt perspektiv, sker det förändringar i samtalens delaktighetsmönster (Richmund & 
Monokore 2010) och att det sker förändrad interaktion; från respektfull turtagning till djupare 
pådrivning av åsikter och ifrågasättande (Bannister 2015). Den dialogiska formen blir friare. 
Detta är intressant eftersom det krävs ytterligare reflektion kring förändringspoetens förmåga 
att upprätthålla respektfull dialog. Hur ser egentligen respektfull dialog ut när den dialogiska 
formen blir friare? Turtagning behöver alltså inte vara ett tecken på en framgångsrik 
lärandeprocess i det kollegiala lärandet? Fortsättningsvis måste alltså tanken på ’respektfull 
dialog’ och upprätthållandet göras på ett annat plan.  

6.5 Reflektion kring temat ansvarsskyldighet 

I den tidigare forskningen finns kapitlet som tar upp aspekten ansvarsskyldighet. I texten 
beskrivs två studier som fokuserar på lärares kommunikation med varandra kring elever med 
svårigheter (Bannister 2015, Calderón 2009). Enligt studien talar, till en början, den kollektiva 
gruppen om elever genom diagnostic framing d.v.s de är fast i den kollektiva konstruktion 
som menar att eleven hålls ansvarig för de egna svårigheterna. Grupperna får sedan ingå i 
diverse forskningsprojekt. Över tid skiftar lärarnas syn och forskarna ersätter begreppet 
diagnostic framing med begreppet prognostic framing som innefattar att de kollegiala 
grupperna reflekterar och beslutar kring åtgärder som kan hjälpa till att lösa problem utan att 
skuldbelägga (Bannister 2015). Ansvarsskyldigheten har skiftat från eleven till lärarna. Den 
tidigare kollektiva konstruktionen har skiftats. De båda begreppen kan kopplas till uppsatsens 
studie. Dessa begrepp passar in i resulatanalysens axelsystem. Förklaringen lyder: Ta 
begreppet diagnostic framing. Ordet ’diagnos’ speglar en beskrivning av ett visst tillstånd16 
och kan kan kopplas till fält F1 och F2 eftersom gruppen är fast i en besvärlig pågående 
situation (ongoing) men också att observationsgruppen pratar om hur eleverna har betett sig 
(retrospective sense). Där är lärarna i studien fast (Bannister 2015).  Samtalsrörelserna i 
diskussionen när det gäller eleven korsar aldrig den högkvalitativa gräns som symboliseras i 

                                                
16  www.ne.se. Sökord diagnos. 2016-11-10, klockan 10.08 
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axelsystemet av F3 och F4. Meningsskapande, utveckling och lärande utvecklas därmed inte. 
Vidare finns begreppet prognostic framing. Ordet ’prognos’ speglar reflektion över förväntad 
utveckling och förutsägelse17. Begreppet har i sin innebörd en framåtrörelse och ett 
ställningstagande om rimlighet (plausibility) och kan därmed kopplas till F3 och F4.  

6.6 Reflektion kring temat ifrågasättande och motstånd  
Den tidigare forskningen innefattar stycket ifrågasättande och motstånd. Innehållet i det visar, 
bland annat, att individer i kollektiv, kollegial samvaro hjälper varandra att hantera externa 
hinder (Riley 2015, Richmund & Manokore 2010, Pella 2011). Motståndet och ifrågasättandet 
gäller exemplevis ledningens syn på ’god undervisning’, skolpolicy och rådande syn. Den 
kollegiala samvaron leder till försök att undervisa mot strömmen och mot traditionen trots 
svårigheter i detta. I uppsatsens studie uppmärksammans inga liknande externa hinder 
förutom de gånger respondenterna pratar om tid som bristvara, något som inte undersökts 
vidare. Däremot synliggörs temat på ett annat plan. Till exempel finns, i hur-aspekten kolumn 
3 och kolumn 4 (se schematisk kartläggning, matris 1) underkategorin: Tolka; genom 
motstånd, friktion och att kritiskt granska (samt ordväxling och debatt). I sammanställningen 
av studiens kvalitativa skillnader noteras att dessa aspekter kan kopplas till djupinriktat 
lärande. De teoretiska hållpunkterna (se matris 2) stöder detta. Hur skiljer sig då den tidigare 
forskningens synliggörande av ifrågasättande och motstånd mot uppsatsens?  

Istället för externa hot noteras i uppsatsens studie istället intern friktion, detta mellan a) 
individ och innehåll, b) mellan individ och individ och c) mellan individ och det egna jaget. 
Genom ifrågasättandet och kritiskt granskande sporrar respondenterna sig själva och andra att 
ompröva sin förståelse samt att visa vägar mot nya möjligheter. Ifrågasättande visar att 
respondenten inte accepterar kollektiva konstruktioner, inte fastnar i begrepp och 
benämningar. En återkoppling till temat ’aktivt ledarskap’ görs här, eftersom en viktig faktor, 
som det aktiva ledarskapet verkar bidra till, är att frammana någon slags motsättning, friktion 
och variation i det vanemässsiga, givna tänkandet som redan existerar hos pedagogerna. Den 
aktiva ledaren verkar hjälpa lärarna i det kollegiala lärandet att ställa det förgivna inför 
granskning.  

Temat ifrågasättande och motstånd, så som den synliggörs i uppsatsen resultat, upplever att 
den interna friktion är något som driver individen framåt, lockar denne att kliva över 
kvalitativa gränser och utvecklas. Alltså den interna friktionen, så som den redovisas i 
uppsatsen, verkar som en positiv kraft i det poetiska lärandet.  

6.7 Slutsats och avslutande kommentar 
Studierna i den tidigare forskningen handlar, mångt och mycket, om insatser som varit 
behjälpliga i att bryta de kollektiva konstruktioner som finns ute på skolorna, i ledarskap, med 
kollegor och i klassrummen men också i det egna subjektet. I en övergripande reflektion kring 
uppsatsens resultatanalys, kollektivt lärande och TLC finns denna kärnpunkt med som en 
självklar och viktig del, dock med särskilt fokus på subjektet.  

Genom resultatdiskussionen ovan kan konstateras att de olika tendenserna och teman som 
innefattas av den tidigare forskningen också kan kopplas till uppsatsens resultatanalys. Det 
som presenteras i uppsatsen och som skiljer sig något från tidigare forskning är 
resultatanalysens synliggörande av det kollektiva lärandet och TLC i ett mer respondentnära 
perspektiv (visas genom studiet av lärandeaspekter och den meningsskapande 

                                                
17 www.ne.se. Sökord prognos. 2016-11-10, klockan 10.17 
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förändringspoeten), och där samtalens processbeskrivning på intern, subjektiv nivå visar 
kvalitativa sätt att uttrycka sig (visas genom kvalitativa variationer att erfara och genom 
synliggörandet av lärandets poesi). Praktiska effekter, för elever och/eller lärare, lyser med sin 
frånvaro. Koppling mellan tidigare forskningen uppsatsens resultatanalys är ändå tydlig:   

- Transformation inom kollektiv konstruktion, kan studeras och förstås utifrån 
meningsskapande och lärandets poesi, ett konstaterande som visar uppsatsens 
teoretiska användningsområde.  
 

- Meningsskapande och lärandets poesi är avgörande faktorer i skapandet av 
Transformation inom kollektiv konstruktion, ett konstaterande som visar uppsatsens 
praktiska användingsområde. 

Genom resultatdiskussionen ovan och genom dessa två konstateranden visas uppsatsens 
teoretiska och praktiska placering i relation till den internationella och nordiska forskningen 
gällande kollektivt lärande i det interaktiva samtalet.  
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7. Metoddiskussion 
I uppsatsens resultatanalysdel uppfylls syftet, detta genom att kollektivt lärande i det 
interaktiva samtalet studeras. Frågeställningarna ett och två besvaras då lärandeaspekter och 
kvalitativa variationer synliggörs och redovisas. Frågeställning tre besvaras då teorin om 
meningskapande sätts i relation till lärandeaspekter och kvalitativa variationer genom hela 
resultatanalysen och därigenom visas det tänkbara relationella förhållandet som efterfrågas. 
Önskan och drivkraften att vilja förstå och se samband, som beskrivs vara en stark 
motiverande faktor i metodavsnittet uppfylls. Det som önskas undersökas har alltså 
undersökts. I det avseendet kan uppsatsens anses vara tillförlitlig.  

7.1 Kritiska aspekter och kommentarer gällande forskningsprocessen 

En svårighet i forskningsprocessens planeringsfas var tillgången till informanter. Trots över 
tjugo mejlutskick till olika skolors rektorer replikerades endast ett svar, vilket var nekande. 
Till slut var det genom en personlig bekant som det upprättades en kontakt med en rektor som 
i sin tur förmedlade en kontaktperson på den blivande undersökningsskolan. Urvalet av 
respondenter blev således inte slumpmässigt. I detta urvalsproblem måste det tas i beaktande 
att forskaren (i detta fall jag) inte valde respondenter utan fick ’ta vad som var tillgängligt’. 
Det ligger också nära till hands att misstänka att när en rektor gärna bjuder in till granskning 
av skolans kollegiala lärande, att hen är relativ säker på gruppens positiva förmedling av 
skolans värderingar och utvecklingsanda. Utifrån detta kan antas att observationsgruppen var 
en grupp med engagerade och ’duktiga’ lärare. Därtill kan tilläggas är Läslyftet en 
kompetensutvecklinginsats som lärarna själv väljer att medverka i och att det kan antas att en 
sådan frivillig medverkan leder till ett positivt kollegialt klimat. Det som talar för det 
konstateras också i resultatdiskussionen där den dimension av motstånd mot 
transformationsprocesser som uppmärksammans i den tidigare forskningen inte syns i det 
empiriska materialet, vilket kan vara en indikation på just det. Således, skulle det alltså kunna 
vara så att, i ett försök till generalisering, resultatanalysen gäller endast i välfungerade, 
självvalda kollegiala grupper. 

När det gäller studiens observationstillfällen genomfördes deltagande observationer, vilket 
avser en icke-delaktighet för observatören. Svårigheten i situationen var att inte med 
kroppspråket förmedla delaktighet. Eftersom respondenterna ofta sökte ögonkontakt med 
samtliga personer runt bordet, inklusive mig, var det svårt att upprätthålla total icke-
delaktighet. Nickar, leenden och ansiktsmimik kom naturligt och instinktivt. Bedömningen 
gjordes dock att det inte störde samtalsinnehållet och att det var viktigt att förmedla lyhördhet 
och välvilja från min sida. Att inte inta ett välvilligt kroppsspåk hade känts onaturligt och 
osocialt och kanske påverkat gruppdynamiken negativt. Vid några tillfällen ställdes också 
frågor direkt till mig om det som diskuterades runt bordet. När detta hände meddelade jag 
sakligt att min roll var att observera och att jag på grund av det inte ville kommentera 
innehållet, godtogs detta. 

Under observationstillfällena spelades de kollegiala samtalen in med I-pad genom appen 
Recorder. I-paden låg mitt på bordet, väl synlig för respondenterna. Hurvida 
inspelningssituationen hämmade samtalen är osäkert, känslan var att samtalsflödet var 
naturligt men att med säkerhet veta att det var så är en annan sak. Det är bra att komma ihåg 
att både närvaron av en forskare och närvaron av en inspelningsapparatur kan påverka 
respondenterna. 

Det kan också finnas en kritisk aspekt mot själva valet av datainsamlingsmetod detta eftersom 
deltagande observationer inte används i den gängsle metodansatsen. I uppsatsen tar jag ett 
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avstamp från fenomenografins traditionella intervju som datainsamlingsmetod och genomför 
deltagande samtalsobservationer istället. Det är få fenomenografiska studier som baseras på 
samtal (Sjöberg 2014). Det finns dock några liknande studier som analyserar samtal och 
hämtar inspiration från fenomenografin (Ingerman, Linder & Marshall 2009, Booth & 
Hulthén 2003, Booth, Wistedt, Halldén, Martinsson & Marton 1999, Jonsson 2007). 
Därigenom hanterar jag den kritik som kan riktas mot uppsatsen i det avseendet. Dessutom 
menar Marton & Booth (2000) att det, i princip, inte finns något som hindrar användningen av 
videoinspelningar, skriftliga reflektioner, redan publicerade dokument, artefakter eller andra 
element som ”på något sätt tjänar som ett uttryck för människors sätt att erfara någon del av 
sina världar.” (s. 170). En svårighet med vald datainsamlingsmetod är dock möjligheten att 
styra samtalets riktning. I den mer traditionella, fenomenografisk interjvun kan forskaren styra 
respondenten med ’rätt’ frågor. Denna svårighet visar sig dock leda till ytterligare dimension, 
inom och bortom innehållet, vilken blir en viktig del i resultatanalysen.  

En brist i uppsatsen kan tyckas vara vara avsaknaden av konversationsanalysen (CA) i 
uppsatsens resultatanalys. Därför förtydligas här att CA:s spelade roll i den inledande fasen av 
analysarbetet eftersom den gav riktlinjer för vald datainsamligsmetod, kunskap om 
samtalsinteraktioner samt riktlinjer för transkriberingsförfarande. Efter analysarbetet hade den 
fyllt sin primära funktion.  

Det kan finns en svårighet i att analysera ett material, i vilken metodansatsen har ett starkt 
traditionellt fäste i den vetenskapliga, pedagogiska forskningsvärlden. Också här finns en 
aspekt av kollektiv konstruktion, d.v.s den fenomenografiska resultatredovisningen bör se ut 
på ett visst sätt. Uppsatsens resultatanalys frångår den traditionella redovisningen något 
genom att presentera kvalitiva variationer i ett axelsystem, där den hierarkiska ’trappan’ blir 
något diffus och där också samtalsrörelsen mellan de olika fälten blir en kvalitativ markör. 
Observera dock att den fenomenografiska synen på yt- och djupinriktning ligger som grund 
och konfirmeras av både teori och resultatanalys.  Trots denna svårighet finns en styrka i att 
den valda metodansatsen, fenomenografin, skapar en riktning, som påverkar på vilket sätt 
forskaren går in det transkriberade materialet. Ett forskningsobjekt konstitueras. Att starta 
analysarbetet med att studera vad- och huraspekter ger vägledning. En annan styrka är 
fenomenografins syn på lärandets beskaffenhet. Att utgå från en epistomologisk grund gör det 
lättare att hitta substans i insamlingsmaterialet.  

Styrkan i den fenomografiska metodansatsen är också möjligheten till generaliserbarhet. Även 
om det empiriska materialet i uppsatsens studie innefattar citatexempel från individer och 
grupper som inte är möjliga att generalisera kan de kvalitativa variationen och tankarna om 
lärandets poesi mycket väl vara det. Variationerna på vilket sätt en kollegial grupp närmar sig 
lärandet där ett ålagt innehåll finns tillhanda kan mycket väl stämma i andra sammahang, med 
andra individer, med annat ämnesinnehåll. Den samtalsrörelse som skapar lärandets poesi kan 
studeras i många olika samtal, mellan lärarkollegor, mellan elever och elever eller mellan 
lärare och elever.  

En svårighet kan vara att använda en teori som oftare syns i organisationsteoretiska 
sammanhang än i pedagogiska. Eftersom uttrycket the change poet (Weick 2011) presenteras  
i en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige genom Liljenberg (2013) tycker jag ändå att 
analysen blir legitim. Teorin om meningskapande har hjälpt till att begreppsliggöra de 
pedagogiska fenomen som visar sig i studien, främst genom begreppen ongoing, retrospective 
sense, plausibility och the change poet. På detta sätt har teorin medfört till en placering av 
studien i ett större vetenskapligt sammanhang. Personligen har Weicks organisationsteoretiska 
teori inneburit utvecklandet av kretativt tänkande och tolkningar. 
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När det gäller redovisningen av resultatanalysen finns en svårighet gällande de etiska 
överväganden i bruket av citat. Framskrivandet av citat skapar en koppling till person, vilket 
kan hindra anonymitet. Vetskapen om detta har medfört extra försiktighet i val av citat 
uppsatsen. Samtidigt har den empiriska förankringen och tydlig exemplifiering i 
redovisningen av resultatanalysen upplevts som nödvändig. Överhuvudtaget, bör reflektionen 
kring vilket material som presenteras i uppsatsen alltid göras (Fejes & Thornberg 2012). 
Därför har, bland annat, följande frågor legat till grund för reflektion kring val av data i 
uppsatsens resultatanalys: Har uppsatsen fokus på endast positiv exempel? Finns där en ovilja 
att ta in och beakta data som utamanar? Visar uppsatsens resultatanalys överreaktion eller 
underskattning av vissa data? Visar uppsatsens resultatanalys alltför stor självsäkerhet i de 
slutsatser som dras? Enligt Fejes & Thornberg (2012) är detta fallgropar som kan hota 
kvaliteten i analysen. 

Ytterligare en kritisk aspekt är urvalet i den tidigare forskning. Är urvalet för snävt? För brett? 
Har relevanta sökord används? Har relevanta artiklar används? Är artiklarna vetenskapligt 
förankrade? Detta är kritiska aspekter som måste tas i beaktande. Beslutet togs därför att 
presentera urval och inkluderingskriterier i samband med redovisningen av tidigare forskning. 
Svårigheten i uppsatsen är att ’stora’ namn inom forskning kring kollektivt lärande (t.ex 
Timperley, Cordingley och Hattie) ligger inom CPDL (continuing professional development 
and learning) medan uppsatsen utgår från TLC (teacher learning communities). Högaktuella 
systematiska översikter och metaanalyser, som kändes viktiga att redovisa, hamnade därför 
’utanför’ i urvalsförfarandet, trots noggrant systematiskt litteratursökande. Svårigheten blev 
att fundera kring vilket huvudord som skulle vara mest relevant för uppsaten. Valet föll på 
TLC, trots allt. Aktuella systematiska översikter och metaanalyser av Timperley, Cordingley 
och Hattie, presenteras och redovisas därför i stycket om ämnets relevans, en lösning som ger 
läsaren tillgång till viktig bakgrund och relevant forskning, trots urvalsförfarandet.  

8. Implikationer 
När det gäller uppsatsens teoretiska användningsområde gällande kollektivt lärande och TLC 
presenteras två matriser och ett axelsystem (se figur 5) utifrån vilka interaktiva samtal, vilket 
som helst, kan analyseras och förstås. Meningsskapande och lärandets poesi visar att genom 
att fokusera på perspektivet inom eller bortom innehållet samt hur-aspekternas grundindelning 
kan kvalitativa variationer synliggöras. Också individers roll i förändrings- och 
lärandeprocessen kan synliggöras vid en samtalsanalys. Matriserna 1 och 2 samt axelsystemet, 
figur 5, ger alltså vägledningen om möjligheten att undersöka och kartlägga lärandets poesi, 
meningsskapande och kvalitativa variationer även i andra sammanhang, i vilka samtal som 
helst, oavsett ämne.  

När det gäller uppsatsens praktiska användningsomtråde konstateraterades, i stycket om 
tidigare forskning,  att meningsskapande och lärandets poesi är avgörande faktorer i skapandet 
av transformation inom kollektiv konstruktion. Med detta i åtanke kan mer praktiska 
implikationer vara att med kunskap om meningskapandeprocessen, kvalitativa variationer och 
lärandets poesi kan detta vara till hjälp vid t. ex. kompetensutvecklingstillfällen. Skolledning, 
en aktiv ledare eller enstaka individer kan lättare granska och utvärdera samtalssituationer. 
Hur rör sig samtalsflödet? Rör sig samtalet i samtliga kvalitativa fält (F1-F4)? Innefattas 
samtliga meningsskapande ställningstaganden? Är innehållet meningsfullt? Har individerna i 
gruppen fastnat i kollektiva konstruktioner? Vilka frågor kan ställas? Och så vidare. Kunskap 
om innehållet i uppsatsens resultatdel kan också leda till identifiering av kritiska särdrag inom 
gruppen. Vilka deltagare gör motstånd och på vilket sätt? Vilka deltagare har lärandepoetens 
förmågor och komponenter? Vilka olika förmågor och komponenter har de? Kompletterar 
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dessa varandra så att lärandets poesi uppstår? Skolledning, aktiva ledare och enstaka individer 
kan, förutom att granska och utvärdera, också inta en position där stimulering och motivering 
finns som huvudpunkt. Detta kan bidra till ökad tillit och högkvalitativt kollektivt lärande och 
TLC.  
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9. Fortsatt forskning 
Jag skulle gärna vilja utveckla uttrycket lärandets poesi och dess innebörd. Att studera 
samtalsrörelser utifrån kvalitativa variationer och olika ställningstagande i den 
meningsskapande processen kan ge fördjupad förståelse för varför det kollektiva lärandet är 
funktionellt, anser jag. Vad som särskilt intresserar mig är studiet av F318 eftersom jag, under 
arbetets gång, insett att innehållet är av stor vikt i kollegialt lärande, på olika plan. Att fokus, 
allt som oftast, vandrar bortom innehållet i retrospektiv mening är något som behöver belysas 
i den pedagogiska debatten, anser jag. Ett citat från Marton & Booth (2000) tydliggör min 
åsikt:  

”Lärarnas och elevernas tankar kommer i kontakt med varandra när ett särskilt innehåll förmedlas. 
Men hur kan detta uppstå om lärarens medvetande aldrig är specifikt fokuserat på innehållet.” (s.225) 

Citatet beskriver en lärar-elevrelation men jag anser att detsamma kan gälla kollegiala 
relationer. Att studera dessa ’tankar som kommer i kontakt med varandra’ med koppling till 
lärandets poesi tror jag kan vara mycket intressant och berikande.  

 
Tack 
Tack till kurskamraten Katarina Eliasson som outtröttlig vandrat vid min sida från 
mastersprogrammet första kurs. Hennes förmåga att stötta, motivera och kritisera med 
konstruktiv skärpa har hjälpt mig att färdigställa varje kurs i utbildningen inklusive denna 
uppsats. Tack också till Marianne Strömberg som med erfarenhet, kunskap och lugn guidat 
mig genom den vetenskapliga process som utvecklandet av en masteruppsats innebär.  

  

                                                
18 Den lärandes fokus ligger inom innehållet. Den lärande ser saker i nytt ljus, får insikter, granskar kritiskt och 
utvecklar nya förmågor, ofta genom ställningstagande om rimlighet (plausibility). 



68 
 

10. Referenslista 
Bannister, N.A (2015) Refraiming practice: Teacher learning through interactions in a 
collaborative group. Journal of the learning sciences. 24:3. 

Barajas, K Forsberg, C & Wengström, Y (2013) Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenska: Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Baron, R.M & Mosovich, S.J (1999) On the relationship between social and cognitive modes 
of organization. I Chaiken, S and Trope, Y (red.) Dual-process theories in social psychology 
s. 586-605 (New York: Guildford Press). 

Calderón, M (2009) Teacher learning communities for cooperation in diverse settings. Theory 
into practice. 38:2. 

Chia, R (2000) Discourse analysis as oganizational analysis. Organization Studies 7(3) 513-
518. 

Claesson, S (2008) Spår av teorier i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Cordingley, P (2015) The contribution of research to teachers’ professional learning and 
development. Oxford review of education. 41:2. 

Dewey, J (1910/1997) How we think. Mineola. NY: Dover. 

Dufour, R & Eaker, R (1998) Professional learning communities at work. Best practice för 
enhansing student achievment. Alexandria VA: Association for supervision and curriculum 
development. 

Fangen, K (2006) Deltagande observation. Malmö:Liber.  

Fejes, A & Thornberg, R (2012) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, A & 
Thornberg, R (red) 2012) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

Fischer, K.B (2013) Fostering Teacher Learning Communities: A Case-study of a school-
Based Leadership Team’s Action Research. Diss. University of Maryland. 

Garet, M, Porter, A, Desimone, L, Birman, B & Yoon, K (2001) What makes professional 
development effective? Analysis of a national sample of teachers. American Educational 
Research journal. 38. 

Granberg, O & Ohlsson, J (2005) Kollektivt lärande i team: Om utveckling av kollektiv 
handlingsrationalitet. Pedagogisk Forskning i Sverige. 10:3-4. 

Hartman, J (2011) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 

Hattie, J (2008) Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement. New York: Routledge. 

Havnes, A (2009) Talk, planning and decision-making in inter disciplinary teacher teams: a 
case study. Teacher and Teaching. 15:1. 

Heidegger. M (1962) Being and time. New York: Harper and Row. 



69 
 

Hellgren, B & Löwstedt, J (1997) Tankens företag: kognitiva kartor och meningsskapande 
processer i organisationer. Stockholm: Nerenius & Santérus. 

Hepburn, A & Potter, J (2007) Discourse analytic practice. I Seale, C., Gogo, G., Gubrium, J., 
& Silverman, D. (red) Oualitative research practice (s. 168-184). London: Sage. 

Jakobsson, A (2012) Sociokulturella perspektiv på lärande och utveckling. Lärande som 
begreppsmässig precisering och koordinering. Pedagogisk forskning i Sverige. 17:3-4. 

Jonsson, G (2007). Mångsynthet och mångfald: Om lärarstudenters förståelse av och 
undervisning för hållbar utveckling. Luleå: Luleå tekniska universitet. 

Junge, J (2011) Laerares bruk av narrativer i kollegasamtaler. Nordic Studies in Education, 
32, s. 126-141 Oslo. 

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S (1989). Issues of validity in qualitative research. Lund: Studentlitteratur. 

Langelotz, L (2013) Så görs en (o)skicklig lärare. Pedagogisk forskning i Sverige. 18:3. 

Langelotz, L. (2014) Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som 
utvecklingspraktik. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Liljenberg, M (2013) Att skapa mening i lärares samarbete och gemensamma lärande. Tre 
skolors försök. Pedagogisk forskning i Sverige. 18:3-4. 

Lindholm, S (2007). Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund: Academia Adacta. 

Magala, S.J (1997) The making and unmaking of sense. Organ. Stud. 18(2) 317-338. 

Marton, F & Booth, S (2000) Om lärande. Lund: Studentlitteratur. 

McLaughlin, W & Talbert, J.E (2006) Building school-based teacher learning communities. 
New York: Teachers collage press. 

Mårtensson, K (2014) Influencing teaching and learning microcultures. Academic 
development in a research-intensive university. Lunds universitet: Lund. 

Nationalencyklopedin (2017) www.ne.se; sökord konstruktion [2017-05-17, kl 17:32]. 

Nilsson, P (2014) When Teaching Makes a Difference: Developing science teachers’ 
pedagogical content knowledge through learning study. International Journal of Science 
Education. volym 36:11. 

Nilsson, P (2015) Catching the moments – coteaching to simulate science in the preschool 
context. Asia-Pacific Journal of Teacher education. 43:4, s. 296-308. 

Opfer, V.D & Pedder, D (2011) Conceptualizing Teacher Professional Learning. Review of 
Educational Research. 81:3. 

Pella, S (2011) A Situative Perspective on developing writing pedagogy in a teacher 
professional learning community. Teacher education quarterly. 38:1. 

Piazza, P & McNeill, K.L (2013) Negotiating competing goals in the development of an 
urban ecology pracititioner inquiry community. Journal of science teacher education. 24:7. 



70 
 

Potter, J (2004). Discourse analysis. I Hardy, M & Bryman, A (red), Handbook of data 
analysis (s. 607-624). London: Sage. 

Richmond, G & Manokore, V (2010) Identifying elements critical for functional and 
sustainable professional learning communities. Science teacher education. 95:3. 

Riessman, K (1993). Narrative Analysis. Qualitative Research Methods Series 30. Newbury 
Park, CA: Sage.  

Riley, K (2015) Enacting critical literacy in English classrooms. How teacher learning 
community supported critical inquiry. Journal of adolescent & adult literacy. 58:5. 

Rosengren, K-E (2000). Communication. An introduction. London: Sage. 

Ruane, JM (2006). A och O i forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig 
forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Sjöberg, M (2014) Möjligheter i kollegiala samtal om No-undervisning och bedömning. 
Göteborgs universitet. Utbildningsfakultetet. 

Skolverket (2015) Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/kollegialt-larande-
nyckelfaktor-for-framgangsrik-skolutveckling. [2015-12-18, klockan 11.12] . 

Skolverket (2016a) http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet.  
[2016-10-04, klockan 9.55].  

Skolverket (2016b) https://lasochskrivportalen.skolverket.se/#/moduler/3-
Grundskola/014_lasstrategi_for_skonlitt/del_05/ [2016-11-09, klockan 10.15]. 

Skolverket (2017) Kollegialt lärande nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling. 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/artikelarkiv/kollegialt-larande-
nyckelfaktor-for-framgangsrik-skolutveckling. [2017-05-18, klockan 17.04].  

Stannegård, L & Eriksson-Zetterquist, U (2011) Organisering. Liber: Malmö. 

Stedt, L (2013) Samarbete och lärande. Om friktion, uppgifters komplexitet och 
erfarenhetsutbyte i samarbete. Stockholms universitet: Stockholm.  

Sutcliffe.K.M & Weick, K.E (2012) Information overload revisited. I Weick (red) Making 
sense of the Organisation Volyme 2. The impermanent Organization., NJ USA, John Wiley & 
sons. 

Tholander, M & Thunqvist Cekaite (2012) Konversationsanalys. I Handbok i  kvalitativ 
analys. Liber: Stockholm. 

Timperley, H, Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I (2007). Teacher professional learning and 
development: Best Evidence Synthesis Iteration (BES). Wellington: Ministry of Education. 

Tsoukas, H. & Chia, R (2002) Organization becoming: rethinking organizational change. 
Organization Science 13(5) s. 567-582. 

Vetenskapsrådet (2011)  God forskningssed. CM-gruppen AB: Stockholm.  



71 
 

von Platen, S (2006)  Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk 
organisationsförändring. En studie av Sveriges Television. Universitetsbiblioteket 2006 
Tryck: DocuSys, V Frölunda. Örebro universitet. (avhandling). 

Weick, K.E (1969) The social psychology of organizing. Addison-Wesley, Reading, MA. 

Weick, K.E (1995) Sensemaking in organizing. Malden, MA: Blackwell. 

Weick, K.E & Sutcliffe K.M (2005) Managing the unexpected. Jossey-Bass, San Francisco, 
CA. 

Weick, K.E (2006) The role of imagination in the organizing of knowledge. European journal 
of information system. 15 s. 446-452. 

Weick, K.E (2011) Reflections: Change agents as change poets – on reconnection flux and 
hunches. Journal of change management 11 (1) s. 7-20. 

Wenger, E (1998) Communities of practice. Learning, meaning and identity. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Åman, J  (2011) Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt 
forskningsperspektiv. Rapport till Expertgruppen i studier för offentlig ekonomi. 
Regeringskansliet, Finansdepartementet. Stockholm: Fritzes. 

 



 

 

 

 Vad-aspekt inom innehållet Vad-aspekt bortom innehållet 

Begrepp och 
uttryck 
 

Budskap (+), tema (+), dystopi (+), dystopisk text, kritisk läsning 
(+),  EPA, modellering,  

Demokrati, transfer, romantiken, genrer,  föreställningsvärldar, 
berättarperspektiv, närläsning 

Hänvisningar till 
ålagd text, 
uppgiften, filmen 

 Dagens text, uppgiften, filmen, slutet av texten, citat, modellen 
(på filmen),  

I scenen där, referat av  textexempel, referat  

Personer och 
grupper 
 

Hon (på filmen) Bibliotikaren, kollegan X, elever, klassen, nian, sexan, gruppen, i 
klassrummet,   universitet, Jan Ajvelöv,  Selma Lagerlöf , Steinbeck, James 
Dean, Henry Slesar, Frau Holts Appfel, Pjudipaj, Timbuktu, 
Brommapojkarna, förra terminen,  i höstas,  

Verk; litteratur, film 
eller liknande 
och/eller exempel ur 
dessa.  

 

Hungerspelen, Kallocain, Farenheit, dystopisk roman,  Harry Potter, Narniaböckerna, en bilderbok, bilderboksprojekt,  
Läsloggan Texten, grafisk roman, bilden, Ankomsten, 1984, låttexter, 
noveller, Pappersbägare, Hej Litteraturen, Löwensköldska ringen, 
Rödluvan och vargen, Portalens lärobok, spökhistoria, dialogen, repliker, 
Pälsen, Röda rummet, Öster om Eden, Examensdagen, Boktjuven, 
zombeifilm, sommarpratarprogram, American history X,  

Exempel från 
samhälle, omvärld 
och historia 
 

kvinnliga hjältar, kvinnoroll, Språkhistoria, dialekter, minoritetsspråk, hållbar utveckling, andra 
världskriget, demokrati, tänkare, läsare, samhällskritik, hot om 
katastrofer, katastrofsituationer, litteratur,  temavecka, mobbing, 
sjuttiotalsspråk, språk, nationella prov,  musik, litteraturhistoria, epoker, 
modern psykologi, livsfilosofi, filmanalys, krigstema, näthat, 
fotbollsmatch,  fanfiction,  

Presumtiva 
Praktiska 
hjälpmedel 

Ideér på hur, Post-it, EPA-modellen (enskilt, par, alla), exit ticket,  glasspinnemodellen, Googleformulär, digital fråga, skrivmall, tankemall, 
bilderbok, kollegor, bibliotikare, låttexter 

Vad-aspekter: Lässtrategier för skönlitteratur,  Del 5: Budskap och tolkning - om dystopier 

Bilaga 1 



 

 Vad-aspekt inom innehållet 
 

Vad-aspekt bortom innehållet 

Begrepp och uttryck 
 

Text 3: Faktivt/faktion, Fiktivt/fiction, Faktisk text, Faktiv och fiktiv 
läsning, Fiktionaliseringsbitarna/handlingarna, källkritik, lässtrategier, 
läsarter, dubbelkontrakt, selektion (17) Som om, 
Metatänkande/perpektiv/plan, Lärtext, dokumentär text, based on a 
true story, paratexter, peritexter, hotellrum, verklighetsskildringar, 
kombination, miljöurval  

Den skönlitterära funktionen. Föreställningsvärld, Berättarperspektiv, 
Omvärldskunskap, meaning, significance, lusskalan (2) Dokumentär text, 
närläsning, Langers fyra positioner, sakprosa, autodiagetiska, fokalisation, 
formativ bedömning, summativ bedömning, parafras, spågummor,  

Hänvisningar till 
ålagd text, uppgiften, 
filmen 

 citat(22), sidan …, stycke… (6) Källor i texten; Penne , Bo Steffensson,  

Personer och 
grupper 
 

Jonas Gardell, Black Ascot, Jan Guillou Moa Martinsson, Strindberg, Jung, John Hron, Shakespeare. John Hurst, 
Runeberg, Zlatan, Einstein, Alexandra Pascalido, bibliotikaren X, MariJungstedt, 
Åke Edvardsson, Rosa Parks, En fransk fotbollsspelare, Kollegan X, eleven X, en 
kille i klassen, klassen, niorna, sjuorna, Båtsman  (en skola) Densil Washington, 
Steven King, Ankarströms son, Edvard Hopper, Lilian Thuram, Martin Luther 
King,  

Verk; litteratur, film 
eller liknande 
och/eller exempel ur 
dessa.  
 
 

Filmen, Ronja Röverdotter, vårskrik, vitsippeäng, vinterkläder, Forrest 
Gump, Jonas Gardells bok, Ondskan, ’Den där’ bloggen,  

När hundarna kommer, Mor gifter sig, Tjänstekvinnans son, Våra läromedel 
genom tiderna, lyrik, Den enda stunden, Böcker om idrottsmän, historieböcker 
från sjuttiotalet, Pojken i randig pyjamas, Blair Witch-projekt, videofilmer, 
Remember the Titans, Självbiografiska böcker, American history X, deckare, 
Erland Loe, Titanic, American ice, boken om Rosa Parks, Mina svarta stjärnor (3), 
Remember the Titans, Great Debaters, Pojken i randig pyjamas, The Shining, 
American Assasain, Kasuners rike, Skjut kungen, NE, Wikipedia, Gör något Ville, 
P3-podden,  

Exempel från 
samhälle, omvärld 
och historia 
 

 Polisvittnesförhör, Hron-mordet, allmänmänskliga teman, berättande historiska 
texter, kemisk formel, politik, miljöpartiet, nätet, reklamkupp, biblioteket, 
Worldtrade center, nine eleven, Volvo lastvagnar, nynazister, USA, Disney, USA:s 
rasproblematik, amerikanska filmer, läslyftet, gästföreläsning, PDF-bilder, 
mobbing, sverigedemokraterna, politiskt system, Finland, Sverige, värdegrund, 
tjejsamtal 

Presumtiva praktiska 
hjälpmedel 

 Bilder 

 Vadaspekter: Lässtrategier för skönlitteratur, Del 6: Lässtrategier för att läsa och förstå fiktiva och faktiva texter 



 

 

 

 

 Vad-aspekt inom innehållet 
 

Vad aspekt utom innehållet 
 

Begrepp och 
uttryck 
 

Presentism (en),  litteraturtransfer, konstitionell kompetens, 
performence kompetens, literatur transferkompetens, de tre 
kompetenserna, översättning, närläsning,  

Langers olika positioner, normkritik, Chambers modell, transfer,  

Hänvisningar till 
ålagd text, 
uppgiften och 
filmen 

Tillbaka till Att läsa det obekanta, citat, modulen, filmen, 
fördjupningsmaterial, sidan 5, i texten,  

 

Personer och 
grupper 
 

Astrid Lindgren, Ann Boglind,  Klassen, so-läraren, Tage Danielsson, Jan Lööf, Howard Gardner, nian, 
åttan,  Selma Lagerlöf,  Chambers, 

Verk; litteratur, film 
eller liknande 
och/eller exempel ur 
dessa.  

 

Flyga drake, Madickens jul,  Gömda, The swedish theory of love, En dansk neger, Pojken I randig 
pyjamas, läroböcker, Kensukis resa, Pippi Långstrump, Julegäst, Ett halvt 
ark papper,  

Exempel från 
samhälle, omvärld 
och historia 
 

Språk, kultur, tradition, äldre ord och uttryck, jul och julgran, 
litteraturbanken, text 

Historiskt perspektiv, kulturellt perspektiv, ämnesområden, kulturella 
glasögon, kvinnokroppen, kultur, fredagsmys, mobil, traditioner, språket,  
världsbild, föräldrar, svenska folkhemmet, litteraturundervisningen, 
sociala medier, sextiotalet, svenskämnet, läslyftet, England, 
lektionsplaneringar, intelligens, fantasi, barbiedockor, andra världskriget, 
teman, modeller, digitala, färdiga mallar, planeringar, tidsaspekt, SO, 
kontext,  

Presumtiva 
praktiska 
hjälpmedel 

 Modeller, Frågor 

Vadaspekter: Lässtrategier för skönlitteratur,  Del 7: Att läsa de obekanta 



	
	

	

Individerna	närmar	
sig	lärandet:	

Hur-aspekter	inom	innehållet,	kunskap	tas	in,	fylls	på	eller	tillägnas	
	

Hur	aspekter	bortom	innehållet.	Fokuserar	på	den	lärande;	inkorporerar	
kunskap	och	erfarenheter	från	individens	egen	värld	

Genom	begrepp	och	
uttryck	

Se	vad-aspekter		
	

Se	vad-aspekter		

Genom	hänvisning	till	
text,	film	och	uppgift	
i	del	5:	Budskap	och	
tolkning	-	dystopier	
	
	

Se	vad-aspekter		
De	nämner,	de	pratar	om,	de	tar	upp,	de	kommer	in	på,	det	handlar	om,	
texten	framställer/innehåller,	den	visar	(diskussion,	modellering,	vad-
aspekter	som	post-it,	EPA,		välplanerat),	hon	(på	filmen)	berättar.		Verbet	
läsa	i	olika	former.	(t.ex;	vi	kan	läsa	tillsammans,	jag	läste	i	texten)	
Redovisning	av	den	praktiska	uppgiftens	genomförande	och	innehåll.	

Se	vad-aspekter		
Redovisning	i	preteritum	av	den	praktiska	uppgiftens	genomförande	och	innehåll	
vilket	ofta	inkluderar	vad-aspekter	bortom	innehållet.		

Genom	hänvisningar	
till	personer,	
grupper,	text,	
litterära	verk,	film	
och	samhälle,	
omvärld	och	historia		

Återkoppling	till	gruppmedlemmar:		t.ex	”som	du	sa/nämnde,	vi	pratade	
om		
	

Se	vad-aspekter	
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	elever	och	elevgrupper:	sjuan,	nian,	eleven,	
pojken	har/läst/gjort/frågat/lyssnat/repeterat	(alt.	i	preteritum)	
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	kollegor:	prata(t)(ade)/diskuterat	med	
bibliotikare,	kollegor,	på	utbildning/universitet	(förra	hösten,	terminen,	veckan)	
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	verk:		Harry	Potter/Narinaböckerna	var	
dörröppnare,	den	är	skriven	(boken),	I	boken	(1984)	håller	man	på,	val	av	ord	ger	
signaler/värde,	
Övrigt:	Sommarpratarprogram	var	en	tacksam	modell	att	jobba	med	
	

	Genom	
tillämpningshandling
ar	

Att	läsa	(innehållet),	att		titta	(på	filmen)	,	att	fastna	för	(något	i	innehållet),	
att	utföra	uppgiften,	att	redovisa	den	praktiska	uppgiftens		genomförande	
och	innehåll.	Fick	ideér	om	användning	av	dystopisk	text.	

Hänvisning	till	jagets	(alt.	vi)	handlingar:Verbet	att	göra	i	olika	former	(t.ex;	jag	
har	gjort,	jag	gör).	Verbet	att	prata	i	olika	former	(t.ex;	vi	har	pratat	om),	Verbet	
att	köra	i	olika	former	(t.	ex;	vi	har	kört	boken	om)	Verbet	att	hålla	på	i	olika	
former	(t.	ex;	vi	håller	på	med),	Verbet	att	läsa	i	olika	former	(t.	ex;	vi	läser,	vi	
läste),	Verbet	att	jobba		i	olika	former	(t.ex;	vi	jobbade	med)	kom	att	tänka	på,	
när	de	filmade	mig,		jag	tolkade	symboliken,		

Genom	känslor	och	
värderingar	

Verbet	att	känna	i	olika	kombinationer	(t.ex;	det	kändes	som,	det	känns,	
jag	kände	väl,	jag	känner	att)	Verbet	att	tycka	i	olika	kombinationer	(t.ex;	
jag	tycker)	Verbet	att	tänka	i	olika	kombinationer	(t.ex;	jag	tänker	att).	
Negativ	klang;	är	en	svårighet,	jag	spyr	på.Positiv	klang;	intressant	att	höra,	
informativ,	intressant/	perspektiv,	spännande,	super,	(jätte/väldigt)bra,	
bra	skriven,	genialiskt,	mönsterlektion,		

Kände	sig	obekväm	vid	använding	av	nya	begrepp	men	fortsätter:	”härligt	när	
man	provat	(nya	begrepp)	och	det	fungerar”			

Genom	frågor		 Samtalsledare:	Vad	fastade	du	för	när	du	läste	texten?	Vad	tänker	du	
kring?	Vad	tänker	ni?	Vad	vinner	man?	
Gruppmedlemmar:	Vad	var	det	det	stod?	Var	det	så?	Hur	gör	ni?	Kan	du	ge	
några	exempel?,	frågor	kring	uppiftens	genomförande	och	genomslag	

	

Hur-aspekter:	Lässtrategier	för	skönlitteratur.	Del	5:	Budskap	och	tolkning	-	dystopier	

Bilaga	2	



	
	

	
Individerna	närmar	sig	
lärandet:	

Hur-aspekter	fokus	inom	innehållet,	fokuserar	på	den	lärande;	se	
saker	i	nytt	ljus,	få	insikter,	kritisk	granska	och	utveckling	av	nya	
förmågor	
	

Hur	aspekter	fokus	bortom	innehållet.	Fokuserar	på	den	lärande;	se	saker	i	nytt	
ljus,	få	insikter,	kritiskt	granska	och	utveckling	av	nya	förmågor	

Genom	begrepp	och	
uttryck	

Behov	att	repetera	vissa	begrepp	framöver	 	
	

Genom	hänvisning	till	
text,	film	och	uppgift	i	
del	5:	Budskap	och	
tolkning	-	dystopier	

Kommentarer	om	att	lyfta	exempel		i	innehållet	vid	senare	tillfälle		 	

Genom	hänvisningar	till	
personer,	grupper,	text,	
litterära	verk,	film,	
samhälle,	omvärld	och	
historia	samt	handlingar	
kopplade	till	dessa	

Möjliga	användningsidéeer	och	hjälpmedel:	
Ett	spel	(syftar	på	hungerspelen).		
	
Tillämning:	Tänkt	vi	skall	jobba	med/använda	mig	av	det	här.		Tar	med	
mig	detta	till	temaveckan.	Kanske	skulle	de	skriva	en	egen	dysptopi.	

Möjliga	användningsidéeer	och	hjälpmedel:		
Google-formulär,	annan	litteratur,	andra	texter,	digitalt	utvärdering.	”En	
bilderbok	skulle	man	kunna	ta.”		
Man	skulle	kunna	göra	som	du	(kollega)	,	skulle	kunna	kolla	med	X,		
Tillämpning:	Man	kan	köra	glasspinnemodellen/fanfiktion,	man	kan	titta	på	
orden/handlingen/bilderna,	

Genom	känslor	och	
värdering	

Redovisning	av	den	praktiska	uppgiftens	genomslag	både	hos	självet	
och	eleven.	Skön	känsla	(syftar	till	uppgiftens	genomslag),	ska	bli	
spännande,	kan	bli	spretigt		
	

Detta	passar	jättebra/väldigt	bra	in	i	vårt	tema	(syftar	till	vad-aspekter	bortom	
innehållet.)	
”Just	det,	så	kan	man	göra	[…]	Det	är	ju	smart.”	(syftar	till	glasspinnemodellen)	

Tolka:	genom	
antaganden,	slutsatser	
och	konstateranden		

Lärande:	Jag	lär	mig	massor,	”Det	är	ju	det	bästa…	tänka	själv	först	och	
sedan	få	diskutera.”	(EPA)	
Metodens	följder:	(innehållet		ger)	bra	ingång	i	att	analysera,		(viktigt)	
att	se	med	kritiska	ögon.	Att	hitta	gemensamma	drag,	startar	
tankekedjor	(syft;	vinsten	av	EPA),	använda	läsningen	av	dystopier	för	
att		tränga	in	i	det	demokratiska	perspektivet	,”Resultatet	av	
tolkningsarbetet	är	inte	att	finna	textens	kärna	utan	att	initiera	kritisk	
läsande	och	text.”		
”man	går	från	sin	lilla	värld	till	en	lite	större	värld	och	sedan…en	ännu	
större	värld.	Att	det	blir	som	en	cirkeleffekt,	en	uppåtgående	sprial	[…]	
man	vidgar	seendet.”	”Jag	kommer	använda	mig	av	det	här	arbetet	
(praktisk	uppgift)	som	modellande.”	
Slutsatser	och	konstateranden:	(Det	finns)	olika	skolor	och	olika	
definitioner	(av	kritisk	läsning),	beroende	på	vilken	infallsvinkel	de	har.	.	
Ungdomar	relaterar	till	dagens	katastrofsituationer	och	hot	om	
katastrofer.	

	Metodik:	”	(fanfiktion)	kunde	vara	att	sätta	gång	processen	hos	elever	som	har	
det	svårt	att	skriva.”	.”	Närläsning	tillämpar	man	i	frankrike.	”	”…om	man	
verkligen	försöker	mana	på	så	händer	det	ju	saker…man	blir	intellektuell.”	”	(Det	
är)	väl	inte	så	dumt	att	ha	ett	riktig	uttalat	samtal[…]så	kanske	det	blir	en	
upplevelse.”	”Det	här	med	att	förutspå	underskattas.”	”Man	måste	våga	prova	
(introducera	nya	begrepp).”	
Demokrati	och	tänkande:	”Hur	viktigt	det	är	att	läsa,	att	kunna	läsa,	att	kunna	
vända	och	vrida	på	texter…därför	de	skall	bli	starka	individer	i	det	samhälle	de	
skall	leva	sedan.”	”	Man	måste	bygga	upp	ett	tänkande.”	”Vi	måste	skola	
eleverna	att	bli	goda	tänkare,	goda	läsare.”	”Du	tillåts	inte	stanna	i	hjärnan	(när	
man	jobbar	med	barn).	”Det	demokratiska	perspektivet	bygger	mycket	på	att	vi	
kan	förstå	saker	och	ting	från	olika	håll	och	kunna	diskutera	och	vända	och	vrida	
på	saker	och	tings	tillstånd.”	”Demokratin	är	ingenting	värd	om	inte	
medborgarna	kan	genomskåda	olika	saker.”	”Om	du	har	ett	begränsat	tänkande	
där	du	snöat	in	på	någon	liten	smal	linje	då	använder	du	inte	din	fantasi	och	du	
breddar	inte	dig	själv	och	då	blir	det…tråkigt	och	smal	i	stället	för	brett	och	



	
	

	 knasigt	och	glatt.”	”Dina	tankar	blir	deras	tankar.”	
Litteraturens	betydelse:	Litteraturen	handlar	om	att	det	blir	utvecklande,	som	
människa.	”(Litteraturen	utvecklar)	ens	förståelse	av	någonting,	av	
omgivningen.”	
Ontologi:		”Det	vi	kommer	på	idag	bygger	på	det	som	vi	har	med	oss	innan	[…]	
Allting	bygger	på	någonting,	det	kommer	någonstans	ifrån,	för	det	är	inte	taget	i	
luften.”	”Alling	har	ett	syfte.”	

Tolka:	Genom	motstånd	
och	friktion	
	
	

Kritiskt	granska	och	ifrågasätta:	”Men	varför	kan	det	se	så	olika	ut?”	(i	
kontrast	till	att	se	samband),	”Jag	tycker	kritisk	granskning	inte	bara	
finns	i	dystopier,	det	finns	i	alla	sorts	genrer.”	”Sen	kommer	den	där	
diskussionen	om	tid.”		”För	kritisk	läsning	är	väl	den	som	har	en	
analyserande	blick..?”	”Det	blir	väldigt	genrebetonat	(reagerar	på	fokus	
om	dystopier).”	”(EPA)modellen	kan	vara	svår	på	för	stora	grupper.	”Det	
kan	bli	lite	’så	där’	ibland.”	”Kanske	lite	utvattnat	till	slut.””		

Kritiskt	granska	och	ifrågasätta:	.”Hur	mycket	ska	vi	möta	eleverna	i	deras	
intressen?	”Kan	det	inte	vara	få	vara	att	man	upplever	text?”	”Skulle	man	
förstört	det	(Harry	Potter/Narnia	som	dörröppnare)	om	man	börjat	prata	om	och	
diskutera.	Hade	det	förstört	upplevelsen?”	”Det	finns	en	risk	att	gå	för	djupt	in	i	
det	(textdiskussioner)…	
”om	man	introducerar	(begrepp)	blir	det	abstrakt.”	
	

Tolka:	Genom		önskemål	 ”Hon	(på	filmen)	skulle	kunna	haft	en	mall	[…]	för	den	som	har	svårt	att	
formulera	sig,	en	skrivmall	eller	tankemall	[…]	för	maximal	stöttning.”	
”Kan	jag	få	möjlighet	att	redovisa…lite	senare.”	

Den	får	du	gärna	tipsa	om.	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

	 Hur-aspekter	fokus	inom	innehållet,	kunskap	tas	in,	fylls	på	
eller	tillägnas	

Hur-aspekter	fokus	bortom	innehållet.	Fokuserar	på	den	lärande;	inkorporerar	
kunskap	och	erfarenheter	från	individens	egen	värld	

Genom	begrepp	och	uttryck	 Se	vad-aspekter	
	

Se	vad-aspekter	
	

Genom	ålagd	text,	film	och	
uppgifthänvisningar	

Se	vad-aspekter	
	de	utgår	ifrån,	de	menar	att,	de	återkommer	till,	de	pratar	om,	
man	tar	olika	och	kombinerar	dem,	I	filmen	visas,	författaren	
har	möjligheten	att,	de	upphåller	sig	vid,	det	är	skrivet	utifrån,	
Steffenson	diskuterar,	det	andra	får	vi	förklarat	för	oss.	
Jag/vi-perspektiv:Redovisning	av	den	praktiska	uppgiftens	
genomförande	och	innehåll				

Se	vad-aspekter	
Jag/vi-perspektiv:Redovisning	av	den	praktiska	uppgiftens	genomförande	och	
innehåll	i	preteritum	vilket	ofta	inkluderar	vad-aspekter	bortom	innehållet.	

Genom	hänvisningar	till	
personer,	grupper,	text,	
litterära	verk,	film	och	
samhälle,	omvärld	och	histori	

Se	vad-aspekt	
	

Se	vad-aspekt	
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	elever	och	elevgrupper:		sjuan,	nian,	eleven,	
pojken	har/läst/gjort/reagerat/tolkat/funderat/	hållt	på	med	el	dyl	(alt.	i	
preteritum)	
Hänvisning	till	jaget	kontakt	med	kollegor:		Bibliotikaren	har/visade/hittat	ett	bra	
upplägg,	som	kollegan	X	gjorde.	
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	verk:		Författaren	har	inspirerats	av,	att	se	från	
Strindbergsperpektiv,	Alexandra	Pascalido	berättar	ur	sitt	perspektiv.	John	Hurst	
skillde	på.,i	historieböckerna	får	du	inte	reda	på,	karaktären	går	in	och	ut	ur	texten,	
författaren	har	luskat	i	en	annan	del	av	historien	o.s.v	

	Genom	
tillämpningshandlingar	

Att	läsa	(innehållet),	att	titta	(på	filmen),	att	fasta	för	(något	i	
innehållet),	att	utföra	uppgiften,	att	redovisa	den	praktiska	
uppgiftens	genomförande	och	innehåll.			
	

Hänvisning	till	jagets	(alt	vi)	handlingar:	Verbet	att	göra	i	olika	former	(t.ex;	jag	har	
gjort).	Verbet	att	prata	i	olika	former	(t.ex;	vi	har	pratat	om)	Verbet	att	köra	i	olika	
former	(t.	ex;	vi	har	kört	boken	om)	Verbet	att	hålla	på	i	olika	former	(t.	ex;	vi	
håller	på	med),	Verbet	att	läsa	i	olika	former	(t.	ex;	vi	läser,	vi	läste),	,	jag	berättade	
just	,	,	vi	hade	tjejsamtal,	Jag	delade	PDF-bilderna		o.s.v	

Genom	känslor	och	värdering	 Verbet	att	känna	i	olika	kombinationer	(t.ex;	det	kändes	som,	
det	känns,	jag	kände	väl,	jag	känner	att)	Verbet	att	tycka	i	olika	
kombinationer	(t.ex;	jag	tycker)	kombinationer)	Verbet	att	
tänka	i	olika	kombinationer	(t.ex;	jag	tänker	att).	Negativ	klang;	
det	var	svårt	att	hänga	med,	det	frustrerade	mig.	Positiv	klang;	
inspirerad,	intressant,		åh	vad	perfekt,	jättebra,	intressant	

Jag	hittade	en	himla	bra	text,	slutet	är	väldigt	starkt	i	filmen,	Den(Kasuners	rike)	
funkar	kanon.	

Genom	frågor		 Vad	är	det	för	element	de	tänker	på?	Varför	skriver	han	
(författaren…)?	Varför	tar	man	filmen	här	då?	Jag	funderar	på.	
Jag	undrar	över?		

Är	det	någon	som	har	gjort	något	Har	ni	läst	den?	Vad	hette	hon?	Förra	året?	

Hur-aspekter:	Lässtrategier	för	skönlitteratur,	Del	6:	Lässtrategier	för	att	läsa	och	förstå	fiktiva	och	faktiva	texter	



	
	

	 Hur-aspekter	fokus	inom	innehållet,	fokuserar	på	den	
lärande;	se	saker	i	nytt	ljus,	få	insikter,	kritisk	granska	och	
utveckling	av	nya	förmågor	
	

Hur	aspekter	fokus	bortom	innehållet.	Fokuserat	på	den	lärande;	se	saker	i	
nytt	ljus,	få	insikter,	kritiskt	granska	och	utveckling	av	nya	förmågor	

Genom	begrepp	och	
uttryck	

Kommentarer	som	visar	behov	av	reptetion	
	

	
	

Genom	text,	film	och	
uppgift	i	del	6.	

	 	

Genom	hänvisningar	till	
personer,	grupper,	text,	
litterära	verk,	film,	
samhälle,	omvärld	och	
historia	samt	handlingar	
kopplade	till	dessa.	

	Möjliga	användningsideér	och	hjälpmedel:	
	
Möjlig	tillämpning:	”(fortsättningsvis)	skall	vi	vara	aktiva	och	
förklarande…”,	
”(vi	kan	fråga	)	vad	kan	jag	stryka	under	i	den	här	texten.”	
”Att	ha	den	här	diskussionen	med	eleverna	blir	viktig.””…	det	
kan	man	göra	med	sjuorna	i	ett	senare	skede	(skriva	
kontrakt).	”Jag	kan	se	det	framför	mig,	om	jag	skulle	göra	
detta	i	nian.”	

Möjliga	användningsidéer	och	hjälpmedel:	Texten	om	Rosa	Parks	är	bra	att	
använda.	Vi	ser	lite	vad	vi	kan	hitta	(för	bra	exempel).	”Kan	man	inte	ta	
filmen?(Titanic).		”Man	kan	ha	filmen	(som	media)…	”	Jag	skulle	vara	väldigt	
intresserad	av	detta	med	Liliam	Thuram,	för	jag	har	läst	den	men	inte	
riktigt…kommit	på	hur	jag	skall	jobba	med	den.”	(tips	från	kollega	ger	praktiska	
insikter),	Kan	man	inte	ta	filmen?(Titanic)	
Möjlig	tillämpning:	Jag	skall	googla”	(om	förklaring	till	
fiktionaliseringshandingar,	något	som	X	anser	saknas	i	innehållet)”	”(Man	kan)	
dra	paralleller.”	”Det	är	något	man	skulle	kunna	lägga	på	vår	gemesamma	
google…	där	finns	ju	hela	upplägget.””	Vi	kan	kopiera	det	kapitlet…”		

Genom	känslor	och	
värdering	

Redovising	av	den	praktiska	uppgfitens	genomslag	både	hos		
självet	och	hos	eleven.	

	

Tolka:	genom	
antaganden,	slutsater	
och	konstateranden	
	

Jagets	tolkning	av	textens	kärna	och	vad	man	tar	med	sig:	
(Man	ska	vara)	källkritisk/kritisk,	vara	källkritisk	så	får	eleven	
tillgång	till	metatänkandet,		(man	skall	vara)	medveten,	en	
kritisk	läsare.	(Man	skall)	uppmärksamma	eleverna	på…fällan	
med	självbiografiska	böcker	och	fiktiva	jagböcker.	”Men	
minsta	möjliga	nämnaren	kan	man	ta	med	sig	och	den	är	
jätteviktig	och	den	har	vi	kanske	inte	betonat	så	mycket	i	vår	
undervisning	så	det	är	ju	bra.	Men	rent	akademiskt	så	känner	
man	sig	inte	fullärd.”	”Det	handlar	om	att	få	upp	ögonen.”	
”Det	kanske	är	hela	poängen	med	texten?	(vad	är	sanning	
och	inte)	
Metalärande:	Det	här	är	en	lärtext,	tänker	jag.	
Slutsatser	och	konstaterande:		
	”Det	verkar	vara	något	tema	(att	karaktärerna	inte	bör	
förvecklas	med		den	biologiska	författaren).”		”Faktiv	läsning	
och	dokumentär	text	sätter	jag	likamedtecken	där.”	

Slutsatser	och	konstateranden:	
	(man	ska)	påminna	om	att	karaktärerna	inte	bör	förvecklas	med	den	biologiska	
författaren.	”	
Möjlig	metodik:	”	Om	man	tar	lusskalan	(teoretisk	mätmetod)”	”	Lagers	(en	
teori)	fyra	positioner…hur	man	går	in	och	ut	ur	huset…”	(Ser	textens	innehåll	ur	
ett	teoretisk	perspektiv	(abstrakt).	)	’	Närläsning	skulle	kunna	vara	en	
(lässtrategie)	för	fiktionen!	Alltså	litteraturen	för	litteraturens	skull.	
Ontologi/epistemologi:	”Metaperspektiv	kan	man	väl	ha	på	väldigt	många	
saker.”	”	allt	(är)	ett	urval,	varje	människas	tolkning	av	världen	är	ju	subjektiv.	
Och	allt	som	jag	skriver	ner	som	fakta	kommer	vara	subjektiv	om	du	inte	kan	
någon	kemisk	formel	då.	Jag	menar	Einstein	har	ju	någon	formel	som	verkar	stå	
sig	[…]	för	mig	verkar	sanningshalten	gå	omlott.”		
”Då	kommer	jag	till	min	sluttanke	som	är	mer	filosofisk	och	det	är;	vad	är	
egentligen	verkligheten?	[…]	det	känns	som	om	verlighetsbegreppet	håller	på	
att	urholkas	[…]	Vad	är	verklighet	liksom?”		
”Det	är	ungefär	som	om	man	skall	sitta	och	utröna	om	Gud	finns	eller	inte…”		



	
	

”Även	om	man	läser	en	faktatext	och	tycker	man	läser	om	
’sanningen’	kan	jag	ha	ett	kritisk	förhållningssätt.”	
”Då	skall	det	vara	någon	som	dokumenterar,	visar	råfakta	
(för	att	visa	sanning)””	I	sådana	fall	finns	det	nog	väldigt	få	
exempel	på	faktion.”	)”Det	kanske	finns	någon	elev	som	är	
godtrogen	men	då	har	det	nog	att	göra	med	deras	
omvärldskunskap	i	sådana	fall,	inte	i	lässtrategierna…”	
”...fiktiva	texter	kan	ju	innehålla	ett	symbolspråk	som	är	
konstant	genom	tiderna	[…]vi	säger	Shakespeare	till	exempel	
som	jobbar	med	allmänmänskliga	teman,	där	är	det	kanske	
det	fiktiva	lättare	att	förstå[…]	för	vi	kan	relatera	till	kärlek,	
snålhet,	svartsjuka…”	
”In	min	klass	känns	det	som	att	det	är	elever	som	är	mer	
otränade	läsare	som	hellre	läser	(faktiva	texter)[…]	innan	de	
går	in	i	en	fantasivärld	vill	de	läsa	något	konkret	eller	om	
konkreta	människor…”	
Tolkningprocess:	”Jag	tycker	mig	utläsa…”		

	”En	känsloupplevelse	är	den	egentligen	mindre	sann?”		
”Finns	det	egentligen	någonting	som	inte	har	blivit	färgat	av	någonting?	[…]	för	
att	vara	lite	Jungsk,	det	här	med	skuggorna	som	ligger	över	oss;	samhällets	
skugga,	kyrkans	skugga,	våra	föräldrars	skugga,	alltihop	gör	ett	avtryck	på	ett	
eller	annat	sätt.”	
””Beror	på	hur	man	vrider	den	(saken).””Människor,	vi	tänker	och	känner	och	
alla	upplever.	Jag	tror	inte	att	man	kan	vara	så	in	i	bomben	objektiv	alltid.”		
”Vad	är	den	riktiga	sanningen	liksom?”	”Vad	är	sanningen	då?	Att	allt	är	
subjektivt,	ja”	”Vad	är	verkligt?”	
”Verkligenheten		tolkas	också…man	utesluter	och	lägger	till.”	
Litteratur	och	författare:	Författaren	är	ju	litteraturens	regissörens,		
eleverna	älskar	faktaböcker,	vi	konstaterar	att	eleverna	tycker	om	berättelser	
om	sanningen.	Våra	läromedel	genom	tiderna	har	fått	kritik…vi	lägger	mycket	
fokus	på	vissa	saker	och	utelämnar	annat	och	varför	skall	det	vara	mer	riktigt	än	
något	annat?”	Han	(Strindberg)	skriver	väldigt	emotionellt…	det	är	fortfarande	
lika	subjektivt	(som	självbiografier)…	
Samhälle:	”Vissa	saker	får	man	inte	göra	i	USA”,	”Sverige	är	ju	ganska	influerat	
av	Finland.”	

Tolka:	genom	motstånd	
och	friktion	
	

Kritiskt	granska:	
”Sen	undrar	jag..	”	”Jag	hakar	upp	mig	på…”.”	Man	blir	bara	
mer	förvirrad.”	”Får	inte	reda	på..”,”	fattar	inte		
riktigt…”,	”Jag	letar	efter”,”Jag	tappar	bort	mig….”	”Jag	vet	
fortfarande	inte…”	
”Det	är	någonting	som	saknas	i	dom	här;	förklaring.”	”Det	
saknas	bitar	i	det	här	som	gör	att	det	blir	svårt	att	läsa,	det	
blir	svårt	för	oss	att	förstå”,		”Jag	funderar	på…””Jag	äger	inte	
orden	eller	innehållet.”	”Jag	vet	fortfarande	inte	vad	
kombination	är.”	”Det	enda	de	har	förklarat	är	att	man	skall	
vara	medveten	om	att	det	är	fiktion.	De	har	inte	gett	någon	
annan	strategi.”	.”Rent	praktiskt	så	hara	vi	nog	fattat	vad	det	
går	ut	på…men	om	man	skulle	gå	in	akademiskt	eller	
intelektuellt	så	är	jag	rädd	för	att	jag	(inte	förstår).”	
Ifrågasätta:	”Varför	skriver	han	(författaren…?	Varför	tar	man	
filmen	här	då?	”Vad	då	strategier?	För	mig	är	det	mer	teknik	
än	en	föreställning.”	”Jättekonstigt,	man	använder	sig	av	
skönlitterär	film	för	att	visa	det..”	Ungefär	som	om	det	inte	
fanns	några	bra	exempel	i	litteruren.	(texten	har	

”En	känsloupplevelse,	är	den	egentligen	mindre	sann?”	
	
	



	
	

filmexempel).”	Störigt	när	de	ger	filmexempel	hela	tiden.”	
”De	har	glömt	att	vi	inte	kan	det	här”	
”På	något	sätt	kändes	det	som	om	fiktion	inte	var	sanning,	
alltså	inte	sa	något	om	världen…”		
Skulle	det	då	betyda	att	fiktion,	alltså	skönlitteratur	inte	
säger	någonting	om	världen?”	(Här	finns	en	begränsing	i	
texten	som	A	inte	vill	befatta	sig	med.	)	”För	vad	är	en	faktiv	
text?	Jo,	det	är	också	en	selektion,	ett	urval,	en	beskrivning	
av	världen.	Alltså	kolla	politik…du	kommer	få	helt	olika	
tolkning	[…]	Vad	är	sanning	liksom?”		
”Har	vi	tolkat	det	rätt	då	är	det	bara	sant	eller	inte	sant	då?”	
”Vad	skall	jag	lära	eleverna	utom	att	de	skall	vara	
medvetna?”	”Hur	skall	jag	tala	omför	dom	(eleverna)…?	Vad	
är	mest	rätt?”	
”Ska	man	inte	vara	källkritisk	mer	än	någonsin	om	det	är	en	
faktiv	text?”	…””Men	kan	man	ha	ett	faktiskt	kontrakt?”	
Avsaknad	av	exempel:	”Om	det	(metaperspektivet)	är	då	det	
här	filosofiska;	att	lära	om	livet.	Men?	De	ger	inga	faktiska	
(exempel)”	”Vad	är	det	för	element	de	tänker	på?	”de	pratar	
om	metatänkandet	med	ger	inget	perspektiv	på	detta	eller	
exemepel.”	De	ger	inga	faktiska	exempel.		Ger	inga	exempel,	
Återvänder	ofta	till	text	och	formuleringer:	(se	vadaspekter,	
speciellt	citat)	”om	vi	går	tillbaka	och	tittar	på,”,	skulle	gärna	
vilja	återvända	till	stycket	om..”		
Ordväxlingar:	”det	blev	rena	debatten	här”	

Tolka:	genom		önskemål	
(visar	insikt	om	eget	
lärande)	

Kan	jag	få	svaret	då?	 	”Jag	behöver	repetera,”	”Man	vill	veta	vad	de	menar..”	”Finns	det	andra	
(lässtrategier)	som	är	implicita	får	de	gärna	skriva	ut	det…”	
”Sen	skulle	jag	gärna	velat	ha	lite	bra	litteraturexempel.”	”Det	hade	varit	
hjälpsamt	att	skriva	några	sådana	(exempel)””…	om	de	kan	utveckla.”	
”	Ge	exempel	på	vad	som	gör	att	jag	kan	stanna	kvar	i	texten,	””Kan	man	hitta	
någon	lättare	beskrivning	av	det	här?”	
	

	

	



	
	

	

Individerna	närmar	sig	
lärandet:	

Hur-aspekter	fokus	inom	innehållet,	kunskap	tas	in,	fylls	på	
eller	tillägnas	
	

Hur	aspekter	fokus	bortom	innehållet.	Fokuserar	på	den	lärande;	inkorporerar	
kunskap	och	erfarenheter	från	individens	egen	värld	

Genom	begrepp	och	
uttryck	

Se	vad-aspekter		
	

Se	vad-aspekter	
	

Genom	ålagd	text,	film	
och	uppgifthänvisningar	

Se	vad-aspekter	
De	säger/pratar,	filmen,	man	skriver,	texten	medför,		filmen	
visar,	stycket	om,	citatexempel,	i	denna	modulen,	sidan	5,	
exempel,	bilden	(syftar	på	triangelmodellen),	i	uppgiften	
Redovisning	av	den	praktiska	uppgiftens	genomförande	och	
innehåll	

Se	vad-aspekter	
	

Genom	hänvisningar	till	
personer,	grupper,	text,	
litterära	verk,	film	och	
samhälle,	omvärld	och	
historia	

Se	vad-aspekter	
T.	ex:	Jag	tänker	på	Flyga	drake	som	det	står	om	på	sidan	
fem.	

Se	vad-aspekt	
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	elever	och	elevgrupper:	min	förra	klass/nian,	
åttan,	barn	och	ungdomar	är/har		
Hänvisning	till	jagets	kontakt	med	andra	grupper:	min	son,	mina	föräldrar,	de	
nyanlända,		
Hänvsining	till	jagets	kontakt	med	samhälle/omvärld:	I	England	

	Genom	
tillämpningshandlingar	

Att	läsa	(innehållet),	att	titta	(på	filmen),	att	fastna	för	(något	
i	innehållet).			

Hänvisning	till	jagets	(alt	vi)	handlingar:	Verbet	att	prata	i	olika	former	(t.ex;	vi	
pratade	om),	jag	skrev/satte	mig		in	i/	kommer	ihåg/sett/lekte/	byggde/har	
/tvingade	mig	inte	på		

Genom	känslor	och	
värdering	

Verbet	att	känna	i	olika	kombinationer	(t.ex;	det	kändes	som,	
det	känns,	jag	kände	väl,	jag	känner	att)	Verbet	att	tycka	i	
olika	kombinationer	(t.ex;	jag	tycker)	kombinationer)	Verbet	
att	tänka	i	olika	kombinationer	(t.ex;	jag	tänker	att).	Negativ	
klang:	Jag	blir	rädd,	känner	en	stress,	blir	splittrad.	Positiv	
klang:	lättläst,	filmen	var	bra,	belysande,	intressant,	den	var	
inte	så	konstig.		spännande	

	

Genom	frågor		 Samtalsledare:	Finns	det	någon	annan	aspekt	som	du	
funderat	över?			Tyckte	ni	att	det	berikar	någonting?	Tillför	
de	något	annat?			Du	var	inne	på	någonting?	Något	eget	spår	
som	du	funderat	över?	Du	talar	om	läslyftet?	
Gruppmedlemmar:		Vad	är	det	för	ord	du	använder?	
Jag	har	en	fråga	kring	konsitutionell	kompetens?	Vad	skall	jag	
ta	med	mig?	Är	det	så	dom	menar?	Vad	då?		Förstår	du	vad	
jag	menar?		
	

Vad	hette	filmen?	Upplever	ni	det	så?	Vad	heter	han,	britten?	Du	hade	väl	gjort	
närläsning?		
	

Hur-aspekter:	Lässtrategier	för	skönlitteratur	del	7:	Att	läsa	de	obekanta	



	
	

	 Hur-aspekter	fokus	inom	innehållet,	fokuserar	på	den	
lärande;	se	saker	i	nytt	ljus,	få	insikter,	kritisk	granska	och	
utveckling	av	nya	förmågor	
	

Hur	aspekter	fokus	bortom	innehållet.	Fokuserat	på	den	lärande;	se	saker	i	
nytt	ljus,	få	insikter,	kritiskt	granska	och	utveckling	av	nya	förmågor	

Genom	begrepp	och	
uttryck	

	 	
	

Genom	text	och	
filmhänvisningar	

	 	

Genom	hänvisningar	till	
personer,	grupper,	text,	
litterära	verk,	film,	
samhälle,	omvärld	och	
historia	samt	handlingar	
kopplade	till	dessa	

Möjliga	användningsidéeer	och	hjälpmedel:	”Man	fick	lite	fler	
tankar.”	”frågeställningar	om	miljön”,	”	Det	är	vad	jag	tar	
med	mig	(viktigt	med	kontext	både	när	det	gäller	kulturer	
och	tid)”	”hur	man	jobbar	med	de	nyanlända,”	
	
Möjlig	tillämning:	samarbete	mellan	olika	ämnesområden,	
man	måste	börja	med	språket	,	”nu	kanske	vi	trycker	lite	på	
det	(att	det	är	viktigt	med	kontext).”	
	

Möjliga	användningsidéeer	och	hjälpmedel:	Tänkte	att	(The	swedish	theory	of	
love)	skulle	vara	(ett	exempel).	(Att	titta	på	vår	egen	kultur)	skulle	kunna	vara	
ett	sätt	att	hur	det	skulle	kunna	se	ut	från	en	annan	kultur,	för	att	förstå	att	vår	
kritik	inte	heller	alltid	är	rättvis.”	”(The	swedish	theory	of	love)	kan	också	vara	
en	ingång	och	(visa)	hur	vi	blir	betraktade	utifrån.”	”Jag	blir	lite	sugen	för	jag	har	
inte	gjort	det	här	med		närläsning.”	
Möjlig	tillämning:	”Kroka	arm	med	SO-läraren…utifrån	SO:ns	paraply	kroka	i	
svenska	eller	engelska	eller	franska.”	”Vi	borde	jobba	mera	så”	”(Att	titta	på	den	
egna	kulturen)	genom	ett	kritisk	öga”	”Man	kan	alltid	diskutera..”	

Genom	känslor	och	
värdering	

(Redovisning	av	den	praktiska	uppgiftens	genomslag	både	
hos	självet	och	eleven)	”Jag	har	banne	mig	inte	den	tiden!	
(syftar	på	modellens	tre	kompetenser)”	”Jag	blir	räddare	än	
jag	varit	någon	gång	innan	(syftar	på	presentism).”	

”Det	skulle	vara	jätte	tacksamt	(syftar	till	samarbete	med	SO:n)”		

Tolka:	genom	
antaganden,	slutsater	
och	konstateranden	
	

Självinsikt:	”Jag	fick	(en	knäpp	på	näsan,	visar	genom	
kroppspråk)	när	jag	började	fundera	över	hur	mycket	jag	själv	
begriper	av	kontexten	(syftar	på	Flyga	drake)[…]för	att	kunna	
möta	ungdomars	funderingar.”	
”Det	(innehållet	i	texten)	är	mer	för	att	lära,	allså	för	
planering	och	för	läraren	egentligen	än	att	använda	på	
eleverna.”		
Tolkningsprocess:	”Jag	tolkar	det	(innehållet)	så”,	”Här	var	tre	
nya	begrepp,	det	här	blandas	ju	med	Langer	(drar	parallell).”	
Konstaterande	och	slutsats:	”Jag	ser	detta	som	en	intelligens	
egentligen	(den	konsitionella	komptensen).”	”Saker	(teorier	i	
texten)	går	lite	omlott.”	”Man		kanske	får	välja	en	modell	
som	…	man		tycker	eleverna	förstår,”	”Man	kanske	kan	testa	
(det	i)	en	ny	klass	för	jag	tror	att	det	splittrar	dem	att	hela	
tiden	kasta	sig	mellan	olika…”	”Viktigt	med	kontext.”	

Framtida	arbete:	”…Ansvaret	ligger	ganska	tungt	på	en	som	pedagog	när	man	
använder	sig	av	material..	.att	man	faktiskt	är	påläst	och	där	känner	jag	att	jag	
att	(brister)”,	”Det	är	ju	jättemycket	man	behöver	gå	in	i”,	”Tidsaspekten	alltså,	
so	är	nästan	ett	måste	om	vi	skall	hinna.”	”Vikten	av	samarbete	är	oerhört	
viktig.”	
Möjlig	metodik:	”(Man	får)	ständigt	ha	en	diskussion	om	det	(språket),”	”Man	
kan	alltid	träna	upp	en	intelligens	men	den	är	långt	ifrån	självklar.”	”Det	öppnar	
upp	med	enkla	frågor	många	gånger.		
Barn	och	ungdomar:	”Många	barn	och	ungdomar…är	så	otroligt	grunda	[…]	kan	
liksom	bara	se	det	från	en	sida.”	”Det	är	(en)	mycket	mer	krävande	generation	
idag	,	de	argumenterar,	de	är	bra	på	att	hitta	andra	(vinklar).”	”De	sociala	
medierna	är	väldigt	uppbyggda	kring	nuet.”		
Ontologi:	”Jag	är	också	del	av	någonting,	som	inte	är	bättre	eller	sämre	än	
någonting	annat…	Jag	har	också	en	stämpel.”	



	
	

Tolka:	genom	motstånd	
och	friktion	

Kritiskt	granska	och	ifågasätta	
”Samtidigt	tyckte	jag	att	dom	kokade	väldigt	mycket	soppa	
på	spiken.”		”Men	det	är	väl	egentligen	den	här	
transfergrejen?”	”Det	sätter	sig	inte	riktigt.	”	”man	kan		inte	
täcka	allt	det	här	och		hålla	sig	till	dom	hela	tiden.”	”Finns	det	
några	generalla	frågor	man	ställer	sig	(	till	exempelvis	
konstitutionell	komptens?	”Hur	det	blir	när	man	översätter	
olika	saker	vet	man	ju	inte.”		
Ordväxling	om	presentism:	”Var	befinner	sig	ungdomarna?	
(syfter	till	presentism)	De	och	jag	lever	i	två	helt	olika	
världar”	”Men	är	det	inte	så	att	dagens	ungdom	blir	så	
matade,	de	har	mött	så	mycket,	rest	så	mycket,	hittar	så	
mycket	på	nätet..	(de)	kanske	är	lite	mätta	på	allting?		
”Men	har	det	inte	alltid	varit	så	(syftar	på	presentism)”		
”Vi	tar	så	himla	självklart	att	alla	får	dom	här	bilderna	i	
huvudet	(syftar	till	konstituell	kompetens)	[…]	Det	tror	jag	
faktiskt	inte	att	man	skall	ta	så	himla	självklart.”	
Framtida	arbete:		
”Det	känns	som	om	man	skapar	ett	eget	läromedel	och	jag	
känner	att	om	[…]	man	skall	få	balans	mellan	dom	tre	olika	
kompetenserna	(i	dagens	text)…krävs	genomtänkt	
diskussion(känner	stress),”		”Det	kommer	säkert	bli	att	man	
väljer	en	och	det	kanske	får	vara	ok.”	”Är	det	inte	så	att	
man…	kan	möta	eleven		mycket	bättre	om	man	har	alla	dom	
här	olika	teorierna	bakom?”	

Vad	är	det	för	intelligens	du	menar	då?	
	Är	det	fantasi	du	pratar	om?		
Utifrån	vissa	modeller?		
	
”Jag	känner	en	stress	när	jag	går	in	i	det	här,	alltså	svenskämnet,	det	kräver	så	
stor	inläsning	och	man	skall	vara	nyskapande	och	up-to-date	och	plocka	fram	
aktuella	texter.	”	
”Man	hinner	ju	inte	skapa	ett	material,	de	rätta	frågorna!”	
	

Ange	önskemål	 ”Skulle	vilja	ha	en	lathund	med	alla	modellerna.”	”Det	skulle	
inte	göra	något	om		man	fick	lite	frågor	till	varje,	lite	hjälp.”	

”Jag	skulle	vilja	ha	bort	det,	det	fula	i	att	prata	kultur.”		”Man	behöver	få	den	
nyfikenheten.	Fantasin	och	nyfikenheten.”	Jag	skulle	vilja	ha	en	bank…där	
någon..plockar	fram	[…]	hela	planeringar	kring	teman,	områden,	alltihop.”	
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