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BILAGA
INLEDNING

Ett antal gånger under min utbildningstid vid Linköpings universitets lärar-
utbildning  har  grupparbete kommit  upp till diskussion, då speciellt under
metodiklektioner. Kring denna arbetsform brukar det finnas många synpunkter
och erfarenheter, både positiva och negativa. Dock måste jag påpeka att jag
upplevt en tyngdpunkt på det sistnämnda.

I Läroplan för de obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) står att läsa att ”Skolan ska
sträva efter att varje elev: lär sig /…/ arbeta både självständigt och till-sammans
med andra” (s. 11). Det finns alltså i skolans styrdokument belägg för att eleverna
i vissa undervisningsmoment bör bedriva någon form av samarbete. Hur sedan
detta vidare ska tolkas och utformas är upp till varje lärare.

Mina funderingar kring grupparbete har främst kretsat kring frågan huruvida
denna arbetsform kan bidra till en större kunskapsutveckling för eleverna. Min
egen erfarenhet är att vissa ämnesmoment är lättare att få en förståelse för, genom
att  diskutera kring dem med andra studerande. Olika moment i undervisningen
kan för olika  människor  vara relativt lätta eller svåra att förstå. Borde inte
eleverna genom att, som talesättet säger, slå sina kloka huvuden ihop kunna
komplettera  varandras  ”brister”,  och på detta  sätt erhålla en bättre förståelse
om det aktuella ämnet?

I den ämneskombination jag som yrkesverksam kommer att undervisa, sam-
hällsorienterande ämnen, finns det många inslag av, för eleverna, abstrakta
moment. Några exempel på detta kan vara begreppen inflation, klimat eller politik
som naturligt ligger ganska långt ifrån elevens vardagsomgivning.

Därför funderar jag på om grupparbete kan ge ett bättre resultat för den enskilde
eleven med avseende på inlärning, än vad den individuella arbetsformen gör.

Nästa fråga blev då för mig på vilket sätt man kan komma åt själva utfallet av
undervisning, för att kunna undersöka om min fundering på något sätt kan
stämma . Hur mäter man inlärning och vad är det egentligen?
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Inlärning

Dahlgren (1977) tar upp att många med begreppet inlärning menar att människan
kommer ihåg det hon läser eller hör. Detta menar han samman-hänger med vilken
syn på kunskap man har, d v s det som inlärningen grundar sig på. Dahlgren
pekar på att den forskning som ofta bedrivits kring inlärning givit upphov till det
traditionella sättet att se på kunskap. Detta synsätt kännetecknas enligt honom av
följande:

• Kunskap ses som en kvantitet. Kvantitativ kunskap är ofta sådan som kan ge
svar på frågor som var? och när?. Ju mer som kan komas i håg, även av
sådant som egentligen saknar relevans, t ex meningslösa stavelser, kan ge
upphov till att man kan betraktas som en framstående studerande.

• Nära samband finns det mellan att minnas och att kunna återge – reprodu-
cera – det som lästs eller hörts. Genom att t ex kunna återge ett textavsnitt
ordagrant har en kunskap uppnåtts.

• Kunskap som något som är av antingen-eller-karaktär. Här passar t ex
kunskaper i namngeografi bra som exempel. Antingen är Katmandu huvud-
stad i Nepal, eller också är den inte det. Här finns inget mellanting.

Denna syn på kunskap känns för mig inte helt obekant. Jag har ofta upplevt det
som att människor som kan alla svaren på Trivial persuit-frågorna (frågespelet)
betraktas som intelligenta. Ingen brukar i vidare utsträckning fundera kring om det
finns någon djupare förståelse av dessa kunskaper. Som lärare eftersträvar jag
inte den typen av kunskap hos mina elever. För vad är det egentligen för nytta för
elever att veta att Sveriges Riksdag har 349 ledamöter, om de inte förstår vitsen
med det?

Ett av de vanligaste sätten  i skolans värld att mäta inlärning är genom skriftliga
prov. Många prov, är enligt mig mätningar av kvantitativa kunskaper - vilket år?
vem ? etc. Om jag på något sätt vill studera skillnad i resultat med avseende på
inlärning mellan individuellt arbete och grupparbete, skulle jag kunna jämföra
elevernas provresultat. Dock känner jag att det inte är en sådan kvantitativ
mätning som jag är ute efter. Jag skulle istället vilja studera elevernas
grundläggande förståelse för de ämnen som ingår i utbildningen, och hur den
förståelsen utvecklas genom grupparbete respektive individuellt arbete.

Dahlgren (1977) skriver vidare:

         ”Vi (Marton, Säljö, Svensson och Dahlgren) ser inlärning i första hand som en
           aktivitet hos oss själva varigenom våra uppfattningar av företeelser och händ-
           elser i vår omvärld förändras. Kunskap är med andra ord liktydigt med en upp-
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           fattning om någonting i vår verklighet.” (s. 12, min kommentar inom  parentes)

Här pratar Dahlgren om att inlärning är en förändring av uppfattningar. Denna syn
på inlärning ligger mig närmare än den ovan beskrivna. Vidare sägs det att
kunskap med andra ord är en uppfattning av något i omgivningen. Hur något
förstås, eller uppfattas, är ett annat sätt att se på kunskap och inlärning, än den
ovan beskrivna traditionella kunskapssynen. Den forskningsmetod som ovan
citerade Dahlgren varit med och utvecklat benämns fenomenografi. Metoden har i
några fall använts för att studera förändringar i uppfattningar före och efter
utbildning, d v s studera utfall av inlärning. Ett exempel är Hasselgrens (1981)
studie av förskollärarstuderandes förändring av uppfattningar genom sin
utbildning. Alexandersson (1994) har studerat utfall av undervisning på
KOMVUX. Denna studie kommer jag ta upp senare i arbetet.
Av dessa studier att döma verkar den fenomenografiska metoden användbar vid
undersökning av utfallsresultat.

Syften och frågeställningar

Detta arbete har ett tvåfaldigt syfte.

Det första är att beskriva den fenomenografiska metoden och ett urval
undersökningar kring inlärning och utfall.

Det andra syftet med detta arbete är att undersöka om grupparbete skiljer sig
från individuellt arbete med avseende på elevernas inlärning.

Frågeställningar:
1.  Vilka uppfattningar har några elever i åk 8 i avseende på fenomenen ”Orsak till

Västeuropas industri” och ”syftet med EU” före undervisning om Europa
2.  Vilka uppfattningar har dessa elever av ovanstående fenomen efter  under-

visning om Europa.
3.  Finns det skillnader i utfallet mellan de elever som har arbetat i grupp och de

elever som har arbetat individuellt.

Det bör här tilläggas att jag inte har för avsikt att studera gruppdynamik eller
grupprocesser, även om jag är väl medveten om att detta sätts igång vid grupp-
arbeten.
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EN KVALITATIV FORSKNINGSANSATS

Fenomenografin är en s.k. kvalitativ forskningsmetod. I Pedagogisk uppslags-
bok definieras kvalitativ metod som följer:
         ”Samhällsvetenskaplig forskningsmetod där målet med forskningen är att
            klarlägga såväl de yttre omständigheterna som den djupare innebörden av
            människors handlingar. /…/ utgår från naturliga sammanhang och miljöer
            där helheten i upplevelsen är betydelsefull, varför t ex intellekt och känsla
            ingår i denna helhet.” (s. 328)

Fenomenografi

Fenomenografin har sina rötter i Pedagogiska Institutionen vid Göteborgs Uni-
versitet. Där startades under 70-talets början ett inlärningspsykologiskt forsk-
ningsprojekt, som resulterade i publikationen Inlärning och omvärldsuppfatt-
ning. Författarna till boken - Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart
Svensson och Roger Säljö (och deras forskningsgrupp) blev efter titeln seder-
mera benämnda INOM-gruppen. (Alexandersson, 1994)

Ference Marton gav 1981 forskningsansatsen dess benämning fenomenografi.
Genom  att titta på  termens grundbetydelser, ges  en  större inblick i vad som
egentligen studeras inom fenomenografin. Benämningen är bildad av ordet fen-
omenon  (från det grekiska ordet phainomenon) vars betydelse är "det som visar
sig" och ordet Grafia vars ungefärliga betydelse är "att beskriva i ord eller bild".
En  sammansättning av dessa  ord ger oss  då att fenomenografi "beskriver det
som visar sig". Det centrala i fenomenografin  blir det  som för det mänskliga
sinnet visar sig. (Alexandersson, 1994)

Till att börja med bör det nämnas att fenomenografin inte har för avsikt att be-
röra inlärning av mer praktisk inriktning som t ex hur och varför människor lär sig
spela  piano  eller köra bil. Istället studeras inlärning genom muntlig eller skriftlig
kommunikation. (Dahlgren, 1977)  Marton uttrycker det så här:

         "Vi var (och är) i första hand intresserade av inlärning av den typ som präglar
           de flesta studenters vardag, nämligen den typ av inlärning som går ut på att
           man får reda på saker och  ting genom skrivet eller talat språk"
                                                                                                  (Marton, 1977 s.154)

Svensson (1984) säger att INOM-gruppen i sin forskning har haft en pedagogisk
utgångspunkt, som  bidrar till  en annorlunda syn på forskning kring inlärning. Då
många tidigare forskare gjort en uppdelning mellan inlärning och utveckling menar
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han att fenomenograferna rört sig i ett mellanliggande område, då   inlärning av
utvecklande karaktär studerats, alltså den inlärning som är av pedagogiskt
intresse. (Svensson, 1984)

Dahlgren (1986)  betecknar inlärningssynen inom fenomenografin som kvalit-ativ.
Intresset är inte ”hur mycket som lärs in”, d v s en kvantitativ syn, anspel-ande på
den kvantitativa kunskapssyn som beskrivits i inledningen. Istället ligger här fokus
på ”vad som lärs in”.

Marton (1977) förklarar innebörden av en kvalitativ syn på inlärning med att det i
första hand avses att uppfattningar är olika – människor kan uppfatta samma
fenomen på olika sätt. Därför  innebär inte  benämningen kvalitativ här  att en
uppfattning är bättre än en annan, utan att uppfattningarna kan vara kvalitativt
skilda. Dock tar många fenomenografiska  studier upp fenomen där vissa
uppfattningar är ”mer rätta” i sammanhanget än andra. Det är också till största del
sådana studier som jag kommer att ta upp i detta arbete.

Första och andra ordningens perspektiv

Uljens (1989) skriver att fenomenografin särskiljer mellan  uppfattningar i ett
"första och andra ordningens perspektiv". Den första ordningens perspektiv får
representera att en forskare på egen hand direkt beskriver det fenomen som han
/hon finner vara av intresse. Den andra ordningens perspektiv berör istället hur
andra människor uppfattar detta fenomen. De fenomenografiska forskarna är
alltså helt inriktade på den andra ordningens perspektiv, eftersom huvudintresset
inte är att få fram vad som är sant eller falskt. Detta förklaras tydligare med en
figur.

                   P =============== F

      Figur 1. Beskrivning av första och andra ordningens perspektiv. (Underlag: Uljens, 1989)

En forskare som studera ett fenomen, och gör det i den första ordningens
perspektiv, riktar sig direkt mot detta fenomen (F) och bortser från personen (P).
Studeras istället fenomenet i den andra ordningens perspektiv, ses det till
personens uppfattning ( === ) av det, alltså förbindelsen mellan person och
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fenomenet. Därför kan alltså forskning bedrivas på samma fenomen inom både
första och andra ordningens perspektiv. (Uljens, 1989)

I huvuddelen av västerländsk forskning, och så även inom den fenomenograf-
iska, anses det att det går att jämföra människors uppfattningar av en yttre verk-
lighet med en yttre verklighet. Fenomenograferna menar dock att denna jämför-
else sker genom att  jämföra människors olika uppfattningar av samma fenomen i
denna yttre verklighet. (Uljens, 1989)

Skillnaden mellan en självständigt existerande verklighet och uppfattandet av
denna verklighet är en klassisk filosofisk fråga. Uljens (1989) menar att feno-
menografin i denna fråga intar ett sorts mellanläge. Inom forskningsansatsen
pekas det på att det förvisso utanför människan finns en yttre verklighet, men att
meningen eller betydelsen av den fastställs först genom människans uppfattande
av den. Genom att människan tillskrivs en aktivitet (att uppfatta), ser
fenomenografin  på människan som skapande. (Uljens, 1989)

Att studera människors uppfattningar

Det man inom den  fenomenografiska forskningen studerar är människors upp-
fattningar av olika fenomen i omvärlden, eftersom utgångspunkten är att feno-
men i denna omvärld för olika människor kan ha olika innebörder. Det är dock
inte uppfattningar om ett fenomen som studeras, då detta skulle bli samma sak
som en åsikt. Genom att istället titta på en uppfattning av ett fenomen, åtkoms
istället  människans grundläggande förståelse av detta fenomen. (Uljens, 1989)
För att reda ut det hela ger jag ett exempel. Om någon frågar mig som lärar-
kandidat om min uppfattning om Linköpings lärarutbildning vill den personen  ha
mina åsikter till svar, t ex om jag tycker att det är en relativt bra eller dålig
utbildning. Då tar personen del av mina värderingar och erfarenheter angående
min utbildning. En fenomenografisk forskare  söker inte efter åsikter, utan skulle i
detta fallet studera min förståelse för vad lärarutbildningen egentligen är. Jag kan t
ex uppfatta den vara en yrkesutbildning eller en utbildning av mer akademisk
prägel.

Uljens (1989) beskriver att ”uppfatta något” som ett sätt att skapa mening. Denna
mening skapas mellan människan och hennes omvärld. Vidare säger han:

         ”Uppfattandet innebär då det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse
           eller ett objekt i sin omvärld. Uppfattningar är den oreflekterade grund som vi
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           utgår från i vårt handlande och i våra resonemang. Uppfattningar utgör den för
           givet tagna verkligheten.”  (s. 19)

Uppfattningarnas vad- och hur aspekt

Alexandersson (1994) tar upp vad fenomenograferna benämner som
uppfattningars vad- och hur-aspekter. För att förklara det hela tar han som
exempel upp mödrars uppfattningar om barnuppfostran. Om en  fenomeno-
grafisk forskare vill undersöka detta, måste mödrarna till att börja med ha en
uppfattning av vad barnuppfostran är. Om detta av olika mödrar skulle uppfattas
som olika fenomen, skulle man inte heller kunna prata om olika uppfattningar av
samma fenomen. Detta betecknas som uppfattningens vad-aspekt, eftersom det
syftar till vad som uppfattningar söks av. Uppfattningens hur-aspekt avser å
andra sidan de olika uppfattningarna av samma fenomen, i detta fall då t ex hur
ansvar utvecklas hos barn. (Alexandersson, 1994)

Fenomenets karaktär

Uljens (1989) delar in fenomenen som uppfattas i två karaktärer, primära och
sekundära fenomen. Han påpekar dock att denna indelning inte på något sätt ska
ses som en slags rangordning, utan istället som ”forskningsteknisk  differenti-
ering” (s. 30). Med primära fenomen avser han sådana som i någon mening är
socialt, psykiskt eller fysiskt i förhand avgränsade. Ett ting, en text eller en bild är
exempel på sådana. Dessa fenomen kan ur forskarens synpunkt inte variera.
Den andra typen av fenomen som han kan urskilja, det sekundära, är i motsats till
det primära inte innehållsmässigt avgränsningsbart för forskaren. Ett exem-pel på
ett sådant fenomen är fostran. Om det som studeras är en persons upp-fattning
av fostran, går det  ej sedan, som med det primära fenomenet, jämföra detta med
ett original, eftersom det inte finns något. (Uljens, 1989)

Fenomenografins syn på inlärning

Anhängare av det fenomenografiska synsättet menar sig ha en relationell syn på
inlärning. Svensson (1984) uttrycker det så här:
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         ”enligt detta synsätt (fenomenografins) är inlärningens resultat /…/ en förändrad
           relation mellan människan och hennes omvärld. Inlärning är inte en förändring
           inom ett lärande system utan mellan den lärande och omgivningen.”
                                                                             (s. 8, min kommentar inom parentes )

Detta innebär att inlärningen och dess resultat alltså är en förändring i relationen
mellan individen och omvärlden. Vi har tidigare tittat på fenomenografins
indelning av uppfattningar i första och andra ordningens perspektiv. Svensson
(1984) gör ytterligare en särskiljning inom den andra ordningens perspektiv,
nämligen den första och andra ordningens relation. För att tydliggöra detta
vidareutvecklas figur 1.

      Tidpunkt 1   P =============== F

      Tidpunkt 2   P:::::::::::::::::::::::::::::::: F

  Figur 2. Beskrivning av första och andra ordningens relation. (underlag: Uljens, 1989)

Uppfattningarna visas genom olika teckenrader mellan personen (P) och feno-
menet (F). Med termen den första ordningens relation avser Svensson(i Uljens,
1989) den aktuella uppfattningen. Genom detta ser vi då att båda uppfattning-arna
i figur 2, är aktuella för respektive tidpunkt. Alltså är båda dessa, trots att de är
kvalitativt skilda, uppfattningar av första relationen. Förändringen (pilen) mellan
uppfattningarna benämner Svensson som en relation av andra ordningen. Dessa
begrepp blir alltså brukbara då vi talar om en förändring av en persons
uppfattningar av ett fenomen.

Den fenomenografiska metoden

Forskningsarbetets process kommer att beskrivas mer detaljerat i arbetets
metoddel, men tas här upp kortfattat för att underlätta läsningen.
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För det första väljs givetvis vilken grupps uppfattningar av ett fenomen som ska
studeras och vilket, eller vilka, fenomen, man vill se deras uppfattningar av.
Därefter intervjuas varje individ vanligtvis var för sig, och en bandinspelning av
hela intervjun skrivs sedan ut ordagrant. Därefter söks  efter olika uppfattningar
av fenomenet genom ett grundligt analyserande av utskrifterna. De olika
uppfattningarna indelas sedan i beskrivningskategorier. (Uljens, 1989)

De beskrivningskategorier som återfinns utgör det viktigaste resultatet  i den
fenomenografiska undersökningen. Det är därför viktigt att påpeka att beskriv-
ningskategorierna inte ska vara uttänkta och existerande innan analysen.
(Dahlgren&Vernersson, 1987)

Uljens (1989) tar upp de tre vanligaste formerna av system för beskrivnings-
kategorier inom den fenomenografiska ansatsen. Dessa system reglerar de
inbördes förhållandena mellan de olika kategorierna. De tre systemen presen-teras
nedan:

1. Horisontala system
Med detta system avses att de funna kategorierna inte på något sätt kan
rangordnas i förhållande till varandra, utan måste betraktas som jämbördiga. Varje
uppfattning väger lika tungt. Figur 3 belyser relationen mellan kategorierna.

          A          B           C              D

      Figur 3. Relationen mellan kategorierna i ett horisontellt system

2. Vertikala system
Vid studier av förändringar av uppfattningar kan detta system användas, då
kategorierna rangordnas med hänsyn till förändringar i uppfattningar. I Alex-
anderssons (1985) studie av förändring av uppfattningar, som vi kommer att titta
närmare på längre fram, placeras kategorierna i ordning, så att de uppfattningar
som blir vanligare efter den andra datainsamlingen placeras högre. Nedan visas ett
exempel på ett sådant system.

Tabell 1. Relation mellan kategorierna i ett vertikalt system.
                                           Före              Efter
               Kategori A               6                  11
               Kategori B               7                    4
               Kategori C               2                    0
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.

3. Hierarkiska system
Genom att använda sig av detta system, kan undersökaren visa att vissa uppfatt-
ningar av ett fenomen är mer utvecklade eller mer omfattande än andra upp-
fattningar av samma fenomen. En i systemet högt placerad kategori ses (av
forskaren) som en mer utvecklad uppfattning, än den/de lägre placerade.
Alexandersson (1994) menar att detta kan jämföras med kinesiska askar. Den
första ryms inom den andra osv. Detta illustreras nedan.

Kategori A

Kategori B

Kategori C

        Figur 4. Relationen mellan kategorierna i ett hierarkiskt system

Beskrivningskategorier brukar ordnas i bokstavsordning. I de två sistnämnda
systemen där man  i någon form rangordnar  kategorierna, görs detta med ut-
gångspunkten att kategori A är den vanligaste respektive mest utvecklade upp-
fattningen. (Uljens, 1989)

Kritik mot fenomenografin

Alexandersson (1994) tar upp de kritiska synpunkter som finns på den feno-
menografiska ansatsen. Den mest återkommande kritiken är att man i feno-
menografin studerar människor på en kollektiv nivå, och inte ser till varje individ.
Den sociala verklighet som undersökningspersonerna befinner sig i granskas
därmed marginellt. I de flesta undersökningar förklaras heller inte var de olika
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uppfattningarna härstammar ifrån. Uppfattningarna  så att säga isoleras  från det
sammanhang den är sprungen ur. Kritik har även riktats mot ifall att de
uppfattningar som erhålls verkligen återspeglar det som framkommit i själva
intervjun. Det anses att det är viktigt att forskaren verkligen tydliggör  analys-
arbetet. Det har också ifrågasatts om kompetensen hos forskaren är tillräckligt
stor för det fenomen som studeras. Det kan kanske i vissa fall krävas ganska
höga ämneskompetenser. (Alexanderson, 1994)

FENOMENOGRAFISK FORSKNING

Den fenomenografiska forskningsansatsen har sedan starten på 1970-talet delat
upp sig i tre olika huvudgrenar. Den första är inriktad på forskning kring inlär-
ning. Det är också i huvudsak denna gren som detta arbete är inriktat mot. Jag
kommer längre fram i arbetet att ta upp en studie kring inlärning. Ett annat
exempel är Dahlgren studie av inlärning av en samhällsekonomisk text (1985).
En andra inriktning, som blev allt vanligare under 1980-talets början var studier av
hur människor uppfattade olika fenomen i deras  omvärld. Några exempel på
sådana studier är Themans undersökning om uppfattningar av politisk makt
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(1983) och Anderssons och Lawenius studie om lärares uppfattningar av
undervisning (1983).  Didaktiskt orienterade studier utgör den tredje
huvudgrenen, som sedan 80-talets slut blivit den dominerande inriktningen. Här
studeras elevers, allt från grundskoleelever till högskolestudenters, uppfattningar
av i undervisningen centrala begrepp. Studier av detta slag har genomförts i en
rad olika ämnen, t ex idrott, svenska och nationalekonomi. (Alexandersson, 1994)

Jag vill först här visa en undersökning av den sistnämnda forskningsgrenen som
bedrevs inom ett projekt med syfte att vid Linköpings lärarhögskola öka sam-
verkan mellan de olika ämnen som där studeras (pedagogik, ämnesteori, ämnes-
metodik och praktik). Ett antal lärarkandidater utförde  fenomenografiska
undersökningar kring vissa begrepp inom samhällskunskapen. Eleverna som
intervjuades gick då i grundskolans högstadium eller gymnasiet. Fallbrink och
Hall (i Dahlgren & Vernersson, 1987 s. 46-47)  intervjuade 20 ungdomar i
gymnasiets år 1 angående deras uppfattningar av demokrati. Frågan som ställdes i
intervjun var:

 ”Vad innebär demokrati för dig?”

Resultatet blev ett  hierarkiskt system med följande kategorier:

A    ”Folket bestämmer. Alla skall ha något att säga till om, folkval med rep-
         resentation. Man har tryckfrihet, dock utan att någon skadas av den”
B    ”Folket bestämmer, alla har rätt att bestämma. Vi röstar på olika partier.”
C    ”Det har med politik att göra.”
D    ”Vet ej.”   (Dahlgren och Vernersson, 1987)

Detta system är hierarkiskt eftersom A-kategorin innehåller både demokratins
förutsättningar och innebörd. Kategori B ser bara till dess innebörd. Varför
kategori C rangordnas lägre är ganska uppenbart. Här ser vi också att en kategori
benämns som Vet ej. Detta uppstår då undersökningspersonen eller personerna
är så fåordiga att det inte går att identifiera en uppfattning.

Inlärning

Dahlgren (1977) säger att för att komma ifrån mätningen av kvantitativa kun-
skaper i sina studier av inlärning (genom text) har man använt sig av inlärnings-
uppgifter som inte var konstruerade för att memoreras, som t ex uppradningar av
geografiska namn. För att studera inlärning säger han att fenomenograferna
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använt sig av texter där det finns "en inre logisk struktur” (s. 13). Med det avses
det att texterna har t ex ett budskap eller en poäng.

Här vill jag visa på en studie (Svensson, 1976, Marton och Säljö, 1976) som
utförts på detta sätt för att tydliggöra skillnaden i uppfattningar av ett fenomen, i
detta sammanhang en text.

Till att börja med valdes ett antal (30) nybörjarstudenter i pedagogik ut. De fick i
uppgift att läsa en tidningsartikel (utgiven 1968) där författaren ville förmedla ett
visst budskap. En mycket kortfattad beskrivning av artikeln lyder som följer:
Artikelförfattaren, pedagogikprofessor Urban Dahllöf, kritiserar den (då)
planerade universitetsreformen UKAS, och argumenterar emot den under-sökning
som reformen stödjer sig på. Dahllöf drar slutsatsen att man bör använda sig av
selektiva åtgärder, istället för allmänna åtgärder som reformen avser.

Efter att studenterna läst igenom artikeln en gång, dock med fria tillbakablickar
och utan direkt tidsangivelse, intervjuades de, och de utskrivna intervjuerna
analyserades. Efter analysering av utsagorna kunde fyra olika beskrivningskat-
egorier av hur artikelns budskap uppfattades urskiljas. (Fet stil är forskarnas
benämning på kategorin)

• Kategori A      Studenter med denna uppfattning kunde urskilja författarens
                             budskap - selektiva åtgärder. Det kan då ses som att denna
                             uppfattning var den ”rätta”.
• Kategori B      Här uppfattades det att författaren argumenterade för
                             differentiella åtgärder. Den lilla skillnaden mellan A och B
                             är att den sistnämnda inte uppmärksammat att åtgärder ej
                             skulle riktas mot alla grupper.
• Kategori C      Dessa studenter uppfattade att författaren ville sätta in
                             åtgärder. Däremot framkommer det inte på vilket sätt.
• Kategori D      Här uppfattades det inte alls att författaren förespråkade
                              några åtgärder,  utan att han ville vissa på de
                              skillnader som finns. (Dahlgren, 1977)

Svensson (1977) pekar på att det som klart och tydligt kan urskiljas genom denna
undersökning och det som de med andra ord vill visa är att olika personer
uppfattar samma fenomen på olika sätt (i detta fall var fenomenet budskapet i en
text). Det intressanta, menar han, är hur en person uppfattar en framställnings
innebörd och inte hur mycket personen lär sig.



17

Efter att ha sett den ovan beskrivna undersökningen kan funderingar på varför
denna skillnad i utfall uppstå. Marton och Säljö (1986) tar upp de mest när-
liggande förklaringarna. För det första kan det antas att det finns en skillnad
mellan studenterna vad gäller skilda förkunskaper, som t ex språklig förståelse.
Det påpekas dock att en sådan förklaring inte går hem till fullo vid detta under-
sökningstillfälle, eftersom artikeln valdes för att den hade ett enkelt språk och att
den reform som diskuterades var allmänt omtalad inom högskolan.  För att
undersöka anledningen till skillnad i utfall utgick forskarna istället från att det
borde vara skillnad i själva inlärningsprocessen, eftersom det uppstod skillnad i
utfallet. Därför intervjuades studenterna, i direkt anslutning till frågorna om
textens innehåll, om deras tillvägagångssätt vid läsningen. Vid analysen kunde
man identifiera en enkel bild av kvalitativa skillnader i sätt att lära som man
benämner behandlingsnivåer.

Till att börja med fanns det en skillnad i tillvägagångssättet angående vad stud-
enterna vid läsningen hade inriktat sig på. En grupp av studenter var inriktade på
själva texten i sig. Deras koncentration var riktad mot att komma ihåg det som
stod. Ett citat från en av studenterna får belysa detta:

         ”Jo, jag bara koncentrera mig på att försöka komma ihåg så mycket som möjligt”
                                                                            (Marton och Säljö, 1986 s. 61)

Denna inriktning benämns ytinriktning. Den andra gruppen av studenter inrikt-ade
sig istället på vad texten egentligen handlade om, t ex huvudpoäng och slut-sats.
Ett exempel:

         ”Jo, det var liksom hela syftet med artikeln jag tänkte på.” (a.a s. 63)

Detta benämns djupinriktning.
Hos en del studenter var det svårt att identifiera vilken inriktning de hade, och hos
en del kunde tecken ses på att båda inriktningarna utnyttjats vid samma läs-
ningstillfälle. (Marton och Säljö, 1986)
Dahlgren och Vernersson (1987) påpekar att flera empiriska studier visar på att en
läsares inriktning kan variera mellan tillfällen, och att i princip alla männi-skor är
utrustade med båda inriktningarna. (Dahlgren och Vernersson, 1987)
Marton och Säljö (1986) visar sedan på sambandet mellan det ovan beskrivna
sättet att angripa texten och utfallet. Samtliga fem studenter som utgjorde kate-
gori A hade läst med en djupinriktning. Av de elva som redogjort för kategori B,
var endast en ytinriktad (sex oklara och fyra ytinriktade). Ingen av de studenter
som klart hade läst med djupinriktning hamnade i kategori C eller D. Dessa
kategorier dominerades av ytinriktade läsare.
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Utfall

1985 publicerades Claes Alexanderssons avhandling ”Stabilitet och förändring”.
Han har ett tvåfaldigt syfte med sin empiriska undersökning. Det första är att
beskriva de uppfattningar som de studerande har före och efter sin utbildning,
angående fenomen som han bedömt vara av utbildningsmässsigt allmänintresse.
Det andra syftet, som Alexandersson menar är det överordnade, är att försöka
beskriva förändringarnas karaktär, för att därigenom kunna ge en bild av
förhållandet mellan vardagsvetandet och skolkunskapen. Det sistnämnda syftet
och dess resultat är inte direkt relevant för detta arbete, och jag kommer därför
inte att ta upp det. Resultaten av undersökningen består i  att Alexand-ersson har
beskrivit de kvalitativt skilda uppfattningar av vissa fenomen som tas upp i
undervisningen (KOMVUX). Några exempel på dessa fenomen är orsak till svält,
iden med prisindex, mekaniska förlopp och familjeplanering. Dels studerades de
uppfattningar av fenomenen som deltagarna hade innan starten av utbildningen,
dels de uppfattningar av samma fenomen som de hade efter utbildningen.I första
hand pekar Alexandersson på att resultatet visar på en stabilitet av uppfattningar
mellan de två intervjutillfällena. Ingen ny uppfatt-ning tillkommer. Dessutom
menar han att de förändringar som sker, gör så på ett systematiskt vis. T ex
ändras ofta de som har en uppfattning av det mer ovanliga slaget till en vanligare
uppfattning. Jag har tittat på hur många som ändrade uppfattning av de olika
ämnena efter undervisningen och sett att det varierar ganska mycket. Vid t ex
ämnet familjeplanering ändrade två tredjedelar uppfattning, medan, i ett annat
ämne (mekaniska förloppet), endast tre av fjorton ändrade uppfattning.

 METOD

Jag kommer i detta kapitel för avsikt att beskriva den fenomenografiska metoden.

Urval

Fenomenografiska forskare är inte intresserade av att genom sina undersök-
ningsresultat komma fram till hur stor andel av befolkningen eller en viss grupp av
den som har den ena eller den andra uppfattningen. Det handlar heller inte om att
kunna göra generaliseringar om den urvalsgrupp man valt ut. Istället handlar det
om att finna kvalitativt skilda uppfattningar som kan vara täckande för
befolkningen eller en grupp av den i stort. All forskningsverksamhet ska alltid se
till att erhålla största möjliga informationsvärde, så även fenomeno-grafin.
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Eftersom strävan är att nå variationer av uppfattningar, bör därför inte heller
undersökningen bedrivas i en alltför homogen grupp, då dessa då kan utebli.
Målet är ju att identifiera olika uppfattningar. I fenomenografiska undersökningar
har det ofta utgåtts från att det ska finnas skillnader i ålder och kön bland
undersökningspersonerna. Det är  eftersträvansvärt att personerna ska ha olika
värderingar, attityder och erfarenheter av det fenomen som studeras. Om det t ex
är uppfattningar av klassamhälle som ska undersökas uppnås troligen en mindre
variation av uppfattningar om samtliga undersöknings-personer är medlemmar i
Vänsterpartiet.  Det bör tänkas på att undersöknings-personerna har någon
kunskap om och erfarenhet av fenomenet ifråga, annars kan de ej ha en
uppfattning överhuvudtaget.   (Alexandersson, 1994)

Datainsamling och databearbetning

Den allra mest förekommande metoden för att samla information inom feno-
menografin är genom intervjuer som spelas in på band. Inom denna datainsam-
lingsform kan tillvägagångssätten variera från att vara en öppen intervju till att vara
av det mer strukturerade slaget. I vissa undersökningar har det strävats efter att
samla in ytterligare data genom att t ex spela in intervju på video för att kunna
komplettera den muntliga utsagan med uttryck i kroppsspråket. Ibland har
intervjuerna även kompletterats med att analysera skrivet material, t ex upp-satser.
Det är dock viktigt att forskaren inte innan intervjun har tänkt ut vilka svar som är
lämpliga, för det kan inte finnas ett svarsutrymme som är uttänkt på förhand.
Målet är att komma fram till hur det fenomen som studeras uppfattas av under-
sökningspersonerna. Dessutom får personen som genomför intervjun tänka på
sin egen roll, d v s vilken roll man har för den person som intervjuvas.
Inspelningen av intervjun skrivs sedan ut ordagrant, för att sedan analyseras.
(Alexandersson, 1994)

Analys och tolkning av intervjun

Vid analys och tolkning av den data som insamlats, bör det hela inledas med att
ett helhetsintryck av den skaffas. Detta görs främst genom att de utskrivna
intervjuerna läses igenom ett antal gånger, utan att fastna i detaljer. Detta bör
göras med ”öppna” ögon. Syftet med de repeterade genomläsningarna är att finna
för fenomenet ifråga väsentliga utsagor för att kunna identifiera kvalitativa
skillnader mellan personerna som ingår i undersökningen. Utsagans delar ska
studeras, men också helheten som delarna till största del behöver överensstämma
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med. Efter detta bör man på ett mer systematiskt sätt söka efter skillnader och
likheter mellan utsagorna. Genom att jämföra dem kan variationerna framträda på
ett mer eller mindre tydligt sätt.

När utsagorna upplevs vara tolkade på alla sätt, kan tolkningsprocessen
betecknas vara färdig. Nu inträffar det stadiet där de uttolkade uppfattningarna
ska beskrivas genom beskrivningskategorier. Här bör tänkas på att kategorierna
ska ha en relevans i förhållandet till det fenomen som undersöks. Dessutom bör
det mellan kategorierna finnas en så stor skillnad att de inte kan överlappa
varandra. Samtliga kategorier utgör det s k utfallsrummet, som alltså motsvarar
alla kategorier som representerar olika uppfattningar av samma fenomen.

Därefter ordnas kategorierna i någon form av system. Systemen togs upp på
sidorna 10-11.  (Alexandersson, 1994)

GENOMFÖRANDE

Jag genomförde min undersökning under min slutpraktik på en högstadieskola i
Linköping. Detta gjorde jag i  två årskurs 8 klasser som jag under c:a fyra veck-or
(100 min./v.) undervisade i arbetsområdet Europa (samhällskunskap och geo-
grafi). Eftersom klasserna skulle läsa arbetsområdet parallellt med varandra, ville
jag att den ena klassen skulle jobba individuellt och den andra i grupp. Detta då
med avsikt att kunna studera utfall av undervisning.

Urval

Innan arbetsområdet startades upp, valde jag ut vilken klass som skulle genom-
föra grupparbete och vilken som skulle arbeta enskilt. I den klass där eleverna
skulle arbeta i grupp gjorde jag gruppindelningen, för att få en spridning inom
grupperna vad gällande studiestarka och studiesvaga elever. Dessutom ville jag
ha en jämn könsfördelning i grupperna. Jag delade in klassen i grupper om fyra
och  fyra, och eftersom klassen bestod av ett jämnt antal elever (28) blev det
totalt sju grupper. Varje grupp bestod av två pojkar och två flickor, förutom en
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som utgjordes av tre pojkar och en flicka. Min praktikhandledare fick sedan ge ett
godkännande av gruppindelningen. Detta för att undvika konstellationer med
elever som lätt kunde hamna i konflikt med varandra. Min handledare tyckte inte
att någon ändring av min gruppindelning var nödvändig.

Första intervjutillfället

De första intervjuerna genomfördes vid starten av arbetsområdet. Orsaken till att
de genomfördes först efter arbetsområdets start var att de första lektionerna helt
ägnades åt den europeiska kartan och dess namngeografi. Denna del av
arbetsområdet kan betecknas som kvantitativ kunskap, och var inte relevant för
min undersökning av uppfattningar. Jag genomförde en provintervju innan jag
genomförde de redovisade intervjuerna. Detta i syfte att kontrollera om eleven
kunde förstå mina frågeställningar. Frågorna försökte jag  att konstruera med ett
så enkelt språk som möjligt.  Jag grundade innehållet i dem på min planering av
arbetsområdet.
 Före starten av arbetsområdet hade jag berättat för de båda klasserna att jag
skulle intervju några elever i syfte att använda till mitt examensarbete. Detta syfte
upprepade jag också innan varje intervju, men förklarade inte närmare till vad. Det
var heller ingen elev som frågade. Mitt urval bestod av två pojkar och tre flickor
ur den klassen som arbetade i grupp och tre pojkar och två flickor ur den som
arbetade individuellt, summerat alltså tio personer.  Orsaken till att det blev en
ojämn könsfördelning mellan klasserna var att jag ville ha en jämn könsfördelning
i det totala utfallet av uppfattningar. Tillsammans med min praktikhandledare
valde jag  ut elever, som låg på en ungefärlig liknande nivå med avseende på
deras betyg (De flesta hade G) . Från klassen som arbetade i grupp hade jag för
avsikt att inte ta fler än en försöksperson från samma grupp. När de första
intervjuerna genomfördes var dessvärre tre av dessa frånvarande, och fick därför
ersättas av andra elever. Därför var två av eleverna som intervju-ades med i
samma grupp.

Samtliga elever intervjuades under sina hemkunskapslektioner, som de fick gå
ifrån. Eleverna intervjuades en och en. Vi satt avskilt i ett eget rum, med mycket
ljus och luft. Dessutom satt undersökningspersonerna i en soffa under intervjun.
Innan varje person intervjuades förklarade jag för dem varför jag spelade in
intervjun och att de skulle vara helt anonyma. Dessutom klargjorde jag att det de
sa under intervjun inte på något sätt skulle spela någon roll för eventuell
bedömning av dem, t ex betygsmässigt. Under själva intervjun följde jag min
intervjuguide (bilaga 1). Samtliga frågor ställdes till alla undersöknings-personer.
Jag fick givetvis be eleverna att utveckla vissa utsagor.
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Arbetsgången

Undervisningen var, förutom ovan nämnda namngeografi, inriktat på Europas
klimat, resurser, näringsliv samt EU. Tidfördelningen mellan dessa områden och
klasserna var lika, med ett undantag då klassen som arbetade individuellt hade en
lektion mer än klassen som arbetade i grupp. Denna ”extralektion” ägnade vi
dock enbart åt en tidningsartikel om den då högaktuella Kosovo-konflikten. Vi
arbetade två lektioner med Västeuropa, två lektioner med Syd- och Östeuropa
och slutligen två lektioner med EU. Samtliga elever arbetade utifrån samma
läroböcker, och texterna i den var den huvudsakliga källan för elevernas lärande.
Klassen som jobbade i grupp fick tre större uppgifter, som genomfördes under
sex lektionstillfällen (två lektionstillfällen till varje uppgift). Trots skillnad i
arbetssätt och arbetsformer måste jag poängtera att målen jag satt upp för
undervisningen var samma för båda klasser. Även om de jobbade på olika sätt
strävade jag efter att de skulle få tillgång till samma kunskaper.

Här vill jag visa på ett exempel mellan klasserna  avseende  arbetsuppgiften. För
att eleverna som skulle arbeta i grupp skulle samarbeta, strävade jag efter att
utforma  uppgifter som skulle kräva vissa diskussioner. Uppgifterna utformades
inte för att eleverna som arbetade i grupp på något sätt skulle tillägna sig djupare
kunskaper än klassen som arbetade individuellt. Varje elev fick arbetsuppgiften
utskriven på papper tillsammans med aktuella sidhän-visningar till läroböckerna.
Arbetsuppgiften till området Västeuropa löd som följer:

”Västra Europa är ett av de mest tätbefolkade, urbaniserade och ”rikaste”
      områdena i världen. Vilka är orsakerna till detta?”

Ett svar på denna fråga gick givetvis inte att läsa ut direkt ur texten, då jag
använde mig av andra termer än bokens. Resultatet skulle redovisas för mig i
form av löpande text. Jag samlade in minst en text från varje grupp när de arbetat
färdigt. Här poängterade jag för klassen att jag skulle välja en text från vem som
helst i gruppen. Detta med anledning av att ingen så att säga skulle smita undan
från arbetet. Eleverna satt utplacerade tillsammans med sina grupper. Så gjordes
under hela arbetet, även de första lektionerna då eleverna arbetade med kartan.
Jag och min handledare gick under arbetets gång runt och hjälpte till och försökte
”pusha på”, när vi såg att grupper inte samarbetade.
Här bör återigen poängteras att min avsikt inte var att studera den dynamik och
de processer som uppkommer i grupper. Min avsikt är endast att studera
uppfattningar av vissa fenomen och utfallet av inlärningen. Klassen som arbetade
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individuellt jobbade med samma textmassa som grupparbetsklassen, men
arbetade med fler och ”mindre” frågor, som t ex att beskriva fördelning av
naturtillgångar.

Under hela arbetet kontrollerade jag mina undersökningspersoners närvaro noga.
En elev från varje klass var frånvarande under båda lektionerna då vi arbetade
med EU. De faller därför bort från utfallet av den undervisningen.

Andra intervjutillfället

Det andra intervjutillfället genomförde jag tre veckor efter att arbetsområdet
avslutats. Jag försökte så tydligt som möjligt markera för eleverna att det de sa
absolut inte skulle förmedlas vidare till deras egentlige och betygsättande lärare
(min handledare), och att de inte på något sätt skulle tolka det som att jag utsatte
dem för ett slags muntligt prov. Detta återkommer jag till i min diskussion. Jag
ställde återigen samtliga frågor (bilaga 1), och bad dem utveckla där det
behövdes. Undantaget är dock de två personer, en från varje klass, som var
frånvarande under arbetet om EU, som då därför inte heller fick frågor om detta.

Under detta intervjutillfälle skedde tyvärr ett bortfall då en av mina undersök-
ningspersoner var frånvarande under hela den veckan då intervjuerna utfördes.
Denna elev kom från klassen som arbetade i grupp. De två följande veckorna var
klasserna ute på PRAO, och eleven kunde därför inte intervjuas alls. Det bör
poängteras att vi under det andra intervjutillfället inte hade tillgång till samma rum
som under det första tillfället. Nu höll vi till i ett litet spartanskt relativt mörkt
grupprum, beläget mellan två, under intervjuerna, mycket livliga klassrum.

Analys

När intervjuerna genomförts skrevs inspelningarna av ordagrant. Därefter läste jag
dem om och om och om igen. Jag kunde slutligen identifiera kvalitativt skilda
uppfattningar av de två fenomen jag avsett att undersöka. Därefter kategoriserade
jag dem och relaterade kategorierna till varandra i kategorisystem. Resultat
redovisas i följande kapitel.
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RESULTAT

Fenomen 1 – orsaker till Västeuropas industri.

Det nedan redovisade beskrivningskategorisystemet är hierarkiskt. Jag valde att
dela in kategorierna på detta sätt eftersom de skilda uppfattningar som jag här
återfann kännetecknades av att de blev mer och mer utvecklade. Det som upp-
fattades som orsak i kategori C, uppfattades också delvis i kategori B, men här
uppfattades också ytterligare orsaker. Detsamma gäller för relationen mellan
kategori B och kategori A. Därför tolkar jag det så att uppfattningarna blir mer
och mer utvecklade. För att tydliggöra min tankegång redovisar jag här katego-
rierna i omvänd ordning, d v s från D till A.

Kategori D    Vet ej.
Här gick det inte att  identifiera en uppfattning av
fenomenet i fråga.

Kategori C    Kapital- och arbetskraftsperspektiv
Denna uppfattning präglas av tankar på det som finns i
länderna i nuläget, dock inte naturtillgångar. Den grund-
läggande orsaken till en välutvecklad industri uppfattas
vara att länderna är ”rika”. Ingen reflekterade över bak-
grunden  till varför dessa länder har relativt starka
ekonomier. Två citat får här belysa detta:

”Dom (Tyskland) har väl pengar att röra sig med då har dom kanske
råd att   köpa det som behövs för grejerna de ska tillverka”
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”Ehh….dom har väl pengar …och fast…dom har det är väl mest i
Västtyskland och så..eller det är ju .. dom har väl gott ställt.”

Många påpekade också att en stor befolkning (som
Tyskland har) var en orsak, eftersom man då hade tillgång
till många arbetare. Detta visar också på att man bara ser
till det som finns i länderna i nuläget spelar in.
En elev sa:

                          ”Dom (Tyskland) har väl mycket folk att anställa och så där”

Kategori B    Naturtillgångsperspektiv
Även här såg man delvis till ländernas ekonomi och
befolkning. Så här sa några elever angående Greklands
mindre omfattande och utvecklade industri:

”Jag vet inte, dom kanske inte har så god ekonomi”

”Dom kanske inte har så mycket pengar att lägga på industri”

Här uppfattas dock den största orsaken till Västeuropas
industri vara de tillgångar  i form av t ex kol och malm
som finns i området. Tyngdpunkten ligger på att tillverk-
ningsmaterial och energiförsörjning uppfattas vara en
mycket viktig ingrediens i industriutvecklingen. Några sa
så här:

”Dom (Grekland) kanske inte har samma naturresurser och så där,
dom har mycket fiskar och sill då, medans Tyskland har järn och andra
råvaror”

”om dom (Tyskland) ska göra något av trä, så har dom liksom
materialet och sånt…råvaran..kol och sånt, dom kanske inte har så
mycket skog. Dom har väl olika sånt”

Kategori A  Historiskt och geografiskt perspektiv
Även här finns det spår av de orsaker vi tagit upp tidigare:

”Ja, dom (Grekland) har väl inte så mycket arbetskraft”
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”Dom (Tyskland) har ju ganska mycket…hmm..naturtillgångar
  och sånt”

Men här kom ytterligare en utveckling:

” och sen har dom (Tyskland) ju ett uppbyggt industriområde sen
Andra världskriget…, eller sen innan Andra världskriget”
”och sen har ju Grekland legat lite längre bak i tiden”

”dom (Tyskland) ligger ganska bra, dom har ju centralt läge, ..dom har
ju bra hamnar och bra förbindelse”

”dom (Tyskland) kan ju handla med nästan hela Europa”

”dom (Grekland) har ju ganska mycket berg och sånt…det är ju svårt
att.. det är ju svårt att få kontakter”

Här ses det även till att industrin har en historisk
bakgrund, och att det geografiska läget spelar en viss roll
för industrins utveckling.

Varför tolkar jag det så  att kategorierna som redovisats blir mer och mer ut-
vecklade? Min tolkning är att uppfattningarna i kategori C präglas av ett kon-kret
tänkande. Eleverna pekar på sådant som finns i deras direkta omgivning, pengar
som används för att köpa det man behöver, samt människor som kan utföra
jobb. Naturtillgångar är inte något som återfinns på ett konkret sätt i om-
givningen. Uppfattningarna enligt kategori B ser på ett mer utpräglat sätt på vad
som behövs för att producera. I samhällsekonomi pratar man om s.k. produk-
tionsfaktorer, d v s det som behövs vid företagsamhet. Dessa faktorer är t ex
kapital och arbetskraft, men även tillverkningsmaterial. Industriutvecklingen
uppfattas här på ett mer komplext sätt, då eleven ser till ytterligare en faktor.
Därför är denna kategori  mer utvecklad. I den i systemet överst placerade
kategorin uppfattar eleven också saker som ligger utanför den direkta produk-
tionen vara av vikt. En historisk tillbakablick, samt det för handel gynnade
geografiska läget är inte direkt ihopkopplingsbart med industri, varför  denna
kategori är mer utvecklad än de underliggande.
 Här redovisas nedan fördelningen mellan uppfattningarna, och de förändringar
som skett.

Tabell 2. Fördelning av uppfattningar av fenomen 1.
Kategori  Före     Efter
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    A
    B
    C
    D

Summa

      1           1
      2           5
      6           2
      1           1

    10           9

En elev var, som förut sagts, frånvarande den period jag genomförde de andra
intervjuerna. Därför redovisas en uppfattning mindre i efter-spalten.
Eftersom det ur intervjuerna har utkristalliserat sig ett hierarkiskt system, borde
förändringar uppåt i hierarkin tyda på ett totalt bättre inlärningsresultat. Ingen har
förändrats till den överst placerade kategorin. Den största förändringen åter-finns
mellan kategorierna B och C. Efter arbetsområdet uppfattar majoriteten av dessa
elever att naturtillgångar är en viktig orsak till den västeuropeiska industrin.

Uppfattningar och förändringar hos de elever som arbetat individuellt.

Markeringen ”0” i tabellen nedan betyder att eleverna inte har förändrat upp-
fattning efter undervisning. Om pilen visas på en undersökningsperson, har vi här
det som kallas en andra ordningens relation, d v s en förändring av en upp-
fattning. Pilens utgångspunkt visar vilken uppfattning som återfanns före under-
visning (tidpunkt 1) och pilens slutpunkt markerar den uppfattning som fanns
efter undervisning (tidpunkt 2).

Tabell 3. Uppfattningar och eventuella förändringar av uppfattningar av fenomen 1
               hos de undersökningspersoner som arbetat individuellt.

  Kategori
              Undersökningsperson
         1           2           3           4            5

     A
     B
     C
     D

        0                       0

                                              0

Ur klassen som arbetat individuellt är det två elever som har ändrat uppfattning.
Dessa befann sig båda innan arbetet på kategori C, och båda ändrade uppfatt-
ning till kategori B. Den elev som återfanns på Kategori D, stod kvar där även
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efter undervisningen. Förutom denna elev hade samtliga elever som undersöktes
en uppfattning enligt kategori B efter arbetet.

Uppfattningar och förändringar hos de elever som arbetade i grupp.
Tabellen avläses på samma sätt som tabell 3.

Tabell 4. Uppfattningar och eventuella förändringar i uppfattningar av fenomen 1
                hos de undersökningspersoner som arbetat i grupp.

 Kategori

             Undersökningsperson
       1           2            3
4

     A
     B
     C
     D

0

       0                         0

Härifrån bortfaller en elev då denna var frånvarande under andra intervju-tillfället.
Tre elever här hade innan undervisningen uppfattning enligt kategori C, och en av
dem ändrade uppfattning. Det var också den enda som av dessa elever ändrade
uppfattning.

Fenomen 2 – Syftet med EU.

Dessa kategorier har ingen klar hierarkisk indelning. Jag ser det inte heller som att
deras relation är horisontell. Skillnaden är till största delen den att katego-rierna
A-C har ett statligt perspektiv, medan kategori D har ett individ-perspektiv på EU,
och kategori E vet ej. Deras relation kan visas på följande sätt:
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                                      Figur 5. Semi-hierarkiskt kategorisystem

De tre första kategorierna är horisontellt relaterade till varandra, d v s ingen
uppfattning kan här bedömas vara mer eller mindre utvecklad. Alla är uppfatt-
ningar av EU ur ett s.k. statligt perspektiv. Syftena som uppfattas ligger långt bort
ifrån den enskilde individen. Kategori D uppfattar istället EUs syfte utifrån ett mer
individuellt perspektiv. Eleverna ser t ex till de direkta förmåner som en
medborgare direkt får genom EU-medlemskapet. Därför anser jag att den, då EU
i första hand är ett statligt samarbete, bör placeras lägre än de tre första
kategorierna. Kategori E placeras givetvis lägst.
Nedan redovisas de kategorier jag har identifierat.

Kategori A    ”Fred”
Denna uppfattning återfanns endast efter arbetet. En
tänkbar orsak till detta kan vara att eleverna inte har läst
1900-tals historia ännu. En elev uppfattade att EUs
yttersta syfte var att undvika väpnade konflikter mellan
medlemsländerna. Citat belyser:

”det är väl så här att det ska vara fred mellan länderna och så, det är väl
för att länderna ska hålla sams. (I: Hur då) det var ju.., då får man ju
inte vara med i EU om man bråkar”

Kategori B     ”Handel”
Dessa elever uppfattade att syftet med EU var de  ekon-
omiska fördelar som uppnås genom samarbetet.
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Tyngdpunkten i utsagorna låg på ekonomiska begrepp,
som t ex billigare, tullar osv. Handeln mellan länderna och
de förmåner som härur vinns betonades. Några citat:

”var det inte nått sånt där för att det blir billigare och man kunde
exportera mera saker”

”Dom får lättare att handla och dom .. för att få lättare handel”

                           ”man tjänar väl på det, man exporterar och importerar”

Kategori C    ”Solidaritet”
Eleverna som uppfattade EUs  syfte på detta vis hade ett
så att säga solidariskt perspektiv. Hela tiden betonades
det att avsikten var att hjälpa varandra, så att alla kunde få
det bra. Dessutom uppfattades det som att länderna skulle
sträva efter att likriktas, så att det skulle bli mer rättvist
mellan länderna i avseende på medborgarnas
levnadsstandard, statens ekonomi osv
Några elever sa så här:

                          ”För att det ska bli lika i alla länder och såhär, så att det inte skulle
bli så mycket olika”

”man vill ha ett gemensamt land, liksom för att vara tillsammans”

”jag vet inte riktigt, för att ha nån samhörighet, för att alla ska få det
lika”

                         ”För att dom (Polen) har det rätt dåligt ställt, så att…så att dom
                                            andra länderna kan vara med och hjälpa dom ”

Kategori D    ”Individens frihet”
Denna uppfattning kännetecknas av att man pratar om de
fördelar som finns för personen, med en klar betoning på
turister inom området. Genom att vara EU- medborgare
underlättas rörligheten mellan länderna, det blir betydligt
enklare att resa. Citaten nedan belyser:
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”Turisterna och sådär, men såhär om dom liksom ska betala så behöver
dom inte oroa sig för vad dom ska betala med, då kan dom ju med
euron eller nått, … då är det lättare för dem.”

”Dom tycker att det ska bli sådär närmare, …närmare eller att det ska
bli närmare …för att alla ska få resa bättre”

  
                        ”och så slipper man ju resa med pass mellan länderna”

”för att det ska bli lättare att ta sig fram”

Kategori E      Vet ej.

Här redovisas en tabell med fördelningen av uppfattningar:

Tabell 5. Fördelningen av uppfattningar av fenomen 2.
Kategori  Före      Efter
    A
    B
    C
    D
    E

Summa

     0
1
     1
2

5             3
2             0
1             1

   10             7

Som förut påpekades, och som också framkommer av tabellen, fanns inte
kategori A hos någon elev innan arbetet. Ifrån detta fenomen bortföll tre elever i
avseende på förändring, orsaken togs upp i genomförandedelen. Ett intressant
faktum är att ingen elev efter arbetet uppfattar EUs syfte enligt kategori D, den
individuella nivån.

Uppfattningar och förändringar hos elever som arbetat individuellt.

Tabellen avläses som tabell 3 och 4.

Tabell 6. Uppfattningar och eventuella förändringar av uppfattningar av fenomen 2 hos de
                undersökningspersoner som arbetat individuellt
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     Kategori

                         Undersökningspersoner
      1                  3                      4                    5

        A
        B
        C
        D
        E

                         0                                            0

.

Från denna resultatdel bortfaller en elev, då denne var frånvarande under de
lektioner vi arbetade med EU. De två elever som innan arbetet återfanns på
kategori D, har båda ändrat uppfattning av EU. Den ene eleven har förflyttats två
steg i kategorisystemet, medan den andra eleven har förflyttats ett steg. Detta ska
dock inte tolkas som att den förstnämnda har fått en mer utvecklad av EUs syfte
än den sistnämnda, då kategorierna A-C har en horisontell relation. De två övriga
eleverna hade innan uppfattning enligt kategori C, och de har inte förändrat
uppfattning.

Uppfattningar och förändringar hos elever som arbetat i grupp.

Tabellen avläses som tabell 3,4 och 6.

Tabell 7. Uppfattningar och eventuella förändringar av uppfattningar av fenomen hos de
               undersökningspersoner som arbetat i grupp.

  Kategori
              Undersökningspersoner
     1                  2                     3

     A
     B
     C
     D
     E      0

Från denna resultatdel bortfaller två elever, då den ena inte kunde intervjuas vid
andra intervjutillfället, och den andre inte var närvarande under de lektioner vi
arbetade med EU. Två personer har här ändrat uppfattning, och båda har
förändrats inom kategorisystemets horisontella del (A-C). Den person som innan
befann sig på kategori E har inte ändrat uppfattning.

Ett slutligt jämförande mellan arbetsformerna
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Av de resultat jag här redovisar går det inte att dra någon som helst slutsats av
vilken arbetsform som leder till en större förändring av uppfattningar.

DISKUSSION

Jag tog på sidan 11 upp den kritik som kan riktas mot den fenomenografiska
ansatsen. Det fanns kritiska röster mot att fenomenografiska forskare tar bort den
sociala verklighet som finns runt varje enskild individ då det är ett kollektiv
utfallsrum som söks. Detta funderade jag själv kring då jag gjorde min under-
sökning. Varje elev har omständigheter i sin sociala värld som påverkar dem, det
är egentligen svårt att bortse ifrån. En vet ej-kategori, som framkom på båda
fenomenen i min undersökning är kanske inte egentligen representativa för elever i
allmänhet i årskurs 8. Denna kategori kanske var resultatet av en tillfällig, mycket
jobbig social situation?

En fundering kring den fenomenografiska metoden som jag själv har är detta med
att bedöma vad som är det rätta och inte. Fenomenografin menar i huvud-sak att
med kvalitativa skillnader mellan uppfattningar avses olika uppfatt-ningar. Dock
har det framkommit flera gånger att det finns bra och mindre bra fenomen. Här
spelar förvisso fenomenets karaktär in. Är det av den primära sorten, finns det så
att säga ett original att bedöma uppfattningens riktighet emot. Ett fenomen av det
sekundära slaget har inget sådant original, och därför finns det här en svårighet i
att bedöma hur utvecklade uppfattningarna är i relation till varandra. Sådana
fenomen hamnar troligtvis också oftast i horisontella kategorisystem.

Om det är ett primärt fenomen som studeras, och detta fenomen är en text, vem
är det då som bedömer vilken uppfattning som är mer eller mindre utvecklad? Jag
redovisade ett exempel på  en studie av inlärning genom en text (s13-15). De
uppfattningar som bildades angående denna text rangordnades i förhållande till
varandra. Denna rangordning är utformad av forskaren, som samtidigt också är
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den som har valt ut texten. Vad är det då som egentligen säger att forskaren
uppfattat texten så rätt att han/hon kan rangordna den? Har forskaren verkligen
uppfattat textens budskap på det sätt som  författaren avsåg eller har han pratat
med författaren om dennes egentlige avsikt?

När det gäller genomförandet av min undersökning finns det några inslag som jag
här skulle vilja ta upp till diskussion. För det första gäller det min egen roll som
intervjuare och samtidigt lärare. Jag såg verkligen till, som jag förut nämnt att
eleverna skulle försöka förstå att det de sa var helt utanför undervisningen. Trots
detta tror jag att de flesta inte såg det så. Vid det första intervjutillfället
satt vi, som förut sagts,  i en avspänd miljö (eleverna höll för övrigt på att baka
under de lektionerna jag genomförde intervjuerna). Jag upplevde att nästan alla
elever, utom två, fann de hela som en trevlig stunds avkoppling i soffan. Pratet
hade ett större flyt än vad det hade under det andra intervjutillfället och ingen
verkade heller stressad. Orsaken till denna avspändhet tror jag beror på att jag
dels inte hade undervisat i klassen en särskilt lång period, dels så kände de
troligtvis inget större krav på sig att kunna mycket angående det jag frågade om,
eftersom de inte läst om det än. Jag skrev ovan att två elever här utgjorde ett
undantag. Dessa elever var de som på varsitt fenomen hade en uppfattning enligt
vet ej kategorin. Jag upplevde att båda fann situationen en aning obehaglig, och
verkade uppfatta det hela som en sorts test av hur mycket de kunde.

När andra intervjutillfället genomfördes, var situationen förändrad. För det första
genomfördes intervjuerna i ett grupprum, där de höga ljuden från klass-rummen
på respektive sida trängde igenom väggen. För det andra var det inte längre tal
om en mysig soffa att sitta i, utan nu var det hårda stolar på var sida om ett bord.
Denna miljö kan ha påverkat undersökningspersonerna och därmed deras
utsagor. Jag upplevde ett antal elever som väldigt stressade. Även om jag här
poängterade att detta låg helt utanför undervisningen, och jag dessutom hade
slutat min praktik och därmed undervisningen i deras klasser, verkade de uppleva
det som ett sorts muntligt prov. Jag vill här citera några elever (muntlig utsaga) för
att visa på hur intervjusituationen verkade upplevas. En elev sa såhär till sina
klasskamrater då denna var på väg ut från klassrummet:
 ”Det var kul att lära känna er, hoppas ni får ett bra liv” Detta var givetvis menat
som ett skämt, men  det borde någonstans  funnits en tanke bakom det hela.
En annan elev sa, efter att jag hade stängt av bandspelaren -”Det är så svårt att
veta vad man ska säga”. Detta skedde dessutom efter en av de sista intervjuerna.
Jag upplevde min roll som intervjuare och samtidigt lärare som mindre bra. Jag
tror att det bästa i det här fallet hade varit om en för eleverna helt utomstående
person kunde genomföra intervjuerna. Det tror jag skulle kunna leda till att
eleverna blev mer avslappnade inför situationen. Det fanns förvisso vissa
praktiska inslag i det hela. Som både undersökare och lärare kunde jag verkligen
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ha koll på t ex att undervisningen utformades efter lika mål, vilka elever som var
frånvarande och andra omständigheter.

Jag har i efterhand funderat kring om ett ökat antal intervjupersoner skulle kunna
ge upphov till en större variation i resultatet av uppfattningar. Innan jag utförde
min undersökning tyckte jag att detta antal skulle vara tillräckligt. Något jag senare
kom fram till var att jag borde ha intervjuat en ”extraperson” från varje klass, för
att undvika bortfall av elever avseende på uppfattningar.

På båda de fenomen som studerades var det en person (dock inte samma) som
inte hade någon uppfattning (vet ej-kategorierna). Detta berörde mig inte nämnvärt
vid den första intervjun, då man inte kunde kräva några förkunskaper av eleverna.
Däremot sved det i mitt pedagoghjärta då dessa elever under det andra
intervjutillfället, i princip inte kunde säga något angående fenomenet. Marton och
Säljö (1986) tog upp skillnader i utfall genom yt- eller djupinriktad läsning.
Kanske detta kan ligga lite till grund i dessa båda elevers fall.

I resultatdelen framkommer det tydligt att inte alla elever ändrar uppfattning efter
undervisning, och då inte bara de ovan nämnda. Detta är för mig som lärare ett
mycket intressant faktum. Orsakerna till detta kan länge begrundas.

Mina syften med detta arbete redovisades i kapitel 1. Det förstnämnda var att
beskriva den fenomenografiska metoden och några forskningsresultat. Detta har
jag försökt att göra i min litteraturstudie. Det andra syftet var att se om det finns
skillnader i utfallet mellan elever som har arbetat i grupp och elever som har
arbetat individuellt. Jag kan inte med det resultat som uppvisats dra några som
helst slutsatser om att så är fallet. Kanske är det så, som resultatet egentligen
pekar mot att man mellan de två arbetsformerna inte kan återfinna någon större
skillnad alls i avseende på utfall av undervisning.
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BILAGA 1

INTERVJUFRÅGOR

Vad är Europeiska unionen?

Varför tror du att EU bildades?

Varför tror du att ett land är med i EU?

Polen är ett exempel på ett land som väldigt gärna vill vara med i EU.
Varför tror du att det är så?

Turkiet får inte vara med i EU. Varför tror du att det är så?

Vad är EMU?

Varför bildade man det?

Varför tror du att ett land vill vara med i EMU?

Varför tror du att Sverige inte är med i EMU?

Tyskland har en välutvecklad industri. Varför tror du att det är så?

Grekland har inte alls lika mycket industri som Tyskland. Varför tror du att det är
så?

Frågorna kompletteras med utvecklande frågor som varför då? Utveckla etc.


