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Inledning 

Nar lekman tanker pa forskning, ar det sakert manga som forestaller sig flitiga 
men varldsfranvanda forskare som soker sanningen oeh Iagger bakom sig den 
ena upptaekten efter den andra i framsynta snilleblixtar. Den student som sa 
smaningom nar en metodkurs pa en beteendevetenskaplig institution torde 
modifiera sin bild nagot. Visst verkar en och en annan larare varldsfranvand, 
men sallan blixtrar det kring demo Snarare verkar det vara ett petigt oeh 
konservativt slakte - forskarna. Det som framtonar ar nagot tekniskt och svart 
- nagra spannande upptackter tyeks inte vara i narheten. 

Det ar nog sa att metodkurser ofta framstar som motsatsen till kreativt arbete. 
Det finns emeIlertid en bakgrund som gor detta fOrstaeligt. Metodundervis
ning har alltid haft sin bas i kunskapsfOrmedling snararean i kreativitetsut
veekling. Vetenskaplig metod ar ett koncentrat av forskares erfarenheter av 
med- oeh motgangar. Nagon gang har man funnit snillrika losningar pa 
problem, men mest ar det fragan om dyrkopta erfarenheter oeh mangarig 
reflektion. Det innebar att en novis har myeket att vinna pa att ta del av dessa 
result at av forskares modor. A andra sidan finns aUtid risken att novisen tar 
metodlarorna alltfOr hogtidigt - sa hogtidligt att man kopierar utan att fOrsta 
eller utan att man ar enig i vad som sags. Som jag ser det ar trots aUt sunt 
f6rnuft basen fOr alia forskningsmetoder oeh inga exempel torde finnas pa 
forskningsmetoder som inte rimmar med sunt f6rnuft om man ger sig tid och 
kraft aft siitta sig in i den logik som varje metod bygger pa. Det ar detta som 
ar nyckeln till att forsta och kanske aven finna noje i metodfragor. 

Denna skrift avser att fylla ett tom rum i metodundervisningen i pedagogik. 
Det ar fragan om en relativt praktiskt inriktad introduktion till den sorts 
kvalitativa analys som har blivit ett signum fOr den sk lnom-gruppen pa 
Institutionen fOr pedagogik yid Goteborgs universitet. Denna forsknings
grupps arbete har paverkat metodundervisningen och resulterat i ett intresse 
bland student er for den fenomenografiska ansatsen, som inriktningen har 
kallats (Marton, 1981). Behovet av en praktiskt orienterad presentation av 
Inom-gruppens arbetssatt har darmed blivit akut. 

Skriften inleds riled att kvalitativ metod i allmanhet presenteras och karak-
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tariseras skissartat. Darifran fortsatter vi genom att peka ut det karaktaristiska 
for fenomenografin, med exempel, och redogor darpa for motiven att gora 
fenomenografiska studier. Efter dessa inledande fOrsok att placera in forsk
ningsansatsen i den vetenskapliga terrangen, gar vi over till att beskriva vi'trt 
satt att arbeta, som det har gestalt at sig. Vi inleder da med datainsamlingen, 
fortsatter med databearbetningen dar den kvalitativa analysen beskrivs ur en 
praktisk synvinkel och diskuterar sa denna med hjalp av ett konkret exempel. 
Skriften avslutas med kommentarer om trovardighetsproblem och vilka 
slutsatser som kan dras av fenomenografiska resultat. 

Det bor marker as att det finns variationer mellan inom-gruppens medlemmars 
satt att arbeta som kanske inte kommer till uttryck har. A andra sidan maste 
det framhavas att de erfarenheter som formedlas har i hog grad ar en kollektiv 
produkt. Efter nara tio ars arbete i samma riktning ar den gemensamma 
kunskapen tungt vagande i varje gruppmedlems enskilda arbete. 
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K valitativa metoder 

For m{mga ar en kurs i forskningsmetoder samma sak som en kurs i statistik. 
Statistiska tekniker spelar ocksa ofta en central roll i beteendevetenskaplig 
forskning. I denna skriftska vi presentera en ann an forskningsmetod som ar 
mer a okand - den kvalitativa metoden. 

Att en metod ar kvalitativ innebar att den handlar om hur man ska 
karaktiirisera nagot - hur man ska gestalt a det. Nar vi i vardagslag talar om 
kvalitet, menar vi att nagot ar vardefuJlt eJler bra. Nar vi talar om kvalitativa 
metoder, menar vi nagot annat - vi menar da att vi viii beskriva egenskaperna 
hos nagot - hur nagonting ar beskaffat. I ordboken star: kvalitet (lat.qualitas, 
fr.qualite) beskaffenhet; egenskap; sort (af en handelsvara). (Nordisk famiJ
jebok, 1911). Det unika i kvalitativt arbetssatt ar saledes att man viII 
karaktiirisera, gestalta nagot. K valitativ metod ar aJltsa systematiserad kun
skap om hur man ska ga tillvaga nar man ska gestalt a nagot. Asplund (1971) 
illustrerar utmarkt vad kvalitativ metod gar ut pa: 

Nar nagon upplyst mig om den geografiska utbredningen av F (socialt fenomen) 
eller orsaken till F, kan jag fortfarande fraga mig: Men vad betyder F? 

Forskningsmetodik som inte ar kvalitativ handlar just om hur man pa ett 
korrekt satt tar reda pa f6rdelningen av en egenskap (t ex den geografiska 
utbredningen av partisympatisorer) eller ocksa soker man faststaJla orsaken 
till nagot, genom experiment dar hypoteser om orsaken kan testas. Daremot 
far metodik som handlar om att systematiskt s6ka skapa fruktbara hypoteser 
(aven om orsaker) betraktas som arbete i den kvalitativa domanen. 

Ett satt att ytterligare soka inringa det omrade som kallas kvalitativ metod 
ar att kontrastera den mot kvantitativ metod. Pa latin betyder ju quantitas 
storlek, mangd, "kvantitet", medan qualitas ju betyder beskaffenhet, egen
skap, "kvalitet". K valitativa metoder ar saledes inte aktueJla nar det gaJler 
att beskriva storlek, mangd eller kvantitet. Sa till vida ar kvalitativa metoder 
motsatsen till kvantitativa. A andra sidan fangar inte denna skillnad helt det 
utmarkande for kvalitativa metoder - en annan kontrast maste laggas till, 
namligen att kvalitativa metoder ar motsatsen till hypotestestande ansatser om 
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man med hypotespravning menar att man inriktar sig pa verifiering/faIsifiering 
istalIet far att skapa goda "hypoteser" (Glaser & Strauss, 1979). Det centrala 
i kvaIitativa metoder skuIle saledes vara att man saker finna de k{ltegorier, 
beskrivningar eller modeller som bast beskriver nagot fenomen eller samman
hang i omvarlden, medan andra metoder inriktar sig pa att arbete med pi! 
forhand givna kategorier och saka beskriva omvarIden genom miitning eller 
testning. 

Har maste man dock vara mycket varsam nar det galler att uppfatta vad som 
menas med "pa fOrhand givna kategorier". Arbeten gjorda med kvalitativ 
metod skiljer sig nar det galler synen pa fOrhandskunskap. En tradition 
beskriver arbetet som nagot som handlar om at! vara radikalt fOrdomsfri -
det ar en fenomenologisk utgangspunkt. En annan tradition gar sina 
beskrivningar inom ramen fOr en tolkningsteori, t ex psykoanalys. Da kan det 
vara fragan om hermeneutik. Nar jag har skrivit at! kvaIitativ metodik inte 
arbetar med pa farhand givna "kategorier" menar jag at! man inte arbetar 
med kategorier som anvands mekaniskt. Om man arbetar med en tolknings
teori, ar det fragan om at! varje tolkning av ett konkret fenomen ar en skapelse 
snarare an ett mekaniskt kategoriserande. 

Arbeten som har utfarts med kvaIitativ metod spanner aver et! vitt faIt av 
studier. Har finns studier av frammande kulturer dar man t ex undersaker 
reIigiosa eller ekonomiska fOrestaIIningar. Det kan vara studier av hur 
manniskor upplever vissa situationer. En vanlig typ ar faIlstudier, dar man 
ingaende studerar t ex en manniska eller en arbetsplats. Datamaterialet kan 
vara av olika slag: observationer, intervjuer, brev, bilder, osv. Ibland ar det 
fragan om kombinationer av flera slags material. Kvalitativ metod omfattar 
saIedes manga olika slags studier inom skilda amnen. 

Detta fOrsok att definiera kvalitativ metod ar inte oproblematiskt och far 
betiaktas som en antydan om vad det handlar om. Omradet ar inte heller fritt 
fran kontroverser (Berglund, 1983), till och med sa langt att vissa inte 
erkanner meningen med kvalitativa metoder. Det ar pa sin plats at! markera 
at! olika arbetssatt finns fOr att forska och att sa bar det vara. Problemet fOr 
studenter bar inte vara att valja den basta metoden i allmanhet, utan snarare 
at! valja den lampliga metoden for just deras uppsatsproblem. Man talar 
ibland om metodfixering och da aIltid i negativa termer: under vissa tider har 
vissa metoder varit sa "starka" at! anvandandet av dem har varit en 
fOrutsattning far att nagot skulle erkannas som vetenskap. Sa t ex var det fOr 
bara 10-15 ar sedan narmast sjalvklart at! forskning gick ut pa at! testa 
hypoteser med hjalp av kvantitativa data (KerIinger, 1973). Det yore olyckligt 
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om det uppstod en liknande situation igen diir sjiilva forskningsproblemet 
kommer iskymundan fOr metoden. God forskning karaktiiriseras av att 
metoden viiljs sa att den blir ett smidigt verktyg fOr att fa kunskap om det 
problem man har valt. 
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K valitativ analys i empirisk 
forskning 

Tre· traditioner 
Historiskt iir kvalitativ analys en gammaI fOreteeIse. Den iildsta formen torde 
vara hermeneutik. Hiir hiimtar man sin inspiration frlm texttolkning och da 
ursprungligen tolkning av vad som iir den sanna uttydningen av bibeln. Denna 
tradition har diirfor rotter Iangt tillbaka i tiden men har f 0 m 1800-talet blivit 
aIltmer sofistikerad och vitt fOrgrenad. 

Begreppet den "hermeneutiska cirkeln" iir en nyckeI till fOrstaeIse, ty i det 
uttrycks hermeneutikens position i hOg grad. Begreppet handlar om delens 
och helhetens forhaIlande till en rimIig tolkning av nagot t ex en text. For att 
forsta ett avsnitt i en text maste man ha en uppfattning om helheten - delens 
betydeIse iir beroende av helhetens. Dessutom iir det sa att helheten byggs 
upp av delarnas betydelse - helheten beror saledes av delarna. Det uppstar 
pa sa siitt ett omsesidigt beroende mellan del och helhet. Den helhet som utgor 
grundvalen fOr tolkning av en enskild del kan vara olika', avhiingigt vem som 
tolkar. Man kan saledes relatera samma del till olika kontexter. Hiir visar det 
sig att olika riktningar inom hermeneutiken har olika syn pa vad som utgor 
kontexten och ibland opererar man med tolkningsteorier som hjiilpmedel, 
som t ex marxistisk eler psykoanalytisk teori. 

Under 1970-talet har svensk pedagogik influerats av detta slags kvalitativa 
analys: Westin och Odman har varit betydelsefulIa forskare som introducerat 
traditionen hiir. En rad moderna arbeten om hermeneutiken som metod har 
publicerats inom ramen fOr olika humanistiska och samhiillsvetenskapliga 
iimnen. Odmans verk "Tolkning, Forstaelse, Vetande" (1979) iir en utom
ordentlig introduktion till pedagogisk hermeneutisk forskning. Palmers (1969) 
bok "Hermeneutics" ger en god oversikt over den historiska utvecklingen och 
over de olika riktningar som ryms inom den hermeneutiska traditionen. 

Under slutet av 1800-talt:t utvecklades studiet av kulturer till en empirisk 
vetenskap ofta kal1ad etnografi, diir kvalitativa analyser blev naturliga. 
Etnografin har oftast karaktiiriserats av att man soker beskriva samhiillen, 
kulturer som system med regler och koder vars logik kan beskrivas som 
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helheter. Man har ofta fOrlitat sig pa det som kallas deltagande observation 
som datainsamlingsmetod. Denna metod gar ut pa att fOlja det "naturliga" 
livet, ut an att onOdigt stora det man anda delta i det. Man fOrfaltanteckningar, 
dvs noterar allt av vikt sa exakt som mojligt. Malinowski (1961) som var en 
av pionjarerna i borjan av detta sekel skriver: "Besides the firm outline of 
tribal constitution and crystallized cultural items which form the skeleton, 
besides the data of daily life and ordinary behaviour, which are, so to speak, 
its flesh and blood, there is still to be recorded the spirit - the natives' views 
and opinions and utterances. Far, in every act of tribal life, there is, first, the 
routine prescribed by custom and tradition, then there is the manner in which 
it is carried out, and lastly there is the commentary to it, contained in the 
natives' mind." Vi ser har hur livet skall speglas ur olika synvinklar fOr att 
ge den kompletta bilden av en kultur. Man kan konstatera att etnografi blivit 
ett vanligt angreppssatt inom utbildningsforskning f 0 m slutet av 1960-talet. 
En del arbeten som behandlar metodfragor har utgivits. Atkinsons & 
Hammersleys bok: "Ethnography. Principles in practice" (1983) kan rekom
menderas som en praktisk vagledning. 

En tredje tung tradition inom kvalitativ analys ar fenomenologin. Metoden, 
som grundas pa bestamda filosofiska antaganden som inte har skall beroras, 
syftar till att beskriva manniskors upplevelser av fenomen. Det kan vara 
fragan om kanslor men aven sadana "intellektuella" fenomen som vad man 
menar med en triangel. Man onskar utrona vad som ar "essensen" - det som 
ar omojligt att tank a "bart" fran ett fenomen. Pa sa satt blir fenomenologiska 
undersokningar analyser av vad som ar det yttersta fundamentet i de begrepp 
vi anvander och de upplevelser vi har. Man soker i analysen tillfiilligt se bart 
fran de fOrklaringar och teorier vi har om det som skall analyseras for att 
komma till "kallan" - var areflekterade - for givet-tagna, "rena" upplevelse. 
For lasare som vill skaffa sig en djupare fOrstaelse, vill jag foresla tva arbeten. 
Don Ihde har skrivit en bok som ar utmarkt som en introduktion: "Experi
mental phenomenology" (Ihde, 1977). Claes Alexandersson har skrivit en 
rapport som aven innehaller en jamfOrelse mellan den fenomenografiska 
ansatsen och en fenomenologisk: "Amedeo Giorgi's empirical phenomeno
logy" (1981). 

Detta var en skissartad oversikt, och man maste har beakta att granserna ofta 
ar svara att uppratthalla mellan de olika traditionerna. Dessutom anvands 
begrepp som fenomenologi och hermeneutik ofta fogt strikt, ibland tom 
slarvigt. 
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Den fenomenograflSka ansatsen 

Efter att ha antytt vad kvalitativ metod i allmanhet ar och gett nagra exempel, 
viii jag presentera den speciella utveckling av kvalitativ metod som gjorts av 
den forskningsgrupp som kalIas Inom-gruppen och som verkar yid Institutio
nen fOr pedagogik yid Goteborgs universitet. Inom-gruppen har utvecklat en 
ansats som har vissa sardrag som ska presenteras har. 

Som namnts handlar kvalitativ metod om hur man gestaltar nagot - hur man 
kan gora en sa god beskrivning av ett sammanhang som mojligt. En sadan 
beskrivning kan ju i och fOr sig handla om vad som helst, men i vart speciella 
fall handlar det om manniskors satt att uppfatta sin omviirld. Vi beskriver 
uppfattningar. Grundlaggande fOr var ansats ar distinktionen mellan hur nagot 
iir och hur nagot uppfattas vara. Marton betecknar detta som en skillnad i 
beskrivningsniva (Marton, 1978). Han skriver: 

In educational psychology questions are frequently asked about, for example, 
why some children succeed better than others in school. Any answer to this 
question is a statement about reality. An alternative is a question of the kind 
asked by Salj6 (1978): What do people think about why some children succeed 
better than others in school? Any answer to this second kind of question is a 
statement about people's conception of reality. These two ways of formulating 
questions represent two different perspectives. 

Det forsta kalIar Marton for forsta ordningens perspektiv - det handlar om 
fakta - vad som kan observer as utifran. Det andra ar andra ordningens 
perspektiv :- det handlar om hur nagon upplever nagot - hur nagot ter sig fOr 
nagon. Det ar inte fragan om huruvida nagot ar sant eller falskt, utan fragan 
om v(ld man studerar. Ett drastiskt exempel kan vara att en paranoid person 
kan uppleva sina kamrater som fientligt sinnade och som deItagare i en 
konspiration for att forgora honom. Ur andra ordningens perspektiv ar det 
en sann beskrivning att han upplever det sa, aven om det ar falskt sett ur ett 
forsta ordningens perspektiv. For att fOrsta vad paranoia ar, racker det inte 
med en beskrivning av vad manniskor faktiskt gor - man maste ocksa beskriva 
hur den paranoide uppfattar sin omvarld. Att se hur omvarlden ter sig fOr den 
paranoide ar nodvandigt fOr att uppratta en mansklig kontakt - forstii. Utan 
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denna kunskap star vi helt utanfOr den andra - frammande, som infor ett ting. 
K valitativ metod kan alltsa vara inriktad pa beskrivningar bade i forsta och 
andra ordningens perspektiv, men fenomenografins doman ar alitsa andra 
ordningens perspektiv - dar har vi det forsta sardraget for denna ansats. 

Ett satt att gora beskrivningar av hur manniskor uppfattar sin omvarld ar ju 
att ga till sig sjiilv och tanka igenom hur nagot ter sig. Sa arbetar ofta 
fenomenologer - de gor ett slags filosofisk analys av hur nagot upplevs av 
manniskan genom att anvanda sitt eget satt att uppfatta varlden som 
utgangspunkt (Alexandersson, 1981). Vart arbete syftar inte till en sadan 
filosofisk analys, utan ar en empiriskt grundad beskrivning av olika satt att 
uppfatta omvarlden. Den ar empirisk, darfor att den utgor ett fOrsok att 
analysera och beskriva vad ett antal manniskor har sagt yid en intervju. Var 
analys innebar saledes att vi beskriver hur manniskor faktiskt uppfattar 
omvarlden. Det fenomenografiska forskningsobjektet kan sammanfattnings
vis karaktariseras pa foljande satt: Vi vill beskriva hur fenomenen i omvarlden 
uppfattas av manniskor, detta innebar att vi ar ute efter inneborder i staliet 
fOr fOrklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebar ocksa att vi har valt 
att beskriva hur nagot framstar for dessa miinniskor och inte hur nagot 
egentligen ar. Den fenomenografiska ansatsen har sarskilt fOrdjupat behand
lats i tva skrifter; dels i Ference Martons artikel "Phenomenography -
describing conceptions of the world around us" (Marton, 1981) och i Lennart 
Svenssons rapport "Manniskobilden i inom-gruppens forskning: Den larande 
miinniskan" (Svensson, 1984). 

Efter denna allmanna presentation ar det befogat med konkreta exempel pa 
olika studier som gjorts inom ramen for var ansats. Jag ska kort karaktiirisera 
nagra olika typer och presentera en studie for var och en. 

Den fenomenografiska ansatsen uppstod som ett svar pa forskningsproblem 
i amnet pedagogik. Detta innebar att en stor del av de studier som gjorts hittills 
har varit direkt knutna till pedagogiska fragestaliningar. Nagra studier har 
emellertid gjorts som karaktariserat manniskors uppfattningar utanfor en 
pedagogisk ram. 

Ser man till dem som gjorts in om den pedagogiska sfaren, kan dessa delas 
in i tre grupper: Fackdidaktiska studier, Allmanpedagogiska studier, Studier 
av utbildningseffekter. 
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Fackdidaktiska studier 
Den fOrsta gruppen innehiiller studier av hur elever uppfattar innehallet -
kunskapen - som behandlas i skolan. Detta bUr t ex studier av hur elever tror 
att havstanger kan anvandas och dar undersokningarna utniynnar i beskriv
ningar av olika typer av fOrestiillningar om principen bakom. Lite fOrenklat 
kan man saga att denna typ av studier har fokus pa elevers satt att missuppfatta 
ett sammanhang i omvarlden - i naturen eller samhallet. Ibland ar det inte 
mojligt att tala om missuppfattningar darfOr att vetenskapen inte kan peka 
ut fel och ratt, utan bara identifiera olika uppfattningar. Ibland kan en viss 
missuppfattning represent era ett viktigt steg mot en riktigt god uppfattning 
genom att man lamnat en an nu mer onyanserad uppfattning bakom sig. 
Strangt taget ar det mest korrekt att undvika att tala om missuppfattningar: 
manniskor har olika uppfattningar - i en del fall ar de i samklang med 
vetenskapens nuvarande standpunkt - ibland rimmar de battre med den antika 
vetenskapens standpunkt, ibland saknas uppfattningen i etablerad vetenskap 
helt och hallet. Studierna i denna fOrsta grupp tankes utgora en viktig grund 
fOr larares kompetens: att kunna forsta hur eleverna uppfattar de fenomen 
som hon undervisar om i ett visst amne. Med kunskap om elevernas satt att 
uppfatta nagot kan man uppratta en kontakt - lararen kan begripa eleven. 
Denna typ av studie syftar saledes till att karaktarisera de olika uppfattningar 
elever har· av nagot och beskrivningen av dessa olika uppfattningar ar 
resultatet. 

Marton har i boken "Fackdidaktik, dell" (1985) beskrivit ett fackdidaktiskt 
forskningsprogram. I denna och 2 ytterligare delar finns manga exempel pa 
fackdidaktiska studier fran saviil det naturvetenskapliga, matematiska, sam
hallsvetenskapliga som det sprakliga omradet. 

Som exempel pa en sadan fackdidaktisk undersokning kan vi ta upp Claes 
Alexanderssons (1981) studie i uppfattningar av orsaken till svalt i varlden. 
Studien var gjord pa studerande som skulle borja en kurs pa kom-vux i 
samhallskunskap. En viktig del i kursen var fragor om utnyttjande av jordens 
resurser, dar fragan om utnyttjande och fOrdelning av dessa stod i centrum. 
Den fraga som stalldes i intervjun var: ett problem i varlden ar att manga 
manniskor, speciellt i U-landerna, svalter. Vad kan det bero pa? Svaren pa 
denna ingangsfraga fOljdes noggrant upp med fOljdfragor for att klargora de 
intervjuades syn i detalj. Analysen som gjordes resulterade i att tre uppfatt
ningar kunde beskrivas som lag bakom de olika intervjusvaren. Uppfattning
arna representerar det som ar den fundamentala inneborden i de oIika svaren: 
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A. Svalt ar ett utslag av maktloshet. 

B. Svalt orsakas av att man av olika orsaker har otillracklig tillg{mg till mat. 

e. Svalt orsakas av att man av olika orsaker ar for manga manniskor. 

De olika uppfattningarna illustreras av cHat fran intervjun som illustrerar 
skillnaden mellan det som sags i intervjuerna och det som blir resultatet av 
analysen: uppfattningarna. Till kategori A: Svalt ar ett utslag av maktloshet, 
ges citatet: 

*S Ja, det beror val pa mfmga orsaker. Beror val pa att I-Ianderna kanske har sugit 
ut demo Utnyttjat dem sa mycket som miijligt, och de har inte sjalva kunskap 
an sa lange i alia fall, att ta till vara pa det de eventuellt har att tjana pengar 
pa del. 

*F Om du tar det fOrsta du sa - vad skulle det innebara? 

Att I-landerna har utnyttjat dem? Ja, att de har liksom haft intresse av att de 
inte ska kunna sa mycket, va ... utan att I-Ianderna da far ut mera av att de 
ar analfabeter kanske, ell er att de bara gor del. De sager att de ar inte sa 
samhallsmedvetna sa att de borjar krava saker sjiilva och bilda fackfOreningar 
och " . 

F Hur skulle det ga till da liksom att det inte skulle bli svalt da? Du sager att 
I-landerna utnyttjar dem, pa vilket satt skulle ... ? 

S De far ju inte sa mycket tillgangar ell er pengar sa att de kan tillgodogora eller 
fa kopa det de eventuellt skulle behova. 

Kategori B: Svait orsakas av att man av olika orsaker har otillriicklig tillgang 
till mat, kan ha detta konkreta uttryck i en intervju: 

S Det ar tillgangarna dar nere till mat och sMant som ar dalig. Det kan oftast bero 
pa naturkatastrofer ocksa. Och sedan ar det naturligtvis for manga manniskor. 
Det finns fOr manga manniskor, alltsa. Och det landet som de bor i kan inte 
fMa demo De har inte tillrackligt ... 

F Om man skulle forsoka sig pa nagon slags ide om hur det skulle losas - vad 
fOreslar du da? 

S Du, det gar val antagligen inte att losa pa annat satt an att I-landerna delar med 
sig. 

Slutligen kan C: Svalt orsakas av att man av olika orsaker ar fOr manga 
manniskor, se ut sa har: 

S Ja, det ar for att det ar en valdig overbefolkning ... 

F Jaa ... 

S Och de har ... de har inga jobb ... kanske lite grann ... framfOr allt ar det 
vaJfor att det ar sa viildigt mycket manniskor ... just det, det ar overbefolkning. 

*S = Svar *F = Fraga 
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Ja, det ... d1't sager jag hennes svar, for det kommer jag faktiskt ihag ... 

F Ja ... vad? 

S Men det hade jag val sagt sjalv ocksa ... det skulle vara genom barnbegrans-
ningsatgarder da till exempel. 

Sa kan alltsa result at et av en analys se ut som har ett fackdidaktiskt syfte. Med 
hjalp av de beskrivna uppfattningarna kan larare lara sig kanna igen olika 
typer av utgangspunkter i elevernas resonemang, han kan peka ut dessa fOr 
eleverna och lata dem granska dem i fOrhallande till fakta. Over huvudtaget 
kan beskrivningen av uppfattningarna utgora en grund for undervisningen och 
lararens forstaelse fOr elevernas resonemang. 

Omfattande fackdidaktiska studier har gjorts i naturkunskap. Sa har uppfatt
ningar av densitet studerats (Lybeck, 1981) och av fenomen inom mekaniken 
(Johansson, 1981). Aven elevers uppfattningar av elektriska kretsar har 
beskrivits i en avhandling (Karrkvist, 1985). 

Barns fOrestallningar om lasning har studerats en annan avhandling 
(Dahlgren & Olsson, 1985). 

Allmanpedagogiska studier 
Den andra gruppen av studier som gjorts inom den pedagogiska sfaren ror 
manniskors satt att uppfatta overgripande fenomen med betydelse fOr 
utbildning. Det har varit fragan om fenomen som kunskap och inlarning ur 
elevers perspektiv eller lararskicklighet och kunskap ur larares perspektiv. 
Dessa studier ror saledes inte innehallet i inHirningen utan snarare fOrutsatt
ningarna fOr larande eller undervisning. Med vii ken syn pa kunskap och 
inHirning gar manniskor in i studier? Vad har Hirare-f6r grundlaggande 
forestallningar om vad Hirarskicklighet ar? Dessa studier syftar till att fOrdjupa 
f6rstaelsen fOr larare och studerandes handlande - finna de 6vertygelser som 
kan ligga bakom sattet att studera eller saltet att lagga upp en undervisning. 
Ofta ar dessa 6vertygelser inte genomtankta, utan for-givet-tagna. 

Roger Saljo (1979) har gjort en studie som kan ilIustrera denna grupp av 
studier. Den handlar om manniskors satt att uppfatta vad inlarning gar ut pa. 
Fenomenet som studeras ar saledes uppfattningar av inliirning. Analysen som 
Salj6 har gjort grundas pa 90 intervjuer med personer av alla aldrar och med 
olika utbildningsbakgrund. Den fraga som stalldes som ingangsfraga var: Vad 
menas egentligen med att lara? Svaren foljdes upp med f61jdfragor. Som 
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resultat av granskningen av de svar som gays kunde 5 olika uppfattningar av 
inlarning beskrivas. De var: 

1. Inlarning innebar okning av kunskap. 

2. Inlarning innebar att man memorerar. 

3. Inlarning innebar att man tillagnar sig fakta, arbetssatt, osv som kan 
bevaras och/eller anvandas i praktiken. 

4. Inlarning innebar att man begriper innebOrden i nagot. 

5. Inlarning ar en tolkande process som syftar till att forsta verkligheten. 

Granskar man de olika uppfattningarna kan man se att de representerar olika 
komplexitetsgrad. Man kan ocksa lagga marke till att det finns en skillnad i 
synen pa vad som hander nar man lar nagot. A ena sidan finns fakta -
informationsbitar - som den larande "tar in" i ofOrandrad form (uppfattning 
2), a andra sidan ses inlarning som nagot som innebar ett aktivt skapande av 
den larande (uppfattning 4 och 5). Troligen har dessa synsatt betydelse for 
det satt som en elev soker studera pa. Med uppfattning 2 torde man s6ka lara 
texter utantill, medan med uppfattning 5 torde man soka sig bakom texten 
fOr att finna budskapet. Ur den fenomenografiska ansatsens perspektiv ardet 
viktigt att ge manniskor kunskap om att det finns olika satt att forestalla sig 
t ex inlarning. Som studerande kan man reflektera over sin egen syn, men aven 
forsta andras. Ibland innebar reflektionen over sitt eget satt att se pa t ex 
inlarning att man upptacker bristen i detta och ser fOrdelen i ett annat, vilket 
eventuellt kan vara froet till fOrbattrade studieresultat. 

Pramling (1983) har i en avhandling beskrivit barns fOrestallningar av inlarning 
- det ar en studie av barn mellan 3 och 8 ar. Som ytterligare exempel pa 
allmanpedagogiska studier kan namnas en serie som behandlat larares syn pa 
kunskap, lararskicklighet, restriktioner i undervisningen m fl (Larsson, 1980, 
1981, 1982). Alexandersson och Larsson (1982) har behandlat lagutbildades 
syn pa arbete och utbildning. I samma projekt har lagerarbetares syn pa 
utbildning studerats (Helmstad & Larsson, 1985). 

Studier av utbildningseffekter 
Den tredje gruppen studier i den pedagogiska sfaren ar de dar man anvander 
beskrivningen av uppfattningar som kategorier for att gestalta utbildnings-
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J a, det ... da sager jag hennes svar, fOr det kommer jag faktiskt ihag ... 

F Ja ... vad? 

S Men det hade jag val sagt sjalv ocksa ... det skulle vara genom barnbegrans-
ningsatgarder da till exempel. 

Sa kan alltsa result at et av en analys se ut som har ett fackdidaktiskt syfte. Med 
hjalp av de beskrivna uppfattningarna kan larare lara sig kanna igen olika 
typer av utgangspunkter i elevernas resonemang, han kan peka ut dessa fOr 
eleverna och lata dem granska dem i fOrhallande till fakta. Over huvudtaget 
kan beskrivningen av uppfattningarna utgara en grund far undervisningen och 
lararens farstaelse fOr elevernas resonemang. 

Omfattande fackdidaktiska studier har gjorts i naturkunskap. Sa har uppfatt
ningar av densitet studerats (Lybeck, 1981) och av fenomen inom mekaniken 
(Johansson, 1981). Aven elevers uppfattningar av elektriska kretsar har 
beskrivits i en avhandling (Karrkvist, 1985). 

Barns farestallningar om lasning har studerats i en annan avhandling 
(Dahlgren & Olsson, 1985). 

AlImanpedagogiska studier 
Den andra gruppen av studier som gjorts inom den pedagogiska sfiiren rar 
manniskors satt att uppfatta avergripande fenomen med betydelse far 
utbildning. Det har varit fragan om fenomen som kunskap och inlarning ur 
elevers perspektiv eller lararskicklighet och kunskap ur larares perspektiv. 
Dessa studier rar saledes inte innehallet i inlarningen utan snarare farutsatt
ningarna far larande eller undervisning. Med vilken syn pa kunskap och 
inHirning gar manniskor in i studier? Vad har larare for grundlaggande 
fOrestallningar om vad lararskicklighet ar? Dessa studier syftar till att fardjupa 
fOrstaelsen far larare och studerandes handlande - finna de avertygelser som 
kan ligga bakom sattet att studera ell er sattet att lagga upp en undervisning. 
Ofta ar dessa avertygelser inte genomtankta, utan fOr-givet-tagna. 

Roger Salja (1979) har gjort en studie som kan iIIustrera denna grupp av 
studier. Den handlar om manniskors satt att uppfatta vad inlarning gar ut pa. 
Fenomenet som studeras ar siHedes uppfattningar av inliirning. Analysen som 
Salja har gjort grundas pa 90 intervjuer med personer av alia aldrar och med 
olika utbildningsbakgrund. Den fraga som stalldes som ingangsfraga var: Vad 
menas egentligen med att lara? Svaren faljdes upp med fOljdfragor. Som 
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resultat av granskningen av de svar som gays kunde 5 olika uppfattningar av 
inHirning beskrivas. De var: 

1. Inlarning innebar okning av kunskap. 

2. Inlarning innebar att man memorerar. 

3. Inlarning innebar att man tillagnar sig fakta, arbetssatt, osv som kan 
bevaras och/eller anvandas i praktiken. 

4. Inlarning innebar att man begriper inneborden i nagot. 

5. Inlarning ar en tolkande process som syftar till att fOrsta verkligheten. 

Granskar man de olika uppfattningarna kan man se att de representerar olika 
komplexitetsgrad. Man kan ocksa lagga marke till att det finns en skillnad i 
synen pa vad som hander nar man liir nagot. A ena sidan finns fakta -
informationsbitar - som den liirande "tar in" i oforandrad form (uppfattning 
2), a andra sidan ses inlarning som nagot som innebar ett aktivt skapande av 
den larande (uppfattning 4 och 5). Troligen har dessa synsatt betydelse fOr 
det siitt som en elev soker studera pa. Med uppfattning 2 torde man soka lara 
texter utantill, medan med uppfattning 5 torde man soka sig bakom texten 
fOr att finna budskapet. Ur den fenomenografiska ansatsens perspektiv ar det 
viktigt att ge manniskor kunskap om att det finns olika satt att fOrestall a sig 
t ex ihlarning. Som studerande kan man reflektera over sin egen syn, men aven 
fOrsta andras. Ibland innebar reflektionen over sitt eget satt att se pa t ex 
inHirning att man upptacker bristen i detta och ser fOrdelen i ett annat, vilket 
eventuellt kan vara froet till fOrbattrade studieresultat. 

Pramling (1983) har i en avhandling beskrivit barns fOrestallningar av inlarning 
- det ar en studie av barn mellan 3 och 8 ar. Som ytterligare exempel pa 
allmanpedagogiska studier kan namnas en serie som behandlat larares syn pa 
kunskap, lararskicklighet, restriktioner i undervisningen m fI (Larsson, 1980, 
1981, 1982). Alexandersson och Larsson (1982) har behandlat lagutbildades 
syn pa arbete och utbildning. I samma projekt har lagerarbetares syn pa 
utbildning studerats (Helmstad & Larsson, 1985). 

Studier av utbildningseffekter 
Den tred je gruppen studier i den pedagogiska sfiiren ar de dar man anvander 
beskrivningen av uppfattningar som kategorier for att gestalta utbildnings-
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effekter. Man gor da intervjuer fOre och efter elever genomgar utbildning i 
nagot och sa jamfOr man fOrdelningarna fOre och efter. Skillnaderna mellan 
denna och en traditionell matning ar manga. For det forsta, och viktigaste, 
ar den noggranna beskrivningen av de faktiskt existerande uppfattningarna 
(utfallsrummet) grundlaggande fOr oss. Detta innebar att alla uppfattningar, 
"ratta eller felaktiga", ar med. Vidare reduceras inte innehallet till kvanti
tativa termer (medelvarde, spridningsmatt), utan beskrivs exakt i termer av 
sitt innehall. Vart arbete inriktar sig alltid pa olikheter i djupet av manniskors 
forestallningar. Detta innebar att beskrivningen av utbildningseffekter ror 
djupare aspekter an vad man vanligtvis soker mata. 

En studie som gjordes relativt tidigt i inom-gruppens korta historia kan 
illustrera effektstudier inom den fenomenografiska traditionen. Lars Owe 
Dahlgren (1976, 1978) studerade ekonomistudenters fOrstaelse av ekonomi. 
!:..om en del i detta projekt fanns en studie dar en grupp pa 15 nyborjare var 
experimentgrupp som intervjuades fOre terminsstarten och yid terminens slut. 
En likadan grupp pa 15 utgjorde kontrollgrupp som enbart intervjuades yid 
terminens slut. Fragorna rorde "vardags"-ekonomi - det var 10 olika slags 
fenomen som togs upp. En av dessa rorde fenomenet prisbildning, vilket 
konkret i intervjun uttrycktes med fragan: VarfOr kostar en bulle 50 ore? 
Analysen av svaren ledde till att Dahlgren kunde identifiera tva fundamentalt 
olika uppfattningar: 

A. Priset ar en funktion av tillgang och efterfragan. 

B. Priset bestams av kostnader fOr varan. 

De bada uppfattningarna i'tterfinns aven i den ekonomiska vetenskapens 
historia som vanliga uppfattningar. Ser man till sjiilva beskrivningen av 
utbildningseffekter, far vi fOljande utfallsrum: 

Fore 
terminens 
start 

18 

A 

B 

Totall 

Efter lermlnens slut 

A 

3 

1 

4 

B Totail 

3 6 

6 7 
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Det visa de sig att endast mindre fOriindringar intriiffande i den undersokta 
gruppen. Orsaken till detta iir inte helt klarlagd. De ovriga fragorna gay 
samma result at. Foga fOriindringar skedde under den termin som studenterna 
agnade sig at ekonomi. Man kan spekulera i att orsaken kan ligga i att 
undervisningen behandlar fel saker - ofta det som ar komplicerat istallet fOr 
det som ar fundamentalt och fOr lararen sjalvklart. 

I ett projekt har man fOljt studerande inom lakar-, civilingenjors-, psykolog
och ekonomiutbildning (Dahlgren & Pramling, 1981). En annan studie av 
utbildningseffekter har gjorts av Hasselgren (1981). Det handlade om 
studerande pa fOrskollararlinjen i en lararhogskola. Ett unikt drag i Hassel
grens studie ar att han lost problemet med vad som ar "utvecklingens riktning" 
pa ett elegant satt, genom att introducera Werners utvecklingsteori som 
kriterium pa vilka kategorier som kan betraktas som mest utvecklade. 

Icke-pedagogiska studier 
Darmed har de tre typer av all manna fenomenografiska studier som har gjorts 
i den pedagogiska sfaren exemplifierats. Det var alltsa en fackdidaktisk, en 
allmanpedagogisk och en, som syftar till beskrivning av utbildningseffekter. 
Aterstar sa endast att ge ett exempel pa en studie som agnats fragor som ligger 
utanfOr den pedagogiska sfiiren. L 0 Dahlgren, (1981) har gjort en studie av 
hur manniskor uppfattar skattesystemet. Mera exakt handlade det om dell 
direkta beskattnillgells funktioll. Sjuttio studerande utgjorde undersoknings
grupp. Man kunde isolera tre kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet. 
Den fOrsta innebar att man sag den direkta beskattningens funktion som ett 
satt att omfordela miinlliskors illkomster (A). Den andra sag funktionen som 
ett satt attfordela utgifterna fOr gemensamma samhalleliga tjanster (B). Den 
tredje gruppen sag beskattningen som ett satt att ordlla /illallsieringen av 
gemensamma tjanster och anHiggningar (C): De 70 personerna fOrdelade sig 
pa de olika uppfattningarna salunda: 

A. OmfOrdela inkomster 13 
B. Fordela utgifter 17 
C. Finansiera verksamhet 40 

Andra studier som tillhor denna grupp har behandlar synen pa socialvard 
(Wenestam, 1979) och barns syn pa do den (Wenestam, 1980). 
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Darmed har jag gett exempel pa fenomenografiska undersokningar av fyra 
olika slag och hoppas nu att lasaren har fatt en viss konkret bild av vad det 
kan rora sig om. Vi kan da fortsatta med att granska ansatsen mer i detalj. 

Allmant om ansatsen 
Hittills har vi kunnat avgransa fenomenografins forskningsomrade som nagot 
som kan inordnas bland de ansatser som karaktariseras av att kvalitativ metod 
anvands. Vi har ocksa kunnat peka ut nagra sardrag: andra ordningens 
perspektiv och utgangspunkten i ett empiriskt material av intervjuer. Nasta 
steg blir att peka ut ytterligare nagra sardrag, som hanger ihop med var 
bearbetning av intervjuerna och vilken sorts result at vi soker astadkomma. 

Det ar bearbetningen av vara intervjuer som vi kallar kvalitativ analys - kanske 
en nagot allman rubrik, eftersom det ju ar en speciell form fOr kvalitativ 
analys. A vsikten med databearbetningen ar att finna kvalitativt skilda 
kategorier vari uppfattningarna kan beskrivas. Med en kvalitativ skillnad 
menas en skillnad till art, t ex is ar kvalitativt skilt fran vatten, trots att det 
ar samma kemiska sammansattning. En kvalitativ forandring blir pa sa satt 
en sprangvis fOrandring till skillnad fran en gradvis fOrandring - jamfOr 
6vergangen fran vatten till is. Som liisaren kommer ihag, innebiir kvalitativ 
metod att man agnar sig at gestaltning av nagot. I var ansats agnar vi oss at 
gestaltning av hur ett fenomen framstar pa olika satt hos manniskor. T ex 
visa de det sig att elever uppfattade orsaken till sviilt i viirlden pa olika satt. 
Med var analys stravar vi efter att gestalta de olika satten sa bra som mojligt 
sa att vi kan beskriva olika typer av resonemang - vi far pa det sattet vara 
kategorier. De olika kategorierna ar kvalitativt skilda ilt, dvs de representerar 
distinkt skilda satt att fOrestall a sig t ex orsaken till svaIt. Som en viktig 
parentes kan har niimnas att inlarning for oss innebar att man forandrar sin 
uppfattning av nagot - att man byter kategori, dvs att en kvalitativ forandring 
sker (Marton m fl, 1977). 

Nu ar det sa att man kan beskriva manniskors satt att forestalla sig nagot i 
sin omvarld pa olika siitt. Den ena ytterligheten skulle val vara att man 
betecknar den som nagot sa allmant som abstrakt-konkret. Den andra 
ytterligheten ar att man beskriver den i alia detaljer och tar upp alia olika delar 
som finns med. Var ansats inneMlIer en angivelse av vilken niva som 
beskrivningen vill na. Denna beskrivningsniva kallar vi uppfattning. Med 
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uppfattning menas da ett antagande om nagot som man ar overtygad om eller 
tar for givet forhalIer sig pa ett visst satt. Marton skriver: 

Uppfattningen star ofta for det som ar underftirstatt, det som inte behover sagas 
eller som inte kan sagas, eftersom det aldrig v\lrit ftiremal for reflektion. De 
utgor den referensram inom vilken vi samlat vilra kunskaper eller den grund, 
pa vilken vi bygger vara resonemang. (Marton och Svensson, 1978) 

Med uppfattning menas inte vilken asikt man har om nagot - en asikt bygger 
ju pa att man i nagon mening valjer melIan aIternativ - utan vad man haIler 
fOr sjalvklart. Pa sa satt kan man saga att uppfattningar ofta ar den 
oreflekterade grund pa vilken asikter vilar. Orsaken till att term ern a kvalitativ 
skiIInad och uppfattning definieras har ar att vi ger dem en mer precis innebord 
an de har i vardagligt sprak. Ett exempel fran tidigare inom-gruppsforskning 
kan iIIustrera var ansats och inneborden i termerna. I det tidigare refererade 
fOrsoket att beskriva manniskors uppfattning som Dahlgren gjorde kunde man 
finna tva kvalitativt skilda kategorier: 

A. Priset ar en funktion av tillgang och efterfragan. 
B. Priset bestams av kostnaden fOr varan. 

Om man funderar over detta utfall kan man finna att de tva kategorierna ar 
kvalitativt skilda, da det saknas mojIighet att finna nagon gradvis overgang 
fran den ena till den andra. Det ar alltsa fraga om att de olika kategorierna 
uppmarksammar skilda fOrestallningar om vad som ar mekanismen bakom 
att en vara far ett visst pris. Det ar fraga om uppfattningar av prisbildning, 
eftersom fOrsokspersonerna beskriver det som de utgar fran ar en sann 
beskrivning av verkligheten. Det ligger pa en djupare niva om man betanker 
att ett byte fran uppfattning A till uppfattning B borde innebara en radikal 
fOrandring nar det galIer synen pa t ex marknadsekonomin och den ekono
miska politiken. Och darmed skulle man kunna havda att de tva uppfattning
arna kan leda till helt skiIda asikter utan att darmed ha sagt att asikterna kan 
reduceras till den uppfattning man har. 

Att vi inte efterstravar beskrivningar av typen abstrakt - konkret hanger ihop 
med att vi vill finna en nara anknytning av kategorierna till det unika innehilll 
som ar foremal fOr analysen. Vi viII inte abstrahera bort det konkreta 
innehallet utan stravar efter innehallsbundna kategorier. 

Sammanfattningsvis har vi saIunda presenterat fOljande sardrag fOr fenome
nografin: 

1. Vart forskningsobjekt ar andra ordningens perspektiv - hur omvarIden ter 
sig fOr manniskor. 
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2. Var utgangspunkt ar intervjuer med manniskor - den empiriska grunden. 
3. Vi stravar efter att beskriva skilda satt att fOrestall a sig nagot -variationen 

i kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen. 
4. Viha beskrivningskategorier ar bundna till det unika innehall som beskrivs 

och representerar fundamentala skillnader i satt att uppfatta nagot -
uppfattningsnivdn. 

Om teori 
Den forskning som bedrivits inom ramen for en fenomenografisk ansats har 
ett speciellt fOrhallande till teorL For det fOrsta innehaller sjalva ansatsen 
teoretiska antaganden: om kunskap; om fOrandringar i kunskap och om den 
larande manniskans forhallande till omvarlden. Dessa teoretiska antaganden 
ar intimt fOrenade med den syn som inom-gruppen utvecklat pa fenomenet 
inlarning. Alia forskningsansatser innehaller uttalat ell er ej an tag and en om 
vetenskaplig kunskap och hur vetenskaplig kunskap fOriindras. I inom
gruppens fall rakar man dessutom ha sina rotter i inliirningsforskning; det ar 
forst efter en tid som man vidgat fiiltet fOr studier till att beskriva fOrestall
ningar i allmanhet. Det ar alltsa ett karaktaristiskt drag och alldeles naturligt 
att synen pa inlarning och synen pa vetenskaplig kunskap har gemensamma 
drag. Inlarningssynen far alltsa konsekvenser fOr ansatsen. 

Karaktaristiskt fOr inlarningssynen ar att man ar kritisk mot beskrivningar av 
inlarning i allmanna termer: man menar istallet att inHirningen skall beskrivas 
i termer av sitt specifika innehall. Piagets stadie-teori ar t ex ett sMant 
perspektiv som beskriver utveckling i allmanna (strukturella) termer, dvs utan 
att ta hansyn till att inlarning alltid ar inlarning av nagot. Ett annat drag ar 
att man ser inlarning som kvalitativa fOrandringar och ej som kvantitativa. 
Har finner vi en grund fOr valet av kvalitativ analys - eftersom inlarning ses 
som kvalitativa fOrandringar maste man i forskning av inlarning nyttja en 
kvalitativ analys. 

Annu en viktig sak fOr att fOrsta ansatsen ar att resultatet av inlarning alltid 
ar data i andra ordningens perspektiv, namligen hur nagonting ter sig for 
nagon (om man bortser fdm motoriska fardigheter). 

Inliirningssynen ar beskriven framst i Marton m fl (1977). Aven Wen est am 
(I Marton & Wenestam, 1984) ger en god kortfattad beskrivningav 
inlarningssynen. Pa engelska finns en antologi "The experience of learning" 
(Marton, Hounsell och Entwistle 1984). 
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Ett visst perspektiv pa inlarning ar alltsa den ram inom vilken fenomenografin 
kan fOrstas. Inte minst motiverar inlarningsperspektivet den metodologiska 
ansatsen - den legitimerar den. Inom denna ram sa ar det karaktaristiskt fOr 
arbetet att man inte har en pa fOrhand bestamd teori om fenomenen som 
behandlas (kraftuppfattningar, fOrestallningar om yrkesskicklighet etc). Man 
arbetar pa sa satt utan en bestamd tolkningsteori, dar innehiillet i intervjuerna 
oversatts till en annan innebord an den som uttryckts, mer ell er mindre 
underfOrstatt. Inom den fenomenografiska ansatsen ryms darfor inte den typ 
av tolkningar som ibland gors inom psykodynamisk tradition; intervjuinter
aktionen (det manifesta innehiillet) analyseras dar sa att man kan komma at 
den "verkliga" betydelsen, som kan fOrstas mot bakgrund av t ex uppvaxten. 
Ur ett sadant perspektiv ar det manifesta innehallet ytligt eller bara 
avskuggningar av den verkliga inneborden. Den fenomenografiska ansatsen 
arbetar tvartom med det manifesta innehallet och analyserar det for att fOrsta 
inneborden, ut an att oversatta med hjalp av givna tolkningsregler. Har kan 
anas ett problem: oversatter vi inte alia det vi hor och laser till vart eget satt 
att tanka? Jo, i princip gor vi det, men a andra sidan kan vi tanka pa samma 
sak pa flera satt och dessutom har vi formaga som manniska att utveckla 
ytterligare satt att se nagot genom reflektion och fortrogenhet. Den som gor 
en kvalitativ analys ar alltsa inte fOrdomsfri, utan soker snarare utnyttja alia 
de perspektiv som hon har tillgang till som tolkningsmojligheter. DarfOr ar 
det viktigt att man skaffar sig fortrogenhet med de fenomen som man tanker 
analysera. Talesattet, att den som star utanfOr en verksamhet kan se med 
friska ogon, ar ur denna synvinkel tvivelaktigt. Snarare ar det viii bristen pa 
utblickar an fOrtrogenheten, som gor dem "blinda", som befinner sig mitt i 
verksamheten. 

Nyttan av fenomenografiska studier 
Vi kan sarskilja tva olika situationer som i sin tur motsvaras av tva olika slags 
"nytta". Den fOrsta situationen ar nar man betraktar beskrivningen av 
kategorierna, uppfattningarna, som slutresultatet. Den andra situationen ar 
den nar beskrivningen av kategorierna anvands som ett medel fOr att beskriva 
t ex fordelningen pa kategorier av olika grupper eller [Oriindringen i en grupps 
uppfattning som en fOljd av att de utbildat sig, etc. Vi skalllamna denna senare 
situation fOr att i'lterkomma till den i slutet av detta avsnitt. 

Manga tycker det ar egendomligt att skapandet av kategorier kan betraktas 
som resultat; de viii att resultatet ska besta av t ex fOrdelningen av 
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fOrsokspersoner pa de olika kategorierna. Hur kan man da resonera om man 
ser beskrivningen av variationen i uppfattningar, dvs kategorierna, som 
resultat? 

I fackdidaktiska studier motiveras studiet av variationen i elevernas uppfatt
ningar av att det ar lararnas insikt i variation en som ar viktig. Den ar mot 
bakgrund av denna insikt om moj/iga fOrestallningar som lararen battre kan 
identifiera enskilda elevers fOrestallningar. Hur manga elever som har ena 
ell er andra uppfattningen ar da nagot som ar bundet till en enskild situation, 
medan variationen kan fOrvantas aterfinnas i olika situatjoner och darmed 
vara generellt giltig i hog re grad. Ett utomordentligt exempel pa hur sadana 
beskrivningar kan anvandas i undervisningen ger Roth (1985), en amerikansk 
forskare som har studerat elevers uppfattningar av fotosyntesen. Hon har 
anvant beskrivningen av variationerttillattforfardiga en text som tar upp och 
diskuterar de uppfattningar som inte stammer med vetenskapens standpunkt. 
Hon visar att denna text ar overlagsen traditionella larobokstexter i ett 
jamfOrande experiment; tyvarr ar gruppstorlekarna sma yid jamfOrelsen. 

I allmanpedagogiska fenomenografiska studier kan man fOra ett nagot annat 
resonemang. Om vi viII beskriva variationen i uppfattning av begreppet 
inlarning - vilken betydelse har det att kanna till denna variation? Vi menar 
att en sadan kunskap tjanar flera intressen. En sadan beskrivning innebar ett 
tillskott i kunskapen om skolans eller vart samhalles varld och som sadan ar 
den intressant i sig - som en studie av en kultur. Det ror sig saledes om ett 
intresse av ad fOrsta en del av vart samhalle battre. En annan sida ar att 
resultaten kan fOrandra dem som tar del av demo Man kan namligen resonera 
sa, att uppfattningar ofta fungerar som tankeramar, som hindrar manniskor 
att fullt ur ta tillvara de mojligheter, som trots allt finns. Kan man presentera 
alternativa resonemang har man ju ett underiag for reflektion, som ar 
utgangspunkten fOr eventuella fOrandringar av manniskors satt att lara. Det 
viktiga ar da vilka uppfattningar som finns, snarare an hUf'manga som har 
en viss uppfattning. Det viktiga ar da att sjalva beskrivningen av uppfattning
arna ar sa distinkt, fOrdjupad och valgjord som mojligt, snarare an att man 
har kvantitativt omfattande stickprov. 

Kritisk reflektion over de antaganden som man har i sin verksamhet kan leda 
till att man upphor att ta antagande fOr givna - att det ar objektivt fastslagna 
sanningar (Habermas, 1972). Manskliga handlingar ar av den karaktiiren att 
de kan utsattas fOr sjalvreflektion, vilket medfOr att de inte kan prediceras 
i form av kausala relationer. Vi vill astadkomma en sjalvreflektion genom att 
soka finna de antaganden som manniskor tycks ha i sin verksamhet, t ex larare 
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om undervisning, elever om studier, beskriva dem och ge vara tolkningar 
tillbaka till dem som gay grundmaterialet for var tolkning. Man kan beskriva 
detta som en dialog som syftar till en storre medvetenhet om sin egen 
verksamhet. 

Utifran vart perspektiv fOrefaller det t ex rimligt att lararutbildning och 
lararfortbildning innehaller moment som innebar att deltagarna reflekterar 
over sin syn pa centrala fenomen. De beskrivningar som gjorts av larares 
uppfattningar av centrala fen<;lmen kan da utgora ett underlag for denna 
reflektion. Det fOrefaller aven viktigt att elever tar del av olika satt att se pa 
inlarning och studier. 

Detta resonemang om nyttan av att beskriva variationen i sig ar sarskilt 
tillampligt pa allmanpedagogiska och fackdidaktiska studier, dar nyttan ligger 
i att fOrbattra sjalvforstaelsen (t ex som studerande; synen pa inlarning) eller 
fOrstaelse for elever (larares fOrstaelse av missuppfattningar och fOrsok att 
utveckla en forbattrad forstaelse genom diskussion om missuppfattningen och 
alternativa "battre" uppfattningar). Nar det galler studier av utbildningsef
fekter, blir beskrivningen ett instrument i en utvarderingsverksamhet. I dessa 
senare exempel befinner vi oss i den situation som vi skissade i inledningen 
till kapitlet, namligen dar kategorierna anvands som medel for att gora 
kvantitativa beskrivningar, dvs hur manga som forandras, vilken fOrandring 
som a1' mest dominerande etc. Man kan har sa att saga vanda pa Asplunds 
citat: att vi efter att ha granskat inneborden i nagot kan undersoka 
utbredningen eller orsaken till detta - vi far en undersokning som paminner 
om de som gors i en kvantitativ tradition, men dar kategorierna skapas med 
hjalp av kvalitativ analys. Det vill saga att kategorikonstruktionen far status 
av ett sarskilt forskningsarbete, som leder till att kategorierna blir battre, 
vilket i sin tur innebar hogre kvalitet pa slutprodukten. 
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Erfarenheter av arbete med en 
fenomenografISk ansats 

Pnlktiskt arbete med forskning ger manga erfarenheter som ar vardefulla. I 
de foljande avsnitten soker jag formedla iakttagelser, reflektioner och 
slutsatser om svarigheter och I6sningar pa problem i det praktiska arbetet. 

, 
Datainsamlingen - intervjun 
De data som samlas nar man arbetar med kvalitativ metod kan vara av alia 
mojliga slag. Man kan arbeta med observationer, som ar vanligt i studier av 
friimmande kuIturer; man kan arbeta med intervjuer, som vi gor; man kan 
arbeta med skriftligt material, t ex uppsatser som barn har skrivit, etc. Man 
kan ocksa kombinera olika datainsamlingsmetoder. loom den fenomenogra
fiska ansatsen har intervjuer varit basen, framst med tanke pa syftet att fa red a 
pa hur nagon fOrestaller sig sin om varld. For att konkret kunna beskriva vart 
tillvagagangssiitt tar jag som utgangspunkt i hur jag gjorde i en studie av hur 
la rare pa kom-vux uppfattade sin yrkesvarld och siirskiIt da hur de uppfattar 
skillnaden mellan ungdomar och vuxna som elever (Larsson, 1981). 

Jag bearbetade saledes en del av en storre intervju - det rorde sig om 291arare 
som intervjuades. Avsikten med intervjuerna var, att ge ett underlag fOr 
beskrivning av lararnas uppfattningar av centrala fenomen i sin yrkesvarld. 
Vi konstruerade en intervjuplan som kunde synas relativt los konstruerad, 
men som under ytan var fast strukturerad. Den underliggande strukturen 
bestod i ett antal avgransade fenomen som vi under intervjuns lopp ville fa 
liirarna att utveckla sina tankar om. Det var fenomen som kunskap, inlarning, 
undervisning och vad som skiljer vuxna fran ungdomar som elever. Vid 
konstruktionen av intervjuplanen agnades star moda och mycken tid at att 
finna de ratta formuleringarna pa vad vi kallade ingangsfragor - de fragor som 
skulle leda in pa ett nytt fenomen och som alltid skulle stall as pa samma satt. 
Dessa ingangsfragor var de end a som skulle vara identiska over alia intervjuer. 
Avsikten var at! utifran dessa ingangsfragor, fOra ett samtal som fordjupade 
intervjuarnas forstaelse for den intervjuades uppfattning av fenomenet sa 
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Ifmgt som var mojligt. For att inte intervjuaren skulle forsumma nagon viktig 
aspekt av ettfenomen, fanns aven en checklista over vissa vasentliga aspekter 
som det borde finnas uttalanden om. 

Manga kanskeefterfragar skalet till att agna sa stor mod a at att utveckla en 
intervju av ovanstaende utseende, istallet for att konstruera en uppsattning 
fragor som stalldes och vars svar bearbetades. Den rationella grunden fOr var 
typ av intervju ligger i att vi antar att manniskor tolkar det som sags. Detta 
ar ju sjalva hjartpunkten i var ansats, att kunskap ar att tolka omvarlden. Vart 
arbete syftar till att beskriva dessa tolkningar. Intervjun ar det medel vi 
anvander for att samla material, men aven i denna forekommer tolkningar. 
Detta innebar att nar nagon svarar pa en fraga, svarar hon inte nodvandigtvis 
pa det som intervjuaren avsett med sin fraga, utan pa sin egen tolkning av 
fragan. Detta innebar att konstruktion av ep intervjufraga pa allvar kan 
paborjas nar nagon har svarat pa en fraga; forst nar man vet hur nagon svarar, 
kan man namligen forsta hur fragan tolkades av den som intervjuades och fOrst 
da kan manformulera om fragan sa att man okar sannolikheten fOr att fa fram 
ett svar pa den fraga som intervjuaren avsett att fa svar pa. Om man vander 
pa problemstallningen, kan man havda att nar man fragar med hjalp av 
fardigkonstruerade lasta fragor, vet man sallan vad de svaninde har svarat pa. 
Detta resonemang kan synas overdrivet teoretiskt och utan nagon praktisk 
betydelse, vilket kan vara sant om det galler t ex opinionsmatningar dar 
manniskor tillfragas om vilket parti de ska rosta pa. Da ar kategorierna enkla 
och etablerade. Om det daremot galler att gora en beskrivning av hur nagon 
t ex uppfattar fenomenet inlarning, blir ovanstaende analys av stort praktiskt 
varde. lute ens genom att fOra langa utredande samtal kan vi alltid lyckas fa 
svar pa vara fragor - vi kan helt enkelt inte fOrmedla vad vi vill fa svar pa utan 
att ge ett svar sjalva och det ar ju inte meningen. 

I min studie presenterades en beskrivning av hur lararna uppfattadeskillnaden 
me/lan vuxna och ungdomar som studerande. Fragestallningen tog sig i 
intervjun uttryck i tva ingangsfragor: Vad ar det for skillnad me/lan att 
undervisa ungdomar och vuxna? och Finns det nagon skillnad me/lan 
ungdomars och vuxnas salt att lara? Foljdfragorna och utredningarna efter 
dessa ingangsfragor och i en del fall nar temat berorts i andra sammanhang 
var utforliga - i sjalva verket utgjorde svaren pa dessa tva fragor med 
fOljdfragor mellan tva och nio maskinskrivna siclor per larare. Lararna talar 
utifran sin erfarenhet som vanligtvis avser vuxna pa gymnasiekurser i kom-vux 
och ungdomar pa gymnasieskolan eller grundskolan. Nar det galler beskriv
ningen av deras uppfattningar, var ursprungst~nken att man kunde dela upp 
dem i en del som behandlade lararnas motivationspsyko]ogi och i en del som 

27 



Erfarenheter avarbete med en 
fenomenografISk ansats 

Praktiskt arbete med forskning ger manga erfarenheter som ar vardefulIa. I 
de fOljande avsnitten soker jag formedla iakttagelser, reflektioner och 
slutsatser om svarigheter och losningar pa problem i det praktiska arbetet. 

DatainsamUngen - intervjun 
De data som samlas nar man arbetar med kvalitativ metod kan vara av alia 
mojIiga slag. Man kan arbeta med observationer, som ar vanIigt i studier av 
friimmande kulturer; man kan arbeta med intervjuer, som vi gor; man kan 
arbeta med skriftIigt material, t ex uppsatser som barn har skrivit, etc. Man 
kan ocksa kombinera oIika datainsamIingsmetoder. loom den fenomenogra
fiska ansatsen har intervjuer varit basen, framst med tanke pa syftet att fa reda 
pa hur nagon fOrestaller sig sin om varld. For att konkret kunna beskriva vart 
tiIIvagagangssatt tar jag som utgangspunkt i hur jag gjorde i en studie av hur 
larare pa kom-vux uppfattade sin yrkesvarld och siirskiIt da hur de uppfattar 
skiIInaden meIlan ungdomar och vuxna som elever (Larsson, 1981). 

Jag bearbetade sttledes en del av en storre intervju - det rorde sig om 29 larare 
som intervjuades. Avsikten med intervjuerna var, att ge ett underlag for 
beskrivning av lararnas uppfattningar av centrala fenomen i sin yrkesvarld. 
Vi konstruerade en intervjuplan som kunde synas relativt IOs konstruerad, 
men som under ytan var fast strukturerad. Den underliggande strukturen 
bestod i ett antal avgriinsade fenomen som vi under intervjuns lopp ville fa 
lararna att utveckla sin a tankar om. Det var fenomen som kunskap, inlarning, 
undervisning och vad som skiljer vuxna fran ungdomar som elever. Vid 
konstruktionen av intervjuplanen iignades stor moda och mycken tid at att 
finna de ratta formuleringarna pa vad vi kalIade ingangsfragor - de fragor som 
skulle led a in pa ett nytt fen omen och som alItid skulIe stiilIas pa samma satt. 
Dessa ingangsfragor var de enda som skulle vara identiska over alIa intervjuer. 
Avsikten var att utifran dessa ingangsfragor, fora ett samtal som fordjupade 
intervjuarnas fOrsHielse for den intervjuades uppfattning av fenomenet sa 

26 



langt som var mojligt. For att inte intervjuaren skulle fOrsumma nagon viktig 
aspekt av ett fenomen, fanns aven en checklista over vissa vasentliga aspekter 
som det borde finnas uttalanden om. 

Manga kanske efterfragar skalet till att agna sa stor moda at att utveckla en 
intervju av ovanstaende utseende, istallet fOr att konstruera en uppsattning 
fragor som stiilldes och vars svar bearbetades. Den rationella grunden fOr var 
typ av intervju ligger i att vi antar att manniskor tolkar det som sags. Detta 
ar ju sjalva hjartpunkten i var ansats, att kunskap ar att tolka omvarlden. Vart 
arbete syftar till att beskriva dessa tolkningar. lntervjun ar det medel vi 
anvander fOr att samla material, men aven i denna fOrekommer tolkningar. 
Detta innebar att nar nagon svarar pa en fraga, svarar hon inte nodvandigtvis 
pa det som intervjuaren avsett med sin fraga, utan pa sin egen tolkning av 
fragan. Detta innebar att konstruktion av en intervjufraga pa allvar kan 
paborjas nar nagon har svarat pa en fraga; forst nar man vet hur nagon svarar, 
kan man namligen fOrsta hur fragan tolkades av den som intervjuades och fOrst 
da kan manformulera om fragan sa att man okar sannolikheten fOr att fa fram 
ett svar pa den fraga som intervjuaren avsett att fa svar pa. Om man vander 
pa problemstallningen, kan man hiivda att niir man fragar med hjalp av 
fardigkonstruerade last a fragar, vet man sallan vad de svarande har svarat pa. 
Detta resonemang kan synas overdrivet teoretiskt och utan nagon praktisk 
betydelse, vilket kan vara sant om det galler t ex opinionsmatningar dar 
manniskor tillfragas om vilket parti de ska rosta pa. Da ar kategorierna enkla 
och etablerade. Om det daremot galler att gora en beskrivning av hur nagon 
t ex uppfattar fenomenet inlarning, blir ovanstaende analys av stort praktiskt 
varde. lnte ens genom att fOra langa utredande samtal kan vi alltid Iyckas fa 
svar pa vara fragor - vi kan helt enkelt inte fOrmedla vad vi viii fa svar pa utan 
att ge ett svar sjiilva och det ar ju inte meningen. 

I min studie presenterades en beskrivning av hur lararna uppfattade skillnaden 
me/lan vuxna och ungdomar som studerande. Fragestallningen tog sig i 
intervjun uttryck i tva ingangsfragor: Vad ar det for skillnad me/lan att 
undervisa ungdomar och vuxna? och Finns det nagon skillnad me/lan 
ungdomars och vuxnas satt att lara? Foljdfragorna och utredningarna efter 
dessa ingangsfragor och i en del fall nar temat berorts i andra sammanhang 
var utforliga - i sjiilva verket utgjorde svaren pa dessa tva fragor med 
fOljdfragor mellan tva och nio maskinskrivna sic\or per larare. Lararna talar 
utifran sin erfarenhet som vanligtvis avser vuxna pa gymnasiekurser i kom-vux 
och ungdomar pa gymnasieskolan eller grundskolan. Nar det galler beskriv
ningen av deras uppfattningar, var ursprungst~.nken att man kunde dela upp 
dem i en del som behandlade lararnas motivatioIispsykologi och i en del som 
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behandlade deras inlarningspsykologi. Denna tanke fick falla, enar lararna 
visade sig resonera i andra banor an de som karaktariserar traditionell 
psykologi. Istallet redovisades resultaten under tva andra rubriker, namligen: 
Forhdllningssiitt till studierna och Inliirning och tiinkande. Det fOreligger ingen 
direkt relation mellan de tva rubrikerna i resuitatpresentationen och de tva 
ingangsfragorna. Orsaken ar helt enkeit at! ingangsfragorna har en annan 
funktion ar resultatpresentationen. Ingtmgsfragorna ar avsedda att fOr den 
intervjuade ange vad som ska behandlas medan resultatpresentationen ar 
avsedd at! beskriva de uppfattningar som finns representerade i materialet i 
sa val konstruerade kategorier som mojligt. Det senare kraver att forskaren 
kan "satta parentes" runt sa mycket av vedertagna indelningar och katego
riseringar som ar mojligt. I nagon absolut mening kan man inte gora sig 
"fOrdomsfri" men a andra sidan skulle det vara absurt att havda, att man 
alldeles skulle sakna fOrmaga att genom medveten reftektion satta parentes 
runt en del fOr-givet-tagande. Det empiriska materialet ska vara en utmaning 
som utgor et! motstand mot de forestallningar man gar in i materialet med. 
Sa tillvida var alltsa exemplet ovan forskningsprocessen bakom studien 
lyckad, eftersom forfattaren tvingades fOrandra sin syn pa det undersokta 
fenomenet. 

I vissa fall kan man lata en fragestallning representeras av et! konkret 
exempel. Sa studerade Dahlgren (Dahlgren & Marton, 1976) ekonomistu
derandes uppfattning av prisbildning genom att stalla ingangsfragan: VarfOr 
kostar en bulle 50 ore? Likasa studerade lohansson (1981) teknologers syn 
pa mekanik genom at! diskutera puckars rorelse pa is och liknande. I sadana 
konkretiseringar "visar sig" de underliggande uppfattningarna om den 
intervjuade far resonera sa fritt som mojligt om fenomenet. Viktigt i alla 
sadana sammanhang ar at! man undviker att stalla "standardfragor", dvs 
sadana fragor dar det finns svar som narmast ar utantillarda och darmed inte 
avspeglar nagon genuin tanke (Dahlgren m ft, 1978). 

Traditionell intervjuteknik har oftast som huvudtema konsten att stalla fragor 
som inte ar ledande. I radikal mening gar detta inte enligt var mening, men 
det ar ofta bra om man kan strava efter at! inte onodigtvis paverka i en viss 
riktning. Det bor uppmarksammas att intervjupersoner ar olika paverkbara. 
Det ar inte bara ett personlighetsdrag, utan hanger ofta samman med hur stor 
fOrtrogenhet intervjupersonen har om det som behandlas. Om man talar med 
yrkesman om deras yrke, torde inte ledande fragor paverka svaren sa starkt, 
medan intervjuer med elever om hur de tror at! man fOrklarar nagot fysikaliskt 
fenomen blir en mycket kanslig sak (Larsson, 1980). Vid bearbetningen blir 
det viktigt att uppmarksamma om man stallt ledande fragor. Enstaka sadana 
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paverkar kanske inte utfaltet; variationen i uppfattningar minskar eftersom 
man da systematiskt "erbjuder" ett visst svar, en viss uppfattning. Ibland ar 
det befogat att som avslutning pa ett fragekomplex stalla ledande fragor pa 
det som tidigare behandlats far att kolla "stabiliteten" i uppfattningen: Kan 
intervjupersonen motsta farsak att fa honom att byta uppfattning? Farutsatt
ningen ar da att man redan klart gett uttryck far en uppfattning. 

Val av intervjupersoner 

Nar man gor studier for att beskriva hur vanligt nagot ar elter hur nagon 
egenskap fOrdelar sig bland manniskor studerar man oftast ett stickprov, som 
representerar den grupp som man vill uttala sig om. Ofta gor man ett obundet 
slumpmassigt stickprov, som ger forskaren mojlighet att berakna osakerheten 
nar man generaliserar fran stickprovet till den grupp som man vill dra 
slutsatser om. Pa liknande satt ar det viktigt om man gor ett experiment att 
man har en kontroltgrupp. For att minska riskerna fOr att de bada grupperna 
ar systematiskt olika, bor man fOrdela personer pa experimentgrupp och 
kontrollgrupp efter slumpen. 

Om man gor en kvalitativ studie staller sig fragan om urval av fOrsokspersoner 
nagot annorlunda. Att fOrlita sig pa slumpen blir inte dar langre sjalvklart. 
Som exempel kan vi ta att man ar ute efter att upptacka vilka olika salt som 
finns att uppfatta vissa fenomen som behandlas i amnet mekanik: VarfOr en 
bolt beskriver en vi ss bana nar man kastar upp den i luften. Om man i en sadan 
undersokning tar ut personer obundet slumpmassigt, riskerar man att fa 
valdigt manga likadana svar som representerar "normal"-synen. Om man 
istallet saker sprida sin a intervjuer inte bara slumpmassigt, utan aven till 
specielta grupper som kan tankas tillfOra nya uppfattningar - fOrskolebarn, 
ingenjorer, bagskyttar eller liknande grupper som ar relevanta i fOrhallande 
till problemstallningen. I en sadan undersokning ar namligen stravan att 
maximera chansen att finna sa manga olika uppfattningar som mojligt. 

Man kan mycket val ta ut ett stickprov med hjalp av slumpen, men skalet att 
gora det ar ett annat nar man gor en kvalitativt inriktad studie an nar man 
undersaker t ex hur vanligt farekommande en asikt ar hos befolkningen. 
Skalet for den senare studien ar att bruket av slumpmassigt framplockat 
stickprov ger mojligheter att generalisera slutsatser fran ett stickprov till hela 
populationen. Skalet till att anvanda slumpen i en kvalitativ studie skulle 
kunna vara att man tror att olika uppfattningar ar jamnt spridda i befolkningen 
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och att man genom slumpen kan undvika att fa nagon systematisk snedhet 
i urvalet sa att variationen i uppfattningar blir begransad. Ar det t ex fragan 
om en studie av elevers uppfattningar av vad som ar utmarkande fOr en rattvis 
liirare, kan kan man misstanka att olika ideer frodas i olika miljoer. Da kan 
det vara befogat att man sprider sina intervjuer t ex med obundet slumpmas
sigt urval. Ofta ar dock situationen sadan att man saker sprida sina intervjuer 
sa att man aven kommer at speciella grupper med sarskild fortrogenhet med 
det man ar intresserad av, som riskerar att hamna utanfOr ett obundet 
slumpmassigt urval. 

Ett fOrfaringssatt som kan praktiseras yid kvalitativa studier ar att man startar 
med en undersokningsgrupp och sedan baserar sitt fortsatta urval pa vad som 
kommer fram yid en farsta studien (Glaser & Strauss, 1979). En sadan strategi 
bygger pa att man kan gora battre och battre urval ju mer man vet om en 
foreteelse. Och ju battre urval man kan gara, desto mer kan man spara tid 
och kraft fOr nagot som ar fruktbarare. Om man gor kvalitativa studier av mer 
socialantropologiskt snitt, t ex undersoker de informella reglerna fOr besluts
fattande om utbildning pa ett foretag, kan ett sadant forfarande med ett 
successivt urval vara pa sin piats. Det blir da narmast som ett detektivarbete, 
dar den ena ledtraden efter den andra kan nystas upp genom att man kan grava 
allt djupare ju mer man vet. Darmed vet man ocksa allt battre vad som blir 
viktigt att ta reda pa osv. I fenomenografiska studier har detta fortfarande 
varit relativt ovanligt. L 0 Dahlgren foljde upp sin studie av ekonomistude
randes uppfattning av prisbildning med en liknande studie av barn (Dahlgren, 
1978). Flera studier har aven gjorts av olika grupper som galler synen pa 
inlarning. 

Ytterligare en fraga ar hur manga som ska intervjuas. Svaren pa fragan kan 
grovt ses ur tva aspekter: Dels utifran djupet i analysen, dels utifran det 
tidigare namnda syftet att ge sa manga olika uppfattningar som mojligtchansen 
att komma med. 

Nar det galler djupet i analysen har det varit en smarts am upplevelse for 
manga att det ar oerhart arbetsamt att analysera stora intervjumaterial av 
halvstrukturerade intervjuer. Har man ett omfattande material riskerar 
analysen, av tidsbrist inte minst, att bli ytiig, vilket underminerar iden med 
hela arbetet. Om man gar en ytlig analys, forsvinner poangen med en 
kvalitativ undersokning, eftersom man da inte finner nagot nytt, ut an endast 
ser det som man tidigare visste eller kunde rakna ut. Poangen med det 
modosamma arbetet med intervjuer ar ju att man ska upptacka okanda 
manster och satt att resonera och det kraver en djupare granskning. Och en 
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djupare granskning innebar att intervjumaterialet begransas. Mot detta star 
den andra ambitionen, namligen att ge olika uppfattningar chansen att komma 
fram, vilket kraver ett visst omfang. I de fenomenografiska undersokningar 
som gjorts har antalet intervjuade personer oftast varit mellan 20 och 50, med 
enstaka avvikelser. Det bor ju har papekas att antalet intervjuer som ar rimligt 
i hog utstrackning beror pa problemstallning; Ibland ar man ju t ex intresserad 
av en tamligen avgransad grupp. 

Databearbetningen - den kvalitativa analysen 
Vi har redan tidigare tamligen noggrant redogjort for den kvalitativa analys 
som ar ett kannetecken for fenomenografin. Vi skall har kommentera det 
praktiska arbetet nagot. 

Vi inleder genast att pa nytt betanka att analysen gar ut pa att beskriva 
variationen i uppfattningar. Darfor citerar vi pa nytt Marton (Marton & 
Svensson, 1978): 

Uppfattning star ofta fOr det som ar underforstatt, det som inte behover sagas 
eller som inte kan sagas, eftersom det aldrig varit foremal for reflektion. De 
utgor den referensram inom vilken vi samlat vara kunskaper eller den grund, 
pi! vilken vi bygger vara resonemang. 

Arbetet med att gestalta variationen i uppfattningar kraver lasning och 
reflektion, lasning och reflektion - det galler ofta att inte noja sig med 
resultaten man forst kommer till, utan att lata kritiskt granska de kategorier 
man formulerat, fOr att kanske upptacka dimensioner i svaren som kraver he It 
nya formuleringar och helt nya kategorier fOr att fangas in. Processen innebar, 
att man later sin fOrstaelse av materialet fOrdjupas alltmer genom att lata 
reflektioner och material konfronteras med varandra i en kamp mellan 
fornuftets stravan att tranga in svaren i allmangiltiga kategorier och det 
korrektiv som materialets fakta utgor mot fOrhastade slutsatser. Karnan i 
analysen, det fungerande verktyget - ar jamfOrelsen mellan olika svar. Man 
soker standigt efter likheter och skillnader, likheter och skillnader. Det ar 
genom att jamfOra skillnader som en uppfattning far en gestalt - genom 
kontrasten till andra uppfattningar ser man det karaktaristiska for en 
uppfattniIlg. Genom jamforelserna framskrider arbetet sa att en grav fOr-

~ 

staelse nyanseras och de mer subtila skillnaderna framstar. Man kan jamfOra 
med Heinz Werners (1948) beskrivning av utveckling, dar han menar att 
utveckling gar fran en diffus helhet via differentiering av delar till en 
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integrering av dessa mer utveckade delarna till en pregnant helhet. Nar arbetet 
kommit sa langt att oIika forestallningar kan differentieras kommer fragan om 
huruvida dessa fOrestallningar kan beskrivas i ett system som ar integrerat dvs 
att beskrivningarna av de oIika kategorierna gors med hjalp av en gemensam 
begreppsapparat. Att integrera kategorier sa langt sker sallan och bor goras 
med fOrsiktighet, eftersom den overordnande regeln ar att beskrivningen skall 
vara trogen utgangsmaterialet - intervjuerna. 

Tanken om jamfOrelsen som karnan i en kvalitativ analys ar sarskilt utvecklad 
i Glaser och Strauss bok "The development of grounded theory" (1979). De 
menar att "comparative analysis" ar grunden fOr att skapa teorier. De 
fullfOljer detta schema ocksa nar det galler urval av personer och situationer 
som man skall undersoka. Har menar de att man skall lata behovet av att 
jamfOra Iikheter och skillnader styra. Man skall saledes soka efter sa stora 
skillnader som mojIigt i vissa faser for att dels finna det som ar gemensamt 
for stora omn'tden, dels snabbt finna viktiga skillnader dvs finna de olika 
kategorierna. I andra faser skall man soka jamfOra med sa Iika personer och 
situationer som mojIigt. Da kan man bl a se viktiga nyanser som annars inte 
marks. Det finns skiil att anta att jamforelser ar ett karaktiiristiskt drag fOr 
all kvaIitativ analys (Atkinson & Hammersley, 1983). 

Ett konkret exempel pa analys 
For att illustrera vart arbetssatt viII jag presentera tva korta utdrag ur ett 
intervjumaterial och diskutera de overvaganden som kan Iigga bakom 
formuleringen av ett utfallsrum. I detta fall kan vi inte diskutera hela 
variationen av uppfattningar utan bara tva pga utrymmesbrist. 

Fenomenet som undersoktes var hur erfarna larare uppfattade yrkesskickIig
het hos larare. Det fullstandiga intervjumaterialet bestod av av utskrivna 
intervjuer fran 29 larare, dvs samma material som jag tidigare anvant som 
exempel. 

Har fOljer tva korta utdrag ur tva intervjuer, har ar den forsta: 

F Vad menar du, att yrkesskicklighet hos en larare ar? 
s ... Du staller valdigt sv{ua fragor tycker jag ... Liksom skall plocka fram 

variabler som betyder nagonting for hur duktig man ar i sitt yrke. la, jag har 
en sak tror jag, man skall vara en "jiikla" bra skadespelare helt enkelt. Att om 
man kan skaffa fram den har entusiasmen infOr ett avsnitt, sitta och "peppa" 
upp sig innan lektion och tycka att det har aT ju roligt alltsa. Och ha den 
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instiillningen niir man kommer in till lektionen. Da tror jag at! det blir en bra 
lektion. Och sedan ligger det en massa andra saker naturligtvis, at! man skall 
kunna fora sig. Ja, det ar at! skildespela det ocksa, att tal a bra garna. En elev 
uppskattar det, men om du staller samma fraga till en elev sa fflf du fOrmodligen 
andra saker an vad lararen ger kanske. Jag vet inte, men jag tror at! man som 
ahorare uppskattar att en person, som talar tydligt att elever val fors tar , 
pauserar viii och sadana saker. Jag tror det betyder mer an vad man tror just 
niir vi talar om lararen, som forelasare. Sedan skall han helt enkelt vara en 
miinniska tycker jag ocksa. ja ha de sociala psykiska egenskaperna, som gor att 
han kan fa kontakt med manniskor. Jag tror det betyder mycket och ... jag vet 
inte, det ar ar ingen grade ring alltsa. Jag vet inte, vilket som betyder mest 
faktiskt, finns det fler saker? Ja det iir klart oaterkalleligt i sammanhanget det 
ar att han kan sitt amne, det tycker jag. man skall kunna sitt amne. 

Har verkar det som det handlar om att tala bra och kunna fOra sig. Dessutom 
skall hon vara manniska ocksa. Slutligen skall hon kunna sitt amne. Nar det 
galler det sista - att kunna sitt amne sa beslutar jag att fOra det at sidan genom 
att formulera fenomenet sa att kunskap i amnet faller utanfor. Det ar 
naturligtvis en viktig sida men den ar foga intressant. Jag markerar detta 
fOrbehall tydligt i avrapporteringen. 

Nar jag funderar narmare pa intervjuutdraget sa tanker jag pa definitionen 
av uppfattning: 

Uppfattningen star ofta for det som ar underforstatt, det som inte behover sagas 
eller som inte kan sagas, eftersom det aldrig varit foremal fOr reflektion. De 
utgor den referensram inom vilken vi samlat vara kunskaper eller den grund, 
pa vilken vi bygger vara resonemang. 

"Tala val" och "fora sig" ar ju mer vad som sags, det som ar reflekterat. Vad 
ar det i intervjuutdraget som inte sags men som ar underfOrstatt? Ja det finns 
ett underforstatt tema genom nastan hela utdraget, namligen att lararen skall 
vara popular hos sina elever, att man skall "ga hem". A andra sidan ar det 
inte riktigt klart om det ar fragan om att lararen skall ga hem. Det finns avsnitt 
som tyder pa att det ar undervisningen snarare an lararen som skall bli 
popular: att man skall "peppa upp sig". "Da tror jag att det blir en bra 
lektion." Detta tyder pa att lektion inte handlar om lararen utan mer om 
undervisningen som helhet. 

Vi har alltsa ett m'tgot tvetydligt intervjuutdrag. Det ar fragan om att ga hem 
men det ar oklart om det ar lararen eller undervisningen som helhet. Den 
losning som jag preliminart valjer blir att se till det gemensam namligen att 
det ar fragan om att "ga hem" vare sig det galler lararen eller undervisningen 
som helhet eller innehaIlet. Innan detta beslut har jag sjalvklart last manga 
andra utdrag fram och tillbaka. 

33 



Med denna preliminara lite vaga formulering lilter vi oss tiIIfaIIigt noja och 
tar istaIIet del av en annan intervju, som ar lite langre och vars inledande fraga 
ar lite annorIunda formuIerad. 

F: Om man skulle saga sa har. Vad ar det egentligen som man blir battre pa som 
larare. Vad ar det man Hir sig utav sin erfarenhet? 

S: Ja, man kanske blir mer Iyhord fOr elever. Jag vet inte fiirsta gangt;!n man 
kommer ut, fOrsta aret sa upplever man kanske alia elever som en enda stor 
gra massa pa nagot satt. Jag skulle tro att med aren blir man kanske lite mer 
vaksam, att man fortare gallrar sa att saga, eller grupperar. Man ser att de har 
latt fOr sig och dem gar litet trogt for och att man liksom snabbare i en klass 
kanske, avgor sa att saga var starka och svaga korten, vilka som behover hjalp 
och vilka som inte be hover hjalp. Skulle tro det att man lar sig det erfarenhets
massigt. Och sedan sa vet man val kanske ocksa att planera, det ar inte min 
stark a sida, men som sagt var man vet ju ungefar da hur langt ett lasar ar, ungefar 
vilka moment som ar viktiga och man vet ungefar vad som ar karnpunkten. Sa 
att man kan nog halla en sadan grundstomme battre an tidigare plus att man 
fOrmodligen blir litet battre pa at! improvisera. jag vet inte, du har inte gatt pa 
lararhogskolan kanske. Nar man gjorde det sa fick man ju intutat at! alia 40 
minuterna pa en lektion skulle ju planeras, sa at! det stod pa ett papper da. Och 
sa sprack det i 5:e minuten, ja da rasade nastan alltihop, va. Da har man lart 
sig att 40 minuter ar ungefar sa langt, in i fern ar sa mycket, fungerar inte 
bildprojektorn tar man gora annat liksom panikutbrytare. men da skulle man 
ju ha betyg och grejor, allting skulle klaffa, vara forberett. Nu tar man det ju 
litet mer lugnt faktiskt. Kanske mer nonchalant ocksa fOr den delen, men jag 
tror inte det blir samre av det utan jag tror att det ar uppskruvade stressade 
forberedelserna det gor ju at! stressen sprider sig. Sa at! jag tror att man ar battre 
pa att liksom ta tillfallet i flykten kanske. Hiinder det nagot ute eller nagot i 
morrontidningen; det kan handa att man lagger av en hellektion bara for att 
det har hant nagonting som man tycker ar intressant att prata om. Det vagade 
de nog inte forr tror jag, var sa osaker hade planerat allting, skulle beratta del, 
del a ut en stencil och kora del bandet, da gjorde man det. Nu kan man kanske 
mer pa staende fot bara saga "att nu gor vi sa har istallet, det tror jag i sa fall 
blir battre, vad? Man blir kanske lugnare pa det sattet och av att man utan vi dare 
kan ga och hamta grejor som behavs for"att det passar in. det kanske man inte 
vagade fOr en 6--7 ar sedan utan da holl man sig till precis yid ? ..... annars vet 
jag inte om man blir battre. Vi fragade oss harom dagen om det inte ar sa att 
man, trots det har har sagt nu, trots allt blir litet samre dfl for risken ar ju att 
man blir for nonchalant, att man kor for mycket pa rutin. Man fOrnyar siginte 
ails, det ar det som ar en fara tror jag. For att nar man var liksom orutinerad 
i borjan sa var man sa angeliigen om att gora bara saker sa man forberedde 
mycket hemma och man slog upp var det man inte kunde sjalv sa tittade man 
i backer och for att svara pa alia eventuella fragor. Nu tror jag risken ar att man 
blir litet fOr nonchalant och upptacker det finns ett annat liv, fritid och sa dar 
och. Man begriinsar sin arbetsdag, for vi har ingen riktig arbetsdag, utan om 
jag kommer hem efter fyra kan jag ju sitta till 12 och forbereda om jag vill, men 
jag kan ju sluta klockan 6 ocksa, jag tror att dar finns en risk. (Egendomlig
heterna i formuleringar ar ej tryckfel - de ar autentiska.) 
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Har tyeks lararen resonera i helt andra banor an i det fOrsta fallet. Han talar 
om att vara lyhord, om att improvisera, om att planera. Dessutom tyeks han 
vara missnojd med lararhogskolans lektionsplanering. Slutligen aterger han 
en diskussion mellan kollegorna om risken att en larare blir samre med aren 
pa grund av nonehalans. 

Det sista, att larare blir samre pa grund av erfarenhet faller rimligen utanfOr 
fenomenet. Det ar ju inte fragan om yrkesskicklighet utan om motsatsen. 

Tanker vi ater pa definitionen av uppfattning sa blir fragan: vad ar det fOr ett 
tema som ligger under det som sags? En tanke ar att texten tyeks handla om 
en motsattning mellan hard planering oeh improvisation: kritiken av larar~ 
utbildningen (hard planering) oeh att man lar sig elevernas behov oeh later 
detta styra (improvisationen). 

Efter ytterligare funderande sa tanker jag pa fenomenet: yrkesskiekligheten. 
Den ligger rim ligen inte i motsattningen utan i det som anser vara den goda 
erfarenheten. Vad framstar da som det underliggande temat? Jo, att man 
andrar utgangspunkt fran sin planering - fran att ha en hard planering utan 
hansyn till det sammanhang som man verkar i (elever, material ete) till att 
ta utgangspunkt i en analys av elevgruppen oeh andra sidor av klassrumsverk
Iigheten som inte kan fOrutses. Vi stannar har yid denna preliminara 
formulering. ' 

Efter att ha last oeh analyserat alia intervjuer - oeh jamfort om oeh om igen 
oeh priivat olika gestaltningar formulerades 5 olika uppfattningar (Larsson, 
1981). Den fOrsta (dit oeksa vart sista intervjuutdrag fOrdes) fick denna 
utformning: 
A: Nar man undervisat en tid sker en fOrandring i uppmarksamhetens 

inriktning fran lararens eget beteende oeh/eller planering till att forsta 
elevernas beteende oeh/eller tankande. Det ar denna fiirandring som 
utgiir intradet till de erfarna oeh skickliga lararnas skara. 

Nasta uppfattning (dit det fOrsta intervjuutdraget fOrdes) fick slutligen denna 
gestalt: 

B: Lararskicklighet ar att kunna salja nagon vara: amnet, lararen eller 
undervisningen. Det ar fragan om att kunna paverka deltagarnas kans
lomassiga fOrhallande till utbildningen i positiv riktning. 

De ovriga tre utformades sa har: 

C: Genom att undervisa samlar man erfarenheter om hur olika insatser 
fungerat, sa att man sedan kan valja de basta. 
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D: Nar man undervisat en tid fOrandras man fran att soka fOrmedla sa stor· 
mangd fakta som mojligt, till att begriinsa innehallet till vad eleverna kan 
ta emot, nagra fa principer eller allmanna resonemang. 

E: Att ha fOrmagan att kommunicera for att skapa kiinslan av trygghet hos 
deltagaren, som leder till att denna utvecklas pa nagot satt. 

Ett viktigt papekande har ar att vissa larare gaY uttryck fOr mer an en 
uppfattning i sin a intervjuer - i de fallen redovisades bada. 

En annan kommentar till just den undersokning som jag refererat ar att jag 
senare sokt revidera analysen nagot fOr att fa ett battre avgransat fenomen. 
Det fenomen som jag da analyserade var "liirares fOrestallningar om 
fOrandring i yrkesskicklighet som fOljd av yrkeserfarenheten (Larsson, 1984). 
Genom denna omformulering framstod delvis andra uppfattningar. Av detta 
kan vi lara att vara resultat alltid har en preliminar karaktiir - det ar inte fragan 
om att fastsla sanningen utan att narma oss sanningen. 

Nagra rad som kan underHitta arbetet med 
analysen 
Skriv ut intervjuerna sa att de gar att lasa! Om man skall gora en noggrann 
analys ar det mycket svart att lita pa vad man kommer ihag eller att fOrlita 
sig pa att man uteslutande kan lyssna pa bandspelare. Det ar oerhort viktigt 
att man avgriinsar sin fragestallning - dvs vilket fenomen man viII beskriva 
uppfattningar av. En otydlig formulering leder till att man forlorar fokus i 
bearbetningen. Vill man t ex studera manniskors uppfattning av arbets16shet, 
ar det en stor skillnad mellan uppfattningen av ol'saken till arbetsloshet och 
uppfattningen av inneborden i begreppet arbets16shet - de olika aspekterna 
av arbetsloshet kraver var sin bearbetning och var sitt kategorisystem. Det 
galler alltsa att red a ut vad man egentligen ar ute efter; helst bor detta vara 
klart innan man gar ut och intervjuar, men ofta har man inte klart fOr sig hur 
manniskor resonerar, sa man tvingas gora det yid bearbetningsfasen. Vid 
avgransningen av fenomenet kan man ibland fa hjalp av det empiriska 
materialet - intervjuerna. 

Om man har en intervju som behandlar manga olika fenomen, kan det vara 
bra att yid genomlasning av intervjuerna stryka fOr var ett visst fenomen 
behandlas. Sedan kan man klippa ut (av kopior) de stycken dar ett visst 
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fenomen behandlas och samla samtliga personers uttalande i t ex en parm. 
Detta arbete underlattar oversikten mycket starkt och bor goras om det ar 
mojligt - ibland g{lf det inte om vissa fenomen behandlas overallt i intervjun 
utan sarskild koncentration. Ibland beror inneborden av intervjun som helhet 
- da gar det inte heller. 

Nar man arbetar med att lasa intervjuer ar det viktigt att man kan koncentrera 
sig. Jag menar da inte bara att man kan sitta ostart och I1isa, ut an att man kan 
halla pa med bearbetningen under en langre tid dar man inte stars av annat 
arbete. Bearbetningen av svaren sker namligen i stor utstrackning nar man 
inte laser - pa fritiden eller nar man forsoker soya, etc. Det ar min erfarenhet 
att man maste "komma in i" arbetet med att gestalt a uppfattningar sa att dessa 
gnager i tankarna mest hela tiden. Ger man sig tid fOr detta arbete bara fOr 
enstaka stunder da och da, riskerar man att aldrig komma in iarbetet. Ett 
satt att komma in i arbetet ar att tvinga sig att lasa intervjusvaren om och om 
igen. Det galler yid analysen att ha mycket klart fOr sig vilket fenomen man 
egentligen ar intresserad av. man kan sa t ex stryka fOr alia utsagor som ar 
relevanta. Observera att inneborden i utsagor endast kan avgoras i relation 
till det sammanhang som utsagan befinner sig i (i texten och indirekt i den 
verklighet som refereras till). Genom jamfOrelser mellan utsagorna utkristal
liseras likheter och skillnader som finns hos olika svar. Sa smaningom kan man 
se ett monster som kan utgora grunden till kategorierna. Sedan far man prova 
sig fram med olika formuleringar av vilka uppfattningar som olika svar ar 
uttryck fOr. Tank pa att det galler att komma under ytan - att finna det som 
ar underfOrstatt! For att finna det underfOrstadda galler det att satta sig in, 
att leva med i intervjupersonens resonemang och sa pendla over till att se 
svaret pa distans - tanka over vilka antaganden som kan finnas bakom ett 
resonemang. For att fa distans till svaren hjalper ofta det faktum att man har 
olika svar framfor sig - genom att de ar olika ges varje svar en kontrast som 
klargor att det finns en bakgrund till skillnaderna. Man kan saledes stalla sig 
fragan: Vilka utgangspunkter h~r den har personen som leder till att hon 
resonerar annorlunda an den har? Pa sa satt soker man sig fram till en allt 
klarare bild av hur uppfattningarna bor gestaltas i form av ett kategorisystem. 

En inbyggd svarighet ar att olika kategorisystem korrekt kan beskriva samma 
data och det galler att valja det som ur nagon utgangspunkt ar fruktbarast. 
Relationen mellan intervjudata och kategorisystem torde vara sadan att 
kategorisystemet maste viii beskriva datan, dvs varje intervju maste pa ett 
meningsfullt satt kunna inplaceras i nagon kategori pa ett tillfOrlitligt satt, 
vilket kan kontrolleras genom att en oberoende bedomning gors av en annan 
person an den som gjort kategorisystemet. A andra sidan ar det inte sa att 
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datan nodvandigtvis genererar ett visst kategorisystem, utan en oberoende 
bedomare kan skapa ett annat kategorisystem. Jag viII understryka kan, 
eftersom i manga fall ett visst system fall er sig sa naturligt att en oberoende 
bedomare skulle komma fram till samma satt att beskriva data om hon/han 
agnade tillracklig tid och moda at uppgiften. Att samma data kan inordnas 
i flera kategorisystem ar a andra sidan ingen nackdel, utan det ar snarare sa 
att vardet av analysen i hog grad ar beroende av att forskare kan se ett nytt 
monster - ett monster som man tidigare inte sett, men som man kan se nar 
forskaren vis at att det finns. 

Nar man utformar sitt kategorisystem ar det slutligen tva saker som ar sarskilt 
viktiga. Det forsta ar att systemet ar val forankrat i intervjumaterialet - att 
det ar troget den variation som finns i olika svar, vilketpraktiskt kan visa sig 
genom att en oberoende lasare upplever att kategorierna stammer. Det andra 
kravet ar att kategorierna ar kvalitativt skilda at - dvs man far inte ha 
kategorier som overlappar varandra elIer som uttrycker glidande overgangar 
fran den ena till den andra. 

Analysens trovardighet 
Nar man gor kvalitativa analyser av intervjudata soker man tolka inneborden 
i intervjupersonernas uttalancjen. Detta kan inte goras mekaniskt utan det 
kraver ett tolkande subjekt, som far vaga uttalande mot uttalande och se till 
kontexten for att forsta inneborden. Problemet som uppstar blir da huruvida 
forskarens tolkning ar rimlig och inte representerar dennes hogst privata 
uppfattning. For att kunna undersoka rimligheten i tolkningen kan en 
oberoende bedomning goras. Den som utses till oberoende bedomare bor vara 
en person som framfOr allt ar pliktmedveten, eftersom ett gott resultat 
forutsatter att den oberoende bedomaren anstranger sig att tranga in i 
intervjumaterialet. Den oberoende bedomarens uppgift ar att fOra olika 
intervjusvar till olika kategorier. Utgangspunkten ar da att ett kategorisystem 
foreligger och uppgiften ar att finna vilka svar som kan inordnas under varje 
kategori. Forskarens uppgift har varit att skapa, gestalta ett kategorisystem, 
och fordelningen av svaren pa kategorierna kan fOr forskaren bara betraktas 
som sista ledet i arbetet - att satt punkt sa att saga. For den oberoende 
bedomaren ar det hela arbetet. Denne far tillgang till alIa intervjusvaren och 
kategoribeskrivningarna. Man kan da ocksa ge de citat som i rapporttexten 
anviinds fOr att illustrera kategorierna - medbedomaren befinner sig dll i 
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samma situation som Hisaren av en rapport. Nar bedomningarna ar klara, 
jamfors de, antingen i en redovisning av bedomningarna intervju for intervju 
i en tabell, eller i form av ett procentmatt pa overensstammelsen. I mitt arbete 
har jag redovisat aJIa bedomningar i tabelI och sedan sokt gora en tolkning 
av eventuella skiJInader. Ofta ar det namligen nagon kategori, vars gestaltning 
varit bristfiillig, som ar orsaken till skillnaderna i bedomning. Informations
vardet av en sadan redovisning synes mig hogre an att ange en procentsiffra 
men skulle man av olika skal foredra ett kvantitativt matt, kan sagas att 
satnstammigheten mellan bedomare i fern doktorsavhandlingar som anvant 
kvalitativa analyser vanligtvis legat pa 75% yid 4 kategorier med en 
variationsvidd mellan 58,4% och 100%. Det kan papekas att chansen till 
overensstammelse av ren slump yid 4 kategorier ar 25%. 

Hur skall resultatet av en oberoende bedomning tolkas? Det bor framhallas 
att medbedomaren ju enbart fOrdelar svaren pa kategorierna, han tar inte 
stal1ning till vilka kategorier som bast beskriver materialet. Pa sa satt uppstar 
en rest av osakerhet som inte kan overbyggas med tekniska medel. Osaker
heten som kvarstar for den kritiske lasaren bestar al1tsa i att det finns en 
mojlighet att ett battre kategorisystem kunde konstruerats, att uppfattningar 
negligerats och att kategoribeskrivningen ar tendensios. Denna osakerhet kan 
saledes enbart overbryggas av lasarens fOrtroende fOr forskaren. 

I fenomenografiska studier brukar al1tid beskrivningen av uppfattningen -
kategorin illustreras av citato Dessa har syftet att hjalpa lasaren att ffmga 
inneborden i den gestaltning som gjort av en uppfattning. Citaten ar saledes 
inte att betrakta som "bevis" fOr att kategorisystemet ar det basta tankbara 
eller att det ar uttryck fOr vad som finns i det samlade intervjumaterialet. 

ViII man ge en sarskilt god bild av vad forskaren har men at med en 
kategoribeskrivning kan man ge tva citat - ett som pa ett full6digt satt 
uttrycker en uppfattning och ett som pa ett torftigt satt uttrycker uppfatt
ningen, men anda faller under en viss kategoribeskrivning. Dessa citat har da 
olika funktion, det fOrsta skal1 iIlustrera och fordjupa fOrstaelsen for inne
borden i kategorin, medan det andra citatet skall tydliggora gransen for 
kategorin - eventuel1t inbjuda till kritik av rimligheten i att tolka intervju
uttalanden sa som har gjorts. Det ar annars min asikt att citat inte bor brukas 
al1tfOr ymnigt - al1tfOr langa citat gor snart lasningen ointressant. Det fOrtjanar 
att papekas att poangen med arbetet ar att formulera uppfattningen och langa 
citat ursaktar saledes inte en usel formuJeringskonst. 
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Analysens diskussionsdel 
Vi har harmed klarat av en del hinder pa vagen mot framstallningen av en 
fenomenografisk studie. Nu aterstar det "sista" kapitlet, det som brukar kallas 
"Diskussion" eller "Konklusioner". Jag ska har namna nagra typer av satt 
att utforma ett sad ant avslutningskapitel, utan pretentioner pa nagon fullstan
dig redovisning. 

Ett vanligt forfarande ar att man anknyter till andra fOrfattare som pa nagot 
satt studerat samma fenomen. Ofta finns det studier i fOrsta ordningens 
perspektiv som kan vara belysande. Vitsen med en sadan avslutning ar att 
tillfOra ytterligare aspekter pa resultaten. 

Ett annat satt at! avsluta en fenomenografisk studie ar att man ibland kan 
diskutera de olika uppfattningarna visavi konkreta mal i t ex utbildning. Viii 
man t ex fran statsmakterna att deltagarnas erfarenheter ska spela en 
betydelsefull roll i undervisning, fOrutsatter det vissa uppfattningar och 
utesluter andra. En sadan diskussion ar viktig - man bor namligen inte tra 
att lasare av en studie drar sa mycket egna slutsatser, utan man bor som 
forfattare klart skriva ned de slutsatser som man kan dra .. 

Nar det galler studier av elevers uppfattning av amnesinnehall ar det 
naturligvis viktigt att diskutera vad som ar en "riktig" uppfattning och vad 
som ar missuppfattningar, givet at! det existerar "riktiga" uppfattningar. 
Vidare kan man har ibland gora idehistoriska strovtag och ofta finna att det 
som i var tid ar missuppfattningar hos eleverna fordom var "riktiga" 
uppfattningar i betydelsen vetenskapens standpunkt. 

Vi har tidigare namnt att ibland gor man effekt-studier (fOre-efter-studier) dar 
den kvalitativa studien ar ett fOrsta steg. Vid sadana studier ar det naturligt 
att man diskuterar fOrandringar, dvs effekterna. Eventuellt kan man da ocksa 
fOrsoka tolka vad som skulle kravas fOr att fOrbattra effekten. Nar man skriver 
ett diskussionskapitel har man fOrmanen att kunna "ta ut svangarna" lite mer 
an studien i ovrigt. Olika logiska resonemang av slutsatskaraktar kan fOras 
har. Over huvud taget ar det praktiskt att soka undvika att bland a in 
diskussioner av slutsatskaraktar i resultatredovisningen. A andra sidan bor 
man inte vara aUt/or fOrsiktig i en diskussion, eftersom kapitlet just har 
funktionen att man dar kan ga utover de result at man sa strikt som mojligt 
redovisat. 
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Problem och svarigheter Yid 
kvalitativa analyser 

Den ansats som behandlats i denna skrift har utvecklats och tillampats under 
en tioarsperiod. Detta innebar ocksa att vi erfarit svarigheter med ansatsen, 
som jag har kort skall berora. 

Om man agnar sig at att gora en fenomenografisk beskrivning och stannar yid 
att gora en beskrivning sa tar man en stOrre risk an yid en kvantitativ studie. 
Resultatens varde ar namligen beroende av att man tillfOr nagon ny kunskap. 
Gor man en beskrivning riskerar den att bli trivial och darmed av mindre 
varde. En hypotes-provande studie kan alltid peka pa ett utfall som antingen 
bekraftar eller motsager vad man tidigare ansett. Att beskrivningar blir 
triviala hanger oftast ihop med att man nojer sig med ytliga aspekter av 
datamaterialet. Motmedlet ar alltsa att finna djupdimensioner som finns 
under ytan pa det triviala. Svarigheten har ar att man a ena sidan bor soka 
sig pa djupet men a andra sidan behalla innehallets unika drag i analysen. Det 
basta sattet att skaffa sig en kansla fOr detta ar faktiskt att lasa ett antal 
fenomenografiska studier. Lata saken tala fOr sig sjalv! 

Om triviala analyser satunda ar ett viktigt problem, sa ar metodfixering ett 
annat, som sa smaningom drabbat kvalitativa analyser. I den man att dessa 
blivit accepterade sa valjer studerande att gora en kvalitativ analys, darfOr att 
metoden forefaller attraktiv. Metodval ar emellertid inte det som bor goras 
forst; problemvalet kommer rimligtvis fOrst och metodvalet gors sa att 
metoden blir bast lampad att producera fruktbara belysningar av problemet. 
Att metoder blir for-givet -tagna har beskrivits i ett historiskt perspektiv av 
Kuhn (1970). Han skriver om normalvetenskap som ett tillstand dar metoder 
ar fOr-givet-tagna. Vi kan har se att kvalitativa metoder riskerar att drabbas 
av samma kritik. 

Forskning ar ett vanskligt foretag, dar svarigheterna att upptacka nagot 
intressant ar stora. Skall man Iyckas bor man hange sig at att soka fOrsta det 
problem man valt och med stOrsta mojliga uppfinningsrikedom finna ett 
lampligt satt att klargora, upptacka nagot. Ett olampligt metodval resulterar 
nastan alltid i att man minskar mojligheterna att fa fram ett intressant resultat. 
Och det ar resultatet som raknas. 
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