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Inledning 

Mitt examensarbete handlar om hur en person kan komma att ändra sin uppfattning om 

någonting. Vi ändrar ofta vårt sätt att se på någonting i vår omvärld på ett annat sätt än tidigare. 

Jag minns själv när jag gick i grundskolan och ändrade min uppfattning om matematikens tallinje. 

Innan hade jag haft en tanke om att matematik var svårt att förstå och att jag aldrig skulle kunna 

räkna till 100. Min uppfattning ändrades när jag upptäckte hur tallinjen är uppbyggd och att den 

är enkel när du väl kan den. Detta har varit utgångspunkten för denna uppsats, att ta reda på om 

elever på grundskolan kan ändra sin uppfattning om att se på någonting. Studien ingår i ett 

paraplyprojekt där utgångspunkterna för arbetet har varit begreppet synvända och 

forskningsansatsen fenomenografi, där grundskoleelever har fått svara på en öppen fråga i en 

skriftlig självrapport. Studiens resultat visar på att elever som går på grundskolan kan beskriva en 

förändring av uppfattning. 

 

Centrala begrepp: fenomenografi, grundskola, självrapport, synvända 
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Bakgrund 

Elevers lärande är ofta en återkommande debatt uppe till diskussion i media, under det senaste 

året har det varit mycket diskussioner kring hur lärare ska lära ut sin kunskap till elever och hur 

elever främst lär sig. Utbildningsminister Jan Björklund skrev i våras i DN debatt (2011, 13 mars) 

om hur elever i framtiden ska komma att lära sig bättre. Elever ska lära sig mer och få en bättre 

undervisning genom att läraren återtar klassrummet och återgår till katederundervisning. Detta 

ska leda till att elevernas kunskaper höjs och att klyftan mellan de svaga och duktiga eleverna 

minskar. Genom att eleverna får delta i diskussioner och samtal med läraren och andra elever ska 

nivån på undervisningen höjas (Björklund, 2011). Ett sätt som skulle kunna öka lärandet och att 

eleverna får ett vara att skapa lärande i klassrummet kan vara att få eleverna att intresserade 

genom att skapa ett sammanhang i undervisningen. Det som är lärarens framtid är att försöka få 

eleverna intresserade för undervisningen och skapa ett sammanhang för lärande som har en 

mening (Carlgren & Marton, 2008, s. 178). Att skapa en mening i undervisningen handlar om att 

utgå från det innehåll som ska läras ut. Är det multiplikationstabellen som ska läras in krävs det 

att lektionen ser ut på ett sätt och är grammatik bör undervisningen se annorlunda ut (Marton, 

Hounsell & Entwistle, 2008, s. 117).  Det innebär att det är läraren som ska styra klassen framåt 

och skapa uppgifterna eleverna ska ägna sig åt i en miljö som medför lärande (Carlgren & 

Marton, 2008, s. 178). Läraren är den som ska styra undervisningen, vilket också skolan har 

bildats för att göra. Den äldre generationen ska överföra kunskaper och värderingar till nästa 

generation (Marton & Booth, 2000, s. 215). 

Inom fenomenografin ses lärande som att personen som ska lära sig något har förstått 

meningen med det den lärt sig och att den i sitt lärande får sträva mot något meningsfullt 

(Marton, Hounsell & Entwistle, 2008, s. 42). Det ska leda till att personen får en ny föreställning 

om vår omvärld och hur den fungerar (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1999, s. 9, 12-13). 

Lärande ses inom fenomenografin som en förändring i vår uppfattning av någonting som vi 

genom en aktivitet förstår på ett annat sätt. Inlärningen leder till att vår uppfattning blir kvalitativt 

skild mot hur vi först tänkte (Marton, Hounsell & Entwistle, 2008, s. 50, 260). Förändringen som 

sker hos den som ska lära sig något pågår ända till det skett en förändring hos den andra 

individen (Marton & Booth, 2000, s. 213). Vi lär oss genom att vara med om något mellan 

ovissheten och kunskapen. För att detta lärande ska ske krävs det att det finns ett sammanhang, 

en lärandesituation som har en form och ett innehåll. Där form kan vara där lärandet skapas, 

exempelvis i ett klassrum, och där innehållet är det som eleverna lär sig i klassrummet (Jensen et 

al., 2011, s. 19,21). Ett sätt för lärare att skapa ett sammanhang i klassrummet, och se till att 

eleverna får den kunskap som krävs, är att använda sig av Ahlbergs (2004) begrepp synvända. 

Den kan användas för att få elever att beskriva en förändring av uppfattning. Genom att göra det 

kan eleverna få förståelse för sin undervisning och blir därmed bättre rustade för framtiden. 

Eftersom läraren genom att fråga eleverna om vad de ändrat uppfattning om i undervisningen 
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kan få reda på vad eleverna fokuserat på under lektionen, och kan därmed sedan använda det 

själv i sin planering av lektionsinnehållet (s. 4). Begreppet synvända har Ahlberg (2004) använt sig 

av från Elisabet Hermandsson (s.4) som hon tog inspiration från den gotländska blomman 

Solvända som vänder sina blad efter solen samt från folktrons ”förvända synen” (Hermandsson, 

2008, s. 7).  

Utifrån dessa utgångspunkter ska jag i denna uppsats undersöka elevers beskrivningar av 

lärande under en lektion, för att se om det först såg något på ett sätt för att sedan se det på ett 

annat sätt. 
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Litteraturöversikt 

Här kommer jag att presentera de teorier som är relevanta för min studie. Litteraturöversikten 

består av två delar. Den första beskriver vad forskningsansatsen fenomenografi innebär och hur 

den uppstod. Vidare går jag in på lärande i den andra delen av litteraturöversikten. Här förklarar 

jag hur forskarna inom fenomenografin ser på lärande. 

Fenomenografi 

Fenomenografi, som är denna uppsats utgångspunkt, är en metodologisk och epistemologisk 

teori som skapats av forskare för att bedriva forskning inom pedagogik och didaktik (Kroksmark, 

1987, s. 224).  Denna forskningsmetodologi grundades av några forskare i början av 1970-talet i 

Göteborg. Forskargruppens namn var INOM – gruppen som ville bedriva forskning som 

inriktade sig på individers lärande och hur de uppfattar fenomen i sin omvärld (Ahlberg, 2004, s. 

6). INOM- gruppen grundades genom att man ville ta reda på hur studenter lär sig och minns 

den kunskap de lärt in genom talat eller skrivet språk (Marton & Booth, 2000, s. 31; Marton et al., 

1999, s. 5). Det som väckte forskarnas intresse var Ference Martons (1970) avhandling där det 

efter studiens avslutande uppstod frågor som ville ta reda på hur studenter lär sig och hur 

studenterna kan minnas den kunskap de lär in samt hur de går till väga med sin inlärning vid 

studier (Marton & Booth, 2000, s. 31). 

Marton (1970) inriktade sig i sin studie på att göra experiment med studenter där de 16 gånger 

fick lyssna till ett inspelat band där namn på 48 kända personer spelades upp. Namnen spelades 

upp i olika ordning vid varje uppspelning. Efter varje genomlyssning fick sedan försökspersonen 

upprepa så många namn som den kom ihåg. Ur detta experiment fann Marton två extrema 

grupper av personer som låg i motsats till varandra, en hög- och en lågpresterande grupp. I den 

högpresterande gruppen klarade alla, utom en person, att återge alla 48 namnen vid de två sista 

omgångarna vid avlyssning av namnen. Däremot var det ingen i den lågpresterande gruppen som 

vid något tillfälle klarade av att återge alla namnen. Att det fanns en skillnad mellan grupperna 

berodde på att den högpresterande gruppen i början av experimentet byggde upp en struktur där 

de gjorde olika grupper med namn som det fanns något samband mellan. I kommande 

avlyssningar placerade sedan personen in namnen i dessa. Den andra gruppen, de lågpresterande, 

gjorde istället åt andra hållet. De försökte få in namnen i minnet först och utifrån det bygga upp 

en struktur (Marton, 1970, s.32, 62, 68). Ur detta skapades sedan INOM- gruppen för att de ville 

ta reda på hur studenter lär sig, och om det finns bättre sätt att göra det på. Marton hade sett i sin 

studie, att skillnader i att tillgodogöra sig ett material ger olika resultat. Resultaten från 

forskargruppen visade sig stämma, det finns ett bättre sätt att lära sig på. Ett experiment, som 

forskare ur INOM- gruppen genomförde, visade att studenterna fokuserar på olika saker när de 

försöker att lära sig en text. Forskarna fann att det fanns två skilda sätt att ta sig an texten och 
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försöka minnas den. De strukturella skillnader som upptäcktes visade att de två olika sätten som 

studenterna tog sig an texten skilde sig åt genom ett sätt ansågs vara bättre än det andra. De två 

sätten som hittades, var att en grupp inriktade sig i sin inlärning av texten på att försöka minnas 

så mycket som möjligt av texten och sedan inrikta sig på delarna i texten. Det den andra gruppen 

intresserade sig för vid läsningen var att försöka se författarens budskap med texten och förstå 

helheten av texten. Det personerna här fokuserade på i delarna var detaljer och att minnas viktiga 

avsnitt men delarna sågs mot helheten. Den andra gruppen, som fokuserade på helheten, fann 

forskarna var bättre på att förstå innehållet i texten. Den gruppen inriktade sig på att vad texten 

handlade om i helhet och vad författaren ville få fram för budskap och avsikt med texten 

(Marton, Hounsell & Entwistle, 2008, s. 61, 65). Precis som i den första studien som Ference 

Marton genomförde fann man alltså att det finns skillnader i hur studenter lär sig, där det också 

var en grupp som gick från att försöka se helheten först av alla de 48 namn som fanns med på 

bandet och sedan försöka gå ned till delarna var den grupp som klarade testet bäst. Studenterna 

som klarade försöket att återge namnen genom att ta del av delarna först, var de som klarade sig 

sämst (Marton & Booth, 2000, s. 32). Det var samma resultat som upptäcktes i studien 

genomförd av INOM-gruppen. Dessa två studier kan därmed visa på att forskarna hade rätt i att 

det ett finns bättre sätt att lära sig kunskap på och som är mycket effektivare, i och med detta 

grundades forskningsansatsen fenomenografi. Detta ledde till att forskarna upptäckte att det 

måste finnas olika inlärningssätt för att minnas exempelvis en text. 

Dessa två olika inlärningsstilar ses inom fenomenografin som yt- och djupinriktning (Marton 

et al., 1999, s. 49-50). Att ha en ytinriktning innebär att personen ser inlärning som något som 

måste göras och sedan ska återges genom att den minns det den lärt in. Genom att göra på detta 

vis vid sin inlärning får de bara en ytlig förståelse av det som ska läras in. De personer som istället 

har en djupinriktning ser inlärningen som ett sätt att lära sig om saker i deras omvärld.  Detta 

innebar att de fick en djupare förståelse för de fenomen som de skulle lära in (Marton & Booth, 

2000, s. 55-56). Därmed kan de sägas att de personer i INOM- gruppens studie som först såg 

delarna hade en ytinriktning i sitt lärande och de som såg helheten i texten intog en djupinriktning 

i sitt lärande. 

Uppfattande 

Fenomenografins grund är att fokusera på individers sätt att beskriva deras uppfattning av ett 

fenomen i omvärlden (Marton & Booth, 2000, s. 146). För att exemplifiera detta kan vi se på 

ovannämnda studie av INOM- gruppen som ville studera studenters lärande. Forskarna använde 

sig av en text och studerade hur studenterna tog sig an texten och hur de sedan gjorde för att 

kunna återge den. I resultatet fann man, som nämnts tidigare, att det fanns olika sätt för att 

minnas en text. Det forskarna gjorde efter försöket var att intervjua deltagarna om hur de upplevt 

att de gjort för att klara av uppgiften. Det fenomen som de då ville studera var att se på vilka 

skillnader det finns i studenternas inlärning. Genom att intervjua deltagarna var det ett sätt att be 

personerna berätta hur de erfarit fenomenet. Att göra på detta sätt är att be personerna att berätta 
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om hur de uppfattat världen (Marton, Hounsell & Entwistle, 2008, s. 58-59). För att ytterligare 

tydliggöra vad som menas med detta kan man säga att det forskaren inom fenomenografi vill ta 

reda på är hur människor uppfattar någonting och hur det konstrueras. Det forskaren vill inrikta 

sig på är att se hur människor tänker, handlar och känner i en viss situation (Kroksmark, 1987, s. 

225, 231). Detta kan ses i relation mot vad ordet fenomenografi betyder. Kroksmark (1987) delar 

upp ordet i två delar där fenomenon kan förklaras med det som är uppenbart och blir synligt och 

den andra delen grafia innebär att vi kan beskriva saker med ord eller bild av hur något ter sig. 

Tillsammans innebär det att fenomenet är något uppenbart som vi kan beskriva på kvalitativt 

skilda sätt (s. 226-227). Det fenomenografin sedan har till uppgift är att berätta om dessa 

beskrivningar som människor gör av deras omvärld. Genom att forskaren återberättar 

personernas beskrivningar säger den något om hur personen har uppfattat fenomenet (Larsson, 

1986, s. 12). Därmed är det mest centrala begreppet inom fenomenografi uppfattning 

(Kroksmark, 1987, s. 228). 

Uppfattning menas inom fenomenografin att man tolkar, analyserar och försöker förstå 

människors uppfattningar av fenomen. Att analysera människors uppfattningar av ett fenomen 

innebär att man intresserar sig för människans grundläggande förståelse av det som personen 

uppfattar och beskriver i sin verklighet. Personen skapar här en mening åt den omvärld som hon 

uppfattar (Uljens, 1989, s. 10, 19). När fenomenografen tolkar det fenomen som personer har 

uppfattat görs det genom att sätta in det i olika kategorier, dessa benämns som 

beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna skapas av det resultat som finns i personernas 

berättelser av fenomenet. Här är det personernas kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet 

som tas ut och sedan sätts samman i beskrivningskategorier (Uljens, 1989, s. 46-47). 

 Beskrivningskategorier skiljer sig sedan ifrån varandra på kvalitativt skilda sätt, men har alla 

gemensamt att de beskriver fenomenet (Kroksmark, 1987, s. 271). Berättelserna och 

beskrivningskategorierna beskriver sedan tillsammans fenomenet och hur det uppfattas av 

personerna (Marton & Booth, 2000, s. 163). När beskrivningskategorierna är sammanställda kan 

de sägas utgöra utfallsrummet för den studie som genomförts. De blir som en analytisk karta över 

den variation av människornas sätt att se på fenomenet (Marton, Hounsell & Entwistle, 2008, s. 

44). Det totala utfallsrummet kan sedan medföra att fenomenografen kan uttala sig om hur 

människor generellt uppfattar fenomenet (Kroksmark, 1987, s. 271). Ahlberg (2004) 

sammanställde sitt resultat av sin studie i beskrivningskategorier som beskrev personers kvalitativt 

skilda sätt att erfara fenomenet synvända. Beskrivningskategorierna bestod av två 

huvudkategorier med vardera två och fyra underkategorier. Den första huvudkategorin var 

Tillkomst av något nytt med underkategorierna information och resultat. Huvudkategori två var 

Omstrukturering av medvetandet som hade de fyra underkategorierna figur/grund, skillnad/likhet, 

perspektiv och helhet/del (s. 80). För att kunna skapa beskrivningskategorier krävs det att 

fenomenografen har uppfattningar från personer om deras erfarande av fenomenet. Att få 

kunskap från människor innebär att man inom fenomenografin måste inta ett andra ordningens 

perspektiv (Ahlberg 2004, s. 8). Att inta ett andra ordningens perspektiv innebär att studera hur 
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något upplever att något ter sig (Larsson, 1986, s. 12). Ett andra ordningens perspektiv innebär 

även att fenomenografen ser på individens uppfattning, oavsett om den är sann eller falsk, av 

fenomen i sin omvärld som hennes uppfattning och att det är det som gäller. Detta sätt att se på 

forskning har lett fram till fenomenografins sätt att se på inlärning. Inlärning ses som kvalitativa 

förändringar av hur vi uppfattar fenomen i vår omvärld. Genom att vara med i en situation kan vi 

ändra vår uppfattning och därmed få en ny kunskap om någonting. Att få ny kunskap innebär en 

förändring hos individen genom att den genom sitt nya sätt att uppfatta något har kunnat ändra 

sin syn på ett fenomen i sin omvärld (Marton et al., 1999, s. 12, 23). 

Lärande 

Genom att jag har valt att utgå från den fenomenografiska forskningsansatsen i min uppsats har 

jag med det avgränsat min syn på lärande till detta och kommer vidare att använda mig av 

INOM- gruppens sätt att se på lärande. INOM- gruppens studier inom studenters lärande ledde 

fram till ett sätt att se på lärande som innebär att människor uppfattar saker i situationer 

(Kroksmark, 1987, s. 225). Att förändra vårt sätt att se på saker är inte lika för alla individer i en 

situation, vilket medför att samma fenomen kan ses på flera skilda sätt av olika personer 

(Carlgren & Marton, 2002, s. 131). Lärande är på det viset en förmåga som vi utvecklar när vi 

möter ett fenomen i en ny situation. Genom att vara med om detta förändras vårt sätt att se på 

ett fenomen i världen (Marton & Booth, s. 184). Det är i situationen som vi lär oss men som jag 

nämnt tidigare är det i situationen flera saker som vi kan se ett fenomen på, vi kan uppfatta saker 

på kvalitativt skilda sätt (Carlgren & Marton, s. 128). Att se på något som kvalitativt i denna 

bemärkelse innebär att man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll, i detta fall är det ett 

fenomen som vi studerar. Detta meningsinnehåll kan ses på olika sätt utifrån vem det är som 

studerar det (Uljens, 1989, s. 10). För att exemplifiera detta kan man se på Uljens (1989) som 

använder sig av en tändsticksask för att visa på att ett fenomen, i detta fall tändsticksasken, kan 

ses på skilda sätt utav olika individer. För person A kan det vara ena långsidan som den ser, för 

person B kan det vara den andra långa sidan och för person C kan det vara den ena kortsidan 

som uppfattas (s. 37).  

 

Figur 1. Visar här på hur en tändsticksask kan ses på skilda sätt beroende på vilket håll man studerar den. 

Källa: Uljens (1989) s. 37 
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När individen ser på fenomenet i omvärlden är uppfattning den viktigaste delen i detta. För 

uppfattningen är det som ger en relation mellan individen och dess omvärld (Uljens, 1989, s. 19). 

Relationen mellan individen och omvärlden är därmed central för att personer ska kunna erfara 

saker i sin omvärld. Erfarandet är därmed en viktig del i individens sätt att se fenomenet och att 

det kan uppfattas på flera kvalitativa sätt (Marton & Booth, s. 160). Genom att vi kan uppfatta 

världen på flera olika sätt är en persons erfarande alltid hennes eget uppfattande. Ingen annan kan 

säga hur hon uppfattar världen. Det innebär att världen är allas personer och att den inte kan 

finnas utan henne (Marton & Booth, 2002, s. 179). Att världen inte kan finnas utan en individ är 

för att den personen hela tiden tänker, reflekterar och uppfattar saker i sin omvärld (Kroksmark, 

1987, s. 244). Vårt erfarande av världen påbörjas redan vid vår födsel när vi börjar ta in alla 

uttryck runt omkring oss och uppfatta det (Marton & Booth, 2002, s. 179). Definitionen av 

lärande, som jag kommer att använda mig av framöver, är att vi förändrar vår uppfattning när vi 

möter nya fenomen men att detta sker på olika sätt för olika individer, beroende på vilket sätt vi 

ser på det fenomenet. 

Vad- och hur- aspekten 

Inom fenomenografin består uppfattandet av två aspekter: vad och hur. Där vad står för 

fenomenet som vi ser och hur förklarar sättet som vi ser fenomenet på (Uljens, 1989, s. 25). 

Marton & Booth (2002) förklarar detta närmare genom att ge ett exempel på när vi läser en text. 

Hur- aspekten består här i en handling som vi erfar, vi läser en text och kan sedan efteråt berätta 

om hur vi uppfattade själva läsandet. Det blir en förklaring av vår övergripande erfarenhet med att 

läsa. Vad- aspekten inriktar sig istället på vad vi erfarit när vi läst texten. Vi fokuserar här på att 

beskriva vad vi uppfattade av innehållet i texten och vår förståelse av den (Marton & Booth, 

2002, s. 81). Men som tidigare nämnts består vårt uppfattande i skilda sätt att se fenomen i vår 

omvärld, vi erfar det olika vilket medför en variation i vårt uppfattande. Det som menas med 

variation är de kvalitativa skillnader i hur vi erfar fenomen. Alla människor uppfattar, begriper 

eller förstår olika fenomen eller situationer olika, vilket medför en variation i vårt erfarande 

(Marton & Booth, 2002, s. 117). En del i vårt uppfattande är också att vi alltid går in i en ny 

situation med en erfarenhet bakom oss. För att vi ska förstå något som vi är med om behöver vi 

sedan tidigare ha en föreställning av det. När vi exempelvis läser något har vi alltid sedan tidigare 

en uppfattning om vad läsa är för något, men har vi ingen erfarenhet av det kan vi inte heller lära 

oss något. Därmed är våra erfarenheter en viktig del i vårt lärande (Marton et al., 1999, s. 21). 

Ingrid Pramling Samuelsson har utgått ifrån fenomenografin i sina studier när hon har 

studerat variationer i barns sätt att uppfatta. Hon tittade på barns kunnande och deras förståelse 

av olika aspekter i omvärlden (Jensen et al., 2011, s. 39, 41). Genom sina studier har hon 

utvecklat ett sätt att se på barn och kunskap som något som barn skapar själva. Kunskap skapar 

barn genom att själva vara med i situationen och upptäcka den nya kunskapen själv, och det är 

genom denna erfarenhet som barnet lär sig något nytt. Det som är viktigt är att det är barnet själv 
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som får den nya kunskapen och testar sig fram för att lära sig. Barnet kan få idéer från en lärare 

eller andra barn som kommer med sina tankar, men det är barnet själv som måste agera för att 

kunna lära sig. Det som även är viktigt att tänka på vid lärande är att barnet får se det den ska lära 

sig på flera skilda sätt i olika sammanhang. Om barnet får se variationer av kunskapen kan den 

lättare lära sig (Jensen et al., 2011, s. 40). Genom att barnet också i sitt lärande får diskutera om 

kunskapen och vad den lär sig utvecklas den. När individen tänker, funderar och uttrycker något 

använder den sin metakognition (Jensen et al., 2011, s. 50). Barnet blir medvetet om sitt eget 

lärande. En annan studie som på samma sätt inriktat sig på att studera personer som genom att 

vara med om någonting kan ändra sin kunskap och lära sig något nytt är Ahlberg (2004), som 

gjorde en studie med universitetsstudenter. Hon utgick ifrån begreppet synvändor för att se om 

personer kan beskriva fenomen i sin omvärld. I studien ses begreppet synvända som ett sätt att 

beskriva om man upplevt ett förändrat sätt att erfara/se/uppleva någonting (s. 5). Det Ahlberg 

(2004) fann i sin studie var att universitetsstudenterna som hon intervjuade kunde berätta om en 

synvända som de upplevt. Denna situation har medfört att de har ändrat sin relation mellan det 

erfarna och sig själva. Alla personer i studien kunde berätta om något som ändrat deras sätt att se 

fenomens, företeelser eller situationers mening. Det fanns en variation i studenternas berättelser 

vilket medförde att utsagorna kunde delas in i kategorier, vilka har beskrivits ovan.  (s. 35, 84). 



 

12 
 

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte för denna uppsats är att studera hur elever uppfattar att deras lärande gått till i 

undervisningen. Utifrån det kommer mina frågeställningar att vara: 

1. Kan elever på grundskolan beskriva ett förändrat sätt att uppfatta? 

2. Vad beskriver eleverna i så fall att de har förändrat uppfattning om? 

3. Hur beskriver eleverna då att deras förändring av uppfattning gått till? 

4. Kan elevernas beskrivningar av uppfattningar placeras in i kategorier, till exempel Ahlbergs 

två huvudkategorier Tillkomst av något nytt och Omstrukturering av medvetandet? 
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Metod 

Forskningsansatsen som jag använder i denna uppsats är fenomenografi som har lett fram till 

vilka val jag har gjort i min metod. Fenomenografin använder sig av kvalitativa undersökningar 

för att ta reda på hur en person ser på ett fenomen. Det fenomen jag i denna studie belyser är 

synvända, vilket utgår från Ahlbergs beskrivning av en synvända. Det jag genom mina 

frågeställningar vill ta reda på är om elever på grundskolan kan beskriva uppleva synvändor om 

ett ämnesinnehåll och hur eleverna menade att det gick till. Fenomenografin använder sig även av 

beskrivningskategorier vilket ledde fram den fjärde frågeställningen: kan elevernas beskrivningar 

av uppfattningar placeras in i kategorier, till exempel Ahlbergs två huvudkategorier Tillkomst av 

något nytt och Omstrukturering av medvetandet? Att jag använder bland annat av Kristina Ahlbergs 

kategorier beror på att jag skriver inom hennes paraplyprojekt ”Att undervisa utifrån elevers 

lärande”. 

Genomförande 

Studien är en kvalitativ undersökning där jag har att delat ut en självrapport till elever i årskurs 

fem. Fokus i studien har varit att jag försökt se om elever beskriver kvalitativt skilda sätt att 

förändra uppfattning om någonting under en lektion. Självrapporten som eleverna har fyllt i är 

utformad genom att eleverna har fått besvara en öppen fråga: berätta om något under Din senaste 

lektion, som Du först såg på ett sätt och sedan kom att se på ett annat sätt (se bilaga 1). Denna fråga är 

tagen ifrån Ahlbergs (2004) avhandling där hon använder sig av denna vid sin undersökning. Att 

använda sig av andras enkätfrågor kan underlätta för att formulera bra frågor (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud, 2007, s. 272). Självrapporten delades ut till eleverna efter en lektion i 

ämnet svenska. Lektionens tema var rädsla och eleverna fick lyssna till läraren när den läste ett 

kapitel i boken Mio min Mio. Lektionspasset var indelat i tre delar. Den första var högläsning av 

kapitlet, del två var en gemensam klassdiskussion kring rädsla och lektionen avslutades med att 

eleverna själva fick skriva ned något de är eller varit rädda för och hur de i så fall lyckats 

övervinna den rädslan. Eleverna har fått svara på den öppna frågan för att ge svar på om de har 

upplevt en synvända och vad de i så fall ändrade syn på och hur det gick till. Innan jag lämnade ut 

självrapporterna berättade jag för eleverna att det inte finns något rätt eller fel när man skriver 

detta. Fokus i studien har varit att identifiera olika variationer av uppfattningar, och därmed finns 

det inget rätt eller fel (Larsson, 1986, s. 14).  Att jag vid undersökningen gjorde på detta vis beror 

även på att vissa elever kan anse att de måste prestera när det är ett papper som läggs framöver 

dem. 
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Urval  

Jag har valt att använda mig av självrapport för att eleverna själva ska kunna beskriva det 

fenomen som jag vill undersöka, nämligen synvända. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 107). Det jag 

velat se är om elever på grundskolan kan beskriva detta förändrade sätt att uppfatta. Därmed har 

jag i min studie avgränsat studieobjektet till elever på grundskolan och deras sätt att beskriva 

fenomenet (Uljens, 1989, s. 11; Fejes & Thornberg, 2009, s. 110-111). Självrapporten har delats ut 

till en klass i årskurs fem, med 25 stycken elever, i Uppsala kommun. Det är en F- 5 skola där det 

går ungefär 300 elever, som ligger i en större ort på landsbygden. Frågan som jag ställt till 

eleverna kan anses vara svårtolkad, men jag skriver min uppsats inom ett paraplyprojekt och 

tidigare studenter har lämnat ut samma frågor till elever på grundskolan och de har då förstått 

den och kunna svara på frågan. Men innan självrapporten delades ut beskrev jag grundligt för 

eleverna vad det var jag ville att de skulle göra.   

Analysverktyg 

Min analys av elevernas har utgått från den fenomenografiska forskningsansatsen samt Kristina 

Ahlbergs sätt att kategorisera beskrivningar. Självrapporterna samlades in efter ifyllandet och efter 

det gjorde jag en analys utifrån deras svar. Vid analysen har jag återgett precis det som eleverna 

skriver. Detta för att elevens berättelse ska komma fram och inte min (Larsson, 1986, s. 23). Min 

analys i studien har istället kommit fram i kategorisering av elevernas självrapporter. Där jag har 

fokuserat på vad de först såg på ett sätt och hur det i så fall gick till. Jag har intresserat mig för vad 

eleverna har svarat och har i analysen delat in dem i kategorier efter deras beskrivningar, vilket 

därmed blivit mitt analysverktyg. Elevernas berättelser har jag velat gruppera och genom det 

försökt relatera elevernas uppfattningar till varandra inom kategorierna (Esaiasson et al., 2007, s. 

258; Uljens, 1989, s. 43). En del i att försöka placera in elevernas berättelser i 

beskrivningskategorier har varit att försöka sätta in dem i Ahlbergs (2004) två kategorier: Tillkomst 

av något nytt med underkategorier information och resultat samt Omstrukturering av medvetandet med 

underkategorier figur/grund, skillnad/likhet, perspektiv och helhet/del (s.80). Vid analysen har jag inte 

gjort en fördelning mellan kön eftersom det inte är relevant för studien. Jag har inte heller vid 

analysen fokuserat på elevers bakgrund eller vilken lärare de har. Intresset har varit att se om jag 

kan finna fenomenet synvända i undervisningen och har därför valt att inte intressera mig för 

yttre faktorer som kan ligga bakom elevernas berättelser. Genom att jag tittar på variationen kan 

jag sätta in dessa i beskrivningskategorier, vilka är båda mina egna kategorier och Ahlbergs 

huvudkategorier med vardera underkategorier (Marton & Booth, 2000, s. 166-167).  

Etiska överväganden 

Inför studiens genomförande gick jag igenom de etiska överväganden och reflekterade över det. 

Vetenskapsrådet (2002)  beskriver i sin publikation om forskningsetiska principer fyra huvudkrav 
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som forskare bör reflektera över och efterfölja. Dessa fyra huvudkrav är: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (s.6).   

Jag informerade eleverna innan jag delade ut självrapporten om vem jag är och vad syftet med 

studien är samt hur det empiriska materialet ska användas (Vetenskapsrådet, s. 7). Efter att jag 

presenterat mig och berättat mitt syfte förtydligade jag att denna studie är helt frivillig och inget 

som de behöver medverka i. Jag berättade även att om det är så att någon efter att de fyllt i 

självrapporten eller lämnat in den, ångrar sig, går det fortfarande att välja att inte vara med i 

studien. När jag delade ut självrapporten fick eleverna välja att skriva ned något eller inte, vilket 

blev deras val med att vara med eller inte. I denna studie har eleverna varit under 15 år, därmed 

borde föräldrarna blivit informerade innan och godkänt elevens medverkan. Jag har valt att inte 

gå ut med ett brev till föräldrarna för att få godkännande. Detta beror på att jag anser att det 

eleverna skrivit i självrapporten inte varit av etiskt känslig karaktär (Vetenskapsrådet, s. 9-10). 

Efteråt har varken jag eller någon utomstående kunnat identifiera vem det är som skrivit vad, 

eftersom eleverna inte har fyllt i sina namn på självrapporten. Detta för att jag velat att hela 

studien ska vara anonym, eftersom det inte varit relevant vem som skrivit vad. En ytterligare 

faktor till att studien varit anonym beror på att självrapporterna har lästs av min handledare och 

en annan student som skrivit inom samma område. Eleverna informerades om det vid 

utlämnandet av självrapporterna. Min handledare och den andra studenten har läst 

självrapporterna för att kunna hjälpa mig i min undersökning (Vetenskapsrådet, s. 12-14). 

Reflektioner över metoden 

Vid insamlingen av mitt datamaterial gick det väldigt bra. När jag studerade mitt empiriska 

material, efter att eleverna hade fyllt i självrapporterna, såg jag att alla tydligt hade beskrivit en 

synvända. Eleverna beskrev på olika sätt vad som ändrat deras uppfattning samt hur det gått till. 

Av de 25 elever som valdes ut var det 22 som svarade på frågan. Bortfallet på tre personer beror 

på att dessa elever denna dag inte var i skolan. Min farhåga innan datainsamlingen var att eleverna 

skulle missförstå hur självrapporten skulle fyllas i och bli osäkra, och därmed välja att inte vilja 

vara med eller lämna in den. Det ansåg jag skulle kunna bero på att eleverna kanske tänkte att nu 

var det en vuxen i klassummet, som de såg som en lärare, som skulle bedöma deras svar. Men alla 

elever skrev ner sin berättelse i självrapporten. Detta beror troligtvis på att jag innan tydligt 

förklarade för eleverna att det inte finns något rätt eller fel och att alla svar är lika mycket värda. 

Jag berättade även för eleverna att det är just deras synvända jag vill ha och ingen annans, vilket 

jag tror medförde att eleverna kunde slappna av och tänka efter själva och inse att de kunde 

skriva något. Det var heller ingen som under tiden de skrev självrapporten frågade mig ytterligare 

om vad de skulle göra. Efter att ha fått in allt datamaterial kunde jag även se att detta var ett bra 

sätt att få reda på elevernas uppfattning av det fenomen som jag ville studera. Det medför att det 

var bra att använda sig av självrapporter där eleverna själva kunde skriva ner vad de uppfattade. 

I min studie har jag hela tiden utgått från mina frågeställningar, detta för att studien ska uppnå 

validitet (Uljens, 1989, s. 53; Esaiasson et al., 2007, s. 65). Genom att jag använt mig av mina 
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frågeställningar har jag studerat det som från början var tänkt att undersökas och mitt 

studieobjekt har avgränsats (Esaiasson et al., 2007, s. 70).  Det som jag var tvungen att tänka på 

vid min analys av självrapporterna var att tolka materialet precis utifrån det eleverna skrivit. Att 

jag tolkat materialet utifrån det eleverna skrivit har varit en viktig del i min analys eftersom det är 

det som sedan utgjort mitt resultat och analys (Uljens, 1989, s. 45; Esaiasson et al., 2007, s. 63,66). 

I analysen av elevernas självrapporter har det även varit viktigt att jag och eleverna har fokuserat 

på samma fenomen. Att det som eleverna skrivit ned också är det som var meningen från början. 

Det har jag kunnat se genom att alla elever som deltog i studien beskrev en synvända (Uljens, 

1989, s. 33).  
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Resultat 

Resultatet kommer jag att presentera i två olika delar. Den första frågeställningen: ”Kan elever på 

grundskolan beskriva ett förändrat sätt att uppfatta?” ryms inom båda resultatdelarna. Jag har i 

mitt empiriska material funnit att alla elever svarat på frågan: berätta om något under Din senaste 

lektion, som Du först såg på ett sätt och sedan kom att se på ett annat sätt. Del ett i resultatet kommer att 

fokusera på den andra frågeställningen: ”Vad beskriver eleverna i så fall att de har förändrat 

uppfattning om?”. Här kommer även den fjärde frågeställningen: ”Kan elevernas beskrivningar av 

uppfattningar placeras in i kategorier, till exempel Ahlbergs två huvudkategorier Tillkomst av något nytt och 

Omstrukturering av medvetandet? in genom att jag sammanställt elevernas berättelser i 

beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier är kategorier som jag satt samman själv 

utifrån de berättelser jag fått från eleverna. Den andra delen av resultatet består av den tredje 

frågeställningen: ”Hur beskriver eleverna då att deras förändring av uppfattning gått till?”. Även 

här kommer den fjärde frågeställningen in genom att jag här har använt mig av Ahlbergs (2004) 

beskrivningskategorier och placerat in elevernas beskrivningar av uppfattningar där.  

I mitt resultat kommer eleverna att benämnas med hon, eftersom de för mig är anonyma  och 

att jag därmed inte vet om det är en pojke eller flicka som skrivit. Det enda som jag har ändrat i 

elevernas självrapporter är deras lärares namn, detta för att studien ska vara helt anonym. Där 

eleverna har skrivit lärarens namn har jag bytt ut detta mot ordet ”läraren”. I min resultatdel har 

jag valt att plocka in resultatet och att samtidigt analysera det jag kommit fram till i mitt empiriska 

material. Beskrivningskategorierna är analysen av det empiriska materialet. Elevernas 

beskrivningar av synvändor kan återkomma både i del 1 och 2 i resultatet. 

Del 1 

I min genomläsning av elevernas skriftliga berättelser kunde jag finna tre kategorier som eleverna 

hade beskrivit. Denna del i resultatet svarar mot den andra frågeställningen genom att jag här i 

beskrivningskategorierna använder mig av vad- aspekten. Kategorierna beskriver här vad eleverna 

säger sig ha uppfattat med lektionen, deras erfarenhet av vad de gjorde under lektionen. 

Elevernas beskrivningar skiftar i förhållandet genom att vissa beskriver delar av lektionen medan 

andra fokuserar på att skriva om lektionen i sin helhet. Självrapporterna är även olika genom att 

eleverna fokuserar på olika saker i lektionen, exempelvis lektionens tema eller högläsningen. 

Lektionens innehåll 

Den första kategorin består av elever som beskrivit lektionens innehåll i sina självrapporter. 

Gruppen består av tio stycken elever som har beskrivit hur de uppfattade sin förståelse av 

lektionens innehåll. Eleverna i denna grupp har fokuserat på olika saker i undervisningen. En del 



 

18 
 

av eleverna skrev om att de vid lektionens slut inte ville avsluta undervisningen. Några andra 

elever har skrivit om hur de efter avslutat lektionspass såg undervisningen på ett annat sätt än 

tidigare. De sista eleverna i denna grupp har berättat om den del av lektionen som innehöll 

högläsning av kapitlet. Gemensamt för alla i denna grupp är att de har beskrivit ett förändrat sätt 

att se på någonting i lektionens innehåll. 

De första eleverna i denna beskrivningskategori som beskrev lektionens innehåll var två 

stycken elever som inte ville att lektionen skulle sluta. Eleverna var innan början av lektionen 

glada och förväntansfulla inför dagens lektionspass. Detta hölls vid liv under hela lektionen 

eftersom de tyckte att lektionen var rolig och fångade deras intresse. Elev sju skrev: ”När jag kom 

in klassrummet blev jag glad för jag kom på att vi hade Min min Mio. Nu är det tråkigt för vi ska sluta med 

Mio min Mio för idag.” (elev 7). Hon beskriver att när hon kom in i klassrummet blev hon glad över 

att läraren skulle läsa ur Mio min Mio. Hon visste att det skulle vara roligt, vilket det också visade 

sig vara, eftersom hon vid lektionens slut ansåg att det skulle bli trist att avsluta lektionen. Båda 

eleverna som skrev om detta beskriver hur deras första tanke om lektionen stämde med vad de 

ansåg i slutet.  

Den andra gruppen i denna beskrivningskategori är fem stycken elever som alla berättat om 

hur de efter avslutat lektionspass såg undervisningen på ett annat sätt. Vad eleverna beskriver är 

de först trodde att lektionen skulle vara tråkig men efter lektionen fått ändra sin uppfattning till 

att de tyckte lektionen hade varit rolig. Innan hade eleverna också en tanke om att hela lektionen 

skulle bestå av högläsningen vilket de genom att delta i lektionen kunde se att det inte var så. En 

elev skrev i sin självrapport att: ”Jag tänkte att lektionen skulle vara långsam och tråkig. Men den gick 

snabbt.      ”(elev 19). En annan elev redogjorde för hur hon också ändrade sin åsikt om lektionen: 

”Jag tänkte att vi skulle ha Mio min Mio och att det skulle bli tråkigt. Men nu har jag ändratt mig. Det var 

roligt.” (elev 15). I denna grupp var det även en tredje elev som berättade om samma sak: ”När jag 

kom in i klassrummet så tänkte jag att vi skulle ha Mio, min Mio. Och att de skulle vara tråkigt. Men nu 

efteråt så var de spännande och kul med de […]” (elev 16). Gemensamt för alla dessa tre elever är att de 

först tänkte att lektionen skulle vara tråkig och långsam. Det kom sedan att ändras under 

lektionens gång, då de upptäckte att deras inställning var felaktig. I denna grupp går det att se att 

eleverna har ändrat sin uppfattning från hur det först såg på något till att se det på ett helt annat 

sätt genom lektionens innehåll. Eleverna började lektionen med en erfarenhet som de hade sedan 

tidigare, där de visste hur lektionerna med Mio min Mio sett ut tidigare. Deras negativa inställning 

till lektionen kan ha berott på att de sedan tidigare haft dålig erfarenhet av detta. Men under 

lektionens gång visade sig detta var fel, vilket medförde att det fick skifta sin första tanke om 

lektionsinnehållet till något som var positivt. 

Den sista gruppen är två stycken elever som i sina självrapporter skrivit om kapitlet som 

läraren läste. Vad eleverna skrev var att deras tanke om vad kapitlet skulle handla om eller hur det 

skulle vara antingen bekräftades eller inte. Genom att lyssna när läraren läste högt ur boken fick 

eleverna kunskap om innehållet och kunde därmed i sin tanke antingen se det som korrekt eller 

inkorrekt. En elev skrev om att hon först hade en tanke om det som läraren läste, vilket kom att 
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ändras under högläsningen när hon fick information om vad som hände i kapitlet: ”Att när läraren 

läste trodde jag Mio skulle dö. När läraren hade läst tänkte jag att han inte skulle dö.” (elev 22). Det dessa 

två elever har uppmärksammat är de har gjort en jämförelse mot deras första åsikt och vad de 

sedan ansåg efter läsningen. Eleverna kan sägas ändrat sin uppfattning i resultatet av 

högläsningen. De har med andra ändrat sitt sätt att se på ett fenomen i deras omvärld. 

Lektionens utformning 

Den andra kategorin består av sex stycken elever som i sina självrapporter fokuserat på att 

beskriva lektionens utformning. Eleverna har skrivit om den del av lektionen som bestod i att 

skriva. En elev beskrev i sin självrapport att: ”När vi började läsa så trodde jag att vi skulle skriva något 

långt men nu skrev vi jätte lite.” (elev 2). Den här eleven beskriver hur hon först trodde att lektionen 

skulle bestå av en stor del med skrivande vilket hon ändrade sin uppfattning om under lektionens 

gång, när hon fick veta hur länge de skrev. En annan elev skrev också om att hon trodde att 

lektionen skulle bestå av mycket skrivande, vilket sedan visade sig vara fel: ”När vi kom in i 

klassrummet så tenkte jag att vi komer att skriva jätte mycket och inte läsa. Men vi läste impresip hela 

lektionen.” (elev 4). I denna grupp går det att se att eleverna har blivit medvetna om sitt eget 

tänkande, de har gått in i en metakognition. Eleverna har under lektionen fått använda sitt eget 

tänkande och reflekterat över det. Under lektionen har deras reflektioner kring att skriva blivit 

synliga för dem själva. Alla elever har ändrat uppfattning om att skriva antingen genom att man 

först trodde att man skulle skriva länge eller att man inte skulle skriva något alls. Som en elev 

berättade: ”På Mio min Mio så trodde jag att vi inte skulle skriva med efter ett tag trodde jag att vi skulle det.” 

(elev 5). 

Lektionens tema 

Denna grupp består av sex stycken elever som i sina självrapporter skrev att de innan lektionen 

trodde att lektionen skulle handla om ett speciellt ämne. Det är beskrivningar av vad de först såg 

på ett sätt och sedan ett annat. Under lektionen kunde eleverna få information genom lärarens 

undervisning, när den läste kapitlet i boken. Detta medförde att de då kunde bekräfta den tanke 

de hade om vad lektionens tema var eller om det var ett annat. Här har två av elevernas utsagor 

valts ut som beskriver hur de först trodde att temat var till exempel sorglig men som sedan visade 

sig vara något annat: ”När jag kom in i klassrummet tänkte jag att den här Mio min Mio – lektion skulle 

bli lite sorglig istället för typ rädsla. Nu liksom känner jag att den lektionen handlade om rädsla.” (elev 9). Här 

kan man se att eleven säger sig först ha sett något på ett sätt och sedan på ett annat genom att 

hon först trodde det skulle bli ett sorgligt ämne som skulle beröras. Detta visade sig sedan vara 

fel när hon sedan förstod att dagens tema var rädsla. Den andra eleven skrev också om hur hon 

ändrat uppfattning om lektionens tema: ”I Mion min mio boken trodde det skulle handla om Drama. Det 

blev rädsla, det handlade om […]” (elev 11). Precis som eleven innan har även hon upptäckt att hon 

först hade en tanke om lektionen som kom att ändras under lektionens gång. Genom att läraren 
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läste ur boken och de talade om temat kunde hon ändra sin tanke som hon först hade. Eleverna 

fick här en information när läraren läste ur boken som medförde att de kunde reflektera över hur 

de såg först och hur de kom att se efter lektionen. Eleverna har här fokuserat på läsningen, som 

var en del av lektionen, och vad de ansåg med den och förståelsen av boken. 

Del 2 

I denna del av resultatet kommer elevernas beskrivningar i självrapporten att placeras in i 

kategorier utifrån Ahlbergs (2004) beskrivningskategorier. Denna del av resultatet består av 

studiens tredje frågeställning och inriktar sig på hur- aspekten. Min analys av elevernas 

beskrivningar har bestått i att titta på hur eleverna uppfattat lektionen mer övergripande. Flera av 

elevernas beskrivningar av uppfattning kan placeras in under flera kategorier, även om deras 

beskrivning endast finns under en kategori. 

Huvudkategori: Tillkomst av något nytt 

Denna huvudkategori innebär att eleven får ny information eller genom en egen handling får 

fram ett nytt resultat som medför att den upplever ett förändrat sätt att se på någonting, antingen 

genom att ens tidigare kunskap bekräftas eller inte. I elevernas berättelser skriver alla om en 

tillkomst av något nytt som medfört en förändring i ett sätt att se på någonting, antingen genom 

bekräftelse eller upptäckt av något nytt.  

Underkategori: Information 

Eleverna hade under lektionen upptäckt att den uppfattning de hade om något antingen kom att 

vara som de först ansåg eller kommit att ändras genom den nya information som lektionen gett 

dem. En elev i denna kategori skrev om kapitlet som läraren läst. Genom att hon lyssnade på 

högläsningen kunde hon ändra sin uppfattning om vad kapitlet handlade om: ”Jag trode att kapitlet 

handlade om att dem dödade ridar kato. Men istälet träfade dem en gamal man i en stuga” (elev 13). En 

annan elev som också fokuserade på kapitlet kunde genom den nya informationen inse att den 

uppfattning hon först hade var rätt: ”Jag tänkte att jag trode att det här kapitlet skulle vara bra. Jag hade 

rätt” (elev 21). Detta visar på att båda dessa elever genom att få ny information kunde bekräfta 

eller ändra sin uppfattning genom att läraren läste ur boken. Andra elever fokuserade också i sina 

självrapporter på vad läraren läst: ”Att när läraren läste trodde jag Mio skulle dö. När läraren hade läst 

tänkte jag att han inte skulle dö” (elev 22). I dessa beskrivningar kan man se att eleverna fokuserat på 

olika aspekter av innehållet i kapitlet. Trots att alla har skrivit om samma del av lektionen så har 

ingen av eleverna berättat om samma sak. Det handlar om att eleverna har sett på olika saker i sin 

omvärld. Eleverna har sett på innehållet på kvalitativt skilda sätt. 
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Underkategori: Resultat 

I denna grupp beskriver eleverna att resultatet av en övning medförde en förändring i att se på 

lektionen. Genom att eleverna har fått delta i övningar, exempelvis skrivande, har de kommit att 

ändra sin uppfattning om någonting. En elev skriver här i sin självrapport att hon ändrat sin 

uppfattning med den delen i lektionen som handlade om att skriva. Hon trodde att när läraren 

läste och klassen diskuterade att den delen av lektionen var så lång att de inte skulle hinna skriva. 

Det visade sig sedan genom den information hon fick under lektionen att det inte var så: ”På Mio 

min Mio så trodde jag att vi inte skulle skriva men efter ett tag trodde jag att vi skulle det” (elev 5). Det var 

även en annan elev som skrev om delen i lektionen där eleverna skulle skriva:”[…] Jag trodde också 

att det skulle bli mer tid att skriva.” (elev 1). Det den här eleven först hade en tanke om var att de 

skulle skriva mycket, men det visade sig inte stämma när hon deltog i skrivandet. Detta medförde 

att hon först såg något på ett sätt och sedan kom att se det på ett annat vis. Vissa elever beskrev i 

sina självrapporter att deras uppfattning om temat på lektionen ändrades under lektionen: ”Jag 

trodde om mod med det skulle vi ju inte.” (elev 10). En annan elev beskrev samma sak men med annat 

tema: ”[…] när vi läst den trodde jag att den inte skulle handla om rädsla.” (elev 12). Båda eleverna 

berättar här om hur de först trodde att temat skulle handla om till exempel mod men att de sedan 

ändrat sig och förstått att det var något annat. Precis som elev 12 beskrev, att hon genom 

högläsningen trodde temat skulle vara något annat än rädsla men när hon fick vara med om 

diskussionen, som kan ses som en övning, ändrat sin uppfattning. Det som dessa elever har 

gemensamt är att de genom dagens uppgift i lektionen som eleverna kom att se kapitlet på ett 

nytt sätt eller den del av lektionen som innehöll skrivning. 

Huvudkategori: Omstrukturering av medvetandet 

Denna kategori innebär att eleven får en förändring i sättet att se på någonting genom en 

omstrukturering i medvetandet. Denna omstrukturering i medvetandet kan beskrivas närmare genom 

figur/grund, skillnad/likhet, perspektiv och helhet/del. Här beskriver eleverna ett förändrat sätt att se 

på någonting genom att det sker en omstrukturering i deras medvetande att se på någonting. 

Underkategori: Figur/Grund 

Eleverna har här beskrivit hur deras syn på begreppet tid eller ämnet svenska har förändrats. Där 

figur för dessa elever först varit att de ansett ämnet svenska som tråkigt och att lektionerna känns 

långa. Under lektionens gång har däremot eleverna fått en större överblick på undervisningen, 

vilket medfört att den figur de först sett har ändrats till att bli en grund. Det eleverna har 

genomgått är en förändring i att se på någonting. En elev beskriver att hon trodde att lektionen 

skulle bli långtråkig och att de skulle läsa hela lektionen. När undervisningen fortskred kunde hon 

uppleva ett förändrat sätt att se på ämnet svenska. Genom att få ny kunskap kunde hon uppleva 

att ämnet inte var tråkigt utan roligt: ”När jag in i klassrummet trodde jag att läraren skulle läsa HELA 

lektionen och att det skulle blir långtråkigt. Men nu så tycker jag att det var en rolig lektion. Läraren läste inte 

hela tiden.” (elev 18). Ytterligare en elev berättar samma sak, nämligen att hon först trodde det 
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skulle vara långsamt men att hon sedan ändrade sig till att tycka det var roligt med svenska: ”När 

jag kom in i klassrummet, så tänkte jag att vi skulle ha Mio, min Mio. Och att de skulle vara tråkigt. Men nu 

efteråt så var de spännande och kul med de. Jag tänkte att den här lektionen skulle gå sakta men den gick fort.” 

(elev 16). Hon beskriver två synvändor och därmed också två skiftningar i figur/grund. Först 

upptäckte hon att lektionen var roligare än hon först trodde. Den andra synvändan var att det 

skulle gå långsamt, vilket var den figur som hon riktade sin uppmärksamhet mot. Det kom sedan 

att ändras när hon upptäckte att lektionen gick fort. De flesta eleverna i denna kategori beskrev 

hur de trodde att lektionen skulle gå sakta men inte gjorde det men det fanns en elev som beskrev 

en annan förändrad uppfattning: ”Jag trodde att lektionen skulle kännas kort, så var det inte […]” (elev 

1). I detta fall beskrev hon en förändring där figur var att lektionen skulle kännas kort. Det kom 

sedan att ändras till hon kände att lektionen var lång, vilket blev grunden. Eleverna i denna 

kategori beskriver hur deras syn på tid har förändrats, antingen till att se på saker som att gå 

snabbt eller långsamt. Detta har berott på att eleverna antingen insett att när något är roligt så går 

tiden snabbt eller att det kan gå långsamt om man först trodde att något skulle gå fort. Detta har 

eleverna kunnat göra genom att få den överblick de fått över lektionen. 

Underkategori: Skillnad/Likhet 

Här fokuserar eleverna på att göra en jämförelse mot en upplevelse som man först hade mot hur 

den sen upplevdes i slutet av lektionen. I denna grupp har eleverna antingen beskrivit att den 

känsla de först hade när de klev i klassrummet, hölls vid liv under hela lektionen eller att den 

ändrades. Eleverna ville inte att lektionen skulle upphöra, utan ville gärna att undervisningen 

skulle fortsätta, eftersom de tyckte att den var stimulerande och rolig. En elev skrev ned en 

jämförelse som redogjorde för att hon varit glad när hon kommit in i klassrummet eftersom hon 

kom på att de skulle ha fortsättning på momentet Mio min Mio. Hon tyckte att detta var kul, 

vilket medförde att det var tråkigt när lektionen tog slut: ”När jag kom in i klassrummet blev jag glad 

för jag kom på att vi hade Mio min Mio. Nu är det tråkigt för vi ska sluta med Mio min Mio för i dag.” (elev 

7). En annan elev kunde berätta om en jämförelse som inte redogjorde för en likhet i sitt sätt att 

se, utan hon hade upplevt en skillnad i sitt sätt att se på lektionen. Eleven tyckte först när hon 

började lektionen att det skulle bli skönt att sluta vid 13:20 idag, men när lektionen närmade sitt 

slut var det inte så det kändes längre. Nu hade hon sett en jämförelse i sitt sätt att tänka, för 

lektionen var rolig och nu ville hon inte att den skulle sluta: ”Jag tänkte när jag kom in så var jag glad 

att vi slutar 13:20 idag. Det läraren läste var så spännande och ville höra ett kapitel till.” (elev 8). Det som 

de här eleverna beskriver i sina självrapporter är att de genom sin tidigare erfarenhet av 

lektionerna med boken Mio min Mio kunde antingen se det som roligt redan från början eller 

understimulerande. Det kunde eleverna göra genom den tidigare erfarenhet de haft av 

lektionsserien med detta lektionsinnehåll.  

Underkategori: Perspektiv 

Här skildrar eleverna att deras sätt att se på saker har ändrat perspektiv. Eleverna skriver här om 

att de har upplevt en positiv erfarenhet som medfört att det skett en omstrukturering i deras 
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medvetande, att se på exempelvis ämnet svenska, och hur det ändrat deras perspektiv. Först 

berättar en elev om att hon när hon uppfattade att de skulle ha svenska tänkte hon att det skulle 

vara tråkigt. Men under lektionen ändrade eleven sitt perspektiv att se på ämnet och upplevde att 

det inte var så hemskt som hon först hade tänkt: ”Först tänkte jag: Nej, svenska. Men nu tänker jag: det 

var inte så hemskt.” (elev 17). Det var även en annan elev som berättade om samma perspektivbyte: 

” […] när jag hörde att vi skulle ha mio min mio tyckte jag först åååh vad tråkigt. Sen kom jag på att det är 

ganska kul i alla fall.” (elev 20). Båda dessa elever beskriver hur de först sett ämnet som tråkigt 

men vilket under lektionen visat sig var fel. En annan elev beskrev ett annat byte i sitt perspektiv 

som handlade om henne själv och hur hon känt sig först samt vilka tankar hon tänkt och hur de 

sedan sett ut efter lektionen: ”När jag kom in tänkte jag på fotboll och vad kapitlet i Mio min mio. Och då 

var jag spend och nu lite mer avslapnad. Och nu tänker jag på vad jag ska skriva.” (elev 6). Gemensamt för 

alla elever i denna kategori är att ett perspektivbyte har skett genom att de medverkat på 

lektionen och därmed kunnat skifta perspektiv från att exempelvis känna sig på ett sätt för att 

sedan känna sig annorlunda. 

Underkategori: Helhet/Del 

Elever beskriver här att genom att de kunnat se delarna i helheten, har man ändrat sin 

uppfattning i att se på någonting. Under denna lektion har eleverna kunnat se delarna i lektion 

och därmed ändrat sin uppfattning om hela lektionen. En elev beskriver här hur det för henne 

skett ett nytt sätt att se på lektionen. Genom tidigare erfarenhet trodde hon att de skulle skriva 

nästan hela lektionen. Efter avslutat lektionspass kunde hon se helheten i lektionen och därmed 

även hur lektionens delar hade sett ut: ”När vi kom i klassrummet så tenkte jag att vi komer att skriva 

jätte mycket och inte läsa. Men vi läste i impresip hela lektionen” (elev 4). Därmed kunde hon uppleva en 

omstrukturering i sitt medvetande genom att det inte blev som hon först hade tänkt. En annan 

elev skrev om samma sak, där hon först sett det som att klassen skulle skriva en större del av 

lektionen än de gjorde: ”När vi började läsa så trodde jag att vi skulle skriva något långt men nu skrev vi 

jätte lite.” (elev 2). Detta visar på att det är först efter lektionen när hon sett hela lektionen som 

hon kunde inse att hennes uppfattning ändrats om den sista delen i undervisningen som bestod i 

att skriva. 

Sammanfattning resultat 

Efter att jag sammanställt alla elevers svar i beskrivningskategorier kunde jag se att alla beskrivit 

en förändring i deras lärande. Det jag upptäckt var att eleverna genom att svara på frågan tänkt 

efter vad de faktiskt sett på ett sätt först och sedan på ett annat. Detta kan anses vara en stor del i 

lärandet, att eleven själv reflekterar över vad den lärt sig under lektionen. Att eleverna har 

funderat över vad de ändrat uppfattning om och lärt sig under lektionen visar på att de nått en 

högre nivå i sitt lärande. Detta kan kopplas till INOM- gruppens sätt att se på lärande, där vissa 

bara fokuserar på en ytlig nivå av lärande och andra får ett djupare lärande genom att de ser på 

helheten i sig och sedan begrundar vad delarna haft för betydelse. Vad jag tydligt har kunnat se är 
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att vissa elever jämfört hela lektionen mot de olika delarna i undervisningen.  Genom att eleverna 

begrundat lektionen har de återigen fått tänka över vad de faktiskt lärde sig under lektionen, vilket 

visar sig lett till en djupare förståelse av innehållet. Därmed kan eleverna i studien ha nått ett 

djupinriktat lärande genom att de i självrapporten funderat över sitt eget lärande. 
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Diskussion 

I den avslutande diskussionen kommer jag att diskutera uppsatsen bakgrund, litteraturöversikt 

samt studiens empiri gentemot uppsatsens frågeställningar. Del ett går in på uppsatsen första 

frågeställningen, del två redogör för den andra och tredje frågeställningen och diskussionen 

avslutats med att beröra den fjärde frågeställningen. 

Utgångspunkten för denna studie var elevers beskrivningar av lärande och att se om elever 

kunde beskriva sitt eget lärande i undervisningen. Studien har visat att eleverna har uppfattat en 

förändring i deras sätt att se på någonting i undervisningen och att eleverna själva kan beskriva en 

förändring i deras lärande. Först såg de något på ett sätt för att sedan se det på ett annat vis. Det 

som från början väckte detta intresse för att se om elever kan beskriva ett förändrat sätt att 

uppfatta var Kristina Ahlbergs paraplyprojekt ”Att undervisa utifrån elevers lärande”. Hon ville ta 

fram ett didaktiskt verktyg som lärare kan använda sig av i undervisningen för att se variationen 

hos elevers erfarenheter av vad de lärt sig av lärarens undervisning. Genom att använda detta 

verktyg ska läraren kunna undervisa utifrån vad och hur elever säger sig ha lärt sig i klassrummet. 

Det är här som jag sett en koppling till den rådande samhällsdebatten om skolan. 

Utbildningsminister Jan Björklund vill se att lärare återgår till katederundervisning för att eleverna 

ska lära sig bättre. Jag tror att Ahlbergs verktyg kan vara ett hjälpmedel för lärare att få eleverna 

att lära sig bättre. För i den studie jag gjorde gick det att se att eleverna hade reflekterat över sitt 

eget lärande genom att de alla hade beskrivit en synvända, vilket kan ses mot att eleverna under 

denna lektion kunde fundera över sitt lärande samt vad de lärt sig och hur det gått till. För genom 

den studie som Ingrid Pramling Samuelsson gjorde visade det sig att när elever reflekterar över 

sitt eget lärande når de en djupare förståelse genom den metakognition de då gör. Därmed tror 

jag att detta verktyg skulle kunna gå att använda i klassrummet genom att eleverna får skriva en 

självrapport och därmed kanske kunna utöka sitt lärande. Det som krävs för att det ska fungera är 

att mer forskning bedrivs kring detta för att man ska kunna uttala sig vidare om detta verktyg är 

applicerbart på grundskoleelever. För i de studier som har bedrivits inom fenomenografin så har 

det endast varit på studenter inom universitetsnivå. Men denna studie kan ändå sägas vara ett steg 

i rätt riktning då jag har kunnat se att elever på grundskolan kan besvara frågan: berätta om något 

under Din senaste lektion, som Du först såg på ett sätt och sedan kom att se på ett annat sätt. 

I mitt empiriska material har jag kunnat finna att eleverna både har beskrivit vad de ändrade 

uppfattning om under lektionen och hur den förändringen gick till. Att jag både tittat på vad 

eleverna ändrade uppfattning om och hur den gick till beror på att jag velat se processen mellan 

vad eleverna lärt sig och hur det gått till. Hade jag endast använt mig av vad-aspekten i min studie 

hade jag endast kunnat se vad eleverna erfarit med lektionen och dess innehåll. Genom att jag 

även använt mig av hur-aspekten i min undersökning har jag också kunnat se hur eleverna 

uppfattade hela lektionen (Marton & Booth, 2000). För som Ference Marton och INOM- 

gruppens studier har visat är det genom att reflektera över hela innehållet med till exempel en bok 
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som man kan nå en bättre förståelse för ett innehåll. Det har jag kunnat göra genom att ta med 

hur- aspekten i undersökningen, för att jag inte tagit med den hade jag kunnat gå miste om 

väsentlig information som eleverna delgav mig. För inom fenomenografin är det viktigt att 

forskaren tar till sig det personen beskriver om fenomenet eftersom det är hennes sätt att se på 

fenomenet. Om jag därmed hade uteslutit en av aspekterna hade jag heller inte gjort min studie 

inom den fenomenografiska forskningsansatsen eftersom den bygger på att undersökningen görs 

med båda aspekterna för att forskarna ska få fram ett totalt resultat. Slutsatsen är att jag genom 

att använda mig av både vad- och hur- aspekten troligtvis fått en rikare analys av mitt empiriska 

material, än om jag bara använt mig av vad- aspekten. 

Min fjärde och sista frågeställning var att se om elevernas berättelser kunde placeras in i 

beskrivningskategorier och då jag utgått från Kristina Ahlbergs paraplyprojekt var därmed en av 

utgångspunkterna att se om det gick att bland annat placera in elevernas beskrivningar i hennes 

kategorier. Resultatet visar att elevernas beskrivningar har gått att placera in i kategorier, men om 

man ser till mitt syfte hade jag troligtvis kunnat besvara det även utan att ha placerat in 

berättelserna i kategorier. Jag har ändå gjort det eftersom jag anser att det är ett bra sätt att 

strukturera upp elevernas berättelser på och kunna se en struktur över det fenomen som jag valt 

att undersöka. Det är även en hjälp till att tydligare kunna se den kvalitativt skilda variationen av 

elevernas beskrivningar.  
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Konklusion 

I denna studie har jag velat ta reda på om elever kan beskriva hur de först såg någonting på ett 

sätt för att sedan se det på ett nytt sätt. Resultatet som jag kom fram till var att alla elever i 

studien svarade på frågan, de kunde beskriva en synvända. Ahlberg (2004) kom fram till i sin 

studie att de studenter som hon intervjuade också kunde svara på denna fråga. Men det skulle i 

framtiden behövas mer forskning kring metoden för att ta reda på om det didaktiska verktyget, 

som Ahlberg vill ta fram, går att använda i undervisningen. Ett steg i rätt riktning är att studenter 

skriver sitt examensarbete inom detta paraplyprojekt, för att kunna se om verktyget kan vara 

användbart inom skolan. Vidare skulle det även vara intressant att göra en studie där en 

jämförelse görs mellan lärarledda lektioner och lektioner där eleverna arbetar individuellt för att 

se om elever lär sig bättre när det är katederundervisning. Intresseväckande skulle då vara att de 

två lektioner som undersöks har samma syfte och innehåll.  Efter lektionerna skulle man kunna se 

genom självrapporter om eleverna har lärt sig olika saker under lektionerna, och under vilken 

lektion det verkar som eleverna har lärt sig mest. Det skulle även vara användbart att i framtiden 

undersöka vad elever skriver i en klass och vad läraren skriver om samma lektion. Det för att som 

utomstående se vad läraren ändrade uppfattning om under en lektion och vad eleverna såg på ett 

nytt sätt. För att se om lärarens syfte med lektionen var det som eleverna fokuserade på i 

självrapporten. Att låta en lärare besvara denna fråga skulle även kunna vara lika nyttigt som för 

eleverna, för då skulle även hon kunna reflektera över undervisningen. All denna forskning tror 

jag skulle kunna leda till att elever når ett djupare lärande, vilket är skolans uppgift. 
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Bilaga 1 

 

Berätta om något under den här lektionen, som Du först såg på ett sätt och sedan kom att se på 

ett annat sätt. 

 
 


