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Abstract 

Denna artikel diskuterar lärares lärande i ett fortbildningsprojekt som 
aktualiserade omsättning av text- och litteraturdidaktiska teorier i klassrummet. 
Artikeln belyser att lärarnas lärande är en del av en komplicerad 
teoriomsättningsprocess eller ”omstilling” där lärandet kring olika moment och 
aspekter av läsning omformar deras uppfattningar om såväl hur man lär sig som 
vilka kunskaper som ryms inom svenskämnet. I sitt lärande använde sig lärarna 
konstruktivt av olika teorier och strategier kring läsning och förståelse för att 
fördjupa sin kunskap om hur undervisning kan gestaltas. På så vis innefattar 
deras förändringsprocess rörelser mellan såväl deltagarkunskap och 
åskådarkunskap som mellan assimilering och ackommodation.  
 
 

Inledning 

För lärarutbildning och skolutveckling är en av de mest grundläggande frågorna 

hur teorier och forskning kan omsättas i praktisk verksamhet i skolan. Inte 

minst när det handlar om teoriomsättning kring komplexa sammanhang som 

läsning. Både verksamma lärare och lärarstuderande kan ha svårt att se 

beröringspunkterna mellan en systematiskt insamlad vetenskaplig kunskap och 

den dagliga verksamheten med eleverna. Ännu svårare är det att integrera dessa 

forskningsresultat i sin egen undervisning. 

 

Tidigare forskning har uppmärksammat att lärare i svenska möter många 

svårigheter när de strävar efter att utveckla olika former av läsförståelse hos sina 

elever (Mossberg Schüllerqvist 2008; Olin-Scheller 2006). I syfte att arbeta med 

dessa frågor tillsammans med verksamma lärare och vidareutveckla lärares 

kunskaper i litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och textteori, planerades och 

genomfördes projektet Text, läsare och läsning under tre terminer 2008-2009 vid 

Karlstads universitet. Målsättningen med projektet var att deltagarna skulle 

utveckla nya verktyg för undervisning kring så kallad komplex läsförståelse, 
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alltså de kompetenser man erövrar efter den första läsinlärningen. Projektets 

fokus var läsning av fiktionstext utifrån ett vidgat perspektiv behandlade bland 

annat olika läs- och förståelsestrategier, litteratursamtal och frågor om betyg och 

bedömning. 

 

Projektet organiserades utifrån en specifik modell där lärarutbildarna/forskarna 

och kursens deltagare arbetade nära varandra och hade ett gemensamt intresse 

av kunskapsutveckling om lärares arbete. En ambition var att fördjupa 

förståelsen undervisningsprocesser i allmänhet och för lärarrollen såväl i 

ungdomsskolan som på högskolan.  

 

I denna artikel vill jag diskutera lärarnas lärande i projektet. Jag vill belysa om, 

och i så fall hur, kursen bidrog till fördjupade kunskaper hos deltagarna och på 

vilket sätt teori och praktik relaterar till varandra. 

 

Komplex fiktionsförståelse 

Elever idag möter många olika typer av texter och att behovet av att, inte bara 

förstå innehållet i texterna, utan också kunna värdera textens relevans och 

sanningshalt, hela tiden ökar. Detta är ett skäl till att undervisning i läsning måste 

fortsätta genom alla stadier i syfte att vidareutveckla elevers läsförmåga. För 

äldre elever handlar det oftast inte om att lägga mer kraft på att fördjupa 

avkodningsfärdigheter eller läshastighet, utan snarare om att utveckla 

förståelseaspekter vid läsning av längre och mer krävande texter, så kallad 

komplex läsförmåga eller ”high literacy” (Langer 2004; Liberg 2008). Denna 

består av att läsaren har kunskap om olika texters språk, form, struktur och 

innehåll, men också en medvetenhet om sin egen läsprocess.  

 

Komplex läsförmåga handlar också i hög grad om att utveckla goda lässtrategier 

och måste ses i ljuset av dagens mediala landskap. Den digitala tekniken, 

virtualiteten och nätgemenskapernas medskapande kultur skapar nya sätt att 

uppfatta och konstruera literacies (Gee 2004; Liberg 2008; Olin-Scheller 2006 & 

2010; Roe 2006). Dessa faktorer präglar också förståelse och meningsskapande 

kring text.  

 

Erfarna lärare har ofta inga svårigheter att upptäcka att elever brister i 

läsförståelse. Betydligt svårare är att undervisa om dessa förståelseaspekter och 

ge elever konkreta verktyg i sin läsutveckling. Till skillnad från svaga läsare vet 

erfarna läsare att det finns många olika sätt att läsa en text på – de kan alltså 
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utnyttja sina repertoarer på ett strategiskt sätt. De tänker aktivt över innehållet i 

texten och är medvetna om sin egen läsprocess (Keene & Zimmerman 2003; 

Samelstuen 2005; Roe 2006). Under läsningen är erfarna läsare aktivt inriktade 

på att förstå textens sammanhang och helhet (Mc Laughlin & Allen 2002). Detta 

gör de genom att ställa frågor till sig själva och då och då sammanfatta och 

värdera vad de vet. Erfarna läsare läser mellan raderna, fyller i textens tomrum 

(Iser 1993) och anpassar sitt lästempo och sin läsart till texten.  

 

Att hjälpa elever vidare i sin läsutveckling handlar om att såväl lärare som elever 

blir medvetna om vilka strategier som behövs – alltså hur goda läsare tänker när 

de läser. Ska detta lyckas måste strategierna bli föremål för undervisning och här 

tydligt artikuleras och tillämpas, men också utvärderas. Detta är frågor som 

projektet Text, läsare och läsning behandlade. Här vill jag ta fasta på några 

deltagares lärande kring aspekter som belyser olika typer av lässtrategier och vad 

som i detta avseende skiljer erfarna och svaga läsare åt.  

 

Omstilling = teoriomsättning 

Lärares förändringsprocess och lärande kan beskrivas i ljuset av Sigmund 

Ongstads teorier om hur skolämnen skapas, vidmakthålls och uppfattas 

(Ongstad 2004). Ongstad använder begreppet ”omstilling”, som ett 

samlingsbegrepp för det som sker när lärare konstruerar sin ämnesuppfattning i 

en viss kontext. Ongstad påpekar att en stor del av lärprocessen har ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv och handlar om 

 

kunnskap om hvor faget har kommet fra, /…/ innsikt i hvordan 

faget læres, forstås, omsettes, videre-føres, vilje og evne til å gjøre 

endringer for å være konkurransedyktig når fagene er blitt varer på 

et marked. Det hele kan kokes ned til slagordet att 'å lære å lære 

faget'. 

 

Denna lärprocess påverkas av en rad faktorer, så kallade ”omstillingselementer”, 

vilket kan vara allt från olika elever till nya kursplaner, ett nytt betygssystem, ny 

forskning etcetera. I en ständigt pågående process och med hjälp av 

”omstillingselementer”, transformeras ämnet i undervisningssituationen för att 

passa elever och lärare. Just denna transformering av ämnet är en betydande del 

av det som Shulman benämner ”pedagogical content knowledge”, det vill säga 

innehållsaspekter – vad som ska undervisas om – inom begreppet 

ämnesdidaktik (Shulman 2000). Lärarens specifika ämneskonstruktion utgör ett 
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tydlig definierat område − en slags produkt som lärare arbetar med i 

undervisning. För att kunna omsätta teorier och tillämpa nya kunskaper och 

erfarenheter krävs att denna produkt förändras.  

 

Ongstads uppfattar ”omstilling” och de förändringar som är förknippade med 

denna process är “organisk”, det vill säga att han (liksom jag) betraktar lärares 

ämnesuppfattning som en enhet där enskilda delar inte kan bytas ut och ersättas 

av andra. Istället menar jag att det i förändringsprocessen sker en omförhandling 

av hela ämnesuppfattningen. På så sätt kan även en relativt liten förändring, eller 

ett mindre omstillingselement, medverka till en radikal förändring av hur lärare 

konstruerar och uppfattar sitt ämne och sin undervisning. Detta sätt att betrakta 

utveckling har också likheter med Piagets väletablerade uppfattningar om hur 

man i lärandeprocessen växlar mellan så kallad assimilering och 

ackommodering, vilket innebär att den enskilda människan konstruerar 

kunskaper genom att nya erfarenheter kopplas ihop med tidigare erfarenheter. 

(se ex. Piaget 1984). Med begreppet assimilering avses att nya erfarenheter 

införlivas och anpassas i redan existerande uppfattningar eller scheman, medan 

ackommodation innebär att de existerande uppfattningarna förändras genom nya 

erfarenheter.  
 

Till Ongstads begrepp ”omstilling” vill jag knyta studier om relationerna mellan 

teoretisk och praktisk kunskap (Saugstad 2002). Saugstad diskuterar lärande 

utifrån ett Aristoteliskt perspektiv. Hon betonar att den praktiska kunskapen 

inte handlar om att transformera teoretisk kunskap utan mer om att kunna välja 

och applicera bland det generella i en specifik situation. Hon introducerar 

begreppen ”spectator knowledge”, åskådarkunskap, och ”participant 

knowledge”, deltagande kunskap, som ett nytt perspektiv på relationen mellan 

teori och praktik. Syftet med åskådarkunskapen är att belysa, visa på orsaker och 

ge förklaringar, medan den deltagande kunskapen är knutet till det praktiska 

fältet och handlar om det troliga, det möjliga och det som går att uppnå. Man 

kan inte vara åskådare och deltagare på samma gång, men båda perspektiven 

behövs för att få till stånd en fördjupat förståelse, ett varaktigt lärande och ett 

förändrat beteende.  

 

Arbetsgång och genomförande 

Projektet vände sig till lärare i svenska på grundskolan och gymnasiet och 

behandlade också multimodala texter, det vill säga kombinerar flera olika typer 

av språkliga uttryckssätt som bilder, ljud och ljus (Kress och van Leeuwen 
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2001). Deltagarna arbetade aktivt med studier av vetenskapliga texter och 

iscensättningar av varierade undervisningsupplägg, varvade med diskussioner 

och skrivande av reflektionstexter. Allt i syfte att nå en fördjupad insikt om olika 

lärprocesser. 

 

Projektets metodiska utformning var inspirerad av forskning om Learning 

Studies, framförallt när det gäller att identifiera ett övergripande mål för 

undervisningen – ett lärandeobjekt – i det som vi rubricerade som komplex 

läs/fiktionsförståelse. Vi gjorde ett urval av 6 olika aspekter av komplex 

fiktionsförståelse som behandlades vid närträffar och via distansplattformen Its 

learning.  

 

Fokus i denna artikel är det område som behandlade skilda perspektiv på samtal 

om fiktionstext i klassrummet. Det empiriska underlaget utgörs av deltagarnas 

reflektionstexter och examinationer samt observationsanteckningar vid träffar 

med deltagarna (vars namn här är fingerade). 

 

Lärande kring litteratursamtal 

Momentet som behandlade litteratursamtal genomfördes under senare delen av 

projektet. Lärarna var då bekanta med metoden och flera inledde med att ställa 

sig frågor kring urskiljandet av lärandeobjekt. Denna process kan ses som en 

form av åskådarkunskap. Anna skriver:  

 

Bokläsning ses som en självklar del i svenska elevers läs- och 

skrivutveckling i svensk grundskola, men vad gör vi egentligen med 

de lästa texterna? Hur pratar vi om dem? Och hur ska dessa samtal 

vi har kring lästa texter leda till att eleverna utvecklas till kompetenta 

meningsskapande läsare och öppna deras föreställningsvärldar? 

 

Annas funderingar om vad det egentligen är som ska utvecklas i undervisningen 

om komplex fiktionsförståelse och hur kan detta iscensättas, delas säkerligen av 

många. Hennes reflektioner är dock en förutsättning för att kunna genomföra 

en ”omstilling” och förändra och utveckla sin undervisning. I detta specifika 

moment erbjöd litteratur kring olika förståelsestrategier, för läsning, allra mest 

Keene & Zimmermans Tankens mosaik (2003), konkreta didaktiska verktyg för 

att utveckla komplex fiktionsförståelse.  
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Keene & Zimmerman koncentrerar sig särskilt på tre lässtrategier för att 

utveckla förståelse i läsning. Dessa benämner de text till mig, text till omvärlden och 

text till text. De tre strategierna aktiverar bakgrundskunskaper, men kan även 

användas för att göra inferenser, det vill säga att aktivt använda sig av sina 

kunskaper och erfarenheter och läsa mellan raderna under och efter läsningen. 

 

Strategin text till mig innebär att läsaren använder sig av kunskaper, känslor och 

tankar från det egna livet för att förstå berättelsen. Text till världen innebär att 

läsaren använder sig av generella kunskaper om världen, t.ex. om fattigdom i 

allmänhet, för att förstå en text. Strategin bidrar till att läsaren tar sig ut ur sin 

egen subjektiva tankevärld. Text till text innebär att läsaren rekapitulerar tidigare 

erfarenheter av texter för att fördjupa förståelsen av texten. Det kan innebära att 

läsaren diskuterar andra texter, karaktärer, miljöer eller liknande intriger som 

man stött på tidigare i livet. 

 

Teoriomsättning från teori till praxis 

Keene & Zimmermans modell renodlar tre tankestrategier som erfarna läsare 

använder när de laser. De hävdar också betydelsen av att artikulera och 

kommunicera dessa tankestrategier för eleverna och visar hur man tillsammans 

med eleverna under en längre kan etablera tre tankestrategier genom att visa och 

diskutera dem. 

 

En lärare, Anna, blev under arbetet med fortbildningen mycket inspirerad av 

Keene & Zimmermans modell för att utveckla komplex fiktionsförståelse. Hon 

ville pröva att omsätta deras teorier, alltså gå från åskådarkunskap till 

deltagarkunskap, i klassrummet och bestämde sig för att visa tankestrategierna 

för eleverna medan hon högläste Ensam hemma av Gunnel Beckman (2007). 

Lärandeobjektet handlade alltså om att få eleverna medvetna om dessa 

strategier. Hon bestämde sig också för att komprimera tiden för 

demonstrationen till en lektion. Anna skriver: 

 

Jag inledde lektionen med att berätta att vi idag skulle läsa och prata 

om text på ett nytt sätt som skulle visa hur någon som är van att läsa 

gör och tänker när den läser, för att den som inte är så van skulle 

kunna lära sig det och bli en bra läsare på ett snabbt sätt. Att läsa 

texten och berätta om mina kopplingar tog i stort sett hela lektionen, 

och hade kunnat ta ännu längre tid om jag inte valt att sålla under 

min läsning. 
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Vid nästa tillfälle fick eleverna pröva strategierna och med hjälp av olikfärgade 

filtpennor markerade eleverna de olika strategierna i texten. 

 

I Annas klass var text till mig-kopplingar mest frekventa och strategin text till 

världen vållade en del definitionsproblem. Anna påpekar att några elever förstod 

hur strategierna kan användas, medan andra mest tyckte att det var roligt med 

färgpennor. Kanske, menar Anna, påverkades elevernas förståelse av 

textstrategierna/tankestrategierna av den snabba och relativt korta 

introduktionen. 

 

Men Anna är dock mycket nöjd med sitt eget lärande om detta läsredskap som 

hon säger är ”genialt sin enkelhet”. Hon menar att hon fått syn på vad som 

utmärker en erfaren läsare och hur hon nu ska kunna hjälpa fler elever att 

utveckla sin komplexa fiktionsförståelse. Hon skriver: 

 

För att nå betyget VG i årskurs nio finns kravet att eleverna ska 

kunna göra ”text-till-text”-kopplingar, att kunna jämföra och hitta 

beröringspunkter mellan olika texter och det här kommer att vara ett 

instrument att visa hur det går till och faktiskt öva upp förmågan. 

Och det känns fantastiskt befriande att se det som en förmåga som 

går att öva upp, och inte något som bestämdes redan när eleverna 

fick höra – eller inte fick höra – godnattsagor som små. 

 

För Anna blev arbetet detta moment där Keene & Zimmermans strategier 

utgjorde en del, ett sätt att omformulera sin ämnesuppfattning och genomgå en 

”omstillingsprocess”.  Denna process startade i åskådarkunskap, men omfattar 

också deltagarkunskap.    

 

Förförståelse och ”omstilling” 

Under arbetet med samtal om fiktionstext användes inspelning och 

transkribering av samtalen för att få syn på det iscensatta lärandeobjektet. Detta 

gav ett mycket bra underlag för att reflektera över genomförandet och 

tydliggjorde vad som var föremål för lärande.  

 

För Tina bidrog transkriberingen till att hon fick syn på att samtalet inte blev 

som hon tänkte sig. Hon var framförallt missnöjd med sin roll som ledare för 

litteratursamtalet. Via transkriberingen blev det tydligt att Tinas förförståelse 
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och tidigare kunskaper om litteratursamtal interagerade i 

teoriomsättningsprocessen. Tinas lärandeprocess innebär därför att hon 

införlivar, eller assimilerar sina nya erfarenheter med redan existerande 

uppfattningar. Framförallt är det en spridd samtalsmodell av Aidan Chambers 

som går att urskilja, och då främst hans idéer om att urskilja vad man som läsare 

fastnade för som spelar in (”att gillanden, utbyta ogillanden och utbyta 

frågetecken”, Chambers 1987, 1998).  

 

Många lärare inom grund- och gymnasieskolan har under sin utbildningstid eller 

under fortbildningsdagar kommit i kontakt med Aidan Chambers tankar om 

litteraturläsning. Min erfarenhet är att Chambers fungerar som inspiration och 

vägledning för många lärare och lärarstuderande i deras planering och 

iscensättning av samtal om litteratur. En lärare, Adam, säger: 

 

Jag kom i kontakt med Böcker inom oss när jag läste till lärare och när 

den nu är på tapeten igen så känns det som att, vare sig jag vill eller 

inte, är så inspirerad och nästan hjärntvättad av den att den i någon 

mån kommer att genomsyra alla kommande lässamtal. 

 

Många lärare, som Tina och Adam, har alltså en förtrogenhetskunskap kring 

samtal där Chambers idéer har stort genomslag. Samtidigt som lärare ofta är 

mycket positiva till Chambers och hans idéer till boksamtal, hävdar flera att de 

upplevt svårigheter med att gå vidare från de första punkterna ”att utbyta 

gillanden och ogillanden”. För deltagarna i projektet innebar Keene & 

Zimmermanns tankestrategier text till text, text till själv och text till världen en 

konkretisering av det som Chambers betecknar att ”utbyta kopplingar” och 

”upptäcka mönster”. Denna konkretisering utgör alltså en del av deras 

”omstilling”. 

 

Chambers ingick således också i Tinas tidigare förvärvade 

förtrogenhetskunskap. Eftersom lärandeobjektet sannolikt var otydligt för 

henne, återgick hon, utan att integrera den nya teorin, till tidigare 

förtrogenhetskunskaper för samtal om text, ett boksamtal enligt Chambers 

modell. ”Det tar lång tid att förändra sättet att genomföra textsamtal”, 

konstaterar Tina avslutningsvis. Med andra ord, hon har erövrat en 

åskådarkunskap, men inte fullt ut en deltagarkunskap i detta moment. 
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Johan, lärare på gymnasiet, ville utveckla sina elevers komplexa fiktionsförståelse 

i relation till att skapa synteser under läsningen. I sin undervisning har han 

tidigare fokuserat mycket på att skilja på syntes och sammanfattning och också 

försökt att undvika uppgifter med sammanfattningar. Genom att studera olika 

teorier kring text och läsning har han startat en process präglad av ”omstilling”. 

”Efter att ha läst Zimmermans syn på processen och teorierna kring syntesen 

har jag tänk om lite”, skriver Johan. Det han särskilt har uppmärksammat är 

definitionen av syntes som en process där varje individ på ett unikt sätt ”ordnar, 

återkallar, omberättar och återskapar den information som man får till ett 

sammanhängande helhet”. Därför, menar Johan, är också elevernas 

återberättande av olika texter helt unika och något att utgå ifrån istället för att 

”behandla det som något nödvändigt ont som man vill hålla så kort som 

möjligt”. Han skriver:  

 

Man skulle kunna ha en diskussion elever emellan om det visar sig 

att deras sammanfattningar skiljer sig. Man skulle t.ex. kunna fråga 

elev B varför han/hon utelämnade något som elev A diskuterade 

ganska mycket. Man skulle även kunna diskutera saker som varför 

elev A fastnade för det som hände i kapitel tre medan elev B istället 

fastnade för det som hände i kapitel fem. 

 

Johan hinner inte pröva dessa iscensättningar i klassrummet och därför kan hans 

funderingar främst betraktas som åskådarkunskap. Eftersom han transformerar 

om sina generella kunskaper till specifika i sin explicita planering av ett 

undervisningsupplägg, kan man dock säga att han i sitt lärande också närmar sig 

deltagarkunskap. Teorierna i projektet har hursomhelst startat en process 

präglad av ”omstilling”. 

 

Ovanstående exempel visar på lärares arbete med att förstå sitt och elevernas 

agerande i undervisningssituationer organiserade runt textsamtal. De visar också 

att ny teori assimileras till gamla begrepp och handlingsrekommendationer 

införlivas med invanda handlingar. Detta är dock en svår process trots att 

motivationen är hög och att man som lärare verkligen vill tillföra något nytt. 

Genom att gemensamt identifiera ett lärandeobjekt och diskutera 

iscensättningen, kan man emellertid lättare fokusera arbetet vilket gör det 

svårare för tidigare erfarenheter att ta över.  
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Teoriomsättning från praxis till teori 

Det jag har lyft fram pekar på en teoriomsättningsprocess där vetenskaplig teori 

fungerar som utgångspunkt för viljan att pröva något nytt och förändra, i det 

här fallet undervisning där samtal om fiktionstext står i fokus. Men 

teoriomsättningen kan också gå i helt motsatt riktning. När man minst anar det 

kan en praktisk undervisningssituation helt plötsligt göra att lärandeprocesser 

blir glasklara. Detta skedde för David som med sina elever besöker en 

konstutställning under ett arbetsområde kring bilder och bildberättande.  

 

I sin undervisning har David tidigare blivit inspirerad av att utveckla eleverna 

fiktionsförståelse genom att uppmärksamma Wolfgang Isers begrepp om 

textens ”tomrum” och ”påstigningsplatser” (Iser 1993). Hos Keene & 

Zimmerman hittar David en parallell i begreppet ”hållpunkter”, som erfarna 

läsare skapar sig under läsningen för att senare kunna bilda sig en helhetsbild av 

det lästa. David skriver: 

 

Det finns platser i bilder, filmer och texter där man har chans att 

kliva på, att förstå. Hållpunkterna som Keene & Zimmerman pratar 

om tolkar jag som något liknande; platser i seendet av en bild som 

gör att man plötsligt kommer ihåg saker, tänker tillbaks på egna 

upplevelser samt ges möjlighet att dra en slutsats som leder till ett 

helhetsperspektiv. 

 

För att kunna skapa sig dessa hållpunkter och klara av att kliva in via textens 

påstigningsplatser, krävs ett reflexivt läsande, menar David. Och för att kunna 

foga samma det personliga med det ovana måste det finnas tid eftersom 

reflektion inte något som sker ”när klockan tickar snabbt och dörren är på väg 

att stängas i klassrummet”. 

 

I ett helt annat sammanhang långt från klassrummet där David inte hade några 

tankar på att undervisa om fiktionsförståelse, får han dock syn på en oväntad 

lärandeprocess hos en av eleverna. I en konsthall långt hemifrån fungerar 

plötsligt en målning som en påstigningsplats för denne elev och David 

upptäcker hur eleven, där och då, utvecklar förståelse och skapar mening. ”Det 

var en ganska oansenlig bild som plötsligt fångade en av eleverna”, skriver 

David och fortsätter: 
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Han gick förbi den lilla svarta tavlan men backade sedan tillbaks, gick fram 

till den och böjde sig väldigt nära motivet. Jag gick förbi och var på väg in 

i nästa rum när han ropade tillbaks mig med orden: ”Såg du den här eller? 

Kom och kolla”. Jag går tillbaks in i rummet med den oansenliga tavlan 

och går fram till den. Jag ser en svart kulle, målad i olja. Bakgrunden är en 

grå himmel och mot denna gråa himmel finns en svart kulle. Inget annat. 

Överhuvudtaget inget annat. 

 

Den grå-svarta tavlan väckte elevens inre föreställningsvärldar och i det samtal 

som utspelar sig mellan David och hans elev framför tavlan, förstår David att 

eleven arbetar aktivt med Keene & Zimmermans tankestrategier i sin tolkning 

av bilden. Eleven relaterar till sig själv, till omvärlden och till andra bilder och 

texter. David menar att det är ”fascinerande att vara med om ett sådant 

ögonblick, där reflektion och upplevelse plötsligt kopplas samman, där 

personliga erfarenheter oväntat vävs samman med det motiv man för sekunden 

har på näthinnan”.  

 

Utan att ha planerat det upptäcker David plötsligt att han står mitt uppe i ett 

samtal om fiktionstext som sannolikt utvecklar elevens förståelse och 

meningsskapande av fiktion. David skriver: 

 

Efter att ha funderat länge på hur man skulle lägga upp ett 

textsamtal så finner jag mig plötsligt mitt uppe i ett. Utan 

bandspelare och utan papper. Det känns typiskt och fullständigt 

naturligt på samma gång. För det är förmodligen just där och då 

som man har det perfekta textsamtalet; ett samtal som inte förevigas 

på annat sätt än genom att man kommer ihåg vad man sagt och vilka 

känslor som kom upp till ytan. När chansen till samtal dyker upp så 

är det inte alltid att man är förberedd på dem. Är man inte 

förberedd som lärare så känner man oftast inte att man är den bästa 

av pedagoger. I Stockholm den 22 april 2009 kl. 14.30 så kände jag 

mig faktiskt som en riktigt bra pedagog. Helt oförberedd och helt 

utan möjlighet att dokumentera så känner man plötsligt att man har 

ett enormt bra, givande och viktigt samtal med en elev som leder 

rätt in på allt det som litteraturen säger oss: analys, 

påstigningsplatser, reflektion, textens olika sätt att påverka oss i 

fråga om ens egna erfarenheter, andra bilder man sett och inte minst 

funderingar kring den värld vi lever i just nu.  
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Davids erfarenheter av detta samtal är alltså ett exempel på hur 

teoriomsättningsprocesser kan ta avstamp i deltagarkunskap och belysa aspekter 

av undervisning som visar att, inte bara elever utan också lärare ofta är mitt 

uppe i lärandeprocesser. För Davids del innebar denna upplevelse att hans 

existerande ämnesuppfattningarna förändrades, eller ackommoderades, genom 

nya erfarenheter. 

Diskussion 

I denna artikel har jag diskuterat lärares lärande under en fortbildningskurs med 

fokus på samtal om fiktion. Jag har diskuterat hur ett nära samarbete mellan 

lärare och lärarutbildare/forskare på olika sätt bidrog till fördjupade kunskaper 

hos deltagarna. Artikeln belyser att lärarnas lärande är en del av en komplicerad 

teoriomsättningsprocess eller ”omstilling” där lärandet kring olika moment och 

aspekter av läsning omformar deras uppfattningar om såväl hur man lär sig som 

vilka kunskaper som ryms inom svenskämnet.  

 

Att planera, iscensätta och utvärdera undervisning om fiktionsförståelse 

innefattar komplicerade processer och ställningstaganden. Att som lärare 

utveckla sina kunskaper och sitt lärande inom detta område är ingen ”quick fix”, 

som man kan ta till sig på enskilda studiedagar. Istället är det ett hårt och 

tidskrävande arbete. Ett sätt att närma sig området är att betrakta begreppet 

fiktionsförståelse som ett övergripande mål för lärandet. För att kunna hanteras 

av lärare och elever i undervisningen måste detta mål dock delas upp i mindre 

enheter eller aspekter. I sitt lärande använde sig lärarna konstruktivt av olika 

teorier och strategier kring läsning och förståelse för att fördjupa sin kunskap 

om hur undervisning kan gestaltas. På så vis innefattar deras förändringsprocess 

rörelser mellan såväl deltagarkunskap och åskådarkunskap som mellan 

assimilering och ackommodation. 
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